
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำพูน  ภาค ๗

ส่งสอบ ๑,๕๐๔ คน ขาดสอบ ๓๗๓ คน คงสอบ ๑,๑๓๑ คน สอบได้ ๘๓๓ คน สอบตก ๒๙๘ คน (๗๓.๖๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงขวัญชนก หม่องตาวงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงภัทราวดี ยอกแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายธนากร คงบันลือ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายหนุ่ม ยอดคำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงหกุนนา ลุงตี

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงธนพร ไทยใหญ่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๐๗
นางสาวจ๋ามคำ ลุงแดง

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงฒิฆัมพร ศรีวิชัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงสุภัคจีรา ก่อนกระโทก

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายทนงศักดื

์

มูลนารัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงพนิดา ปนตานนท์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายนนธเมษ เรืองศักดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงหยาดเพชร ภักดีมี

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายบุญรักษา ลุงส่า

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงอลิษา สว่างใส

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงพิจิตรา ปญญาปง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงประภาพันธ์ ซือสันติกุล

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงรุ่งนภา แซ่จาง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายศุภกิจ แซ่เห่อ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายอดิลักษณ์ มาลัยกอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายธนทรัพย์ คำอ่อน

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายเรืองศักดิ

์

แซ่จาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงนภพร ปนคำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๒๔
นายอภินันท์ ติม้า

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๒๕
นายบูรพา

รุ่งโรจน์ประชาชืน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๒๖
นางสาวธิดาพร ระวีรุ่ง

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๒๗
นางสาวพจนา คงคาผล

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๒๘
นางสาวณัฐณิชา เก่งผสานคุณ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๒๙
นางสาวกมลกานต์ เสาร์คำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๓๐
นางสาวศิริรัตน์ ซือสันติกุล

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๓๑
นางสาวจิรัชยา ใจปนวงค์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๓๒
นายธวัชชัย แก้วกาศ

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๓๓
นายทินกร วงค์มัน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๓๔
นายวิวัฒน์ สายเครือง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๓๕
นายวิชัย เสหมี

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๓๖
นายชาญณรงค์ ปาลี

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๓๗
นางสาวสุวพัชร จอมจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๓๘
นายฐานันดร เนติไลย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๓๙
นางสาวสุธิดา อมรใฝชล

๑๕/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๔๐
นางสาวเมทินี ทิศสัก

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายสุริยศักดิ

์

นันต๊ะกาศ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงธีราพร วิวัฒน์อรรถกุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงชลธิชา น้อยศักดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงสาวินี ปาลี

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายพงศกร ราชา

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงภูษณิศา เท่งสมุทร

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงอรปรียา แสนระแหง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงกานติศา สุภายอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายจักรพันธ์ ฉัตรอินต๊ะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงณัฐกฤตา ธนัทนันท์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงนันท์นภัส อินสัน

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายรัฐภูมิ ศรีบุญเรือง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงกัญจพร เตจ๊ะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายธรรมนิตย์ สิทธิกัน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงสิริธินันท์ เผ่าพงษ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงชลลานนา สายคำปา

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงสุชญา วงค์สิทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงณิชกานต์ ศรียอด

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงศศินิภา กะหะกะสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๒ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงสิริทรัพย์ ปวดคะสัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายอนันตพงษ์ จันทะวัง

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงนภาลัย สุขแจ่ม

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายณัชพล กมลภพตระกูล

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงพิชญาพร บุญสุทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงสุพิชญา เต็มมูล

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงรภิญญา มณีวรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายภูมิธรรม ตาเหียง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายศุภกิจ นุตตะละ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายนฤเบศร์ ติบใหม่

๊

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงศิวัชญา กึงวงษ์

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พุทธา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายมนัสวิน กองแพ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงนันทฉัตร ฟองมูล

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงภัชนุช หิรัญภัทรโชติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร พึงสถิตย์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายคีตะ แสนคำวินิจ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายพนธกร ปละอุด

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงณัฐริดา สะกล

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงปาณิศา ปงชัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงพิรญาภรณ์ เรือนปลี

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงมีสวัสดิ

์

ขัติเรือง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงวนกพร ณ ลำพูน

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายพุทธิพงษ์ ถาน้อย

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายภีรดล สาวะจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายอภิวัฒน์ มะโนวรรณา

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงกมลพร ลาพิงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงจิตรกัญญา วัฒนวิเชียร

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงทัศนียา กายาไชย

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศรีวรรณา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงภัทรกร วารินต๊ะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงศุภรักษ์ ศรีทรายคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายตังปณิธาน

้

สอนปญญา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายนรบดี แก้วเสถียร

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายภูตะวัน บุญเรือง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๓ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายภูวิศ ศรีบุรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงฐิติวรดา ชัยมูล

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงณัชชา สายปนตา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงยุพารัตน์ ตามชือ

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงทิชากร วงศ์ตระกูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงนันธิชา กันทะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีธิ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงศศิวิมล จอมจันทร์ยอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงพิชชาพร เรืองอินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายอานุภาพ อุประ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายกฤตภัค ฝนกาศ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงมณฑกานต์ ทาส้าว

