
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพะเยา  ภาค ๖

ส่งสอบ ๕,๙๕๓ คน ขาดสอบ ๑,๓๘๕ คน คงสอบ ๔,๕๖๘ คน สอบได้ ๓,๐๕๒ คน สอบตก ๑,๕๑๖ คน (๖๖.๘๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๐๐๑
นายเดชาหาญ คนลำ

๒๐/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๐๒
นายหนึง

่

บรีแก้ว
๒๔/๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๐๓
นายณรงค์ พรมมา

๒๔/๒/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๐๔
นายธวัชชัย อายี ๖/๑/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๐๕
นายธนวัฒน์ วรรณสมพร

๒๙/๕/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๐๖
นายเกียรติศักดิ

์

ศรีสุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๐๗
นายเฉลิมพล เมืองมูล

๑๒/๘/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๐๘
นายธเนศ เทพธรรม

๑๖/๑/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๐๙
นายภาสกร พิมพ์ศรี

๑๙/๒/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๑๐
นายการุณ บุญมา

๒๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๑๑
นายสว่าง คงหวาน

๑๕/๔/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๑๒
นายกิตติพงษ์ ต่อมคำ

๒๕/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๑๓
นายจิรัฏฐ์ ชัยรัชดาวรรณ

๒/๑๐/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๑๔
นายบุญชู จะอู่

๓๐/๖/๒๕๑๖
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๑๕
นายสรวิชญ์ หาญล้อม

๑๒/๑/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๑๖
นายกิตตินันท์

ขันตินภาเดชสกุล ๙/๑๐/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๑๗
นายอภิสิทธ์ สนใจ

๙/๑๑/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๑๘
นายพีระ ลีศิริชัยกุล

๒๔/๗/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๑๙
นายจิรพงศ์ ใหม่อินต๊ะ ๘/๒/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๒๐
นายกฤษฎา นิมเปนสุข

่

๑๓/๗/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๒๑
นายยุทธิพงษ์ บุญล้อม

๑๙/๑/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๒๒
นายวิรัญ ชาญชัย ๗/๑/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๒๓
นายณัฐวุฒิ หลังศรีจันทร์ ๔/๓/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๒๔
นายคมสันต์ นาแพร่

๑๕/๘/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑ / ๘๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๐๒๕
นายก้องกิจ ถาแก้ว

๑/๑๑/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๒๖
นายยุทธนา กาละ ๕/๙/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๒๗
นายสุชาติ ไชยลังกา ๙/๘/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๒๘
นายนพรัตน์ ไตรวงค์

๓๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๒๙
นายสมพร อบอุ่น

๒๒/๖/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๓๐
นายวันชาติ ฟองอินทร์

๙/๑๐/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๓๑
นายณรงฤทธิ

์

ปริธิ
๑๖/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๓๒
นายสมบัติ คำยา

๑๓/๕/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๓๓
นายศักดิ

์

ไชยมงคล
๒๙/๓/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๓๔
นายธีรนพ นักสวน

๑๙/๘/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๓๕
นายจักรวิรุฬห์ หาญจริง

๒๘/๘/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๓๖
นายศิลา ปมแปง

๓๑/๑/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๓๗
นายเจษฎาภรณ์ เพชรน้อย

๑๖/๖/๒๕๔๑
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๓๘
นายสงกรานต์ ดับโศรก

๑๖/๔/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๓๙
นายวาณุรักษ์ เรืองกิจ

๒๕/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๔๐
นายณฐนน ร่างสร้อย

๑๑/๗/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๔๑
นายปฏิวัติ ปญญาฟู ๒/๙/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๔๒
นายอัศวศักดิ

์

เขลากระโทก
๒๙/๖/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๔๓
นายปรัชญา ยอดยิง

่

๑๒/๓/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๔๔
นายรัฐพล เชืออยู่นาน

้

๑/๔/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๔๕
นายวีรพัฒน์ ประเสริฐสังข์

๒๓/๓/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๔๖
นายเขมวันต์ มูลไชสง ๙/๑/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๔๗
นายวิษณุ เวียงคำ

๑๖/๑/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๔๘
นายณัฐวุฒิ ประแดงโค

๑๙/๘/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๔๙
นายธนเทพ แซ่กี

้

๒๗/๗/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๕๐
นายทวีสิทธิ

์

งานดี
๒๖/๗/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๕๑
นายสุพจน์ สมสวย

๑๕/๗/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๕๒
นายสมเกียรติ มณีวรรณ

๑๔/๔/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๕๓
นายศุภชัย คำแก้ว

๑๖/๗/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๕๔
นายจเรศักดิ

์

จักรเขียว ๑/๕/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๕๕
นายปฏิพัทธ จักรเขียว

๘/๑๒/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๕๖
นายสงกรานต์ เมืองมาคำ

๑๒/๔/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๕๗
นายอาทิตย์ อยู่ดี

๓๐/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๕๘
นายฐิตินันท์ กัลยาพงษ์วณิช

๒๖/๗/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๕๙
นายวรวิทย์ เหล่ากุดบอด ๒/๓/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒ / ๘๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๐๖๐
นายสุนทรนนท์ อันชม

๑๑/๙/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๖๑
นายนิรันดร์ จิตรหาญ

๓๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๖๒
นายพงศกรณ์ ไชยเลิศ

๑๙/๗/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๖๓
นายสัตยา กันทะเนตร

๑๗/๕/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๖๔
นายปฐมพงษ์ คนลำ

๒๕/๘/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๖๕
นายณัฐวุฒิ ใบอุบล

๒๘/๓/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๖๖
นายมนตรี เรือนสอน ๒/๖/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๖๗
นายถาวร ละศรีนวล ๓/๘/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๖๘
นายอาณัติ คุณาจ่าม

๒๒/๒/๒๕๔๑
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๖๙
นายวิเชียร มาชม

