
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗

ส่งสอบ ๔,๒๘๕ คน ขาดสอบ ๘๙๒ คน คงสอบ ๓,๓๙๓ คน สอบได้ ๒,๓๐๓ คน สอบตก ๑,๐๙๐ คน (๖๗.๘๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๐๐๑
นางจันทร์จรัส แจ่มกระจ่าง

๐๘/๑๒/๒๕๐๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๐๒
นางสิริโสภา ศุภกุล

๐๔/๐๓/๒๕๐๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๐๓
นายวรชาติ ท้องฟางามตา

๒๒/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๐๔
นางสาวจิตนา รุ่งอรุณไพรวัลย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๐๕
นางสาวอริสา เนาะดู

๐๑/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ มอญแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงกชพร บัวรัตน์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงจิญชยา เครือจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายชญานนท์ วัฒนกีบุตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงชนาพร จันทรยุทธ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายชยางกูร การมันคี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงญาณิศา คำอ้าย

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงทอฝาย รินทร์คำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงเบญญาภา ไชยลังกา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงเบญญาภา บัลลังก์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงปยธิดา ฟองคำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายพชร คามเพ็ชร

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงพีรยา รุ่งเรืองศักดิ

่ ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงแพรวพราว ธัญญแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงภัณฑิลา จรรยาสุภาพ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงวาเลนไทน์ เชอกอน

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๒๒ เด็กหญิงสิริเนตรนภา เนตรักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงสิริกร แสงคำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงสู่ขวัญ อินแก้ว

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงอาทิตยา วงศ์เงิน

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงอาทิตยาพร ธิอิน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงอิสสราพร กะการดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงกมลฉัตร พินิจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงจามรี จิตตสุภา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงจิดาภา เอกบาง

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงชญานิศ นรสิงห์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงชนกนันท์ โชคสร้างทรัพย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงฐิติมา มูลมัง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ยอดใจ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ณ เชียงใหม่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงเณธิชา ชัยศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงทักษยา รัตโนสถ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงทานตะวัน กิตติปรียากร

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงทิพาพร ทวิชากรสีทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงธนภรณ์ ขุมเงิน

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงธัญรักษ์ ปนศิริ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงณรินดา ปญจไชยา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงนลินทิพย์ สารทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ หงษ์อินตา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงเบญญาภา ขันเงิน

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงปพิชญา กันธิยะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงปริญญาภา เตจะละ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงพลอยชมภู ทองตัน

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายพิชิตชัย กอนแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายภคิน เดชะกัน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงภัคจิรา กันทะเปง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงภัทรสิรา ศรีกันยา

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงรพีกาญจน์ พวงเรือนแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงรวินันท์ ใจแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายวราโชติ จารุวรรณางกูร

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๕๖ เด็กชายวัฒนพงศ์พันธ์
พรมน้อย

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายศรราม ลุงอ้อ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงศรีรัฐ บุญยัง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงสิริรัตน์ สาขาเรือน

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายสุรเชษฐ์ แง่มจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายอธิปไตย บุตรหน้อย

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายอนุรักษ์ วงค์บุญเรือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงอริศรา มาคม

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ศรีวิชัยศักดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงอาภาพรรณ รัตนวงศ์พาณิชย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงชนันฎา สีสะอาด

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงโสภิตา กองแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงกนิษฐา ยักขะลา

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ กาญจนานันท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงเกศริน สัตย์สม

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงคัทลียา จันทร์คำตัน

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงจันทร์จิรา ปาพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มหายศ

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงชญาดา ชีวะประไพ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงชนาภัทร สุนันตา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงชยาภรณ์ แสงส่อง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงช่อกมล ไชยลวน

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงณภัทร ใจเก่งดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงณัชชา ขันตุ้ย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงณัฐกุล ใบแสด

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงณัฐฑิกา ดีทะณีย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ เมฆรา

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายธนทรัพย์ แสงส่อง

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายธรรมนูญ อ้ายคำแดง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงธัญชนก สิมพา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ คำราพิช

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงธัยวรัตน์ ก๋าซ้อน

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๘๘
นางสาวน้องออน ลุงต๊ะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงนันทิชา ลุงทุน

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ คงชนะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๙๑
นายเนติพัฒน์ สุขประสงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ผูกพันธ์ไทย

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงเบญจพร ชาวงาม

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เพชรรัตน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓ / ๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงเบญญาภา วุฒิคุณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงปติญญา มาเดช

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงปนัดดา แปนมัน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงปภัสสร อะโนนาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายปยุต กระจ่าง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๐๐ เด็กหญิงปราณปรียา ปาละโมงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงปาณิสรา อุส่าเงียว

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงปยนันท์ รอดขำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงพรสัณห์ พรหมเสน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงพราวพิศุทธิ

์

กุลติพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงพัฒน์ลดา ลำดวน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงพัทธวรรณ ปนคำมูล

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงพิชานันต์ วันวา

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงพิมชนก คชบุตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา พงศ์ธิ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงพิยดา นวลสนิท

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายพิรัชย์ จันทมาตย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายพีรวิชญ์ ช่างเหล็ก

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงภมรวรรณ ขันธรรม

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายภาคิน ราจา

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายภานุพงศ์ วงค์วาร

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงภาสินี ติยะบุญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงยอดกมล ภู่ระย้า

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงรวิสรา คุณัชญ์สกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงรุจิรา บุญจนพงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงวรางคณา แต้มทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงวันดี แสงมา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงวันทนีย์ สุยะวงษ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงวิราศิณี กิติสัก

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายศรัณญ์ อภิขจรทรัพย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงศศิประภา มาตุอำพันวงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงสุพิชชา ปนชาวนา

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายเศรษวัฒน์ ดอนชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงสรวีย์ เปงสุรินทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงสาธิดา จูเต๊าะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔ / ๖๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงสุจิตรา นางวงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงเสาวภาคย์ ลิมดุลย์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงอภิรัญญา ธรรมวงค์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายอิสริยยศ เพียรพิทักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๓๔
นางสาวกนกวรรณ รังสิมันตุชาติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๓๕
นางสาวกัญญาณัฐ ฟองดวง

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๓๖
นางสาวกัลยกร ศรีวิชัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๓๗
นางสาวกัลยานี ใจแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๓๘
นางสาวขวัญจิรา มาลากรอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๓๙
นางสาวจิตสุภา สิงห์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๔๐
นางสาวจินต์พิสุทธิ

์

อาชาเพ็ชร
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๔๑
นางสาวจิรญาภา อินทชัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๔๒
นายฉัตรเพชร เอกสิทธิบัญชา

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๔๓
นางสาวณัฐวรา ศิริปญญา

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๔๔
นางสาวตะวันฉาย คืนดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๔๕
นางสาวธนนันท์ เซียงฝูง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๔๖
นายธนพนธ์ นันตาดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๔๗
นายนภนนท์ แสงวัฒนรัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงนฤภร ไขยยา

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๔๙
นางสาวนันทนา คำตัน

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๕๐
นางสาวนาฏญาณี ปญญา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๕๑
นางสาวนาตาลี นาคเมือง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๕๒
นายนิธิกร โปทา

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๕๓
นายปรีดา พุทธา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงปยฉัตร สีดา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงพรรษชล พันธชาติ

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๕๖
นางสาวพัชราภรณ์ คำเบ้า

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๕๗
นางสาวเฟองลดา บุลกุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๕๘
นางสาวภาณุมาศ พยาราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๕๙
นางสาวภารดี เธียรสิริ

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๖๐
นางสาวมอญจิง

่

ทูน
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงรมิดา คงสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงรวิพร ชัยวุฒิ

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๖๓
นางสาวรุจิรา เจิมจันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๖๔
นางสาววรรณภา ลิสา

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงวริศรา เกียรติศิริโรจน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๖๖
นางสาววารุณี สิทธิกุล

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๖๗
นางสาววิไลลักษณ์ ทรัพย์ทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๖๘
นายวิวัฒณากร คำสินศักดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๖๙
นางสาวศรณี ดุ่งมะลี

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๗๐
นางสาวศิริญรักษ์ กันธุระ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๗๑
นางสาวสิรินทรา จีนอนันต์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๗๒
นายสิริวิชัย คำภีระปญญา

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๗๓
นางสาวสุพัตรา ทองอินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๗๔
นางสาวโสภิตา ศักดิเกิด

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงอธิษฐาน คำภีระ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงอริสรา อมรรัตน์ไพศาล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงอรุโณทัย ทิตา

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงอาโปชญาณ์ บุญเลา

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๗๙
นางสาวอิสยามล มีระคุณ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๘๐
นายพรหมพิริยะ เจริญพานทองดี

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๘๑
นางสาวขนิษฐา สุปณะ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๘๒
นางสาวนิพัทธา กาพย์ตุ้ม

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๘๓
นายพงศกร รูสม

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๘๔
นางสาววทัญุตา มอยแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงอริศรา โยธา

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๘๖
นายคุณานนต์ แก่นไทย

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๘๗
นายจรณินทร์ จารุพนม

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๘๘
นางสาวจีรนันท์ กะพอ

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงชญาดา วงษาแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๙๐
นางสาวดาราวดี เชาว์ถาวร

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๙๑
นางสาวทอฝน รินทร์คำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๙๒
นางสาวบัวชมภู โทแสง

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงประภัสสรา แสนปญญา

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๙๔
นางสาวปรีณาพรรณ เลาหมู่

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๙๕
นางสาวปวีณา สง่าวงค์มหาผล

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๙๖
นางสาวพรนภัส ทองคำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๙๗
นางสาวพรรณวดี พันทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงพรศรันย์ กองซอน

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๑๙๙
นางสาวพัชรินทร์ จาเรือง

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๒๐๐
นางสาวสิรภัทร ยามาอุจิ

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๐๑
นางสาวอรภัสสร์ พันธุ์ยานนท์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๐๒
นางสาวอุษา จุ้ยแหวว

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๐๓
นางสาวกิตติมา กิตติยะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๐๔
นายนิธิวุฒิ ม่วงสิงห์

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๐๕
นายคมกฤต ทากันทวงค์

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๐๖
นางสาวจิณณา ผลดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๐๗
นางสาวจินตนาการ กัมพลกูล

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๐๘
นายธนกร วรศีตกาลกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๐๙
นางสาวธิดา จองปุก

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๑๐
นายธีรกานต์ เชียงบุญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๑๑
นางสาวพรพิงค์ จิตรงาม

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๑๒
นางสาวพรสวรรค์ ชาติมนตรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๑๓
นายพัสกรณ์ ดวงติบ

๊

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๑๔
นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ลิม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๑๕
นายพีรดนย์ มังคลาภรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๑๖
นางสาวฟารุ่ง งานสัมพันธฤทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๑๗
นางสาวมาเรีย อัศวพุทธิ

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๑๘
นางสาวรมณียา ลุมมา

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๑๙
นางสาวรักษิณา เกียงซอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๒๐
นายรัชชานนท์ อินต๊ะวงค์

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๒๑
นายวัชรพงษ์ ไอถิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๒๒
นายวัชรวิทย์ พานิชนก

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๒๓
นางสาวศศิประภา คำมา

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๒๔
นางสาวศิริญญา เพชรสิงห์โต

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๒๕
นางสาวศิวพร สุทธคำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๒๖
นางสาวกัญญณี บุญสม

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๒๗
นางสาวธัญญารัตน์ ประทุม

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๒๘
นางสาวจีราภรณ์ คำทอง

๑๐/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๒๙
นางสาวณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญ

๑๖/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๓๐
นางสาวรัตติกาญจน์ คันธา

๐๑/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๓๑
นายวัฒนะ สามเคียม

้

๑๕/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงชฎาพร รัววิชา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายศรัญยู เถินบุรินทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงเบญจมาศ คำฝาง

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงวรรณิภา วิชามูล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงจันทิมา กันธา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายเสฎทะชัย ตาสติ

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายนันทชัย จองญ่า

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายเจษฎากร ชิตมินทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายอาทิตย์ ลุงแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๔๑
นายชานน แสนเหลียว

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๔๒
แม่ชีปาณิศา ปนประสงค์

๒๒/๑๒/๒๕๒๔

วัดรำเปง วัดรำเปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๔๓
แม่ชีนำค้าง ลาภา

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วัดรำเปง วัดรำเปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๔๔
นางสาวเสมอใจ แซ่อึง

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

วัดรำเปง วัดรำเปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๔๕
นางสาวนาตยา จรรยาพงศ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๐

วัดรำเปง วัดรำเปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๔๖
นางสาวกัลยรัตน์ จันทร์นวล

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

วัดรำเปง วัดรำเปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๔๗
นางมยุรี ทิพย์แดง

๐๙/๑๒/๒๔๙๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๔๘
นางพรรณี อรรคอุดม

๑๐/๐๕/๒๔๙๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๔๙
นางสาวรุ่งนภา มณีราม

๐๘/๐๘/๒๔๙๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๕๐
นางเสาวนีย์ ทองไชย

๑๒/๐๑/๒๔๙๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๕๑
นางกาญจนา ญาณะตือ

้

๑๑/๐๔/๒๔๙๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๕๒
นางสาวณัฏฐสุดา เชือวรสถิตย์

้

๑๙/๐๗/๒๕๐๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๕๓
นางสาวหลิง แซ่จาง

๐๔/๐๒/๒๕๐๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๕๔
นางสาวมีสุข ทันใด

๑๙/๑๒/๒๕๐๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๕๕
นางลำดวน ชนะพันธ์

๐๓/๐๘/๒๕๐๔
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๕๖
นางนามีสอ จะเด๋อ

๐๑/๐๑/๒๕๐๔
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๕๗
นางสาวกนกพร จันทวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๐๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๕๘
นางวิลัย อุดมทรัพย์

๑๖/๑๒/๒๕๐๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๕๙
นางสาวกัญญา อินทร์สะอาด

๐๖/๐๙/๒๕๐๖
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๖๐
นางวาสนา เหลือสุข

๑๗/๐๘/๒๕๐๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๖๑
นางมาตร ลุงสุ

๐๔/๐๓/๒๕๐๗
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๖๒
นางศุภพิชญ์ คิวดวงตา

้

๓๑/๑๐/๒๕๐๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๖๓
นางจงกล ศรีทรง

๐๑/๐๓/๒๕๐๘
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๖๔
นางสาวกิมเจียง

้

สุขสอน
๒๗/๐๓/๒๕๐๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๖๕
นางเสียวซาง

่

แซ่ซัง
๒๖/๐๓/๒๕๐๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๖๖
นางสมร โคกกระเทียม

๒๕/๐๓/๒๕๐๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๖๗
นางบลบุรินทร์ แสงเขือนแก้ว

่

๑๙/๐๙/๒๕๐๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๖๘
นางสาวจูเม่ย แซ่ย่าง

๑๓/๐๘/๒๕๑๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๖๙
นางจงรักษ์ อุประ

๒๖/๑๑/๒๕๑๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๒๗๐
นางนำหวาน บุญสม

๑๑/๐๙/๒๕๑๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๗๑
นางสาวจันทร์ศรี จันต๊ะ