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๐๗
นางกรรณิการ์ กันทะวงค์

๒๗/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๐๘
นางกานต์สิรี คำธิตา

๒๘/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๐๙
นางจันทร์พิมพ์ มาอินทร์

๑๓/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๑๐
นางจุลี บุมาลี

๐๗/๐๕/๒๕๐๖
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๑๑
นางถนอมจิต ปนกันทา

๑๓/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๑๒
นางทันยา นิตตา

๒๔/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๑๓
นางนันทวรรณ ไชยเจริญ

๐๔/๑๒/๒๕๐๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๑๔
นางนิตยา เนตรศักดิเกษม

์

๒๐/๐๔/๒๕๐๒
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๑๕
นางบุษบา กิติศรี

๓๑/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๑๖
นางปราณี หาญประโคน

๐๙/๐๒/๒๕๐๓
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๑๗
นางผาสุข วงศ์ฝน

๒๕/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๑๘
นางพนาวรรณ ปญญาเมืองใจ

๒๗/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๑๙
นางสาวพรรณเพ็ญ บุญประเสริฐ์

๑๘/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๒๐
นางพิสมัย ยงพานิช

๑๒/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๒๑
นางรัตติกาล พลโฮม

๒๑/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๒๒
นางลัดดา สุภานันท์

๐๑/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๒๓
นางวรรณลักษณ์

สันติภาพวิวัฒนา ๐๑/๑๐/๒๕๐๘
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๒๔
นางวันเพ็ญ ทิพย์เวียง

๐๙/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๒๕
นางศรัณยา ยะเชียงคำ

๒๑/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๒๖
นางสุพินธ์ บุตรดี

๒๖/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๒๗
นางสุรภี รุ่งเรือง

๑๒/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๒๘
นายสุรศักดิ

์

นามบุปผา
๐๑/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๒๙
นายสุวิทย์ ทุนอินทร์

๒๐/๐๖/๒๕๐๑
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๔ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๓๐
นางอรุณวันท์ วสุธวัช

๑๕/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๓๑
นางอัมพร สุภารัตน์

๐๕/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๓๒
นางอุทุมพร กัญจา

๒๘/๑๐/๒๕๐๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๓๓
นางโสภา สมยอม

๐๕/๐๓/๒๕๐๘
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงจิรัชญา คำจูมจัง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายศุภชัย ถาอินทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายชวัลณัฐ โฉมเฉลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายสิรวิชญ์ วงศ์อินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงพิตรานรี วงค์วิราช

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายณัฎฐนันท์ ใจกลางดุก

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงจีรภา เมืองมูล

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงจีรพร เมืองมูล

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงณัฐญานัญ ลังการ์พินธุ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงอภิญญา แก้วมุกดา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๔๔ เด็กหญิงปราณัชภรณ์
วรรณทัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายภัทรพล จันทิวงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงเกวลิน มูลศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายชยุตพงศ์ ฝกฝน

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงปยภรณ์ พุทธานุ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงชนากานต์ ปญญาทา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงพชรมณฑ์ เตชะโสด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายธนากร ศรีสกุลอุดมสุข

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายปรเมศวร์ มาลีเดช

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงวรัชญา สุภาษี

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงปารีณา สุธรรม

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายศุภณัฐ สุริยาสัก

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายธีรโชติ สุภามูล

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายณัฐดนัย จอมจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายชัชวิน พรหมกาวี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงณัฏฐิชา ยะสม

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายนนทพัทธ์ นนท์ธีระธนากุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงประภารัชฏ์ พรมปญญา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายพงษกร จงแจ่มฟา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายกฤษฏิศิวัช

์

ศรีเทศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายรุจิภาส ใจไว

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๕ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายกนกพล กิติศักดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงปวรรัตน์ จีส้ม

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายธีร์ธวัช ส่องเมืองสุข

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายพชรกร แก้วสว่าง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงลักษณ์นารา ม่วงแดง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ สุธรรมยะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงอัจฉราพร ปนพันธุ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธิตา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงรัตกันต์ จินะวงศ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๗๔ เด็กหญิงพิมพ์พระนาง
พรหมเทศ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายสหพงศ์ ปญจบุรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๗๖ เด็กหญิงภัทรธิราภรณ์
ไชยอาราม

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงชัญญานุช กลัดเพชร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายรัฐภูมิ ธรรมนาม

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายพชรดนัย ตันวิจิตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายณัฐนิช มหาธง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายณัฐนันท์ มหาธง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายอชิร กันทะอุโมงค์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงสุพรรษา กุยศรีกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายธนภัทร ศิริมูล

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายสิรธีร์ คิดกันไว้

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายณพงศ์ ทะนันปา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายอฑิรุจ เกือกูล

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงชาลิสา เกษามูล

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงจารุพิชญา คำนาสัก

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงธีราภรณ์ วังอินต๊ะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงสุตาภัทร ยะถา

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายชยพล กุณต๊ะคำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงชญานินทร์ ใจวุฒิ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงณภัทร ด่านปยโชคกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงชนกชนม์ อนุกูล