๑๗/๑๑/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๗๐
นายสาคร นรรัตน์

๓๑/๗/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๗๑
นายธนะเมศฐ์ ตันเจริญสิริกุล

๒๕/๕/๒๕๑๑
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๗๒
นายสิทธิชัย ฉำโต

๒๘/๒/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๗๓
นายวุฒิชัย เตชะปญญา

๓๐/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๗๔
นายกิตติชัย อุติบ

๊

๑๔/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๗๕
นายกฤษฎา อินต๊ะ

๓๐/๑/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๗๖
นายอรรถพงษ์ จิโนกุล

๑๓/๓/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๗๗
นางสาวกัญญา ใจอักษะ

๑๔/๕/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๗๘
นางนฤมล อิทธิพล

๓๑/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๗๙
นางสาวศุภธิดา สุกุลทา

๒๒/๕/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๘๐
นางนงเยาว์ เกตุทับ ๑/๑/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๘๑
นางสาวอรกัญญา ฟูแสง

๒๐/๑/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๘๒
นางสาวศิริวรรณ พรมเทศ

๒๔/๔/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๘๓
นางสาวสุพิชฌาย์ ปรีจันทร์

๑๗/๓/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๘๔
นางรำแพน ไชยมงคล ๕/๑/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๘๕
นางกรวิการ์ มีทอง ๓/๒/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๘๖
นางสาวสิรภัทร บุญเรือง

๒๖/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๘๗
นางสาวสุดารัตน์ ก๋าแก้ว ๓/๑/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๘๘
นางสาวศรีนวน สักลอ

๗/๑๒/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๘๙
นางสาวธนพร หอมนาน

๒/๑๐/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๙๐
นางสาวพิจิตรา มหาชัย

๒๕/๓/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๙๑
นางจุฑารัตน์ ดำแดงดี ๔/๙/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๙๒
นางสาวเสาวลักษณ์ เจนใจ

๑๖/๗/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๙๓
นางสาวกรณิการ์ สมศรี

๑๖/๖/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๙๔
นางสาวกนกวรรณ ทองทา ๖/๒/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๐๙๕
นางวาสนา เทียนสัน

๒๙/๕/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๙๖
นางสกุณา สดสุภา ๒/๓/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๙๗
นางสาวสุรีย์รัตน์ พรมมิตร

๑๕/๙/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๙๘
นางสาวจิราภรณ์ อินต๊ะวิชา

๒๐/๘/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๐๙๙
นางสาวณัฐธิดา ดวงแก้ว

๑๑/๗/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๐๐
นางสาวสุพรรณี คุณารูป

๒๘/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๐๑
นางสาวสุภาพร ขวัญใจ

๑๗/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๐๒
นางสาวมาริสา ชอบเคียน

่

๗/๑๒/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๐๓
นางสาววิจิตรา ใฝจิตร

๒๔/๑/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๐๔
นางสาวสุภาพร แข่งขัน

๒๒/๒/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๐๕
นางสาวนนทิวรรณ วงศ์อ้ายตาล ๘/๙/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๐๖
นางสาวขวัญตา กิตวิริยะภู่มณี ๑/๕/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๐๗
นางศุภนันท์ เถาวัลยา

๒๓/๗/๒๕๑๓
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๐๘
นางสาวดวงพร ยอดงิว

้

๑๖/๒/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๐๙
นางสาวเอมอร คุณารูป

๒๖/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๑๐
นางสาวกาญจนาวดี ชัยเลิศ

๑๒/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๑๑
นางสาววาสนา สุวรรณรัตน์

๒๑/๓/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๑๒
นางสาวมะลิ จันทาพูน ๒/๙/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๑๓
นางสาวรำแพน ปญญาช่วงโชติ

๑๐/๗/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๑๔
นางสาวพรทิพย์ คำผา

๕/๑๐/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๑๕
นางสาววิชชุดา ใฝใจ ๗/๓/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๑๖
นางสาวพัชนิดา นรทัด

๒๗/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๑๗
นางสาวอันดามัน ไชยลังกา

๑๗/๙/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๑๘
นางสาววรณัน นาแพร่ ๔/๓/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๑๙
นางสาววรรยา พุทธรรม

๒๑/๒/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๒๐
นางสาวศิริพร อภิบาลศรี

๒๐/๒/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๒๑
นางสาวสมพร สมศรี

๒๕/๖/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๒๒
นางนันทิชา ชาวเวียง

๒๒/๒/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๒๓
นางอำไพ พรหมเสน

๒๘/๒/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๒๔
นางสาวรัตติกาล อ้อยกาม

๑๒/๔/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๒๕
นางสาวจินดา ลีลาพัฒนรัฐ

๒๙/๓/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๒๖
นางสาวปุรินรัศม์ ภิรมย์วงศ์ ๓/๕/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๒๗
นางศุภาพิชญ์ ชุ่มชืน

่

๑๘/๑/๒๔๙๕
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๒๘
นางธิดาจันทร์ เสมอเชือ

้

๖/๑๑/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๒๙
นางสาวกานธิดา มูลนิกา

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔ / ๘๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๑๓๐
นางสาวสุชานาฎ มาเหมาะโชค ๖/๒/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๑๓๑
นายธนพล มอยเซีย

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๓๒
นายกรวิทย์ มาชมภู

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๓๓
นายกฤษกร พะคุระ

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๓๔
นายกัมปนาท ใหม่นา

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๓๕
นายชาญณรงค์ วงค์เสน

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๓๖
นายชาญณรงค์ ไกลบ้าน

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๓๗
นายชานน สะสม

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๓๘
นายชิษณุพงศ์ เหล่าประเสริฐ

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๓๙
นายณัฐวุฒิ หงษ์หิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๔๐
นายธนวัฒน์ ชัยชนะสูงศักดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๔๑
นายธนเดช ชุ่มลือ