๐๕/๐๖/๒๕๑๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๗๒
นางจันทร์ศรี เพชรประดับ

๑๗/๐๘/๒๕๑๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๗๓
นางวราวรรณ นามบุตร

๑๓/๑๐/๒๕๑๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๗๔
นางสาวกนกพร ดิบแดง

๑๒/๐๒/๒๕๑๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๗๕
นางชัญญธรณ์ ดิลกกุลหิรัณย์

๓๑/๑๒/๒๕๑๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๗๖
นางสาวณัฐณิชา อธิปตยาภิพิชญ์

๑๔/๑๒/๒๕๑๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๗๗
นางพัชรี กันธะริน

๒๒/๐๒/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๗๘
นางสุภาภรณ์ ขันแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๑๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๗๙
นางสาวกิงทอง

่

บุญมากาศ
๑๐/๐๑/๒๕๑๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๘๐
นางสาวบุษยา พุดพ่วง

๑๗/๐๖/๒๕๑๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๘๑
นางสาวนฤมล คำปารี

๑๕/๐๓/๒๕๒๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๘๒
นางสิรารมย์ หอมพิกุล

๒๘/๐๔/๒๕๒๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๘๓
นางนาเสือ จะปา

๑๓/๑๒/๒๕๒๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๘๔
นางสาวเกศกมล ขันคำนันต๊ะ

๒๒/๑๑/๒๕๒๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๘๕
นางสาวจารินี ศรีอ้าย

๑๕/๐๘/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๘๖
นางสาวสุพรรณี กันทะแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๘๗
นางสาวสุกัญญา พึงพา

่

๒๑/๐๙/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๘๘
นางอังคนา หนูหนุน

๑๘/๐๖/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๘๙
นางสาวมะลิ แซ่ว่าง

๑๑/๐๑/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๙๐
นางกนกลักษณ์ พิงพิพัฒน์

่

๐๑/๑๒/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๙๑
นางสาววริศรา ชีนารักษ์

๑๒/๐๕/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๙๒
นางนุชรินทร์ สุขา

๐๒/๐๒/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๙๓
นางสาวเตือนใจ พรหมมา

๐๑/๐๖/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๙๔
นางสาวพิมลพรรณ พรมเสน

๒๕/๑๐/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๙๕
นางสาวขวัญใจ ญาณะตือ

้

๐๕/๑๐/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๙๖
นางสาวเขมจิรา กรวุฒิเกษมโชค

๑๐/๐๒/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๙๗
นางสาวลัดดาวัลย์ สงคราม

๑๘/๐๙/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๙๘
นางสาวเยาวภา ตาลปา

๒๖/๑๐/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๒๙๙
นางสาวมออูก นายแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๐๐
นางสาวสายใจ อิมอำไพ

่

๑๙/๐๒/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๐๑
นางสาวรัตนากร จะบูแส

๐๑/๐๑/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๐๒
นางสาวนำฝน ปอมจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๒๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๐๓
นางสาววรรณนิศา ทองสุข

๐๑/๑๐/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๐๔
นางสาวขนิษฐา จะเสอ

๑๑/๑๑/๒๕๒๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๓๐๕
นางสาวศรีสุรางค์ ตะมุกา

๐๙/๐๓/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๐๖
นางสาวพลอย ฤทธิมล

๐๑/๑๐/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๐๗
นางสาวกาญจนา ทูลศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๐๘
นางสาวชลธิชา พิทักษ์เจริญลาภ

๐๑/๐๑/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๐๙
นางสาวดาว ตอนแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๑๐
นางสาวศศิพิมล ปฐมวงศ์ฟางาม

๐๓/๑๑/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๑๑
นางสาวฉัตรแก้ว ทะลือ

๐๕/๐๕/๒๕๓๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๑๒
นางจริยา กัลยศิริกุล

๐๗/๐๑/๒๕๓๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๑๓
นางสาวนาทอ จะอี

๋

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๑๔
นางนก ลุงคำ

๑๖/๐๔/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๑๕
นางสาวสุกานดา ชือหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๑๖
นางสาวศิวพร ศรีภูมิชน

๑๔/๐๕/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๑๗
นางสาวสุกฤตา แก้วเทพ

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๑๘
นางสาวกนิษฐา หมืนจะดา

่

๐๓/๐๕/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๑๙
นางสาวสุธิพร ผมปน

๐๘/๑๒/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๒๐
นางสาววาสนา สัตย์ต่อชาติ

๑๖/๐๑/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๒๑
นางสาวอาหงษ์ แซ่หลี

๑๕/๑๐/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๒๒
นางสาวสุมาลี ชัญญาศิริกุล

๒๖/๐๑/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๒๓
นางสาวอุบลวรรณ ทองอยู่

๒๓/๑๒/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๒๔
นางสาวนันท์ฐิตา ธนวุฒินวโยธิน

๑๖/๐๑/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๒๕
นางสาวกิตติพร สวินชัย

๒๖/๐๕/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๒๖
นางสาวมะลิลา แซ่อี

๓๑/๐๕/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๒๗
นางสาวอุไรวรรณ มณีสา

๐๗/๐๔/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๒๘
นางสาวนฤมล จันตากอง

๒๗/๐๗/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๒๙
นางสาววรนุช แซ่ท้าว

๑๙/๐๑/๒๕๓๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๓๐
นางสาวเรณู จะอือ

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๓๑
นางสาวธิดา แซ่ว่าง

๒๒/๐๓/๒๕๓๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๓๒
นางสาวพรประภา ตามชือ

่

๑๔/๐๒/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๓๓
นางสาวสิริวิมล ตาดี

๑๓/๑๑/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๓๔
นางสาวแดง วัฒนารี

๑๑/๐๗/๒๕๐๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๓๕
นางสาวเอมอร วงศ์กำพู

๑๙/๐๒/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๓๖
นางทิพย์สุดา ศิริวงค์พนาไพร

๐๕/๑๑/๒๕๐๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๓๗
นางสาวนิตยา ทองประกายคีรี

๐๔/๐๗/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๓๘
นางยุดา ผสมทรัพย์

๐๗/๑๒/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๓๙
นางสาวธัญญมัย บุญญภัทโร

๐๖/๐๑/๒๕๓๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๓๔๐
นางสาวปยมาภรณ์ สารเอีอย

้

๐๙/๐๖/๒๕๒๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๔๑
นางสาวปยวดี แซ่เจง

๒๓/๑๐/๒๕๓๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๔๒
นางสาวนันทิตา แซ่เฮ้อ

๒๐/๐๔/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๔๓
นางสาวรัตนา น้อยเอียม

่

๒๑/๐๘/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๔๔
นางหญิง คำใส

๐๗/๐๗/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๔๕
นางสาวนาคาโบ จะเดิม

๒๖/๐๖/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๔๖
นางกัวะ

๊

แซ่ท้อ
๐๑/๐๑/๒๕๑๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๔๗
นางสาวนาแล อาดา

๐๗/๐๗/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๔๘
นางสาวชไมพร แซ่เต็น

๑๘/๑๑/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๔๙
นางสาวจันทร์ สมพร

๐๒/๐๒/๒๕๐๓
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงสุทธิภรณ์ โฆษิตสกุลชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงศรุตา กลินกระโทก

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงอริสา กวงคำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงกิติชัญญา อุทรา

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงกรรณิกา โพทะจะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงหัทยา สุวรรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงอาริยา ประทิน

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงบัณฑิตา จิณปน

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงญาณิศา ขัดแสน

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงวิภาดา ซุนันทา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ฟกแฟง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงนฤมล สุขสำราญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๖๒
นางสาวชิดชนก ลุงมา

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๖๓
นายพัฒนพงศ์ ทาทองสี

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๖๔
นางสาวปานชีวา ชูศิลป

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๖๕
นางสาวสุพรรษา ลุงคำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๖๖
นางสาวชญาณิศา คำมูลใจ

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๖๗
นางสาวอรทัย ปาตา

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๖๘
นางสาวเสาร์คำ ไชยวงศ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๖๙
นายภัทรพงศ์ อินต๊ะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๗๐
นางสาวกุลจิรา แสงเมือง

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๗๑
นางสาวพรกนก บุญลอย

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๗๒
นายสุรวิทร์ ลุงจิง

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๗๓
นายธนนิตย์ ศศิฉาย

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๗๔
นางสาวรุ่งนภา กวงคำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑ / ๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงนันท์นภัส วิภาทิวาภรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงณิชาพัชร วงศ์เทพเตียน

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงปราณปริยา ก้อนจำปา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงสริดา ไชยวงค์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงณริญพร

พลอยกระจ่างศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญกำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงกรรณิกา เรพล

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงฟาใหม่ วณิชรุ่งเรืองชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงญาดา โพธิล่าม

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงธิษณา กิติเรียงลาภ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายณัฐนนท์ คำเสาร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายนพคุณ ปานเพ็ชร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงกุลิสรา มีสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายนัทธวัฒน์ แซ่โง้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายณัฐภัทร ชัยมงคล

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงปรางค์ฤทัย ม่วงเขียว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงวริศรา ศรีคำแปง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงบวรลักษณ์ พุทธวงค์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงธนพร ตังผดุงสุข

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงพีรดา เหมือนฟู

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายภูมิภัทร บุตรชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงนภัสกร อุ่นตา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีนวล

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงพวงผกา หล้าคำมูล

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายเศรษฐพงศ์ อินชัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงชาลิษา กันทะวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงปยนุช แก้วคำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เฟองย้อย

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายกิตติพิชญ์ แก้วสมุทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงพิมพกานต์ ปาลี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงพลอยระวี ทิพย์แทนพงษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงพรธีรา เสนาศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงนิศารัตน์ วงศ์ใหญ่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายภูริณัฐ บำรุงศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ฟกสด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงแพรวา ไชยฉกรรณ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงกิติยาภรณ์ ใคร้บุญ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงอชิรญา เวียงคำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงกริษฐา พวงทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายปณณโชติ ปนชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงอริศรา พรหมเสน

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงณัชนันท์ เสกิละ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงภัททิยา เล็กทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงพรหมพร เรือนวงค์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงกชพร แก้วจินดา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงชนม์นิภา บุญหมืน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงพิมพ์พจี พยางาย

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงแพรวา เร่งเหิม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายพัชรชัย เกษมจิตต์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงวิยะดา เกิงรัมย์

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายพชร สมบูรณ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายเจษฎากร โพธิบุญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายเอกวิทย์ เต็มกันทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงชนันธร เชียงปวน

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงขวัญพิชชา กันธะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายถนัดกิจ ตานัง

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงนัชชา ชลประทิน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงปณฑิตา พรรณสาร

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงวริศรา แก้วบุญมา

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายศตายุ ไพรจรุงสิทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงเข็มชญา พงษ์ทวีกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายกษณะ สิงห์เขียว

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงชลธิชา คุณาชัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงจิราญา อุ่นศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายสรภูมิ มีโชคชัย

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายวีรศรุต ชำนาญกิจ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงอภิรดี อุ่นใจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงณัฐพร นันตา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายธีรพัฒน์ ลาภล้น

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายชนกันต์ ศรีสงคราม

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงปรัธธนา ปอกแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงอรณิชา ปาลี

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงจิรัชญา จัมปามาลา

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงกัลย์ธิดา สิริจรรยากร

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงพิมมาดา ไชยวงค์วรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงนริศรา กอบคำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา คำสุนทร

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายศุภวิชญ์ มหาวรรณ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๕๓ เด็กหญิงอภิชญาลักษณ์
จำเกิด

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงชนกชนม์ ศรีธิ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๕๕ เด็กหญิงสายกวินทรา
ลิมสุรศรี

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายชนาธิป ไชยวงค์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงสุชัญญา อินต๊ะชุ่ม

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงเทวาพร ทองสมนึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายศุภกิตติ

์

คำดวง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงพนิดา บัวแตก

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายดนุชิต นันทอมรรัตน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงพรชิตา พิทักษ์ดุษฎี

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายพีระพงศ์ ใจทนัน

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงภัทสรี ใช้เหตุผล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายนัทดล ปุญญพันธุ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายนันทิพัฒน์ ด่านจิระมนตรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงชนัญชิดา จันทรา

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงบุษกร สิขสิทธิพันธ์ุ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงจันทมณี จันทรคา

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงหทัยพัทธ์ พอใจ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงชนัญชิดา พิศชวนชม

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงปวรรัตน์ เณระมา

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ขาวสวย

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายโยชิโตโมะ ซาซากิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายพงศภัค สมณี

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงภัทรสุดา หาญณรงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายภูริโย จันทร์ฉาย

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงพัชรพร ลอยมี

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงศิโรชินี ธรรมชาติอุดม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงจุฑามาศ จันรไส

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงธนภรณ์ สารศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงธีรนาฎ แก่นสาร

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายโสภณัฐ มณีทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายจิรายุ ภาพย์วิวัฒน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงทรงอัปสร คงมัน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงเฌนิศา ริดเต็ม

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงปยาพัชร ดงพุธ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงจิราภา ไชยชนะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๘๙
นายพัชรพล พงษ์สานต์คีรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายธนวัตร อินทนนท์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงนงคราน บัวเขียว

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงกุลธิดา สุรินตัน

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายยุทธนา ฟกแฟง

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงเจณิสา จิระสถิตย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงกฤติยา กฤตบุญญากร

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายศุภมิตร สุนทรเวช

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายจักรพันธ์ บุญตัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงรัชนารี สืบสายแปง

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

แก้วกวน
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงปยวรรณ คงแพ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายภัทรพล สุทธะ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงกวินนา ศิริ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงธนัชพร พรมติบ

๊

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายเรวัต พึงโพธิ

่ ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงสายชล ซันซัด

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงมัณฑิรา หลวงสมบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงภัทราพร ปนติบ

๊

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงพิมลทิพย์ ลาโช

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายศุภวิชญ์ หมือแล

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงชนะภา กรรขำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงนิศากร เคียงอมร

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๑๒
นางสาวณัฐชยา เรือนแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงมอญวัน หมาย

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงจามเงิน จันตา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๕๑๕
นางสาวแสงหอม คำศรีสม

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงก้อย ลุงเซ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายชัยณรงค์ ลุงออ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายจอมหาญ ลุงปาง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายพี ลุงสุ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๒๐
นายเครือ ลุงจง

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายจิรายุ สวนสำราญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๒๒
นายเจษฎา สุภาเสาร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๒๓
นายพงศกร เขือนทอง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๒๔
นายดลวัฒน์ นาจอ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๒๕
นายวัฒนา พิมพ์สาร

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๒๖
นายรุ่งอรุณ บุตรราช

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๒๗
นายวุน คำหอม

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๒๘
นายธนพล ปดถาวะโร

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๒๙
นายธวัชชัย ไหลปา

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๓๐
นายศตวรรษ เมืองลือ

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๓๑
นายนครชัย สัตย์พนา

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๓๒
นายบุญชนะ ทองภูคีรีไพร

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๓๓
นายกัมพล ปญญา

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๓๔
นายเกียรติศักดิ

์

สุนันต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๓๕
นายพันวัตร แซ่ฟุง

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๓๖
นายบัณฑิตย์ แซ่ย่าง

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๓๗
นายรพีพงษ์ วรรณแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๓๘
นายรุ่งโรจน์ ประไพมาลี