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายสิทธิโชค ชัยก๋า

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงสัก

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายอนันดา จันทร์ขจร

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงภาสุรีย์ ใจยะปน

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๖ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงเจนจิรา ไชยพฤกษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงปาณิสรา สิงห์แก้วสืบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๐๒ เด็กหญิงณัฐพิราภรณ์ ตระกูลตาลาคุณ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงธรรมสรณ์ สุขสาร

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ โยริยะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีพฤกษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายณัฐภัทร จักขุเรือง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายพีรพัฒน์ นันใจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ สมศักดิชัยศรี

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงรภัทร จีริผาบ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายนนทพัทธ์ กะสิรักษ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายธนกฤต จันทร์ตา

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายวุฒิภัทร อินตาชัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายกริชเพชร โยพนัสสัก

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายอิทธิกร ควรชม

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายอาทิตย์ ขันธิ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงธรินทร์ญา อุปละ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงปยะฉัตร ดวงไทย

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงรวิพรรณ จันทร์เปง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ ไชยวรรณะ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงนภัสนันท์ ใจบุญมา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงหทัยรัตน์ นาคเส้า

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ต๊ะวิจิตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงอัจฉรีย์ ศรีจาน

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายพงศภัค ศรีกอก

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายปรเมศ วงศ์ลิขิตลาภ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงพันทิพย์ พุทธวงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายธีรพนธ์ ศรีวิชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายฮิโรมุ อิชิคาวา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงฐิติพันธ์ วงศ์สุรดาพร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงนำทิพย์ คลำมณี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรวนหาญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายกณิศวร์ อุ่นต๊ะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงนิชดา หัวเมืองแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายบูรภัทร อินทรักษา

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๗ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงเกศรินทร์ สีวงแก

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงณัฐณิชา มีชือ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงวรัญญา ยศน่าน

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายธีรภัทร หล้าพุฒิ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงธัญภัคค์ คำเงิน

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีวิชัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายธนพล ตรีรัตนานุภาพ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงณิชารีย์ กาบเกตุ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายปณพัฒน์ จอมสัก

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายพลพล กล้าแข็ง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายทรงยศ ชัยนาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงรุ่งรักขณา กองอรินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงธนภัสวรรณ ไชยศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๔๘
นางสาวฉัตรระวี มณีขัติย์

๐๔/๐๕/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๔๙
นางสาวพงษ์ลดา เสนสัก

๐๓/๐๘/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๕๐
นางสาวพจณี มะโนชมพู

๒๐/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๕๑
นางสาวพรนภา วังพฤกษ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๕๒
นายวัชระ มณีจักร

๑๙/๐๘/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๕๓
นายเอนก เสาเทพ

๐๒/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๕๔
นางสาวสุธาวี งามเมืองตึง

๑๓/๐๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๕๕
นางสาววรรณฤดี ธารสุขถวิล

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๕๖
นายไกรสร มาชมภู

๑๕/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๕๗
นายณัฐวุฒิ กีรติปาล

๑๒/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๕๘
นายนภดล คำภิระธรรม

๑๔/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๕๙
นายพีรยา ศรียาบ

๑๑/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๖๐
นายภูธดล หงสาภินันท์

๐๓/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๖๑
นายเรวุฒิ สมสิน

๒๕/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๖๒
นายศราวุธ ชัยพนัส

๒๓/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๖๓
นายสมคิด นันตากาศ

๐๒/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๖๔
นายแสนสุข เพ็งจัน

่

๒๓/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๖๕
นายประทวน ปญญา

๑๕/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๖๖
นายชนะชัย เม็ดโท

๒๓/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๖๗
นางสาวกุลยรัศม์ ยอดยิง

่

๑๓/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๖๘
นางสาววริญดา ทานะวงษ์

๒๑/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๖๙
นางสาวราวดี กันขัด

๒๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๘ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๗๐
นางสาวสุพิน คำหน่อ

๑๕/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๗๑
นางพัชรา ทนัญชัย

๑๕/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๗๒
นางสาวกนกวรรณ ติมาน

๒๓/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๗๓
นางสาวเครือวัลย์ เวลานันท์

๒๖/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๗๔
นางสาววันเพ็ญ แสงสอาด

๐๕/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๗๕
นางสาวเยาวเรศ สิงห์คำมูล

๑๕/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีวิชัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ สุขสา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายวิศวะ คำวินิตย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงอริสรา หมู่โสภิญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงสุวนันท์ คำจิตแจ่ม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงนันทิชา กาศสกุล

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงณัชชา พลแหลม

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงแพรววนิด ชาดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ หาญสามัคคี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงกฤติกา สุวรรณตรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายอถิเดช ถาคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายอัษฎาวุฒิ มูลมีรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายกฤติน สุทะนวน

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายสุรเกียรติ มีมาก

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายธีรเมธ จันตัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงจิรัฐติกาล ปาระมีโชค

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงชนกชนม์ อนุชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายนรภัทร มณีขัติย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายศุภณัฐ กองจันทร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายอภิชาติ ลุงสุก