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๔๒
นายธนแพน

เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๔๓
นายธีรวัฒน์ ใจเดียว

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๔๔
นายนฤเทพ ธิตา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๔๕
นายนิติธาดา มีชัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๔๖
นายนิธิกร ยานะคำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๔๗
นายนิธิพงษ์ เข่งค้า

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๔๘
นายนิรมิตร สุยะหลาน

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๔๙
นายปฏิภาณ เฉือยกลาง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๕๐
นายปฏิวัติ ประเสริฐสังข์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๕๑
นายปณิธิ สายเมืองใจ

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๕๒
นางสาวปยาภา มาคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๕๓
นายพงศกร บำรุงนา

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๕๔
นายพิชชปกรณ์ ศิริวรางกูร

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๕๕
นายพิทชยา ยังเจริญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๕๖
นายพิพัฒน์ สมวงศ์วาลย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๕๗
นายพีระศรี สุดพุ่ม

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๕๘
นายภัคพล ทองรุ่ง

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายภานุวัฒน์ พัตรพิบูล

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๖๐
นายภาสกร ยะมา

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๖๑
นายภูบดี มณีรัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๖๒
นายภูมินทร์ ศรีสะอาด

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๖๓
นายยุทธพร สายกลิน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๖๔
นายรัชฎ วิไลรัตน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๑๖๕
นายฤทธิจักร์ ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๖๖
นายวชิราวุธ จอมภา

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๖๗
นายศักดิเมธี

์

กรรณทรา
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๖๘
นายศิริโรจน์ เขียวสีมา

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๖๙
นายศิวณัฐ บุญส่วย

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๗๐
นายศุภฤกษ์ เมืองใจ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๗๑
นายสถิตย์ อ้อยหวาน

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๗๒
นายสรวิศ ธุระ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๗๓
นายสุกฤษฏิ

์

แสงแจ้ง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๗๔
นายสุทธิกานต์ สุวรรณเชษฐ

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๗๕
นางสาวสุพิชฌา ช่องกระโทก

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๗๖
นางสาวสโน หนองโสดา

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๗๗
นายอภิรักษ์ นักไร่

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๗๘
นายอภิสิทธิ

์

ธุระสิทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๗๙
นายเกียรติพงษ์ ดวงตา

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๘๐
นายเขมณัท เรืองแสง

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๘๑
นายไกรวิชญ์ โลมะวิสัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๘๒
นางสาวไปรยา มงคลภักดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๘๓
นางสาวกรรณิการ์ รักวงศ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๘๔
นางสาวกัญญารัตน์ สุริยะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๘๕
นางสาวกัญญาวีร์ รักษา

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๘๖
นางสาวกันยารัตน์ ตันกูล

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๘๗
นางสาวขนิษฐา แดนดงยิง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๘๘
นางสาวขวัญฤทัย แสงเพชร

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๘๙
นางสาวณัฐกานต์ กุมารี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๙๐
นายณัฐวุฒิ สายปง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๙๑
นางสาวทิพปภา มาหล้า

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๙๒
นางสาวทิพยรัตน์ กาใจ

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๙๓
นางสาวทิพวรรณ ปญญาวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๙๔
นางสาวธัญญรัตน์ แสงศรีจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๙๕
นางสาวนิภาภรณ์ วิญญายอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๙๖
นายปฎิภาณ ปญญาคำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๙๗
นางสาวพนิดา ศรีสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๙๘
นางสาวพิมพ์ ทำทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๑๙๙
นางสาวพิมพ์ชนก ฉลาด

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๒๐๐
นางสาวพิยดา ลูนเปง

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๐๑
นางสาวภัทราพร สุขเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๐๒
นางสาวศุภากร ฐานกะโทก

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๐๓
นางสาวสุชานันท์ จันทราพูน

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๐๔
นางสาวสุภาพร ผาเจริญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๐๕
นางสาวอทิตยาพร ดวงแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๐๖
นางสาวอมรประภา ปงนิกร

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๐๗
นางสาวอันธิกา หาญลำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๐๘
นายเทพภาคิน อวนวัง

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๐๙
นางสาวเบญจภา สระสม

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๑๐
นายชาญณรงค์ เพียนไม้

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๑๑
นางสาวนภาพร ทองทิพย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๑๒
นายปริญญา สมวรรณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๑๓
นางสาวพภัสสรณ์ กำด้วง

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๑๔
นายสันติ สมวะเวียง

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๑๕
นางสาวนฤมล ใจหล้า

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๑๖
นางสาวปยมาศ จิตดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๑๗
นางสาวพัชรินทร์ พระลับรักษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๑๘
นางสาวเพ็ญนภา ศิริบำรุง

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๑๙
นางสาวอัญชลี กันธะปอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงพิชญา วงค์ราจา

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ เนตรสกุลณี

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายทักษ์ดนัย เครือธิ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายพัธนะ อินเอียด

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายศิรายุ ปนโตน

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายณัชพล อิตุพร

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายอภิพัฒน์ วงศ์ขัติย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายภูหรินทร์ ทาระจีน

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วหลอด

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงนันท์นภัส นามกูล

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงปาลิตา แซ่ว่าง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายสมชาย แซ่เล้า

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายวีระพล แซ่เล้า

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายอนิวัตติ

์

ใฝจิต
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

เฉพาะธรรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายเดโชพล เครือวัลย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงอุมาพร ฉลาดการ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงภาวิณี เยาวะไสย

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายยุทธนา แซ่เฮง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายอรรถภูมิ ห่วงศร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงกรวิกา จอมภา

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงวรัญญา วงค์ขัตย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายรจเรข วือปรัชญากุล

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายนครินทร์ ตันเครือ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายเด่นดนัย พลูคำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ปนตาเครือ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงขวัญหทัย ปงเมือง

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงพิมพ์พิกุล ล้านแปง

๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงชลธิชา ใฝใจ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายกฤตชัย ขวัญใจ