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๓๙
นายศุภชัย อูบแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๔๐
นายดนุพร คีรีมาศไพศาล

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๔๑
นายพิชิตพล สุปนะเจริญ

๑๖/๐๔/๒๕๒๙
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๔๒
นายพัชรพร ชืนศูนย์

่

๑๐/๐๖/๒๕๒๑
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงเปมิกา กำแพงทิพย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สังขวลี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายชิติพัทธ์ ชัยมงคล

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงธัญญธิษณ์ พรศาลนุวัฒน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายปราชญ์ ปยาโน

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงบุษกร ขวัญคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๔๙
นางสุมาลี ศรีสุพรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายภาดา เจริญทรัพย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

วัดบุพพาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงบุญธะรักษา กุสิมา

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย วัดบุพพาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงกมลวรรณ ลุงสุ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๕๓
นางสาวพณิชา จิตนารินทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๕๔
นางสาวพรไพลิน เลิศตรงจิตร

๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๕๕
นางสาวณัฐวริทร์ นิลวิลาศ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๕๖
นางสาวชุติกาญจน์ กระจายสัญจร

๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๕๗
นางสาวชลนภา ดวงดีทวีรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๕๘
นายธราดร จันทร์แสง

๐๑/๐๘/๒๕๒๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายกานต์ สุขสันต์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงภัทรมัย ไชยงามเมือง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๖๑
นางสาวรัชนีภรณ์ รำลึกพนาพงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๖๖๐/๐๕๖๒
นางสาวชุติมา แก่หล้า

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงกัลยา แซ่เล่า

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงอาทิตยา เสน่ห์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงณัฐพร ละออสกุลคีรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงเมทินี เบเชกู่

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงพิมพ์ดาว คงธนปญญาวุฒิ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงสุนิดา แซ่ว่าง

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงอารียา สอนพร

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงเยาวเรศ แซ่ว่าง

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายติณณภพ วงค์เพชร

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงทรัพย์นฤมล ทาก๋า

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร คำอ้าย

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายจักรพันธ์ ผ่องพักตร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงนันทิตา สิงห์คำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงพัชราภา เมฆลา

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายร่มธรรม ศรีวงค์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายสามารถ ลุงแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงสุทินา แสนหมี

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงอารียา ลุงปนต๊ะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายแสงเคอ ลุงยะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๘๒
นายกรกฎ ศรีวิชัย

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๘๓
นายจักรพันธ์ มีสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๘๔
นายจาย อินต๊ะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายณัฐภูมิ ไชยปน

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายธนพร ชมพู

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายปยะพงษ์ คำรมภ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายสมบัติ ลุงติ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายอุดร คำใส

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายศิวกร สุอินต๊ะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงพาทินธิดา ชัยผล

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงสิริณัฎฐ์ คำจา

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๙๓
นายส่วย -

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายเคอร์ นายจิง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายภูตะวัน แก้วเกตุ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๙๖
นางสาวอังคณา ช้อนทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงดวงธิดา แซ่หลี

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายคุณัญู วงษ์แสง

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายกฤษติธัช พวงจำปา

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงอรวรรณ มาตรง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงแปงรำ คำแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายแสงฟา ลุงตาล

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงพังพวย ลุงลิง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงณัฐภัสสร พงษ์ทวีกุล

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงภคนันท์ โพธิพันธ์ทอง

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายสิทธิกร นุตตะละ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงชญานิศ ญาณฤกษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงศรุตา ไชยวงค์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายกีรพล มังยะสุ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายธนภูมิ บุญรักษา

๒๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงมาธวี วิเศษเอกภพ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงพรสุรีย์ สว่างรัตนชัยยง

๐๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงธิดา เส่งย่าง

๑๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงอุมารินทร์ วงค์ษา

๐๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๑๕
นางกรองจิตร เตจ๊ะวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๖๖๐/๐๖๑๖
นางสาววิศนี สิทธิสอน

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๑๗
นางสาวปรียานุช ปญญาดี

๐๓/๐๖/๒๕๔๐
โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร แก้วสุขวาง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงธัญชนก หล่อเนตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๖๒๐
นางสาวลดากุล แซ่วะ

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๒๑
นางสาวสุจีราภรณ์ แซ่วะ

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๒๒
นางสาววรนุช

อภิรักษ์ไพรสณฑ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๒๓
นางสาวกัญญาณัฐ ยานะใจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๒๔
นายบุญธรรม ศักดิบำเพ็ญกุล

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๒๕
นางสาววิลาสินี แซ่ยะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๒๖
นางสาวลลิตา จริยา

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๒๗
นางสาวอัฐภิญญา อินต๊ะวงค์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๒๘
นางสาววิภาวรรณ วรรณหลวง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายปยชนน์ จักรปญญา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์ด้วง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายวุฒิกร ศรีนันท์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงนิตยา อุ๊ดสม

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงนิยดา อุ๊ดสม

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงปภาอร สิทธิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงวิภวานี มูลวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงสิรินยา แสนคำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายคมชาญ นันติน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายธนภัทร อินดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายพงค์เทพ ธิวงค์คำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายณัฐพล อินสุยะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายพิษณุพงค์ ศรีคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายวราเทพ ไทยสง่า

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายกรวัฒน์ ใสฟู

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงชญาภา มารัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงดลลชา แก้วชัยยา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงรัตน์ธิดาพร เตจ๊ะนา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงอภิญญา เตจ๊ะวงค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงพัณณิภา อุ่นอกแดง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงพิชญา ตาดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายภูรีวัฒน์ บุญทา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปนคำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายเฉลิมเกียรติ

์

ฟองแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายวัชรพล เรือนงาม

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายพัชรพล จันทร์สม

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙ / ๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงณัชชา โพธิธานี

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๕๖
นางรำแพน ปญญา

๐๗/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงจิราวรรณ ทานสุพรรณ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชัยนา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วม่วงมัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงอรัญญา ใจมูล

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงอารีรัตย์ มูลจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงเปรมสิริ พิสิษฐ์จิระ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงอาทิตยา ทองอยู่สุข

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายมนตรี ไชยวงค์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายอภิณัฐ ธรรมขัน

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายธนากร เขียวเจริญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายภาคิน กรธิมา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงวรัญญา โปธาติบ

๊

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงธันย์ชนก มูลนิมา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงศุวิรัญดา ธรรมธิ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ปนสา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงรชดา ใหม่ปา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงนลินี เนฝน

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงรุ่งนภา ใจมูล

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงอภิญญา เครืองพนัส

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงผ่องอำไพ คำปวน

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงธาราพร เจริญธรรม

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงกชกร ตาดเพ็ชร

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงกัลยากร เขือนคำ

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงกาญณิการ์ ชัยสวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายกิตติพงษ์ เขือนเพชร

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายไกรฤกษ์ สมบูรณ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายจรัญ เตชะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงเจนจิรา เก่งกล้า

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงชลธิชา มะวงค์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงฐิติวรดา ถาวร

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงบัณฑิตา สิงห์แก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงพรรัตน์ ยิงสุข

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายพีรภัทร วารีรัตน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายภูริวิช วงศ์นาม

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงลลิตา รู้ดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงวรรณรดา บุญรัง

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงสวรินทร์ มูลดิษฐ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงสุจิตรา ปญญาพรม

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายสุพัตร วรรณฤทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายสุรนาท ดวงแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายอภิชิต สมทราย

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงอาทิตยา ปวงย้อยแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๖๙๙
นางสาวกุลนิดา แซ่หลี

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๐๐
นายธรรมรัฐ สินผุ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๐๑
นางสาวนริศรา พุ่มพวง

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๐๒
นายกฤษดา นารายณ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๐๓
นางสาวลลิตา กันทะวงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๐๔
นางสาวสุธินันท์ วังจันตา

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงหัทยา คำพูพันท์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๐๖
นางสาวพัชราวรรณ ปญญา

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๐๗
นางสาวกัลยรัตน์ ตาวงค์

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๐๘
นางสาวกานธิดา อมรสันติกุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๐๙
นางสาวจิดาภา หนูคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๑๐
นายเจตชฎาภรณ์ ชุมภู

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๑๑
นายชัยวัฒน์ สุริยะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๑๒
นายธนกร ขวัญมา

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๑๓
นายธนพงศ์ พลายสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๑๔
นางสาวธัญจิรา เรือแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๑๕
นางสาวนวลจันทร์ ลุงอ่อง

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๑๖
นางสาวนำฝน แซ่หยาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๑๗
นางสาวประกายพร สรชัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๑๘
นางสาวเปรมมิกา นันศิริ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๑๙
นางสาวพัชราวรรณ บุญมะลิกา

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๒๐
นางสาวพัชรินทร์ ตาแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๒๑
นางสาวพิกุลทอง ปญญา

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๒๒
นางสาวภัทรดา ผ่องแผ้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๒๓
นางสาวยลดา สาเก่า

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๒๔
นางสาวรุ่งรัตน์ ไชยหาญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๗๒๕
นางสาววรดา กันทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๒๖
นายวิวัฒน์ สุแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๒๗
นางสาววีรยา มูลสุรินทร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๒๘
นางสาวศุภิสรา วังอินต๊ะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๒๙
นายสุรพล แจ่มแจ้ง

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๓๐
นางสาวอมรรัตน์ ทรายแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๓๑
นางสาวอมรวรรณ สีวิชัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๓๒
นางสาวนฤมล ยอดเงิน

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๓๓
นางสาววิชุดา ภู่ธงทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๓๔
นายณัฐกานต์ เรืองฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๓๕
นายธเนศพล จองต๊ะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๓๖
นางสาวพรทิพย์ นายลือ

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๓๗
นางสาวพรนิภา แสนชัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๓๘
นายพุทธิพงศ์ ภีระธรรม

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๓๙
นางสาวนลินี หมืนอินทร์

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๔๐
นายฟาลัน

่

ลายคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๔๑
นางสาวจิราวรรณ จันทร์หลวง

๑๑/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๔๒
นางสาวเกศินี ธรรมโม

๑๕/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายณภัทร เตจ๊ะเนตร

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงเกวลิน เหลาแตว

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงสายธาร เงินนิม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ ยศวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงณัฐภรณ์ วันดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงดารารัตน์ ลุงจอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร ทาคำปน

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงนฤมล ลุงซอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงนัฐมน หัทยา

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ หลวงแบน

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายธราพล พรหมเสน

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงเบญจพร ธิมา

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงกุลสตรี มณีสาร

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แซ่ล้อ

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงปยวรรณ เขียวมัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงพิมพ์ปพัชฌ์ ขาวผ่อง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงศศิกานต์ มูลอุด

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงสุธินี รอดรัตนดิลก

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงอักษราภัค จะมะยะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงปรียานุช แก้วกัน

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงรวิพร หนูเปย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายเอกพงษ์ หาสังข์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายทวีชัย กันทะวัง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงเอวิตรา ปูสา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงถาวรีย์ หล้าใบ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงปรีย์วรา ดีจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงชลธิชา เกษเพชร

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงภัทรวดี วิชัยโย

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงวรดา จันทร์เงิน

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา สุนทรวิภาค

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงสุธาวัลย์ สุขแย

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงอาริญา จันทร์คำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงธัญชนก บุญจู

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงนันทกานต์ หมังดี

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายดานุพงษ์ ใหม่ปา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายธนา ถามัง

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงวราลี คำแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงสุธาดา วงษ์อินทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงสุพิชญา กำนันตน

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงอติมา ไวกัน

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงปณิดา พรมนาเสียว

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายจิรายุ ขาวหล้า

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายนพรัตน์ หล้าลี

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงกาญจน์ ปูกะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงพัชนี ปูเดือน

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงมิคณิต ปูคำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายนนทชัย รินแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายบุลากร สองเมือง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงอภิญญา พันพิระ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วงศาโรจน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

มาต๊ะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายปฏิภาณ ปูกำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓ / ๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายพงศธร ฮ่องกือ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงนำทิพย์ ปูเดือน

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงปาลิดา ดีสา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงปยดา ปูดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงพจมาน คำอ้าย

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ ปูดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายวีรชาติ คำหล้า

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงเขมิสรา ปูเดือน

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ปูเรือน

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายณัฐพงษ์ ธรรมพุฒิ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ธรรมพุฒิ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายภัทรพงษ์ การะแปง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายสุรชาติ เทวชาติ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงทิพย์สุดา ไทยยันโต

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายสิงควรรณ แม่มูล

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงจิรภัทร บุญชู

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงปวีร์ธิดา เทศนำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วสุวรรณ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงสุภาวดี พวงโพพันธ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงณญาตา มณีวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายธนายุส นันตีสู้

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงนรีกานต์ ปนปวน

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ธรรมสะอาด
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายวันพรรษา อึงตระกูล

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายชนะภูมิ โสกันเกตุ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายพลายุทธ คำสิงห์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ปาแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ใจอุดม

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายนันทวัฒน์ สารีอินทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงกฤตธินันท์ สุภาษิต

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงจีรณา สุนันต๊ะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงนภัสสร พวงสะดอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงพรพิมล แว่นไว

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุนันต๊ะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงนัฐพรรษ รุณศรีทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายกิตติพงศ์ ขันทะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายอานนท์ มายัง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงกัณฐิกา มหายศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงภูษณิศา นายแปง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงสุจิตรา ใจปน

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงณัฐณิชา อินคำ

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงสุชานันท์ สองปอน

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๓๗
นางสาวเพียงดาว สถานเมือง

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๓๘
นางสาวศิรานุช อุดดง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๓๙
นางสาวชนิกานต์ บุญตันสา

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๔๐
นางสาวชฎาภรณ์ ไอสอ

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๔๑
นางสาวสุภา คำมู

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๔๒
นางสาวภัทราภรณ์ บุญอ้าย

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๔๓
นางสาวปารียา วรรณอ้าย

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๔๔
นางสาวสุนิตา ศิริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๔๕
นางสาวปภาวดี ธิสา

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๔๖
นางสาวศันสนีย์ ปูเขียว

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๔๗
นางสาวจุรีพร สุดาแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๔๘
นางสาวมนัสวี จะทอ

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๔๙
นางสาวสุชาดา แซ่ย่าง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๕๐
นางสาววราภรณ์ คำลาพิช

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายเสกสรรค์ ภารประดิษฐ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงกุลธิดา สัมผัส

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงอำภา หล้ากี

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายอดิศร พิลัยหล้า

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงศศิกานต์ ตาวงค์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายรัชชานนท์ เตอะอ้าย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงปริยาพร ธงซิว

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงชญานิศ แสงฟู

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงพรรพษา เพลินไพเราะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงพัชราภา ชัยยศ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงมานิดศลา มูลชัย