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายชิดชัย วงค์สม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายณัฏฐชัย ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายภานุพงษ์ ฟองตา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงณัชชา ศรีไชย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงนริศรา จันทร์ผา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา กับปุละวัน

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สุทธดุก
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงมัชฌิมาย์ มูลชีพ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายศิริศักดิ

์

สายวงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๙ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายญาณภัทร เครือบุญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงกฤติมา บุตรเนียม

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายชาณุกร หมืนแจ่ม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงจารุวรรณ รัตนา

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายอัครชัย สุภาโขง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายณัฐชัย จันต๊ะนิด

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายณัฏฐกิตติคุณ อูปคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ อุตสาห์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายธนพล

เผ่าวัฒนาวราภรณ์ ๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงชนัญชิดา วงค์ฝน

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายสหรัส ทองสว่าง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงปยาอร สมบัติใหม่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายดนุพงษ์ เสนสัก

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงกลีบสไบ พลธรรม

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายภูวดล กิติบุตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายณัฐกานต์ จันสุกปุก

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงศิริประภา สุจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายเกษมสัญ ขันสะวะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายธราธิป บุตรจุมปา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายภรัณยู สุจริตจันทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายณัฐภัทร มังคัง

่ ่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายพงศภัค นิลเนียม

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงพรทิพย์ จงเสมอ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พุทธสอน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงพลอยชมพู ศรีวิชัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงอรนิตย์ จันตาเหล็ก

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญใส่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ชะนะญาติ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายวชิรวิทย์ วิงวอน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายณภัทร ปญญาคง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายภาณุพงศ์ ทองอาชา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายอนันต์ มณีเหล็ก

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายชนกฤต มณีเหล็ก

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงธันย์ชนก ยะอุโมงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๓๙ เด็กหญิงประกายกานต์
อิวกาศ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๐ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงวิชญาดา วุฒิเสน

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ปลิวมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงกานต์สินี ติใหม่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตันตรา

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงลลิตภัทร ไชยเจริญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงสายชล ธารธัญสาร

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายภัทรฉัตร ศรีวิชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายเมือง ม่วงคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วังแก๋

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงอุทุมพร ปสืบ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายนครินทร์ ขัดลิ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงชไมพร พลารัตน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายธนวัฒน์ พึงผล

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงพิมพ์นภา ยาวิราช

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงณัฐนารี จันต๊ะเวียง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงเกศินี เตจ๊ะสาร

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีวิชัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงปาณิสรา หมอกใส

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

กานดา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงกิติญาดา โวหาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายหม่อง ลุงคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงอำพร -

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายธีรวัฒน์ วังพฤกษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงถิรดา ราชศักดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงพิชฎาภา เปงเสพสัก

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายเศรษฐสินธ์ มณีใจคำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงกาญติมา ปญญาแจ่ม

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงชลธิชา สุโพธิเมือง

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงปยาภรณ์ ยาวิไชย

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงศิรินันท์ ลุละ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงอัจฉรา ขาววิละ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงสินีนุช ใจคำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงพัชรา แปงคำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายณัฐพล มู่หลิง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงอชิรญาณ์ เตมะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๑ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายอัษฎาวุธ ดีเลิศ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายสุธิวัฒน์ บุญประภาศรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายนันทพงศ์ ลุงโย่

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายอรงค์กรณ์ แก้วปญญา

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายปฐวีกานต์ ปมเกษม

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายธีรภัทร แก่นโพธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายธีรโชติ

่

ชาวนา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายปยราช บุญโรจน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงพิมยาดา กันธมาลี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายสายวัน ลุงสาย

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ พรมนัส

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงสุพรรษา ศรีทิพย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายปรีชา มีสว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงอารียา สุวรรณเพชร

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายวีระชัย วันมาละ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วพิงชัย

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงกนกวรรณ บัวใจ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๙๒ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
อุ่นนิลคำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงฐิติพร เสนเสาร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงสร้อยฟา อินต๊ะพิงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายพชรกร อินคำ

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยวงค์ศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงนลินทิพย์ แสนใจ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายจักราวุธ เขียวขำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายพงศกร ปาจีคำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายบุญฤทธิ

์

มะโนวรรณา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงศรัณน์พร ไชยชำนาญ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมจักร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงณัฐพร แสงอินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายจิรพัทธ์ สันโรงพิน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงนุชนาฎ ปญญาทะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายเมธาวุฒิ อุปกรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซางน้อย วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายรัฐภูมิ ตาลธิ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงพรนิภา หลวงธิ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงพิจิตรา มูลรังศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๒ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงศรอนงค์ ธรรมบุตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายจักรพงศ์ อินทะจักร

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงศิริพร บุญรักษา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายกฤตพจน์ จักขุเรือง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงศิริษา ใสทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อโจง วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงพรชนิตว์ จันทร์ต๊ะพงศ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันมะกรูด วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงทศพร ทองสือ

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงลลนา เล่าสกุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงวริศรา ใจวัน