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๖๐/๐๒๕๐
นางจิราภรณ์ คล้อยปาน

๑๖/๒/๒๕๐๔
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๕๑
นางพิมลพรรณ เทพา

๑๗/๕/๒๔๘๗
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๕๒
นางสุดา พิลัยไชยกุล

๑๔/๔/๒๕๐๖
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๕๓
นางเสาร์แก้ว สุริยะ ๑/๑/๒๕๐๔ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๕๔
นางสุนันทา เงินเย็น ๑/๑/๒๕๐๑ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๕๕
นางสายบัว งามการ ๑/๑/๒๔๙๕ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๕๖
นางนวลจันทร์ ปทมพันธุ์ ๑/๑/๒๔๙๒ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๕๗
นายสม เทพา ๑/๑/๒๔๘๔ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๕๘
นางจันทร์สม สุริยะ

๓๑/๘/๒๕๐๕
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๕๙
นางเฉลียว งามก๋า

๑๑/๗/๒๔๙๔
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๖๐
นางสุนี พิชิตสุวรรณ

๑๕/๘/๒๔๙๒
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๖๑
นางถนอม ธรรมสอน

๒๕/๘/๒๔๙๗
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๖๒
นางบุญปน เงินเย็น ๒/๔/๒๔๙๓ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๖๓
นางจันทร์สม โรหิตเสถียร ๑/๑/๒๔๘๗ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๖๔
นางพรทิพย์ กันทะคำ

๒๒/๑๑/๒๕๐๒

วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๖๕
นางวันทอง แก้วปรัง

่

๒/๑๐/๒๔๙๘
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๖๖
นางสน คำปญโญ ๑/๑/๒๔๙๒ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๖๗
นางมอญ สุริยะ ๑/๑/๒๔๙๒ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๖๘
นางนิด แสนใจ ๑/๑/๒๔๙๕ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๖๙
นางดรุณี ฟูแสง ๑/๑/๒๕๐๕ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๒๗๐
นายอาชวี จรณวัตร

๒๕/๙/๒๔๙๒
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๗๑
นางบัวผัด รัตนชีวร

๑๒/๑/๒๔๙๓
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๗๒
นางบัวเงา นาวา ๕/๗/๒๕๐๐ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๗๓
นางนงลักษณ์ หล้ากาวิน ๕/๗/๒๕๐๕ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๗๔
นางคำ สุริยะวงศ์

๖/๑๐/๒๔๙๒
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๗๕
นางเหลียว ฟูเชือ

้

๒๐/๑๐/๒๔๙๔

วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๗๖
นางสาวสุนีนาฏ สุริยะไชย

๑๘/๔/๒๔๙๕
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๗๗
นางอำไพ ด่านชัยวิจิตร ๔/๙/๒๔๙๓ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๗๘
นางหม่อม บุญมา

๑๐/๑๒/๒๔๙๔

วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๗๙
นางราตรี บุญมา

๒๐/๓/๒๔๙๔
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๘๐
นางฝน เทพสุธรรม ๑๐/๘/๒๕๐๑ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๘๑
นางสาวรัตนาภรณ์ พลูคำ ๔/๔/๒๕๒๒ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๘๒
นางคำใส มาเดช ๑/๔/๒๔๘๑ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๘๓
นางไข่แก้ว คำทา

๑๑/๒/๒๔๙๗
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๘๔
นางเครือวัลย์ ผัดดี

๑๙/๑/๒๕๐๓
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๘๕
นางประพิศ เขือนแก้ว

่

๑๓/๘/๒๔๙๖
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๘๖
นางจันทร์คำ คำตันวงค์ ๑/๑/๒๔๘๑ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๘๗
นางแสงกุล เกรียงบูรพา

๑๙/๑๑/๒๔๘๖

วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๘๘
นางยวงพร ปวงแก้ว

๒๓/๔/๒๔๙๔
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๘๙
นางสินีนาฏ บุญมา ๘/๑๑/๒๕๐๐ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๙๐
นางอิสราพร แจ่มจรัส

๑๕/๗/๒๔๙๙
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๙๑
นางศรีเดิน ฟูแสง ๓/๔/๒๔๙๘ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๙๒
นายสมภูมิ ประเสริฐ

๑๒/๕/๒๔๘๕
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๙๓
นางประนอม ประเสริฐ

๑/๑๑/๒๕๑๐
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๙๔
นายสมชาย เมืองมา

๒๒/๕/๒๔๙๖
วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๙๕
นางพิราวรรณ จันทร์เจริญศรี

๓๑/๑๒/๒๕๐๔

วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๙๖
นางจำปา ใจตรง ๑/๑/๒๔๙๐ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๙๗
นางอรพรรณ งามจิตต์ ๑/๑/๒๔๙๘ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๙๘
นายเทียน ทินนา ๑/๑/๒๔๙๓ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๒๙๙
นายส่ง ไฝจิต ๑/๑/๒๔๙๖ วัดแม่กาห้วยเคียน แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงอรัญญา แซ่ลี

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย
วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงอรไพลิน แซ่เติน

๋

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย
วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แซ่พ่าน

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย
วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงนัฐชานันท์ แซ่แจ๋ว

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย
วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายอนุชาติ สินฟุง

๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย
วัดแม่กาห้วยเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายณัฐพรรณ พงค์จริน

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายพิชุตม์ ไชยมงคล

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายภูริทัต ทองอินทราช

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายรัฐภูมิ ปญสุวรรณ

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ไชยมงคล

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงวีระดา เฉพาะธรรม

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงโศภิต ใหม่กุลนะ

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงญาตาวี สิงห์สมบูรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ เทพกัน

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่จ๋าว

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายภควัฒน์ นาคประเสริฐ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายกฤษดา ธิอินทร์โต

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายนัทธพงค์ อะริยะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายอนุวัฒน์ งามจิต