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายศราวุฒิ พงษ์มี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายสมบูรณ์ ลุงไหม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายพงศกร แซ่ลี

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงเปยง ลุงวี

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงแสงดาว เก็งวิชัย

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายสุริยา ศิริวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ทองปลูก

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายดาวเมือง ลุงติน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงธันยพร มีคำ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงสุภาพร หล้าปนตา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงวลินดา จันทร์ธนูเลิศ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงหลงหลาง คิวยะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงจิรภัทร คำแหลง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงมีนา สุระวังหาญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงนาราพร ใจโต

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงโสภิดา เพ็ญศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงกัญญาภัค เจริญดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงบุษบา จะโป

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงรัศมี การเวกผดุง

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงทิภัชชา พุทธวงค์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๘๒ เด็กหญิงกรองกาญจน์
วงค์นภาไพศาล

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๘๓
นางสาวนภาพร จะลา

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๘๔
นางสาวธรรมญาณี แซ่หาง

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ หินพรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายศักดิดา

์

กล้าณรงค์เชาว์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงดอกชมพู่ ประยูรคำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๘๘
นางนภาพร ธรรมนิมิต

๓๐/๑๒/๒๔๙๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงจิราภา จันทรา

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายศุภกิจ ทาแจ่ม

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๙๑
นางสาวอินต๊ะ

่

ลุงเสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๙๒
นางสาวจริยา ลุงกอยะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงรดา ลุงหม่อง

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายภราดร ลุงช้อย

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงปภาวี ลุงจาย

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงอารียา ปาน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงนิชา ลุงกอ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๙๘
นางสาวจะโหย่ง ลุงท่า

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๖๖๐/๐๘๙๙
นางสาวพิมพา ลุงเมือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงมิน

้

ลุงต่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๐๑
นางสาวคำหลี ลุงต้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๐๒
นางสาวมอนใส ลุงหม่อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๐๓
นายสมผัด วรรณคำ

๒๓/๐๖/๒๕๐๘

เรือนจำกลางฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๐๔
นางสาวมยุรา แสงซอ

๐๙/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำกลางฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๐๕
นายสุรสิทธิ

์

ประสิทธินอก

์

๐๒/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำกลางฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๐๖
นางสาวมัทธนา มหานิล

๐๒/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๐๗
นายธนกฤษ จิวะวิบูลย์

๒๑/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๐๘
นางสาววิรัชดา ศุภรัตนวงศ์

๒๕/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๐๙
นางสาวอัมภา ชัยชมภู

๒๓/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๑๐
นายเกรียงไกร ใจพรหมมา

๒๓/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๑๑
นายดอน คำนวน

๑๖/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๑๒
นางสาวชนากาญจน์ ตันต๊ะ

๒๔/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๑๓
นายสาคร กอนแสง

๑๒/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๑๔
นายฐิตินันท์ เกียรติธีรีกุล

๒๒/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๑๕
นางสาวชาวีย์ แซ่อึง

้

๐๔/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๑๖
นางสาวเพ็ญนภา ขันทอง

๒๐/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๑๗
นางเสาวลีย์ บุญเรือง

๒๒/๐๖/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๖๖๐/๐๙๑๘
นางสาววชิราภรณ์ ไชยา

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงธาราทิพย์ เรือนแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสนสุเนตร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงวรรณรดา บุญชุ่ม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายกิตติพงษ์ ปรีดาภิรัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงณัชชา สิทธิเวช

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงขนิษฐา คงอุตสาห์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๒๕
นางสาวจ๋ามเงิน ลุงหาญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงจารุภัทร จันทร์ฟู

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงชนิกานต์ ก้อนแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายณัฐดนัย องค์ชัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงณัฐรัตน์ กาวี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายธีรพงศ์ แสนโคตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงนันท์รักษ์ พานแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงพอง ลุงเเขก

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ผันเพชร

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๓๔
นางสาวประกายดาว ยวงคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๙๓๕
นางสาวพรรณนิภา ดวงแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๓๖
นางสาวพรรพษา เทพวงค์

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๓๗
นางสาวสิรินธร ปงพยอม

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๓๘
นายศักศรินทร์ ปญโญใหญ่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๓๙
นางสาวขวัญจิรา จางละ

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๔๐
นางสาวธนพร นายจาง

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๔๑
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมี

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๔๒
นางสาวอรทัย ไสคำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๔๓
นางสาวเขมิกา นุชฉิมภาลี

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๔๔
นางสาวกานต์สินี ดอกขาว

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๔๕
นางสาวพรรณี อินต๊ะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๔๖
นางสาวสุชานันท์ เดชะกองบุญ

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๔๗
นางสาวกรรณิการ์ แก้วมณี

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๔๘
นางสาวยุพา แซ่เฉิน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๔๙
นางสาวยุพิน หมู่ปุ

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๕๐
นางสาวนภัสสร คำเขียว

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๕๑
นางสาวธัญญาเรศ ขันแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๕๒
นางสาวทอฝน ตู่แปง

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๕๓
นางสาวจีรพรรณ ยิมสุข

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๕๔
นางสาวฉันธนา ศิริ

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๕๕
นายพัสกร สีมา

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๕๖
นางสาวสนธยา อะโน

๐๔/๐๔/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงสุดา ลุงสู้

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาแดง วัดสันดินแดง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๕๘
นางบุณยวีร์ วงศ์สูน

๓๐/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านสันปาแดง วัดสันดินแดง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงกัลยา จุมเกตุ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ บดีรัฐ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงวาสนา เลายีปา

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงณิชนันทน์ พรหมมา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงธัญกมล ไชยกา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายชัฐราวิชญ์ สมอาจ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงพรไพลิน ตุ่มรังษี

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงชลนิชา ผ่องแผ้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงมานิตา เรือนคำ

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงกมลวรรณ หมืนสำราญ

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงพิชาวรรณ หมืนสำราญ

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงภคพร บุญมา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงภาณุมาศ แก้วคำมูล

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายเจษฎากร บุญเรือง

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายณัฐวัชต์ โนวรรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงภัทราวดี บุญทรง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงศศิพิมพ์ จันต๊ะซาว

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายฐิรวัฒน์ สุจริตธรรม

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงกฤติมา แสงสิงห์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงธันย์ชนก คำลาพิศ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงสุชานาถ จันทร์เปง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงธัญจิรา บัวคลี

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ต้นนาค

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ตาลี

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงพาราสิริ ตะติรัตน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงขวัญพิชชา แสนมหายศ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงธิญาดา วงค์อาสา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงนิจวิภา สิทธิฤกษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงปทมพร แก้ววิชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงพรรณารา เขียวตัน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงสิริกานต์ ทุนเกิด

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงสุจิตราภา นะกุ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายบดินทร์ ชัยสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายอัษฎาวุธ สุรินรังษี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงนภัสสร แซ่หมู่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๙๔
นางสาวพริงเพรา

้

วงค์คำมา
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๙๕
นางสาวกาญจนาพร อินทะชัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๙๖
นางสาวเจษฎาพร กิริรักษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๙๗
นางสาวเปรมฤทัย โปธินันท์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๙๘
นางสาวพิภาวรรณ กิติวงค์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๐๙๙๙
นางสาวณัฐธิดา ศิริจันทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๐๐
นางสาวภัคจิรา แสนมหายศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๐๑
นางสาวกัญญาณัฐ กันคำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๐๒
นางสาววิไลรัตน์ บรรดาศักดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๐๓
นางสาวสุทธิชา ตุ่มรังษี

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๐๔
นางสาวดวงหทัย ศรีวิชัย

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๐๐๕
นางสาวนวพร แสนหมี

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๐๖
นางสาวปยะธิดา ทุนเกิด

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๐๗
นางสาวปยาภรณ์ วรรณเรือน

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๐๘
นางสาวพิมพ์ลภัส แสนพะวัง

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๐๙
นางสาวภัทราภรณ์ ตันต๊ะวัน

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๑๐
นางสาวกนกพร ปาละโกน

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๑๑
นางสาวฉัตรเพชร ธิคุณรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๑๒
นางสาวชนนีญา สิทธิราช

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๑๓
นางสาวปรียานุช อภิวัฒน์กุลชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๑๔
นางสาวพัฒนวดี ปญญาพิงค์

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๑๕
นางสาววิชชุดา บรรณสาร

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๑๖
นางสาวพิราพร ผดุงชาติ

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๑๗
นายไชยวัฒน์ ชาญประเสริฐ

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงบัณฑิตา ดีสม

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปง วัดสันปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงจริยพร สมหน้อย

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงนงนภัส

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงนำผึง

้

เบ้าทองหล่อ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงชนิสรา คำจาลึก

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงดวงฤทัย ปนสา

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงธันยมัย บังศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงนันท์ชญา หลองคุ้ม

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ เพิมบุญ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงเบญญาภา พันธุ์พฤกษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงกนิษฐา ตามิ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงศสิการณ์ กลันเนียม

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายฉัตรดนัย กลินทับ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงชุติมา ปนคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตันแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงธันยธร อินทจักร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เยตา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๓๕
นางสาวคำซือ

้

ลงสุ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๖๖๐/๑๐๓๖
นางสาวณัฐพร บุญเวียง

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๖๖๐/๑๐๓๗
นางสาวภัสสร ลุงจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ รู้ซือ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงธีร์จุฑา แสงจันทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงณัฏฐาสินี อินต๊ะก๋อน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงพลอยชมพู ธรรมสอน

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายนราธิป สมยศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงวริศรา ทรงคำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงกนกวรรณ พิทาคำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงจอมขวัญ อำพันพงศ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงกาสะลอง สุขสามัคคี

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงกมลชนก วุฒิคุณ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงญาณิศา กันทปา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงกันยรัตน์ เครือแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วุฒิคุณ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงจันทกานต์ ทิพย์สอน

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงโชษิตา น้อยยะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงนัตฐพร พลคร้อ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงรัติกาล พุทธมูล

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงนฤมล เก่งสาร

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงสุทธิดา กรรณิกา

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงสุธิดา ยอดยิงหทัยกุล

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงปยะธิดา พูนผล

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๕๙
นางสาวนันท์ชนก จาตา

๐๗/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายสุรชัย แซ่กือ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงจิรภัทร แก้วมูล

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงพรนภัส ศักดิคงแก่นสาร

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงเขมอัปสร นิมิตพรชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๖๔
นางสาวบุญสิตา

ภูมิอนันต์พนาไพร ๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๖๕
นางสาวจิราพร

อภิรักษ์ไพรสณฑ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๖๖
นางสาวธิดาพร ชืนสุขเลิศเกษม

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๖๗
นางสาวปยนุช ธำรงปยกิจ

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๖๘
นางสาวสุธิวรรณ กนกวรสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๖๙
นางสาวสุนิตา ขวัญถาวรกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๗๐
นางสาวสุฤทัย ศักดิชินธาดากุล

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๗๑
นางสาวเกศินี

เกษมสุขเจริญกุล
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๗๒
นางสาวนิตยา ยุรนันท์สกุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๗๓
นางสาวดวงใจ ขจรไพรวัลย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๗๔
นางสาวธัญสุดา ดำรงพรวารี

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๐๗๕
นางสาวสุวนันท์ ชมพูนุทแจ่มจรัส

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๗๖
นายชลชาติ ดวงใจไพรวัลย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๗๗
นางสาวขวัญนภา ไพรวัลย์วชิระ

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๗๘
นางสาวเดือนฉาย ภาพมโนทรัทย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๗๙
นางสาวจันทิรา ลาภโสมนัส

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๘๐
นางสาวสุวรรณา จันทรยุทธ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๘๑
นางสาวสุนิตา มงคลหฤทัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๘๒
นางสาวสายธาร ชืนสุขเลิศเกษม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๘๓
นางสาวจีรนันท์ ปรัชญาประยูร

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๘๔
นางสาวกนกพร อภิบาลสัตธรรม

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงนุชนารถ ภคอานนท์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๘๖
นางเอืองจิต

้

ชัยชนะ
๑๑/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายณัชนนท์ เขือนคำ

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงอภิญญา เซ็นแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงภัคจิรา ปุกคำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายอนุชิต สุใจ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายวีระศักดิ

์

สิทธะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงกาญจนา ลุงอู

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงสิริกร ยีปา

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๙๔
นางสาวสุนิสา ยอดบัวสาย

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงชลธิชา แสนสุรินทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายภานุวัฒน์ สุน้อง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงณัฐริการ์ เหมสิงห์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายสิทธิพงษ์ จิโน

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงจุฑามาศ สมบูรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ใจอภิบาล

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงพรทิพย์ เกตุสุวรรณ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงมยุรี เดหลุ่ม

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงวรินญา อุนนผลิน

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงอาทิตยา แก้วปุย

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายวัชรากร ธรรมธิ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายวีระภัทร ประเสริฐศรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายพัชรภณ บานเรือน

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิริชัยเดช

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชุ่มใจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒ / ๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงสุชัญญา คงประหลาด

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงอนงค์นาฎ ธรรมจักร

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงอัจฉรา จิตตะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายวรกร คำแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายสุภกิจ ศรีจันทร์กาศ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายอนุสรณ์ อาทิ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงชลันธรณ์ ผ่องใส

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงสิริวัลย์ พีชนะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงสุนัททนันท์ นุ่มเหม

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายคุณานนท์ บุญมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงญาณิศา พันชัง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงปรัชนันท์ สวัสดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายกีรติ ยาวิชัย

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายภัทรภูมิ อ่อนทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๒๔
นายข่อง ลุงทุน

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายภานุวัฒน์ บัวลอย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายเอกพงษ์ เชษฐา

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์แปงเงิน

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงกฤติมา เขียวปอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงเกตุสิริ เกตุฉัตร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงเขมิกา เยอเชอ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงคำอ่อง ลุงจาย

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงดวงดาว สมพร

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงเนตรนภา สวนจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงมธุรดา ดอยกิง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๓๕
นางสาวมอนแสงดาว ส่วนต๊ะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงวันวิสา สินลี

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงสโรชา แสนดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๓๘
นางสาวเหมย นาหอม

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงอภิญญา สิงคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงอรัญญา พิลา

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงอริสรา เขือนแก้ว

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงณพิชญา เงาเดช

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายธนภัทร จินดาวงค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายธีระวัฒน์ ชัยเรือง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓ / ๖๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายมงคลชัย สินฟุง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่ยะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ ประทุมวรรณ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงธมลสร เกษมศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงศศิวิมล วิชัยศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายนรินทร์ แสนมี

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายภราดร ศรีทา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงขวัญฤทัย มังมูล

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงนงนุช ปญญาศิริชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๕๔
นางสาวนพมาศ สีบู่

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงพิมนิภา ปนทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ วงศ์สิงห์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงสุมิตรา แสงมี

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงโสรยา คำวงษ์ษา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงณัฐธิดา กรึมกระโทก

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๖๐ เด็กหญิงเพชรไพรินทร์
ปานแสง