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายจักรินทร์ จินา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายสวภัทร กาหะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายทีปกร กันทะวงค์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สมบูรณ์ชัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงศุภาวรรณ จิตวงค์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายคมสัน อุ่นอุโมงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายวัชรพล มณีขัติย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายสมภพ พงษ์จันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เลิศคำฟู

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายภาณุพงษ์ สวัสดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๒๙ เด็กหญิงวริศราลักษณ์
ทองเสงียม

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงกาญจนา คุ้มอักษร

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงนภาพร ตาคำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงนริศราภรณ์ ทองเสงียม

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงแพรวรุ่ง จิตธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงกาญจนา สุชายสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สุระธง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงพัชนิดา ยะกันมูล

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปรีชาวรประภา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงวชิราภรณ์ รัตนะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงศิริวรรณ์ สุวรรณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายพีรเดช วุฒยากร

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายจักรพันธ์ ยุวเบญจพล

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงธันนิศา พรมอ่อน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายบุญฤทธิ

์

สุริยาศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายธนกร กันอูบ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๓ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายศิวะวงศ์ เจริญลาภ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไชยยันต์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงวรัญญา จิตวงศ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายณัทพล กันทาวัฒน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายวชิรวิทย์ กามินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายธิติวุฒิ กมลภัทรกุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายเสกสันต์ สุริยะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน วัดหนองช้างคืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงอรรัมภา ออนเปง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน วัดหนองช้างคืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงเกศราภรณ์ โพธิยอด

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน วัดหนองช้างคืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงพัชรี ยากู๋

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน วัดหนองช้างคืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงนันทิชา ชมภูงาม

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน วัดหนองช้างคืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๕๖
นายธารานันท์ นาลาด

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายภราดร ปนทนา

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๕๘
นายอาทิตย์ พรพงศกรภักดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงเกษศินี กุยวารี

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๖๐
นางสาวแคทรียา ปญญาปอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๖๑
นางสาวนภัสวรรณ กาแพร่

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๖๒
นายธฤษณัช ปนต๊ะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๖๓
นางสาวจิราภรณ์ มาทะการณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๖๔
นางสาวณริสสา นันพนัด

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๖๕
นางสาววรุณี นันตะคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๖๖
นางสาวภัคนันท์ ขัดทา

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๖๗
นางสาวรวิวรรณ แซ่กำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๖๘
นายวรวิทย์ กิตติวรรณ

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๖๙
นางสาวขวัญเรือน มังอุตม์

่

๑๙/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๗๐
นางวราภรณ์ ปุดภาษี

๒๐/๐๔/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านนาเลียง

่

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๗๑
นางสาววิภาพร ประดับหยก

๑๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายนันทิพัฒน์ สุภามี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงเกวลิน กติกาธรรม

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงจันทร์ธิดา เข็มชัยเจริญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงนิธินาถ สุทธนะ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงวิภารัตน์ สิงห์กำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๗๗
นายทวีศักดิ

์

โพธิกลางดอน

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายเจษฎา แก้วนิลตา

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๗๙
นายนึกศิโรจน์ บุญเปง

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๔ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายภูมินทร์ ขอดสุภา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๘๑
นางสาวชลชญา เปงกันทา

๑๘/๐๗/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๘๒
นางสาวจันทร์วลัย วงค์ษา

๒๐/๐๘/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๘๓
นางสาวจิราวรรณ สุภา

๑๑/๐๕/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๘๔
นางสาวจีรานันท์ พนวาสี

๒๕/๐๘/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๘๕
นางสาวปภาพินท์ ธารสุขสกุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๘๖
นางสาวภิรมภรณ์ ทาวี

๒๗/๐๕/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๘๗
นางสาวสุภาพร แฮไหว

๑๐/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๘๘
นางสาวเมธาวี อภิวัฒน์สมบัติ

๒๑/๐๓/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๘๙
นางสาวอรวรา ปากันดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๙๐
นางสาวจันทนา เงินคำ

๐๓/๐๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายธนากร อะโนต๊ะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายธนาธิป เขตจรัสแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายปยะวัฒน์ สมหนู

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงวิจิตรา ผานามขจี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายธนโชติ เดชเถกิงไพร

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายธีรเจต นภาแสงใส

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ ธารสุขปรีดา

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายพงค์พิช จิตนฤนารถ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองประศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายอรรถวิท ผานามสกุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายวีรภัทร สุวิมลกิจ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงฐนิชา ผานามพุทธา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงธัญชนก ผานามรุ่งโรจน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงณัฐนิชา ผานามวงค์ไชย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายฉัตริน นาวงศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงทักษิณา อาปามัง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงกัลญา นาคส้มปล่อย

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายสิทธิพล แก้วยองผาง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายพีระวัตร อินถาปน

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายณัฐพล สมบุรณ์มี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายทิพย์เนตร กาวี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายเดชาวัต จันตาทะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายนันทวัฒน์ ตันตี

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ต๊ะลิสังวาลย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๕ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงสิริรักษ์ ยาแปง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงณัฐณิชา มุ้ยศรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายธีรเจต จิตนฤนารถ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงพันธ์วิรา แก้วจา