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายสุกลภัทร สุริยะชัย

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายณัฐวีกร สุขใจ

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายณัฐพงษ์ คำปวง

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายอนุรักษ์ เผ่าต๊ะใจ

๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงอังคณา นนทมาลย์

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงนพรัตน์ ยาโน

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์ต๊ะ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ฝายเทศ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงณัชชา ฮินมัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายพลพล หลวงคำ

๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงวราภร สุริยัง

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายอัครเดช ผิวจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงธมนวรรณ พรชมพู

๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงสโรชา ปงเมือง

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายฐิติภัทร ใฝจิตร

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงนริศรา เงินเย็น

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายพลกฤต งามจิต

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายวิทศวะ พรมมา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายอนุษร ปงเมือง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายปฏิพัทธ์ เอียมพร

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายรัชชานนท์ พูนสาร

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๐ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายจิรายุ ชากุลนา

๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ เยอส่อ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายศุวิล

หาญเกียรติกำจร
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงญาณิศา ลือเรือง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดอนนา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พรมเดช ๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายปยพงษ์ บุญมา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายอติชาติ ทองก้านเหลือง

๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายปวริศ สมศักดิ

์

๑๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายอภิวัฒน์ ทองช่วย ๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายอภิรักษ์ ใจหล้า

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายกฤษณากร เมืองวงศ์

๑๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงวชิราภรณ์ รินปน ๒๙//๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงวรรณษา ขวัญตน

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กลัวคำทราย

้

๑๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงอัฏฐิญา สุขมาก ๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงวิชญาพร มหากุศล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงนภัสสร มังมี

่

๑๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๔๖๐/๐๓๕๘
นายโอภาส จักรเทพวงศ์

๒๑/๐๖/๒๔๙๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๕๙
นางประเทืองศรี กันตา

๐๑/๐๖/๒๕๐๓
โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายธีรภัทร ปงวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายธนกฤต กวางทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายชนาภัทร คำดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายพงศธร ฟองเขียว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิบหว้า

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงณัฐวดี สมส่วน

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงพนิดา พุทธผล

๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายจันละออ ลุงทุน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงญาณิศา รัศมี

๓๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตำเหล่า ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงกุสุมาภรณ์ อ้อยผดุง

๒๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านตำเหล่า ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงรุจิกาญจน์ ไชยวงค์

๑๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตำเหล่า ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงนันฑิรา ทองจำรูญ

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำเหล่า ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายกฤษฎา สุขแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำเหล่า ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายอนัทชา พรมมา

๑๔/๐๒/๒๕๕๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงกุลณัฐดา กันทะไชย

๒๓/๐๓/๒๕๕๑
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงมลฤดี อ้อยพดวง

๒๔/๐๑/๒๕๕๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๗๖ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์
จันทมณี

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงเมธาวี วัฒนะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงปยะนันท์ โกสุมสวรรค์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๗๙
นายเปลือง

่

รักษ์พันธ์
๑๐/๐๒/๒๔๗๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๘๐
นายเจริญ ธิปญจะ

๒๑/๐๕/๒๔๘๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๘๑
นางตุ่นแก้ว สิงห์แก้ว

๐๑/๐๑/๒๔๘๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๘๒
นายอารี บุญมี

๑๑/๐๘/๒๔๘๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๘๓
นางสุ่ม หลักฐาน

๐๑/๐๑/๒๔๙๑
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๘๔
นางสาวสง่า อ้อยหอม

๑๑/๐๒/๒๔๙๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๘๕
นางศรีสมร จันทร์ไชยเลิศ

๐๑/๑๑/๒๔๙๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๘๖
นายแก้วมูล กันทะไชย

๑๑/๑๐/๒๔๙๔
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๘๗
นายสมศักดิ

์

อ้อยมูล
๐๑/๐๑/๒๔๙๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๘๘
นางวิลัย อินแก้ว

่

๒๖/๐๖/๒๔๙๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๘๙
นางบัวลอย ไกลถิน

่

๐๔/๐๑/๒๔๙๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๙๐
นายณัฐพล จันต๊ะคาด

๒๔/๐๙/๒๕๔๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายบัญญพนธ์ ชืนใจ

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายจิตรเทพ วันดี

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตำพระแล

วัดตำม่อน (ตำบ่อน)
 

พย ๓๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงธัญลักษ์ ครองไชย

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายกรีฑา หมันไร่

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายอนันตชัย ปองม่วง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายรุ่งตะวัน หาดไร่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงละออ ถนัดเลือย

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

เปาไม้
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงขวัญสิริ แซ่อือ

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายกิตติมศักดิ

์

โพธรรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายกีรดิต กันทะวงศ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายชลสิทธิ

์

โกจะกัง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายชัชพัฒน์ บัวเขียว

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายโชติพัฒน์ เสน่ห์ทรัพย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายณัฐภัทร วาวงศ์มูล

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายดรัณภพ ไชยบาล

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายปภาวิน ปยพันธุ์เศรณี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายภัคพล กองมณี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายวรินทร นันต๊ะภูมิ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายวูเทียน ชัว

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ศีติสาร

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงกิตติวรรณ นามอยู่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงเจตนิพิฐ เครือชมภู

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงชลากร โพธิมณี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงธนัชพร กันติยะ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจน้อย

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงนภสร เพียรทำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงนฤภร ฤทธิบาล

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงบุณณดา นันทชาติ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงพรธีรา ใจวงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ โกวะลิตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงมนัสวีร์ พิทักษ์พล

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงวรวลัญช์ เรืองสรรงามสิริ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงศิริพรรณ คำลือ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงสิริประภา ภูมิโคกรักษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงสุทธินันทน์ นามเมือง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงสุธาสินี หมอเก่ง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๒๘ เด็กหญิงอนภัสนันตน์
ขวดงาม