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา เชือชาติสิงขร

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงศศิปรียา สิงห์คำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พจาดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายธนวัฒน์ กันธะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงฉัตรกมล กันทาสี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงนภเกตน์ แก้วบุญมา

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงพิมพร ลุงอ่อง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๖๘
นายกิตติพงษ์ ผิวทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๖๙
นายกันต์ชัย บุญทา

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๗๐
นางสาวฉัตรภัสรา พระเนตร

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๗๑
นางสาวดรุณี วาณี

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๗๒
นางสาวพัชรินทร์ บุญยอม

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๗๓
นางสาวภัทราภรณ์ ยะคำปลูก

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๗๔
นางสาวรจนา ศรีวิชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๗๕
นางสาวเรนิสา หลักแต่ง

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๗๖
นางสาวสุนิสา ประดิษฐ์สุริยา

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๗๗
นางสาวอิมธิลา แสงเรือน

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๗๘
นางสาวสุภาดา เครืองสุวรรณ์

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๗๙
นายเกียรติพงษ์ มิอินวงษ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๔ / ๖๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๑๘๐
นายธนากร ตุ้ยหล้า

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๘๑
นางสาวสมัชญา ลุงนุ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๘๒
นางสาวปยฉัตร เกิดแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๘๓
นางสาววชิรา สีเปง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๘๔
นางสาวจันทิรา บัวศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๘๕
นางสาวชนาลัย กันทา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๘๖
นางสาวรัชฎาภรณ์ โนจา

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๘๗
นางสาววณิชชา วงษาจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๘๘
นายสมสุข ลุงชิง

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๘๙
นายสุนัฐชา กันธา

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๙๐
นางสาวกรวิภา สมใจ

๐๙/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๙๑
นางศรีมุกข์ ประคำสาย

๒๔/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๙๒
นางสาวศรัณยา เรือนใจ

๑๔/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๙๓
นางจารุณี บุญวัฒนะกุล

๒๒/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงธิตินันท์ ตันคำหน้อย

๋

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายสมเกียรติ พากเพียร

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงเพ็ญหทัย ฐานะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายธนภัทร ผิวงาม

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๙๘
นายปางพะ ลายเฮิง

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายวิชิต อุปนันท์รุ่งเรือง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายศิริชัย มูลเมือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายศุภวัฒน์ ตู้คำภา

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายสุทธิชัย แหยมทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

ศีวิชัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงทองทิพย์ อ่อนดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองอยู่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงอัมพร จินดาวงค์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงอารียา ลือชัย

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๐๘
นายธนวิชญ์ ปลอดภัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๐๙
นายพงษ์พันธ์ ลุงอิงต๊ะ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๑๐
นางสาวกานต์สินี เอียงคำ

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๑๑
นายธีรพงษ์ ศรีวิชัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายบูรพา อนุรักษ์รุ่งโรจน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๑๓
นายปฐิภาณ กันทะยอม

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายพิเชษฐชัย อธิมา

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๕ / ๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายณัฐนันท์ ธิดา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๑๖
นายธนวัฒน์ โกฏธิ

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๑๗
นายวรากร วงค์ชะนะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๑๘
นายสุรเกียรติ มอเนียม

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๑๙
นายภูวดล หนวดคำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๒๐
นายเรณุวัฒน์ ตือสุวรรณ์

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๒๑
นายอภิสิทธิ

์

ใจคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๒๒
นายภัทรภูมิ โชคระดา

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๒๓
นายนวพล ยืนยงค์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๒๔
นางสาวกัญญารัตน์ คำใจ

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๒๕
นางสาววราพร แก้วเมืองมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๒๖
นางสาวพิมพกานต์ ตองใจ

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๒๗
นางสาวอรสา จิตตะวงค์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๒๘
นางสาวรัชดาพร อภัยนอก

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๒๙
นางสาวสกลรัฐ บัวอิม

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๓๐
นางสาวนุดา ลุงกอ

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๓๑
นางสาวกัลยา เลามี

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๓๒
นายเกียรติศักดิ

์

นุ่มอิม

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๓๓
นายศรศักดิ

์

อินทจักร
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๓๔
นายณัฐพงศ์ ดอนเรือนไพร

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๓๕
นายสุพจน์ กลการหาญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๓๖
นายธนพนธ์ บุญชู

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๓๗
นายสาคร ชยางกูรศิรินันท์

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๓๘
นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๓๙
นางสาวเมธาพร คำประเสริฐ

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๔๐
นางสาวจันทร์มอญ อินตา

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๔๑
นายกฤติเดช นเรศภานุภัทร

๑๙/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๔๒
นายกิตติชัย มิงเชือ

่ ้

๑๒/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๔๓
นายกิติพงษ์ ชือมือ

๐๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๔๔
นายกิติศักดิ

์

ตุเออะ
๑๙/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๔๕
นายขวัญชัย ใจกว้าง

๒๒/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๔๖
นายครรชิต วังเวียง

๑๖/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๔๗
นายคำปน นวพลพิทักษ์

๑๓/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๔๘
นายคำสูข หน่อคำ

๑๙/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๔๙
นายจริชาติ เลาอีเปา

้

๐๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๖ / ๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๒๕๐
นายจักรพันธ์ พัชรถาบุตร

๐๑/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๕๑
นายจักรี เจริญยิง

่

๐๖/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๕๒
นายจาขวะ แซ่ยิง

่

๒๘/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๕๓
นายจีรนัย บุญมา

๒๔/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๕๔
นายจีรศักดิ

์

วงษา
๑๑/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๕๕
นายเฉลิมพงษ์ สุรพาล

๒๒/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๕๖
นายชลิต แซ่ใหม่

๐๘/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๕๗
นายชัชวาล ขัดทะเสมา

๒๓/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๕๘
นายชัยพร พรมพิงค์

๐๑/๐๙/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๕๙
นายชุมพร จอกแสง

๑๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๖๐
นายชูชัย สืบศักดิวงศ์

์

๒๔/๐๘/๒๕๐๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๖๑
นายเชิดชัย ทองนาค

๓๑/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๖๒
นายณรงค์ อรุณ

๐๙/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๖๓
นายณรงค์ สลีอ่อน

๒๓/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๖๔
นายณรงค์ แดงลบ

๑๑/๐๗/๒๕๐๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๖๕
นายณรงค์ ทวีพันธ์ชูสกุล

๑๖/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๖๖
นายณรงค์ กุลเกชาภัค

๒๑/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๖๗
นายณรงค์ชัย คล้ายเจ็ก

๑๘/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๖๘
นายณรงค์เดช รินเขียว

๐๒/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๖๙
นายณัฐดนัย ขัตยะราช

๐๒/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๗๐
นายณัฐพงษ์ คำดี

๒๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๗๑
นายณัฐพล รุ่งพาณิชย์

๑๒/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๗๒
นายดอกรัก โพธิพฤกษ์

๑๙/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๗๓
นายดี กระเรียนทอง

๐๑/๐๖/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๗๔
นายตุ้ย ยาทัน

๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๗๕
นายทวีศักดิ

์

เลาว้าง
๒๔/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๗๖
นายไทย แสนซุ้ง

๒๐/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๗๗
นายไทยรัฐ นิธิวรกานต์

๐๙/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๗๘
นายธนชัย เบเซ

๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๗๙
นายธนวัฒน์ อินสุวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๘๐
นายธนวัต พรชัยสุนทร

๐๑/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๘๑
นายธนาวุฒิ มณีธร

๒๓/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๘๒
นายธวัชร์ สิทธิครอง

๐๗/๐๖/๒๕๑๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๘๓
นายธีร์ ขัติฤกษ์

๐๔/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๘๔
นายธีระพงษ์ นิมมุนิน

๓๑/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๗ / ๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๒๘๕
นายธีระยุทธ์ อินต๊ะ

๑๓/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๘๖
นายธีระวุฒิ เอียมชัย

่

๑๑/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๘๗
นายนพคุณ แซ่โซ้ง

๑๑/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๘๘
นายนพดล ลิละคร

๑๓/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๘๙
นายนพดล เต่าเขียว

๐๑/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๙๐
นายนพพล เลาย่าง

๒๘/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๙๑
นายนพรัตน์ เสาร์หมืน

่

๐๖/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๙๒
นายนฤมิตร คำมูล

๑๕/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๙๓
นายน้อยชาย จรูญชงโค

๐๑/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๙๔
นายนันทัชพร วาเพ็ชร

๐๙/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๙๕
นายนิกร ทิพย์ศรีบุตร

๐๘/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๙๖
นายนิกร ทาคำปน

๒๙/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๙๗
นายนิพล จะฟะ

๒๕/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๙๘
นายบุญช่วย ขุมทรัพย์

๐๔/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๒๙๙
นายบุญเพชร ไพรัชชาตินิยม

๒๙/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๐๐
นายบุญเส็ง บุตรธนู

๒๗/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๐๑
นายประดับ ใจเงิน

๒๒/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๐๒
นายประพันธ์พงศ์

เกียรติปวัฒน์ธีระ
๐๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๐๓
นายประยูร ทาวดี

๐๑/๐๒/๒๕๐๖
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๐๔
นายประสิทธิ

์

แซ่หลี
๑๒/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๐๕
นายปะเสือ จะแจ

๒๗/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๐๖
นายปญญา บุญเลียง

้

๒๙/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๐๗
นายเปรมชัย ผลวิญู

๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๐๘
นายเปา แดงพันธ์โพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๔๙๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๐๙
นายพฤหัส เลาย่าง

๐๙/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๑๐
นายพันธ์ ทาดวงแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๑๑
นายพันธ์พงษ์ อนุพรม

๒๐/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๑๒
นายพิชาติ หมอกเมือง

๒๖/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๑๓
นายพิพัฒน์ พิมพโมทย์

๑๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๑๔
นายไพศาล เลาหาง

๐๕/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๑๕
นายภัครชัย เปล่งศรีวัฒนา

๐๑/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๑๖
นายอภิสิทธิ

์

ปนแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๑๗
นายมงคล แซ่เตียว

๒๐/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๑๘
นายมงคล รุ่งการเจริญ

๐๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๑๙
นายมานิตย์ อินสอน

๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๘ / ๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๓๒๐
นายมานพ มูลแพร

๑๑/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๒๑
นายมานัส แก้วใจ

๒๒/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๒๒
นายมานัส ทองสีอ่อน

๓๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๒๓
นายยงยุทธิ

์

จันทร์จิระ
๐๘/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๒๔
นายยศวริศ จิตต์ทิพย์

๐๒/๑๑/๒๔๙๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๒๕
นายยะโบ อาดะแส

๑๐/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๒๖
นายยาซือ มูเซอะ

๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๒๗
นายยูดะ แซ่โต๊ะ

๐๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๒๘
นายโย มาเยอะ

๐๒/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๒๙
นายรุ่งนิรันดร์ พันธุ์โต

๑๘/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๓๐
นายวรวิทย์ เพ็ญจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๓๑
นายวรเวช สีแถะ

๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๓๒
นายวสันต์ ปญญาใหญ่

๑๖/๐๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๓๓
นายวสันต์ จันขอด

๐๔/๐๙/๒๕๐๕
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๓๔
นายวัชรพงษ์ บุญรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๓๕
นายวัชระ เซ็นต์แก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๓๖
นายวันพุธ แสงว้า

๑๔/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๓๗
นายวิทยา ประกอบศิลป

๒๗/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๓๘
นายวิรัติ แจ่มแสงงาม

๒๒/๐๒/๒๔๙๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๓๙
นายวิสัณธ์ ฟองแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๔๐
นายวิสูตร ชุมภูเฟย

๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๔๑
นายวีรพงษ์ หมืนจะคา

่

๑๑/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๔๒
นายวีระพงษ์ ถานที

่

๒๓/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๔๓
นายวุฒิพงษ์ กมลทิพย์ตะวัน

๐๔/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๔๔
นายศตวรรษ ธรรมลังกา

๑๔/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๔๕
นายศรายุทธ หน่อคอ

๑๗/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๔๖
นายศราวุทธ ศรีมาพงษ์

๒๙/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๔๗
นายศราวุธ วิจารณ์

๐๔/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๔๘
นายศิรชัช แซ่เฒ่า

๐๕/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๔๙
นายศุภกิจ พัธนะประชากร

๑๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๕๐
นายศุภเศรษฐ์ วชิต

๒๒/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๕๑
นายสงกรานต์ ใหม่ล่า

๑๔/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๕๒
นายสม บุญธิ

๒๓/๐๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๕๓
นายสมจิต กาศพิบูลย์

๑๖/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๕๔
นายสมใจ บุดดาวัน

๐๙/๑๑/๒๕๐๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๙ / ๖๗

้
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ชม ๓๖๖๐/๑๓๕๕
นายสมชาย โพธิศรี

์

๒๕/๐๔/๒๕๐๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๕๖
นายสมเดช แซ่หลี

่

๒๙/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๕๗
นายสมบูรณ์ สุกันธา

๑๙/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๕๘
นายสมรักษ์ -

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๕๙
นายสมศักดิ

์

ธนกรเมธา
๑๓/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๖๐
นายสมศักดิ

์

แสนบัวหลวง

๒๕/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๖๑
นายสมาน สายบุญเรือง

๐๗/๐๕/๒๕๐๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๖๒
นายสรพงษ์ ธัญยวนิชพงษ์

๑๔/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๖๓
นายสราวุฒิ ดอกไม้สวย

๐๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๖๔
นายสัญชัย เลายัง

้

๒๖/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๖๕
นายสามารถ อัครชัยวงค์

๐๓/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๖๖
นายสาโรจน์ สวัสดี

๒๕/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๖๗
นายสำลี แก้วนิล

๒๒/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๖๘
นายสิทธิพร ตรีวรรณ

๑๐/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๖๙
นายสุทัศ ปนยวง

๐๗/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๗๐
นายสุทัศน์ หน่อคำ

๐๘/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๗๑
นายสุรชัย กะคำ

๒๔/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๗๒
นายสุรชัย ใจแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๗๓
นายสุรชัย มังกรชัยศิลป

๑๙/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๗๔
นายสุรชาติ อภิมุขเจริญ

๑๐/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๗๕
นายสุริยน ทะนันชัย

๐๑/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๗๖
นายเสถียรภาพ โชติกเสถียร

๐๖/๐๗/๒๕๐๒
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๗๗
นายหนึง

่

คำพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๗๘
นายอดิเรก โฮ่งสิทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๗๙
นายอดิศร พานทวีป

๐๓/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๘๐
นายอนุชันต์ สันขาว

๓๐/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๘๑
นายอัครสิทธิ

์

พุทธิพงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๘๒
นายอัชฎาวุธ ทองคำ

๒๕/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๘๓
นายอัตทวี จะบือ

๐๗/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๘๔
นายอัมรินทร์ เยเช่

๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๘๕
นายอานนท์ วงเสน

๒๒/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๘๖
นายอุดมสิทธิ

์

อินต๊ะเมา
๒๒/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๘๗
นายเอก กันแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๘๘
นายเอกชัย แสงจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๘๙
นายเอกลักษณ์ จงจริต

๒๕/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๐ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๓๙๐
นายเอกลักษณ์ ผดุงเทศ