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ธนันชัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงขวัญข้าว คำศรีแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงชมภูนุช เชียงจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายชานุวัตน์ เกียงคำ

๋

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงฐิติมา เทพสิงห์แก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงณัฐิดา ยอดแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงดารารัตน์ ฝนเมฆ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงทักษพร พงค์ขาว

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายธนภัทร จายปาตาล

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายธนภัทร พรหมเถาว์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงธนวรรณ หวานสนิท

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงธัญพิชชา สมมะนา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายวรเวช ต๊ะวงค์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายศักรินทร์ ครองเมือง

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายสงวนศักดิ

์

เฮ่งเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายสรธัญ กันทะตรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายสรรชัย อุดขา

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงสุธาวัลย์ กุณาเบียว

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงอริศรา อนุวงศ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงอัมพิกา วงค์ฝน

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายธนกร คำทะลา

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายธนภัทร วรรณเวศ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายภาณุพงศ์ แก้ววรรณะ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายภูบดินทร์ ณะเชียงพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายสิทธิกร รุ่งธนพร

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงณัฐกฤตา ลีหลีกภัย

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงธนภรณ์ ใจยะ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงธีราภรณ์ ตันคำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงนงนภัส อินต๊ะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงพิมพิศา พะเมือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงสุทินา เขียนแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๖ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงฑิตฐิตา แสงคำบาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ ใหม่หม้อ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายสรวิชญ์ ตีวงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายดนุนัย ธนันชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงกนกรัตน์ ยศธิวงค์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงชนิดาภา อุต๊ะมา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงณัฐชยา วรรณผ่องใส

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงพิชชาญา เส้าเสนา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ไชยคันธา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงนิจวิภา สิงห์ตัน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงเสาวภา ปญญาตัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงวรรณษา ปนทวัง

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงนพจิรา ชัยมงคล

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายพีรยุทธ แก้วนอก

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายธนกร ทาเสนา

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายวีราทร ปนธินวล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายรัชชานนท์ เงินมูล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงอรจิรา สาธนันชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๖๘ เด็กหญิงพิลาศลักษณ์
ชัยพรม

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๖๙
นางสาวสุปราณี มามี

๑๙/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายนิวัฒน์ อินคำ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงอรสินี มีสอน

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงเจนจิรา เรียนติบ

๊

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงนภัสสร ก๋านันตา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงจินจิรา สุขดี

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงนิตยา เนตรจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายอนุพัฒน์ มูลกันทา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงพิมริสา วรกิจเจริญวงศ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สงวนโสตร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงเปรมมิกา เปล่งแสง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงศิริกัญญ์ พงษ์วัน

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายวรุตม์ ตันตี

๋ ้

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงชลธิชา แก้วยะวงค์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายนนธกรณ์ ชัยพร

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๘๔
นายศุภชัย วงศ์ปาลี

๐๓/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๗ / ๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๘๕
นางแสงดาว วงศ์ศรีใส

๓๑/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายศรพรหม พุ่มโพธิทอง

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายณัฐพงษ์ นูนเมือง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายอภิรักษ์ ฟุมเฟอย

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายกันตพงศ์ พุดเหียง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายพิทวัส ต้องใจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงพนิตประภา คุณีย์พันธุ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงชญานันท์ ตาวงค์ษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญธรรม

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายภานุวัฒน์ อันเนตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงณัฐนิชา สามา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงพันธภรณ์ ปยะกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ลินฤาษี

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงณัฐธิดา กาบุตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงพรพรรณ กันทะถำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายชัยมงคล วงศ์ฝน

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุ่นนันกาศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ หม่อมปญโญ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายพงษ์ศิริ ยิมทองหลาง

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายอัมรินทร์ รัตนแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญมา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงใบเตย บุญมา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายปรเมศ ปาละปน

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงจินต์จุฑา สิทธิกัน

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงจุฑามาศ สาก้อน

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงชนิตา วิริยะ

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงศุภากร ชนันชนะ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ปนเถาว์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงสุนันธิชา เกตุขาว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายกรีฑาพล วงศ์ษายะ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงชลธิดา มูลรังษี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงชลมาศ วิธี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงชาลินี วงศ์ฝน

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงพนิดา วันนันตา

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงพัชณีนุช รัตนแสง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๘ / ๒๕

้
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ลพ ๓๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทะนุ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงวรินทร วงศ์เพชร

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงสิริกร เมืองคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายธนาวิทย์ กันทาส้ม

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายนครชัย หล้ากาวี

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงชาดา ตะโรงใจ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เสนาทาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงณัฐธิดา คำไทย

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงนิรชา จินามา

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงพรชิตา อุตมะ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงพรรณพัชร วัฒนกุลสุวรรณ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงพฤกษา ปาสุนัน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงพิชญานิน อุทาเศษ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงอมลณัฐ ชมภูแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงปานวาส ปาละใจ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงพิชญธิดา ฤาชัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงณัฐริกา ธัญญแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายอานนท์ เขียวดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงทิพวรรณ จันทร์ทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายนลธวัช กาจุมพงศ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงจิณห์นิภา อินไหล