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงอมราลักษณ์

สายสังข์ทองปากา ๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงอรปรียา คมบาง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงอิโรโกะ โอกิฮาระ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายชัชนันทร์ จันทร์ต๊ะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายชัยณรงค์ พรหมสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายณัฐภัทร สมศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายนนทกร นักไร่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายนนทพันธ์ ภานุวงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายปภินวิทย์ ก่อศิลป

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายปาณัสม์ สานะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายพีรวิชญ์ วงศ์ช่างเงิน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงจินัทชา ยารังษี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงฉัฐดาว คำดา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงฉัตรลดา คงชุ่ม

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงชนฐกาญจน์ หาระโคตร

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงชนิษฎา ทองทา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงฐนิษฐา สมศักดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงฐิตารีย์ ธนัชเมืองงาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงณิชกานต์ อินยศ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงนพีชญา ไชยกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงปุณยวีร์ ไชยปน

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงพัชรพร พากเพียร

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร บุญมี

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงสิราวรรณ ไชยกุล

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงอัญมณี คำภิละ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงอาทิตยาพร สุกันโท

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายจักริน ควิน

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายณัฐพงศ์ รัตนากรณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายณัฐพล วงค์ขัติย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายธีร์กวิน รัตนสีหา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายปุณณวิชญ์ ฉัว

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายพิสิษฐ์ คูณจอมเกล้าสิริ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายภาณุพงษ์ ธรรมทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายภูริณัฐ คำทา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายศิวกร งานดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายศุภกฤต กำลังหาญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงโชตินภา เครือยะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ เผ่ากันฑะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงธิตยา อ่องสกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงนภัทร หงษ์ทองดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงพิชามญธุ์ สวัสดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงภัทรภร เร่งเร็ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงอภิชญา ไชยลังกา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายชยุตพงศ์ วงค์ขัติย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายณัฐดนัย ยานะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายธราชนน์ วารินทวีวัฒน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ วรรณแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายรัชชานนท์ จำรัส

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงชนัญญา เถระ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงนฤมล ตันสุริสาร

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายธนกร ชัยศึก

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายศิริศักดิ

์

ไชยวุฒิ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงเขมจิรา ประชุมทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงชะชฏาภรณื มิงขวัญ

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงณิชกานต์ อินปน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงนารีพร ภาชนะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงเบญจภา ฟูแสง

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงพิณภัทร ใจบุญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงรสิตา ฟูแสง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงสุพรรษา ขันทะกิจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายกฤตพจน์ ศรีธนะ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายกษมา ศรีคำสุข

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายนวกร วรรณสมพร

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายปริพล ธเนศวรพงศกร

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงกัลยา สีนาค

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงณัฐกฤตา ชนิดาภาพงค์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงภัทรภา ดอนมูล

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงอชิรญาณ์ วงค์สุชา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงอมราวดี ชมภู

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายกษิดิศ กุลพัฒน์เศรษฐ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

วงค์กาเม็ง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เรียบร้อย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายพนมกร บุญเจ็น

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายพสธร เพียรจริง

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายภัทร์นฤน บุญแรง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายภานุวัชร ใจคำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายรชตวิทย์ ยะมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายวิชชากร มาฟู

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายเอกณัฐ ศิริวัฒนา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงกัลยกร แก่นจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงกุลหทัย ฟองสนิท

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงจิราภา รำไพ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงชนิดาภา หาญพนานนท์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงชัชรัญ นามวงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ ถินลำปาง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงดลนภา ตาเบ้า

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงตรีชฎา ใสสม

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงทัศนนันท์ วังวล

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงนภสร อนัตกะทัต

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงปราณปริยา หินทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงปยะวาส สุภาการ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงพรไพริน อินประชา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงพรรษชล พรมเส็น

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ ยาสมุทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงวิชญาพร เดชบุญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงศตพร ยศกาศ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงศิริโสภา ตาสุรินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงอารียา ค้าไป

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงอุษณีย์พร วิสิทธิสักดิ

์ ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายกิตติพัฒน์ อินต๊ะนิล

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายวรรธนะ สุหล้า

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายอนุวัฒน์ ทวีโย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงจตุพร นามหาไชย

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงจันจิรา ชอบจิต

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงจิรัชยา ชินสงคราม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงปภาพินท์ ผ่องอำไพ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงปวิชญา จุมปาคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงพัชราภา ทิพย์วิจารย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงพัทธ์ธียา อินทยศ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงภทรวรรญ กัณฑมิตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงรมณ เนาวลักษณ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงรมย์นลิน แปงหอม

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงรสสุคนธ์ เหล็กกล้า

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงลิณลณี เผ่ากัณทะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงวิมลรัตน์ สว่างเปย

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงศิริพร ปนใจ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงศุภิสรา ทองคมขำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงสุชาดา สุนันท์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงสุภิสรา แท่งเงิน

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงอนุธิดา สมปาน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงจิตรลดา ปวีณวิวัฒน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มณีชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงญาดา ฉายาเวช

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ ปญสุวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงธัชพรรณ สัพพัญู

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงธันยพร ฟองจำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงบุญสิตา ค้าไป

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงปฏิมา ฉำวิจิตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงพิชญ์สินี กองนักประเสริฐ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายณภัทร ดีตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายภูตะวัน แก้วศรีนาก

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายเรวัต สิงห์แก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายอรรถพร สวยอยู่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายอัษฎาวุธ แก้วจินดา

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงกรกนก สุวรรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงจิรัชญา พัฒนสาตร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงจุฑชนันท์ กันตา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงชญาดา เมืองเจียง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงญดา กาญจน์สุธี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงธัญรดา นัยนานนท์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงพัชชา เพชรไทรแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงรวิปรียา โยวัง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงรัตติยา ลือวงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงเรณุกา อ่องคำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงศศิธร สงวนใจ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงสุชาวดี วงค์ขัติย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงสุพิชชา อู๋สังข์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายจตุพร กองแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายเจษฎา จุปะมัดถา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายชญาภิวัฒน์ สองคำชุม