๑๕/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๙๑
นายเอกลักษณ์ ศรีวิชัย

๒๐/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๙๒
นายอเนก แก้ววงวาฬ

๐๖/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายคุณากร ตนชืน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านแพะ  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงอังคณา จะหยี

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านแพะ  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายณัฐพล สุมระสิงห์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านแพะ  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายประวิช สินหมี

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านแพะ  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงพลอย เลามา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านแพะ  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายพุฒิพงค์ คำนวล

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านแพะ  

ชม ๓๖๖๐/๑๓๙๙
นางสาวมาลัย จะค่ะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านแพะ  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายวชิรวิทย์ บุญประจบ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านแพะ  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๐๑
นางสาวจ๋ามหอม ลุงสายใส

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดปาจี

้

 

ชม ๓๖๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ อุปโล

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดปาจี

้

 

ชม ๓๖๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงญาณินท์ ศิริ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดปาจี

้

 

ชม ๓๖๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา หงษา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดปาจี

้

 

ชม ๓๖๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เจษฎาวาณิชย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงสุธิดา เซ่งจ่าว

๐๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงกุลธิดา คงมีสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงภัทรรดา คิลาคิ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขสกุลปญญา

๒๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๑๐
นางสาวอารียา แสนจ้าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๑๑
นางสาวพิชชานันท์ สวนเจริญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๑๒
นางสาวเดือน ผลสามารถ

๒๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๑๓
นางสาวเพชรรัตน์ แสงท้าว

๐๗/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๑๔
นางสาวพิสมัย เจริญสมาธิ

๒๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๑๕
นางสาวอรปรียา วรรณพรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๑๖
นางสาวณิชารัตน์ มูลมัง

๑๙/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงปทมพร ลือไชย

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงอภิสรา สายสนิท

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงวิมลฉัตร ภูวรงค์กุล

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงตวงรัตน์

แสนยาเกียรติคุณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงจิรวดี กันทะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงชาลินี ศรีหมอก

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงณ พิมพ์ชนก แย้มวงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงวิภวานี กุลสุพรรณรัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๑ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงปวิชญา กันทวี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงเกสรา วงค์ชัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปนต๊ะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายชุติมันท์ เถากิตติกุล

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงภาวิณี ทับทิม

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงกนกกร ไชยเฟย

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงวิราภรณ์ เต็มรัศมี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงกุลณศร เลาลี

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายไทยเงิน ปนตา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายสรรเพชญ พ่วงญาติ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงศิริวรรณ ตันติโต

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงอารีย์รักษ์ ตุ้ยหล้า

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงพรรณศินี ลุงติ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงสิราธร กิติน่าน

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงอลิชา รัตพัน

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงนงนภัส หีบทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงเกศรินทร์ ตระการตระกูล

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์ดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงภัทราวดี ทวีสิทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงนิศาลักษณ์ กิติกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงขนิษฐา คิดชัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงฟาใหม่ ลุงยอดแสง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายจินดา ลุงเมิง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายพลวัต แก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายชนกันฑ์ นิลพัฒน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายเดชาพล ศรีเกษ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายภัสกร มูลเต็ง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายสายวัน ลุงจาง

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงจันจิรา คำส่า

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงธนาลักษณ์ หาญวิริยะกิจ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงประภาทิพย์ ศรีดวงแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงนันทิชา ปนอินทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงภานุมาศ กันธจร

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงรัชฎาวรรณ ชำนาญธรณี

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายอิฟฟาน มูสอ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๒ / ๖๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ ชัยสุวรัตน์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงอรวี ลุงทำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงอังคณา อินต๊ะมูล

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปนรัตน์ทน

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงศิรินทิพย์ สีทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์แก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงวิภาวดี วงษ์แปง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงนฤดี ลุงทอน

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๖๘
นางสาวดาวรักษ์ ทาใจ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ เขือนเพชร

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๗๐
นายพุฒิพงษ์ อามะลิ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๗๑
นางสาวเสาวลักษณ์ แสงอุ่น

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงชมพู่ ลุงแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๗๓
นางสาวพรรพษา ปอมฝน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๗๔
นายณัฐพล ตุ้ยหล้า

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๗๕
นางสาวภมรรัตน์ ลอเฒ่า

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๗๖
นางสาวดาริกา คำหลิม

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๗๗
นางสาวธัญชนก สันโค

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๗๘
นางสาวสุปราณี ชาวเวียง

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๗๙
นางสาวชลธิชา กวินศักดิสกุล

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๘๐
นางสาวสิริรัญญา ดูสาย

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๘๑
นางสาวกชกร เตชะธนวินท์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๘๒
นางสาวอริศรา วงค์นรินทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๘๓
นายสิทธิชัย โพดกาลง

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๘๔
นายศิโรจน์ วชิรวงศ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๘๕
นางสาวสุรดา ไชยเทพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๘๖
นางสาวเพชรีพร แซ่วือ

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๘๗
นางสาวอุมาพร -

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๘๘
นางสาวภัคจิรา ลุงหมัน

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๘๙
นางสาวยอน ลุงคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๙๐
นางสาวชลิตา เจริญผลิตผล

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๙๑
นางสาวอำพรรณ เลาว้าง

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๙๒
นางสาวแหม่ม สุทธสา

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๙๓
นางสาวคียาภัตต์ แสนซุ้ง

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๙๔
นางสาววิไลวรรณ ทรงกิตติกุล

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๓ / ๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงจามจุรีย์ ลุงลู

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ณ ถลาง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงสุนีรัตน์ ร่มพนาธรรม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายรวิภาส ทองธรรมชาติ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงชุติมา สอนวงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงนิยุตา ปยะทวีเกียรติ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงรมิดา แซ่ย่าง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายชลิต เหล็กกา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายโกเมศ ดวงทิพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายรินทร์ชนะ รูปแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายพงศกร มณีวรรณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายวสันต์ แซ่ยะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงนุตประวีณ สายตรง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายอิสราพงษ์ โถนาค

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงวรรณศิริพร แซ่มัว

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สมต๊ะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงพิไลพรรณ เสาร์ผัด

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายไชยวัฒน์ ชัยนันท์รุ่งเรือง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงไอนำ เกียรติไพรสัณฑ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงญานิน ธัชชัยนันท์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๑๕
นายอาคม อุ่นบ้าน

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงธีรดา จุลญาติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๑๗
นางอรทัย พิบูลย์

๐๔/๐๗/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๑๘
นางสาวชมพูนุท พรฤทธิคุณ

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงไพลิน ลุงปน

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายสิทธิเดช บัวเสน

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงแอน ลุงยอด

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๖๐/๑๕๒๒
นางสาวมุก ตุงแง่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงนิศมา อาศิรชนม์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงกัลยา เลิศชัยสหกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๖๐/๑๕๒๕
นายกล้าหาร นายปาน

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายนครินทร์ จันต่า

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๖๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายณรงค์ ลอเฒ่า

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๖๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายโกวิท ถาวรวิจิตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๖๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายพิษณุ สุดใจ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๔ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงยุพา ศรชัยปญญา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๖๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงชนม์นิภา ปญญากาศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๖๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงสุบิน แซ่ซ้ง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๖๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายสุขสันติ

์

ประภาลองผล
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๖๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายอภิวัฒน์ ถะเกิงผล

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๖๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายประสิทธิ

์

เลาหาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๖๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงนันทิกานต์ คำแหลง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายไมยสิทธิ

์

วิสุทธิคงกมล

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๓๘
นางสาวมัชฌิมา วชิระโพธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุตรเดชกุลวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายศิริพล ยอดภพ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงสุวพัชร ลุงนะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงนำฝน เป

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงสายทอง ไอ่คี

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงดาวเรือง จะหวะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงทิพวรรณ มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายธนกร คำเขียว

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจปา

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๔๘
นางสาวณัดธิดา บุดดา

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๔๙
นางสาวธนัชญา ศรีบุญมา

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๕๐
นางสาววัชราภรณ์ วรรณศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๕๑
นางสาวศิริพร สุพรรณรัตน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๕๒
นางสาวพิมพ์อัปสร สุขศรีราษฎร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๕๓
นางสาวแพรวพรรณ พุทธวงค์

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๕๔
นางสาวศศิวิมล เมืองใจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๕๕
นางสาวภิราวัลย์ ไชยวรรณ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๕๖
นางสาวปริณดา พัลลภประยูร

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงกัลยกร ยศเดช

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ออนเขียว

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงภัทราภร คีรีไพรภักดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายพิชัยภูษิต ใหม่บู้

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายพชรพล เหตุพิทักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงอรณิชา ปจฉิมทัศนาการ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงมิตรสินี ประจักษ์ศักดิศรี

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงอัมพิกา ตลาดแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๕ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงสิรีธร ไชยยาปน

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงสายชล ธรรมประทีปชัย

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายพิษณุพล แซ่ล้อ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายธนกฤต สิทธิคงเด่น

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงรพีพรรณ จันทรามูล

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงทักษพร หงษ์วีนะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงวรรณภา นุลาย

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงชยาภรณ์ นิสภาทราจิณ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงนภาพร กฎบัญญัติ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายพนม เลาซ้ง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงญาณี แสงเท้า

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงฐปนี ตาแอะชู

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๗๗
นายกรวิชญ์ มณฐาไพร

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายธนโชติ ศรีดอยดิน

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา จ่อวาลู

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงปสุดา ตะลุ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๘๑
นางสาวพิมพร ดุจทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๘๒
นายยงยศ เลาเทาะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๘๓
นางสาวณิชกุล กาลัดอำไพ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๘๔
นางสาวฐิติรัตน์

ไพรสณฑ์มหาศาล ๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายศราวุฒิ คือแมะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๘๖
นางสาวกาญจนา ชัยพรธัญญา

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๘๗
นายอนุศิษฐ์ ดินุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๘๘
นางสาวรัตนา วีระหลานหลวง

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๘๙
นางสาวนฤดี แสงอารีชน

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๙๐
นางสาวลลิตา แสงท้าว

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๙๑
นางสาวยลรดี คนัมพรศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๙๒
นางสาวณุภา นทีไพรพนา

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๙๓
นางสาวชลธิชา อินคำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๙๔
นางสาวอภินันท์ จะดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๙๕
นางสาวจ่าม เจ้าเมือง

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงศิริประภา ปกษา

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงอรอนงค์ วงค์จันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงกิติยารัตน์ บุญสูง

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๖๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงฤทัยกานต์ ลุงคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๖ / ๖๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๖๐๐
นางสาวส้ม ลุงต๋า

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๐๑
นางสาวนารี ลุงอิ

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๐๒
นางสาวฮานาเดียร์ ฮาเล็ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๐๓
นางสาวสกาวเดือน วงค์ชัยเจริญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๐๔
นางสาวบุญธิชา อยู่เอียง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๐๕
นางสาวชุติมา ลุงอ่อง

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๐๖
นางสาวณัฐการณ์ แซ่ลิว

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๐๗
นางสาวมลจิง

่

ลุงวิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๐๘
นางสาวอมรรัตน์ ศรีวิชัย

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๐๙
นางสาววาริกา แดนช่างคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๑๐
นายณัฐดนัย คำหลวง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๑๑
นายวสันต์ หน่อคำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๑๒
นางสาวภัทรวรินทร์ พงค์แดง

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๑๓
นางสาวนฤมล ปนติบุ่ง

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๑๔
นางสาวอภิญญา สาระจันทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๑๕
นายธีรเดช สุวรรณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๑๖
นางสาวพัณณิตา บุญทา

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๑๗
นางสาวมะลิสา แซ่ลี

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๑๘
นางสาวโสภา แซดูกู่

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๑๙
นางสาวชิดชนก ศรีหน่อ

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๒๐
นางสาวสุวิพร นายคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๒๑
นางสาวนิตยา ลุงมู

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๒๒
นางสาวกมลพรรณ ปวงรัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายธรนันท์ คำแหลง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายสมโจ ลายใส

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงธัญจิรา แสนคำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงพัชรา จองโหย่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ ทอมุ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายเอกพันธ์ หนันต่า

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงนำหนึง

่

ดอยกิง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายรัชพล อัมพุธ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงธิติญาพร เมธา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงนรมน แซ่หมี

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๓๓
นางสาวจันทนา ชิวผะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงเปาหอม ยอดใหม่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๗ / ๖๗
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ชม ๓๖๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงมานิตา คำเจ้น

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายกล้า ก้อนแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงรุจิรา สมาธิ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงกฤติยา ตรีประดับดาว

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายพงศกร แดงสุภา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๖๐/๑๖๔๐
นายมนตรี ทองวัน

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายปวรุตม์ สิงห์ทอน

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงลลนา อินตานิ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงวรินทร์พร หงสกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงพัทธนันท์ ริก่อ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงมัลลิกา ชมติยะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายนนทกร เกติมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายภูวัส มีฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงนันท์นภัส บุญอิน

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงศิรดา เครือแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงอริสา โกสละ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายธนายุต วงค์จันเสือ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายพีระเชษฐ์ อุปยาโน

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายภูวเดช หอมหวล

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงนัทพัฒน์ ปุนนะมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงภัทรา แซ่เล่า

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงมัลลิกา ภาโนมัย

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงวิภาวี ไชยานะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายทวีวัฒน์ จันทะกี

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายนภดล กาวินนะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายวรพันธุ์ กิตติพงศ์เดช

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายศุภฤกษ์ อุทาปา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงณิชกานต์ จินาเคียน

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงนพบุรีรัตน์ ดีด้วยชาติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายจรัล ประทุม

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายทรงเกียรติ สุทธกานน

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายนพดล ศรีชัยกูล

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายวรวิทย์ ปนใจ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงชุติภา เลาเทาะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงนลพรรณ มังมูล

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๘ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงพนามาศ เลิศจิตร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงพราวนภา คำทิพย์โพธิทอง

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงหล้า ลุงละ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงอาลิษา ทาราช

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายชัชวาล ถาวรวิจิตร

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายธนวัตน์ สวันสุ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายนฤวิทย์ หวังดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๗๗
เด็กชายประวิทย์ โปธา

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๗๘
เด็กชายภูวเนตร พรมทา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายวีรภัทร แทนสอน

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงขวัญ โบ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงตาวัน ขัตตะละ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยจินดา

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงพิจิตรา โสภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงรัตติกาล ดูใจ

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วิชัยโน

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงวัชรากร ภูตะเวช

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงศิรินทรา หวันน้อย

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๘๘
นางสาวจันทร์จิรา ปญญา

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๘๙
นางสาวกรรณิการ์ โปธา

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงกมลภา เต็มศิริ

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๙๑
นางสาวปยาภรณ์ ไชยบุญเรือง

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๙๒
นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์ไชยชะนะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงวิลักษณ์ ชัยปราณีสุข

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงญาณี ไชยวุฒิ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงธัญรดา หม่อซอ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๙๖
นางสาวพัชรีภรณ์ ปรีชาเลิศวิไล