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

มีเขียว
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงภัคจิรา กาปญญา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงภิชญาภา นันทะเสน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงภิชญธิดา นันทะเสน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายณัฐชนนท์ ยะวา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายภูรีวัฒน์ ยะวา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงชญากุล ตาโล๊ะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงจันทราภรณ์ นุผาเลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงอัจฉริยา พงษ์ขาว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงณัฐณิชา หวันต้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงฐิดาภา ทะนุชิต

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายธาดาพงศ์ จันทร์เติบ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายภานุวัฒน์ หล้ากาวี

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายอธิคม มันห้วย

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๙ / ๒๕

้
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ลพ ๓๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายพรยศ ทศกร

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายณภัทร พุทธกาล

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายธนาทร ยะวา

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงรุจจิรา ปาสุนันท์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงทัณฑิกา ดอกใหม่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ นุผาเลา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงสุวนันท์ วงค์จันทร์ติบ

๊

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงแทมมารีน รังบัติใจ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงมณฑิตา พงษ์ตุ้ย

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงวลัยพรรณ พรมมูล

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงศศิประภา เหมือนฟู

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงสุวนันท์ วงค์ปวน

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงมิงกมล

่

คำบุญปน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงสุพรรณี มณีแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงปาริษา กันธะเปง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงศุภสุตา สินธุยะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร วัดทากาศ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายธนภัทร รุ่งโรจน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปลาดุก วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงชมพูนุช เชียงมูล

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงเมธปยา คำปอ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงรวิภา หมูปญญา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๗๕
นางสาวชาลิสา ใจสูง

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงเกศกนก ศิลายศ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๗๗
นางสาวปนิดา ดวงแก้วเรือน

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงนันนภัส สุขเจริญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายชัยสิทธิ

์

หล้าแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายคีรี หล้าแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายบวรศักดิ

์

หน่อแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายพัทธดนย์ ใจซาง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงอาภัสรา วงอ้าย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงปยะฉัตร ปญโญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงธัญรัตน์ อินทร์ตา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงดวงจันทร์ ตาแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงกาญจนา หวันน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงอรณิชา กองดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายนิวัฒน์ชัย ติบแดง

๊

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๐ / ๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงรัชนีกร ปุดแค

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงฐิติมา ครูเว

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงวิรดา นันวนาทิพ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงชนากานต์ วังงิว

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงสิริกัญญา หนูวัน

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงจรรยา คำเมธา

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงสิรินยา หนูวัน

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงอัจฉราพร ศรีวิชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายสถาพร อุตมะดวงแจ่ม

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายธีรภัทร ใจยา

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงกัญชพร เขือนคำ

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ ประโยงค์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงนงนภัส อ่อนสำอางค์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงปณัณธิตา พือวัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงปยวรรณ แสนสุคำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ อาซอ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงพิมพ์พิศา ฟนเพียร

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงภิญญดา คำเจริญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงยุพเรศ มาผาบ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๐๙
นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุรินทร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงหัสยา แฮดพนัส

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงอรวรา ปญโญใหญ่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงอัจฉริยา ประสงค์ทรัพย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงนริศรา ไชยสกุล

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงณษิกานต์ ชำนาญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ศรีนวลใหญ่
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ โยธาใหญ่

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงธัญจิรา หมืนกันทา

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงธนพร แซ่ว้าน

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงภัทรวดี สุขใส

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงเกสรา ตันเมือง

๋

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงศุภัสร แก้วเนตร

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงจิตรลดา นุ่มไทย

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๒๓
นางสาวชนาภา สุขยานุดิษฐ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงสุจารี แซ่ซ้ง

๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๑ / ๒๕
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ลพ ๓๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงโชติกา ยศต๊ะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงสุภัสสรา ไชยวุฒิ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงสิรินภัสสร อูปสาแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงธมลวรรณ สีแก้ววงษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงธัญชนก เกตุแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงธัญวรัตม์ บุตรหลวง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงศิริวัน ทะวงศ์อารี

๓๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงแรกขวัญ กิติดี

๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงกาญจนา สิลาทิพย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงอัจฉรา ถากาศ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงอมรรัตน์

ศิริประทานพรชัย ๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ เวียงคำฟา

๑๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๓๗
นางสาวอัญชลี ธรรมสิงห์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๓๘
นางสาวบวรรัตน์ ดวงแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๓๙
นางสาวภัคจีราพร ปูกำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๔๐
นางสาวสุธาสินี แก้วประดับ

๒๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๔๑
นางสาวรัตนาภรณ์ แสนใจ

๑๕/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๔๒
นางสาวกรรกมล พ่วงลา

๐๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๔๓
นางสาวอัณศยา ชดพรมราช

๐๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๔๔
นางสาววรดา พานแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๔๕
นางสาวชลธิชา พิมล

๑๙/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๔๖
นางสาวชลลดา แซ่ตัง

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๔๗
นางสาวธัญญารัตน์ สุขสม

๒๒/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๔๘
นางสาวนุชนารถ แพ่งเมือง