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ จุลเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายดุจอรุณ โทนุศิษย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายเทพวัน จันทรา

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายธนฤกต เมืองสุวรรณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายนันทวัฒน์ ขันใจวงค์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายปยะวัฒน์ วงศ์จุมปู

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายผดุงเดช พรมมา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายพิสิษฐ์ พิกุล

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายภัคพล เยาวรัตน์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายภัทรดนัย บุญเรือง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายรามเมฆา ปากเมย

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายวรวรรธ ปญญา

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายวรากร กระจ่างศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ใจติบ

๊

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงจิรัชยา พันธ์แก่น

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงชุติมาภัสร วังศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงณัฐนิชา จำรัส

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงนัทชรี วงค์ทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงพักพิง สุพรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงรวิสรา โยวัง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงวรารัตน์ เสมอเชือ

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงสุทธิชา โพธิพันธ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงสุพิชญา อุ้มเงิน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายกฤษณพงษ์ มหาวงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายกันตพัฒน์ ใฝใจภักดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายชัยรัตน์ จุ๋มป

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายณฐาภพ อินปนตา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายณัฐพล ราชเนตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายทักษ์ดนัย สุขสำราญ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายธนาธร หล่อวนาวรรณ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายธีรเทพ เรียนวัน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายบุญนิธิ ไชยอุด

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายพงค์รพี เปลียนสมัย

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายพรชัย ตาปก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายภัคนันท์ นิมคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายภาคิน ประสงค์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายสิริวัฒน์ ยังเจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายอภิชาติ ชอบจิต

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงกานต์สิริ บุญธง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงจิดาภา ดีรัก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงทิฆัมพร ยงยศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงธนิตดา จันทร์คำ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงปทุม ไชยวรรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงปริยาพร พรมสอน

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงปย์วรา อุ่นเรือน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงภัคจิรา ฟูตุ้ย

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงลักษิณา ศรีรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ วันลับแล

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงศิริประภา สมศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงสกาวรัตน์ ชาลีเขียว

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงสิริภรณ์ แก้วตาติบ

๊

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงสิริยากร อ่องประกฤติ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงอรวรรณ คบทองหลาง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายชวณภัทร อินต๊ะสาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายณัฐนันท์ สมศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายเตชพล สิมทราช

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายพัทธดนย์ นุ่มเจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายภูบดี ไชยเมือง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายรัชพล ศรีคำตัน

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายรัฐนนท์ ประเชิญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายอโณทัย คำดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงกฤษณ์ธีรา สาธุการ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงกันยกานต์ รัชฏาวรรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงกานต์พิชญ์ ชวนะวิรัช

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ มิถอย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงชนิกา ปรีชาเจริญศิลป

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงณัฐชนน หวังสันติธรรม

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงณัฐณิชา สุภารัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ เบาใจ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงณิชนันท์ พุ่มพวง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงนวพรรษ ไทยเหนือ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงปยะธิดา นันต๊ะฤทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงพินิดา โอวาทสกุล

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงพิรุณรัตน์ เชืออินต๊ะ

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงภรณ์ชนก เข่งค้า

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงภัทรมน อุทธโยธา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๙ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงรมิดา คำยอด

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงวรินทรา สุภาวรรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงสิรชัญญา ศรีประสิทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงสุภัทรา จินะราช

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงอุไรวรรณ ทิพยเสถียร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ต่อมดวงแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายเบญจภัทร สิงห์แก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายพิทยุตม์ หน่อท้าว

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายยศพันธ์ สุยะราช

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายชิโนรส สุทธิตานนท์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงชนัญธิดา ใจบุญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ใจยา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงพัชนีกร วงศ์สม

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงภัทรธิดา ชัยชนะยานนท์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงมีนญาดา กันบัว

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงโยษิา ปาระมะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงสุธิมา สุติน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๗๒
นายสุกฤษฏิ

์

สิงห์กา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๗๓
นางสาวกิติยา ชัยเลิศ

๓๐/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๗๔
นายณฉัตรมงคล มูลศรี

๐๕/๐๕/๒๕๓๐
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายเขตต์อรัญ พาภักดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายชินวัตร สวยสด

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายชุติพนธ์ พันธ์พืช

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายณัฐพงษ์ วิริยะพันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายธนวัฒน์ คำดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายธนวัฒน์ ใจบุญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายธีรภัทร เมืองเจียง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายนพรัตน์ ศักดิงาม

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายนรบดี บุญเลิศ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายนราวิชญ์ ประแดงโค

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายปวรุตม์ ชาวน่าน

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายปณณธร ภิราษร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายภาณุพงษ์ ทะลิ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายภูมิพิภัทร นาวา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายภูวดล ศรีวิชัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๐ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายรัชชานนท์ เมืองมา

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายวรวิช บุญยะวงค์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายวายุ แรกข้าว

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายวุฒิพงศ์ ลือวงศ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายสิรวิชญ์ เพียรลุกิจ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายอภิรักษ์ บุญมา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายอมตะ ใจเย็น

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายเอกรัฐ วงค์ราษฏร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ งานลอ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงกัลยากร ปวงงาม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงขวัญข้าว ชาวน่าน

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงเขมจิรา ชอบจิต

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงคีตภัทร ยังมัง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงจตุพร สันกว๊าน

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงจีรนันท์ ขยันดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ใจเย็น

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงเจนจิรา ขาวแดง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงญานิศา อิตุพร