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๙๗
นางสาวสุธีรา มูงสุข

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ จักรแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล้านตอง วัดทุ่งต้อม  

ชม ๓๖๖๐/๑๖๙๙
นายจรัญ คำอ่อง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดล้านตอง วัดทุ่งต้อม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายจามยุ่น ลุงกอ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดล้านตอง วัดทุ่งต้อม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงศศิพร โพธิแก้ว

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันกำแพง วัดปาตึง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมูแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันกำแพง วัดปาตึง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายจักรกฤษ สมภารจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา วัดแม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๐๔
นางสาวสมซอน ไทยใหญ่

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา วัดแม่ปูคาเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๙ / ๖๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายจิรโชค แจ่มคีรีรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงชมพู่ ฟองเกตุ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

วัดสันกำแพง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงปานชฎา สาใจ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

วัดสันกำแพง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงออมสิน โลนัน

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
วัดสันกำแพง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงธารชนก เสนาลา

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

วัดสันกำแพง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงเครือทิพย์ ลุงทุน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
วัดสันกำแพง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายธันวา จักรคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงยุวดี ลุงปุก

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงวาสนา แดงมูล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงสิริเนตร มะโนคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายสมลาว ลุงกอ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงกุลดา ด่านกลาง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงตาวัน ลุงคำ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงสิริยากร ขันเขียว

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงจิราพร บุญสม

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ จันต๊ะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายวิไลพร ในลาง

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงกนกพร ปุน

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงเอง ลุงต๊ะ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายสิทธิพร เทพา

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงวาสนา ลายเฮือง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงนำทิพย์ แซ่หย่อ

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๒๗
นางสาวปาน ลุงส่วย

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงแสงเงิน ลุงคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ วัดสีมาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงณัฏฐชา ปญญาฟู

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ วัดสีมาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ โปธาปน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ วัดสีมาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ

์

นางเมาะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
วัดพระธาตุดอยผาตัง

้

 

ชม ๓๖๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงพัชรวรรณ ใสด้วง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
วัดพระธาตุดอยผาตัง

้

 

ชม ๓๖๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงดาวริน อโนมา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
วัดพระธาตุดอยผาตัง

้

 

ชม ๓๖๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงธิภาภรณ์ มาชุ่ม

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
วัดพระธาตุดอยผาตัง

้

 

ชม ๓๖๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรสวรรค์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
วัดพระธาตุดอยผาตัง

้

 

ชม ๓๖๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงพิมพ์นิภา กุลธราธนสิษฐ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
วัดพระธาตุดอยผาตัง

้

 

ชม ๓๖๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงพิยดา บุญมายัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
วัดพระธาตุดอยผาตัง

้

 

ชม ๓๖๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน อภิชัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
วัดพระธาตุดอยผาตัง

้

 

ชม ๓๖๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงราตรี ทองหล่อ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๐ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๗๔๐
นายกนกศักดิ

์

กังวาลวงค์
๒๗/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัดข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๔๑
นางสาวกัลยรัตน์ เภากุ่ม

๑๗/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัดข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๔๒
นางสาวขณิฐา จิอู๋

๑๐/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัดข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๔๓
นายณัฐพงศ์ พวงเรือนแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัดข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๔๔
นางสาวธนัญญา ใจกว้าง

๒๐/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัดข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๔๕
นางสาวธารทิพย์ ตรางดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัดข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๔๖
นายนราวิชญ์ แก้วกายา

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัดข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๔๗
นางสาวนิพารัก กันตะนา

๒๐/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัดข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๔๘
นางสาวนิภาพร สุขพี

้

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัดข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๔๙
นางสาวรุ่งนภา ถาแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัดข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๕๐
นางสาวสุนิษา ชมภูแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัดข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๕๑
นางสาวสุปรียา หวังเสถียร

๑๐/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัดข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๕๒
นางสาวอันธิฌา บุลกุล

๐๕/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัดข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๕๓
นางสาวปาณิศา เบญญาบุษกร

๒๒/๑๒/๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๕๔
นางสาวจันทร์จีรา หยกเรืองสุพันธุ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๕๕
นางสาวพิมลพรรณ พิโน

๐๓/๐๕/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๕๖
นางสาวจิราพร บุญชูธวัช

๑๓/๐๘/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๕๗
นางสาวยุพา ใจมัน

๒๕/๐๘/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๕๘
นางสาวนิตา จะน๊ะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๕๙
นางสาวหมียา

่

หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๖๐
นางสาวสิวา คุ้มประภา

๒๓/๐๓/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๖๑
นางสาวสิริยากร พงศ์สกุลปรีดา

๐๒/๐๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๖๒
นางสาวมรกต แซ่มัว

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๖๓
นางสาวจารุณี สุขสันต์สำราญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๖๔
นางสาวอลิตา แสงเข็ญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๖๕
นางสาวมึวาลา ไพรนฤโลก

๐๑/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๖๖
นางสาวจิราพร แสนหมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๖๗
นางสาววราพร ปูอ่อน

๒๓/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๖๘
นางสาวจันทกานต์ เลาหมี

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๖๙
นางสาวนิศารัตน์ อำรุงธารา

๒๘/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๗๐
นางสาวอำไพวรรณ เครือแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๗๑
นางสาวพิมพ์วดี อภิบาลบรรพต

๑๗/๐๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๗๒
นางสาววิมล วนากนกจำรูญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๗๓
นางสาวนิตยา อภิบาลบรรพต

๐๘/๐๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงปนอนงค์ นามหวาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๑ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายชลชาติ สิงห์คำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงพลอย ใจก้า

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๗๗
นางสาวอรจิต ย่าจา

๒๕/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายนนทกร นิลภัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สร้อยสังวาลย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายกรวิชญ์ บุญฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงฐาปนีย์ คันธลักษณ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงวารุณี ศรีกระจ่าง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงมาลี ถนอมวรกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงธันยพร หมินแสน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายสหชัย ชัยโน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายทศพร นันตา

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงไหมฟา บุญช่วย

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงแสงคำ ลุงต๋า

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงพร นายโซ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงภาวิดา แสนเมืองมา

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

คะปานา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายศักดิพิชิต

์

ตาสว่าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายอ่องอู จิงตา

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงวันเพ็ญ ลุงทุน

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงนฤมล ลุงตี

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงชลธิชา ไคร้คำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๙๗
นางสาวสุภาพร มิตรสาธิต

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงสิริพร แสนย่าง

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ยศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๐๐
นายอ่องเมือง แสงจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงชมพูนุท สีห่มจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ สมพร

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงจินดา ก่าหลิง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงปรียานันท์ นิลารักษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงภัทรนันท์ ไคร้วงค์เรือน

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงเกษรินทร์ แสงจิตร

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายเสรี แก้วเรือน

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายชัยวัฒน์ บานตาก่า

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายสันติสุข เฮือนจ่าม

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๒ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายนรธีร์ นิลภัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๑๑
นายศิริโรจน์ ไชยติขะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายภานุวัฒน์ สุ้นต๊ะ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายธนัท ซอนะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงภัสสร สุหริง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงธิดา นวลน้อย

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายวสันต์ ลุงหลิง

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๑๗
นายคำ ทองดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงผวน ลุงต๊ะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายเมธา ลุงตี

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงสายพิน สายวัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๒๑
เด็กชายฑศวรรษ กันทะวงค์ษา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๒๒
เด็กชายเมือง แก้วโกมล

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงแสงระวี ลุงหลอยจอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงหมวย ลุงชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงทราย ลุงอ่อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๒๖
เด็กชายเจษฏาภรณ์ หนะกู่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายอภิชาติ ลายคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายจิง

่

จันตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงหมวย ทองหล่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองคำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ โกชุม

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายนพดล -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงแมว ในสุดดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงภาวิณี เข็มคำ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงวิราวรรณ

วานิชตันติลานนท์ ๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงชลธิชา กระทุ่มนัด

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงสุพรรณษา พวงเพชร

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงศิรินญา ตันติภูษาวงศ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงกัลยาณัฐ บรรณวาล

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายศุภชัย มาดมี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายสถาพร แก้วประพันธ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงเมขลา พนรัญณ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๔๓
นางสาวนิศรา ธรรมวิไชย

๒๘/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงอังศุมาลิน วรรณประดิษฐ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๓ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงสุภาวิตา ทรัพย์สมพงษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงอนัตยา อ่อนอุ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงสุทธิธาดา ปนดอน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงปยธิดา กันธนะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงพุธิตา ใจมา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เมืองแสน

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายจอมแสง เมืองแสน

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายมนพัทธ์ มนินทา

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายธนพล อินทร์โชติ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงนภัสสร มูลสมบัติ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงกานต์ธีรา จันทร์คำ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายยศพร จันทร์ทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๕๗
เด็กชายธนชัย ปนจาย

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายทวีสิน ปนจาย

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายทศพร ทองโม๊ะ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายวีรนันท์ เปงเขียว

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายภคินพัชญ์ มหาธรรม

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงเปรมศิริ ไชยแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายคัมภีร์ น้อยติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงกนกวรรณ สุคำปน

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงพลอยนรี จุมปาลี

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงภัทรวดี มีมงคล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงรัฐนันท์ ทองสิริ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ กันสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงชนกฐิมาศ ดวงสเก็ด

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชุ่มคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงภัควดี เสาว์เอ้ย

๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายวีรภัทร บุญจู

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร์ดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงมณฑิรา ปญโญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๗๕ เด็กหญิงกัญญารัตน์   
เจริญเจ้าสกุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงนภัสสร   ไฝทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงประภาพร แซ่เห่อ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงเพียงขวัญ   ขันแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงศรีพร ทุนอ่อง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๔ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงศิริขวัญ หล้าปนตา

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๘๑
นางสาวภิรมพร ปากุญชร

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๘๒
นายสงกรานต์ กอบจิตสะอาด

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๘๓
นางสาวจันจิรา พนาเจริญเดช

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๘๔
นางสาวอาภรณ์ มุทาสุขไพศาล

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๘๕
นายณรงค์ชัย จตุรคุณปญญา

๓๐/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงจิรภิญญา ชืนใจ

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงกัณฐิกา จันทร์ทา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๘๙
นางสาวหนึงฤทัย

่

จันทร์ทา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายเปมทัต ใจยะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายจักรภัทร บุตรชารี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงสิริกันยา พรมมา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงญาณิศา เสียงสดใส

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายธนวัฒน์ อินหน่อ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงธัญญาธร พรหมฟง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายกชกร นันตารัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายสรชา คำภีระ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๙๘
นางสาวคำแก้ว ลุงขุน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๖๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายรัฐภูมิ พลเยียม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายปรัชญา ปานเพชร

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงลลิตา แสนติบ

๊

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงณัฎฐา บุญเรือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงจุฑามณี วังกี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายธงไทย บุญวัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายเรืองพงศ์ โปธิปน

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงกันยรัตน์ เชอมือ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงนารินทร์ ปญญา

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๐๘
นางสาวขินเท

่

นายหม่า
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงก๋อน ลุงกันทิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๑๐
นางสาวอรพิมพ์ คำมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงพิชญานันท์ อนุวงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงปยาภรณ์ คำหอด

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงพฤกษา หล้ากาวิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายพีรพงษ์ วงค์กัญญา

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๕ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายรักษ์พงศ์ ตันตระกูล

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๑๖
นายกตัญู สามารถ

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงนิรัญญา นางเมาะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๑๘
เด็กชายณัฏฐพล ปนจุติ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงญารัชนี โลงทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เขือนมอญ

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงนุรัตน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงปรียานุช พุทธขันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงอ้อม ลุงติ

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายอติกันต์ ศรีทิพย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๒๕
นายวรวิทย์ รัตนมณี

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงบุณยาพร พรมอินทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๒๗
เด็กชายศุภสัณห์ ญามโน

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายพรเทพ อาณา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงจริยา สายทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงวรัญญา กาบแซง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายจิรายุ หวันมูล

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายธนศักดิ

์

หัวนะราษฎร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๓๓
นางสาวพิชญา สุกิน

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๓๔
นางสาวกุลจิรา ปญญาคันธา

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๓๕
นางสาวเนตรนภา จิตตะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงปภัสรา ไชยจินดา

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แปงแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงวรัญญา เตชะนา

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงอรวี มีงาน

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงธนัชพร อำนวยล้อเจริญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๔๑
นายวุฒิภัทร พิทักษ์พันธ์ราช

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๔๒
นางสาวช่อผกา สง่ารูป

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๔๓
นางสาวทับทิม ศรีหมืน

่

๐๘/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๔๔
ว่าทีร้อยตรีโสรญา

่

ผลคำแปง
๒๙/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงนุ้ย ลุงตา

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายขจรศักดิ

์

กาปญญา
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายภัทรมงคล ราชญา

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงณัฐธิชา เงินตุ้ย

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๖ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงพิชญาภา สิทธิรัตน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายธนบดินทร์ ใจโต

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายปวริศ กรณียาหาร

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงวริศรา อนุหวัน

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงนลพรรณ อินตา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงณิชานันท์ ดวงปนสิงห์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายเพชรนคร ภู่สวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายชยพล หน่อเรือง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายนันธสรรค์ คำเขียว

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายวรินธร มาตันบุญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายฬมณชัย ขัตมงคล

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๖๑
นางสาวชวัลลักษณ์

สยามรัฐแก่นไทย
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงอธิชา ผางสำเนียง

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายชยรพ แก้วมา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายธนดล ไชยธิมา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายเมธัส ดอกหลวง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายสิริภูมิ คำไชย

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายวันชัย ลุงต่า

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงศรัณธร หล้าหลอด

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงศิริพร ใจโต

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายนนทกร สมมา

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงกาญจนา เอียมกลัน

่ ่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงปานทิพย์ ลักลอ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงแพรวา สุมาลีแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงฟาประทาน โยธาราษฎร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขัติฤกษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงจิรัตติกาล วงค์คำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงณัฐนิชา ณ สกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงณิชกมล พุ่มคล้าย

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ปนนิล

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ พรมตาไก้

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายอยุทธ์ ไชยา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงพัชร์สิตา พันธุ์ยานนท์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงเมธาพร อุตสาหะพงษ์สิน

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๘๔
นางสาวพรทิพา -

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๗ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๑๙๘๕
นายธกานต์ ใจธรรม

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๘๖
นายณัฐวุฒิ มาอุด

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงขิน

่

ลุงติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายแสงหลู่ ลุงต๊ะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงไหมแก้ว ลุงกู่นะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงศิรินทรา มังทา

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงกัญญณัท เมืองมา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงชญาดา ไชยวิลาศ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๙๓
นายหยุ่น ลุงกู่

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงกชกานต์ ชัยชนะ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงจิตวรรณ จองแหลง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงสอน ปุงยะ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๙๗
นายประพันธ์ วังพฤกษ์