๒๓/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๔๙
นางสาวศุภาลักษณ์ น้อยห้างว่า

๑๔/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๕๐
นางสาวสุกัญญา ใจยา

๑๖/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๕๑
นางสาวโสรยา หวง

๒๒/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๕๒
นางสาวดาวเงิน ทองคำ

๑๗/๐๔/๒๕๔๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๕๓
นางสาวมธุสรณ์ พุ่มแจ่ม

๑๙/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๕๔
นางสาวนิธิพร คำภีระ

๐๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๕๕
นางสาวศิริพร กาญจนาสุกใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๕๖
นางสาวกฤษฎาภรณ์ ซือสันติกุล

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ธนเจริญโชค

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายกฤติพงศ์ ชุมภูศรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงจริยาภรณ์ ไชยพันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๒ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงอินทิรา ลาลุน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงมณี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายชยพัทธ์ มูลศรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๖๓
นายดนัย ลุงเจเร

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายณัฐพงษ์ แสนเมืองมา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๖๕
นายชนะ แก้วหนิว

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๖๖
นายบรรณกร วิเศษคุณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๖๗
นางสาวงามจิตร สิงห์ประจักร

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๖๘
นายชาตรี เชือปน

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๖๙
นางสาวนิตยา สุยะดุก

๒๕/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๗๐
นางสาวนิษฐ์วดี ภัทรณรงค์รัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๗๑
นางนุศรา บุญมี

๑๒/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๗๒
นางผ่องพรรณ์ แสงบุญ

๑๘/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๗๓
นางผ่องศรี สมคำหล้า

๒๗/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๗๔
นายสุบิน ชูทองรัตน์

๐๙/๐๒/๒๔๙๒

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๗๕
นางอรพรรณ์ คำแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๗๖
นางสาวเพ็ญศรี ไวโย

๐๓/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๗๗
นางพรรษกร ปูนพันธ์ฉาย

๑๔/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงธนาวรรณ ดูโยง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงพรณิภา ติบคำ

๊

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงสาวิตรี สุขเขา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงใบเฟริน พรมเสพสัก

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายนพชัย สุขเขา

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายกรรชัย ซางนำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายพิเชฐชัย ปุโปคำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายจิรายุส ติบเงิน

๊

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายจีรภัทร นกเงิน

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงภัชรา นกเงิน

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายเอกมาส เมืองห้อม

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายอดิเทพ ใจดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายวิทวัส อารินทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายชนวีร์ ขันคำกาศ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงรสพร มะโนเสาร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายณัฐชัย ตุ้ยดง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายเริงฤทธิ

์

ลังกา
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๓ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายณัฐพงษ์ เวลานันท์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงชัญญา ตาจุมปา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงสุภาวดี เดชดง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ปนต๊ะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงภัทวรรินทร์ กันทาดง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงชลธิชา นันตา

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้วอินถา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงสายพิณ จันสม

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๐๓
นางสาวกัญญารัตน์ ดุลยภาพสายชล

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๐๔
นางสาวนฤมล กันธิ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๐๕
นางสาวกานติศา แซ่ส้ง

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๐๖
นางสาวปทมวรรณ ลักษณารีย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๐๗
นางสาวสาวิกา แก้ววอ

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๐๘
นายเจริญ ศรีสุกลเฮ้อ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๐๙
นางสาวกมนต์รักษ์ ติบรุ้ง

๊

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๑๐
นางสาวจินดาพร เซียมราย

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๑๑
นางสาวดรณี ยอดคำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๑๒
นางสาวมิรันตี ปูชัง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๑๓
นายณัฐสิทธิ

์

สุริยะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๑๔
นางสาวชไมพร แก้ววอ

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๑๕
นางสาวเตชินี พรนรังสรรค์

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๑๖
นางสาวพิชญา สุขใจ

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๑๗
นางสาวหทัยชนก สุวรรณ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๑๘
นางสาวดวงเดือน รัตนดิลกกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๑๙
นางสาวพรนภา แซ่หาง

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๒๐
นายทวีชัย เลาว้าง

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๒๑
นางสาวดวงนภา นันวนาทิพ

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๒๒
นางสาวทัศนีย์ ยืนยงคีรีมาศ

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๒๓
นางสาวนิตยา พาลิแล

๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๒๔
นางสาวบุษบา นิภัทธเจน

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๒๕
นางสาวเมธินี เลาหาง

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๒๖
นางสาวรัชนีย์กร แซ่วะ

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๒๗
นางสาววรรณดี ศรีสกุลเฮ้อ

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๒๘
นายสุวรรณารีย์ แซ่เห่อ

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๔ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๒๙ นางสาวเสาวณี หนูวัน ๐๗/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๓๐ นางสาวสรวรรณ วนาลัยสุขสันต์ ๑๘/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๓๑ นายวรัตถ์ เจริญเจ้าสกุล ๒๐/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๓๒ นางสาวนิสา คำปา ๒๑/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๖๖๐/๐๘๓๓ นางสาวมยุรี เเซ่เห้อ ๐๒/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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