๒๒/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๙๘
นางสาวมุกดา วารีขจร

๒๒/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๑๙๙๙
นายพิเชษฐ์ นนทะภา

๒๒/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๐๐
นายอธิราช กุมารแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๐๑
นางสุนิสา หน่อนวล

๒๑/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๐๒
นางสาวรัชดา ซือหมือ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายกลวัชร คำยามา

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายทรงเกียรติ เลาลี

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงเหมสุดา วงค์ปญญา

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายศิวนันท์ ใจคำมา

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายพงศกร แซ่เตียว

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายธีรวิทย์ ฝายขาว

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงธิดาพร ต่อใจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ปูดอก

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายณัฐภัทร คณาวงษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายนัฏฐภพ หน่อจันทร์แก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายณัฐนันท์ ชีรัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงณัฐสุดา บุญดล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงกิตติกา ปณราชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายวิทวัส ภาคกิจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงเครือวัลย์ ปวงมณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายอดิศร ในเถา

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายลัทธพล ขัดทา

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๘ / ๖๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายสุทธิภัทร รัตนอุบล

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงศุภัทชา ประทุมศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงอรพรรณ ยาวิราช

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงบุษภรณ์ หมวกคำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงกัญจน์นภัส กันแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายพงศพัคย์ กาไชย

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงศศิภา บุตรดวงติบ

๊

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงวรางคณา อ่อนแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงสุขฤทัย จันฝน

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายสิทธิเดช พรมเรืองเดช

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายกฤษนัย ดีนุ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงบุษกร อริยะเครือ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงชืนชีวัน

่

ขันแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายกฤตนัย เชียงคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หลวงอินตา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุญยัง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงกวินทรา หอมกลิน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงชนิตสิรี ซำถละ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงปุณยานิสา คำทิพย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงสุวภัทร มาลา

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงไพรินทร์ มินชัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายสิริวิชญ์ บุญศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ แลเชอะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๔๓
นางสาวสกาวเดือน รัตต๊ะใส

๐๕/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงอรวรา จันทร์ตา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงกฤติกานต์ ทนันไชย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๔๖
นางอิศราภรณ์ ทิพย์วงค์

๒๕/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงคำผอง มหา

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๔๘
นางสาวเนย ลุงเข้

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เสมียนกุล

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายภูมิรินทร์ ตุ่นกันทา

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายอธิวัฒน์ ณะศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงรุจีรัตน์ หนูหนุน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงวาสนา บุญเติง

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงสุดฤทัย ทองสุข

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๙ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงจารุกัญญ์ สีนวล

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายอนนต์ ขาวทา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายสุธาสิน ตังเงิน

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงสุชาดา ขยัน

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงสุพรรณษา บัวเร็ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงอริศสา คำปอ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงตะวันฉาย ชัยวุฒิ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายมณเทียร มหาวงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายยุวชน ลุงดู่

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายกฤษฎา วาระศรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายณภัทร ทาคำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงแขนภา ราศีสโรช

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๖๗
นายกอนเครือ สร้อยเงิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายปฎิภาณ วงศ์บุรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายหนุ่มแสง ลุงซอ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๗๐
นางสาวนุตประวีณ์ จิงต่า

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงชนิสรา ธุระภาพ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายฐิตวัฒน์ แก้วเล็ก

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ มณีรัตน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงกัญญลักษณ์ สืบสายแปง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงลลิตา พัฒิยะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงอภิญญา ทาคำมูล

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงฐิติยา หงิมดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงมุขรินทร์ ศรีวิภักดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายณัฐกานต์ อินติ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายทัศนะ โชตะวัน

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงวรรณนิษา ตันยศ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงปริญญา สิงห์ฆะรา

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายธีรทัศน์ อุตมะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงวรพิชชา ถาหมืน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงกัลยกร สิงห์บัว

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงคริษฐา เกียงพรหม

๋

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๘๗
นางสาวดวงจันทร์ ศักดิชูเกียรติ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๘๘
นางสาวพัชราพรรณ ขันพา

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๘๙
นางสาวศิรินทิพย์ กังถู

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๐ / ๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๒๐๙๐
นางสาวชลธิชา ดวงจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๙๑
นางสาวมือวา สุทัศน์หิมวันต์

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๙๒
นางสาววันดี แสงสว่าง

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๙๓
นางสาวกฤตพร นันต๊ะวงศ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๙๔
นางสาวนิตยา รูปโฉม

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๙๕
นางสาวพัชราภา กาวิระ

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๙๖
นางสาวดาดา เก่งไฉไล

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๙๗
นางสาวเดือนเพ็ญ พามุ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๙๘
นางสาวตะวัน บุษกรบริสุทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๐๙๙
นายวิษณุ ใจงาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๐๐
นายอัษฎาวุธ แสนแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๐๑
นางสาวอาทิตย์ตยา สุทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๐๒
นายเบียร์ กะสังข์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๐๓
นายชัยวัฒน์ สุรินธรรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายสุทธิชัย ก้อนแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๐๕
นางสาวอรพินท์ จันทา

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๐๖
นางสาวยุภาพร ชัยสัญจาริก

๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๐๗
นางสาวสุรีพร ศิลปชัยก้องคีรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๐๘
นางสาวเสาวภา ชาตรียินดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๐๙
นางสาวรัตนกาญน์ ปานชิยา

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๑๐
นางสาวกาดี แหย่ทู

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงณัฐธินันท์ องการ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๑๒
นางสาววนิดา มหาวรรณ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๑๓
นางสาวสมหญิง แม่ต้านพรไพร

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๑๔
นางสาวอรทัย รัตน์บุรีพนาดอน

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๑๕
นายศักดินรินทร์

์

คำใจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๑๖
นางสาววิไลวรรณ ปโพ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงปยะดา ชืนจุม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๑๘
นางสาวจีละ แสะวา

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ เคารพปรัชญา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงจีรวรรณ สุกิตติกุล

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงสุการัตน์ เฉลิมนรเศรษฐ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายศิรวิชญ์ ดิข่อ

๊

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๒๓
นายตุจ่า ยศยิงอภิราม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงพนาวัลย์ มารุ่งเรือง

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๑ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายจักรพงษ์ คงคำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงสุภาพร มะเชอพะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๒๗
นางสาวพรทิพย์ จะยอ

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงดรัญรัตน์ ชาตรียินดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ ยศอินต๊ะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงจิรัญฐกาล สูญกิง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงสุขฤทัย เลาหาง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๓๒
นางสาวพรสุดา หน่อไพรสน

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงอุบลวรรณ สายธารชืนจิต

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายรัฐพล อุ่นอุดมวนา

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๓๕
นางสาวอังคณา พงศาสัตย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๓๖
นางสาวจันทรา กะทู

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๓๗
นางสาวน้อพอ ยศยิงอภิราม

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๓๘
นางสาวดีธานา เมธายอด

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๓๙
นายรณชัย ชาตรียินดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๔๐
นางสาวดาเง ชาตรียินดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๔๑
นางสาวธีรนาฏ วรรชนะ

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๔๒
นายจีราธิวัฒน์ เครือใจ

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๔๓
นายบุศรินทร์ ก้อนแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๔๔
นายสดใส โสมสุริยฉาย

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๔๕
นางสาวปนเงิน สะมุกุ๊

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๔๖
นางสาวฐิติวัลคุ์ มังแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๔๗
นางสาวณัฐธิดา ปนตา

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๔๘
นางสาวพรรษา อินตา

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๔๙
นางสาวปญญารัตน์ ดีวาเชอร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๕๐
นางสาวชนธิดา ผาแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๕๑
นางสาวกุลทรัพย์ ดีวา

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายวิวรรชน์ เคียงอมร

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงสุนารี ศรีใบหนา

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ เดชาไพร

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายภูริ เงินสุขใจ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงจิรัชชา น้อยสะปุง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงจิรวรรณ โนต๊ะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงทาริกา ปูก้อน

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายธงชัย ปูหล้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๒ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายทวีชัย ยีเมา

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายปฎิภาณ แสนคำเพีย

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายพิพัฒน์ ธรรมขัน

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงพัทธวรรณ นันชัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงรัชนี สุขแดง

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงสิรินธร สายชลรำไพ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธรรมขัน

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๖๗
นายฉัตรชัย ปญญาโท

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๖๘
นายยงยุทธ อุ่นยาว

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๖๙
นางสาวทิตยา ดีมืด

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงกนกพร ไพรพุฒิศักดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงกัลยาณี ศรีจินดาบงกช

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายชุติพงษ์ ใจ๋ยู้

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ตาสา

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงนริศรา ปบัว

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๗๕
นางสาวชลดา แสนเมืองมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงจิตภา เติมปน

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายยุทธพิชัย จันทร์ซุย

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายกิตติวัฒน์ จันทะอินทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายจิรวงศ์ เหมยบัว

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงกันตยา หม่องเตียะ

๊

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงกมลชนก จูแวน

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงรุ้งตะวัน จูแวน

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงชลธิชา จูแวน

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงกุลณัฐ กาโน

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงศุภนิช สุนันตา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงเอมวิกา แก้วสา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงธมนวรรณ จูแวน

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงชวิศา กันยา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงจันจิรา สุยะบุตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายทักษิณ เสาร์ริว

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายอุเทน ทาหล้า

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงสุทธิดา คอยเสอ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงภัครมัย ทังแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงศศิวิมล ปูเหล็ก

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คำสา

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงชญาดา ปูล้อยคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๙๗
นางสาวปยาภรณ์ เปงใจ

๒๓/๑๐/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

วัดบ้านขุน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๙๘
นางสาวสุดาวรรณ ปองเพชรพร

๒๖/๑๑/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

วัดบ้านขุน  

ชม ๓๖๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช ธชาชม

๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๐๐
นางสาวกัญญาพัตร ยาแจ้ะ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๐๑
นางสาวจันทร์จิรา ณรงค์นาถกิจ

๓๐/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงมาลัย แซ่จาง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายอนิรุต แก้วกายะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงธิดาดาว ฐานเหล็ก

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๐๕
นายทินกร แสงสรทวีศักดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๐๖
นายพีรพัฒน์ ตานุ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๐๗
นางสาวชลิตา มนต์มนัสชัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ โลโท

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๐๙
นางสาววิจิตรา ท้าวแสงทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๑๐
นางสาวสุภิญญา หมุกหมาก

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๑๑
นางสาววุฒิพร สุสิงสา

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๑๒
นางสาวชุติภา สุริยะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๑๓
นางสาวชุติมา สุริยะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๑๔
นางสาวทิวา ครรชิตพนา

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๑๕
นางสาวกนกรดา แซ่ย่าง

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๑๖
นางสาวเพ็ญศรี แซ่กือ

๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายสมศักดิ

์

คูนะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงปอย ลุงวี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงจีรณา แซ่ย้าง

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เงินฮอม

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๒๑
นางสาวศรีนวล เกษร

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงพิยาดา ยาอินตา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงนัททิชา ลุงยะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงมนัญชยา สุวรรณอัมพร

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๒๕
นายหล้า ลุงทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงหมวย ลุงเล็ก

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงอังคณา ลุงญ่า

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๒๘
นางสาวอ่อน ลุงต่า

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงกัญญาภัค ตะรุสะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  
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ชม ๓๖๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงพัชรี ปนแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงสุธาสินี แซเกา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงดารา ลุงต๊ะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๓๓ เด็กหญิงสุพรรณณิการ์
จิโนบัว

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงจันทรกานต์ ปญญาจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงพิมลรัตน์ จันทร์สุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงกานต์สินี แสนหลวงคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายมงคลชัย เปงใจ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายศุภกร แก้วสิงห์สุ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๓๙
นางสาวรัตนา สาคร

๑๕/๐๖/๒๔๙๓

โรงเรียนจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๔๐
นางภารดี คงหุ่น

๑๗/๐๕/๒๕๐๘

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๔๑
นางสาวพิชญา มะลิ

๑๕/๐๓/๒๕๑๙

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๔๒
นางสาวปยะนุช เจิมแหล่

๑๕/๐๓/๒๕๒๒

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๔๓
นางสาวณัฐชนัญ อติกิจปรีชา

๑๐/๐๑/๒๕๑๗

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๔๔
นางสาวสุวรรณา เพ็งอร่าม

๓๐/๐๙/๒๔๘๙

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๔๕
นางสาวพชรวีร์

เตชะกสิกรพาณิชย์ ๑๒/๐๔/๒๕๒๑

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงเภอทอง แก้วทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วัดวังสิงห์คำ  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงทักษอร สายธรรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วัดวังสิงห์คำ  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายอ่อน ลุงจ่าม

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องนำ วัดมะขุนหวาน  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงกวินธิดา ชัยสุรินทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องนำ วัดมะขุนหวาน  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายชิรวัฒน์ รัตนะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงพรรณิภา วรรณทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงสุพรรณษา จินดา

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายพลเมือง ลุงนุ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฉุยฉาย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ติง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตวย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงคำเดือน ลุงจิงกอ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงอภิรดา สุริยา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงณัฐธิชา ทรงคำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงเมย์ ลุงทุน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายพจน์ ลุงส่วย

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงวรรณวิวาห์ ภู่พูลทรัพย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายธนกฤต ตาจุมปา

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๖๔
นายทาน ลุงซอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๒๒๖๕
นายคำเงิน ส่างสุก

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงสมพร ลุงทุน

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปนเปยง

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงนภัสสร กองเงิน

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายธีรเดช อินทรโชติ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงสาวิตรี วงค์เชือ

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายจักรพันธ์ กอนแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงพิชญา มาลา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงวิชญาดา ชัยยา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีไชยวงค์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงสุชาวดี ศรีบุญทา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๗๖
นายวสันต์ ไชยวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายกร ปุงหย่า

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายชัยวัฒน์ สายวัน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายธีรกานต์ สิทธิสอน

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายพชร กอบแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายอติโรจน์ กุหลัน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงชฎาภรณ์ ยองตา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงชลิดา ลุงวี

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายสายฟา ลุงต๊ะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงกาญจนา โนรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายอติวิชญ์ กันธวัง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงอริศรา พานทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงศศิวิมล จองคำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แหยมคง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายนวกร ทนนาดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงประกายดาว ศิริไพศาล

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงนภาวรรณ ไชยตน

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายปริทัศน์ เทวรรณะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงรมย์ธีรา ดวงชมภู

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงมลฤทัย พงษเขตกรณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายเทพกานต์ อาญารือน

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายอรรถชัย คุ้มประดิษฐ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงทิพวรรณ ติบมูล

๊

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๖ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๖๐/๒๒๙๙ เด็กหญิงนฤมล ลุงวิ ๒๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๖๐/๒๓๐๐ เด็กหญิงศิริลักษณ์ สายสุภา ๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๖๐/๒๓๐๑ เด็กชายพชรดนัย มฤคทัต ๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๖๐/๒๓๐๒ เด็กชายอรุณวัชช์ ยาอินตา ๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๖๐/๒๓๐๓ เด็กชายกิติพงษ์ คุณจิตร ๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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