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงฑีรนาฏ เครืองสนุก

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงณัฐชา สหชัยสงคราม

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ ปานตุ่น

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงณัฐพร ค้าสม

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงณิชานันท์ ยะหมืน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงธมลวรรณ นาแพร่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงธัญญพร ลิมปเลขะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงธัญมน วงค์รัตน์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงธิติญา พรมเสน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงนัฎธารา คำเงิน

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงนารี วงศ์ดวง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงบุญญาดา ศรีวิลัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงปนัดดา ปวงงาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงปาณิสรา ไชยกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงปาริชาติ เครือยะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงพนิตนันท์ นามเมือง

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ รตนไชยวงศ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๑ / ๘๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงระพีพรรณ ชัยรัตนสกุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงรัตนาวดี หน่อแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงรุ่งดารา ใจยืน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงลักษิกา ผลงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงวรรณนภา ปานตุ่น

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ ชายวิชัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงวิสุดา มาแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงศรัญภรณ์ จุมปา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงศริญญา จุมปา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงศิริวรรณ ถานาเรือ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงสุชาดา สีทา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงสุภัสสร จีนาวุธ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงสุภัสสรา ปานา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงอรอุมา รสหวาน

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงอารียา ริค้า

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงศุจินทรา ไผทพิเชฐ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายนาถวัฒน์ พรมเสน

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงชนัญญา ราชศักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายทะคุยะ ชิมาตะ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงเกวลี โนกุล

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงมาริษา จิตราศิริโชค

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายถิรวัฒน์ คนขยัน

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายกิตติพงษ์ ขยันขาย

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายเจษฎากร จันทสุรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายบดินทร์ ภาษิต

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายภูชฤทธิ

์

คำสุ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงกนกพร ผิวละออ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงธิติพร พิมพ์สอน

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงณิชนันทน์ คำโล

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงธัญชนก พรมดวง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงภาณุมาศ ครองไชย

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายอุดมทรัพย์ คำเขียว

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายชวัลวิชญ์ ชาวเหนือ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๕๘
นายธนากร อินชมภู

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๕๙
นายมีนทดา สุขแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๗๖๐
นางสาวปาริฉัตร อนุจร

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๖๑
นายกิตติศักดิ

์

เก่งทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๖๒
นายกฤษดาวุฒิ ยังเจริญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๖๓
นายฐาปกรณ์ เมืองมา

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๖๔
นายปวีณ์กร ศักดิอนันต์

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๖๕
นายวุฒิกร แย้มศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๖๖
นางสาวณัฐธิดา ใจพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๖๗
นางสาวธัญวาลักษณ์ วังบง

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๖๘
นางสาวภัทรารินทร์ จันทร์สร้อย

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๖๙
นางสาวภัทราวดี แก้ววิชัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๗๐
นางสาวรุ่งอรุณ รัตนกุลบุตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๗๑
นางสาวกุหลาบ บุญเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๗๒
นางสาวจิตนภา ฤทธิเดช

๒๗/๑๑/๒๕๓๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๗๓
นางสาวสุจินต์ สองคำชุม

๒๒/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายถิรวัฒน์ ธรรมกูล

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดถี วัดกาดถี  

พย ๓๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงดรุณี ดุเหมา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดถี วัดกาดถี  

พย ๓๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงปพิชญา อินวงศ์วรรณ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดถี วัดกาดถี  

พย ๓๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงกนกพร ธนาดำรงค์ศักดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดถี วัดกาดถี  

พย ๓๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงอัมภาวัณ บุญปน

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาดถี วัดกาดถี  

พย ๓๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายณัฐพล วงศ์สม

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกาดถี วัดกาดถี  

พย ๓๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงพิชญาวี ฟองคำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดถี วัดกาดถี  

พย ๓๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายศรยุทธ ทาเขียว

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดถี วัดกาดถี  

พย ๓๔๖๐/๐๗๘๒ เด็กหญิงพรรณนิภรณ์
เผ่าเครือง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดถี วัดกาดถี  

พย ๓๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงจีรณา สงวนใจ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดถี วัดกาดถี  

พย ๓๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงรัตนาวรี คำมุ่ง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดถี วัดกาดถี  

พย ๓๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายกิตดนัย อินทร์วงค์วรรณ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดถี วัดกาดถี  

พย ๓๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงอุไรวรรณ เครือสาร

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดถี วัดกาดถี  

พย ๓๔๖๐/๐๗๘๗
นางสาวภัทริญา อุปวรรณ์

๒๗/๐๕/๒๕๒๙

กศน.อำเภอภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๗๘๘
นายยุทธนันท์ กามอ้อย

๐๕/๐๔/๒๕๓๐
กศน.อำเภอภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๗๘๙
นายเกรียงไกร วังท่า

๒๒/๑๐/๒๕๓๓

กศน.อำเภอภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายกนกพล ละคํามา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายกฤศน์วัต หงษ์คำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายจาตุรงค์ เวชชศาสตร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายจิราพัชร บุดดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายจิรัฏฐ์ บุญธรรม

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สมสมัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายชวัฑฒนะ ประยูร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายณัฐนนท์ นรดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายณัฐภัทร ไชยพล

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายถิรวุฒิ พวงบุบผา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายธนกฤต อนุปม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายธนโชติ อนันต์วิชัยโชค

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายธนดล ศรีสมบัติ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายธนภัทร ฝายจิตรชอบ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายธนากฤต ข่ายสุวรรณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายนนทกร ไชยมงคล

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายปฏิภาณ แสงศรีจันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายปรัตถกร แสงศรีจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ กาละสุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ รุ่งเรืองวงค์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายภาณุพงศ์ งามสงวน

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายภูบดินทร์ ร่วมสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายภูริพัฒน์ สมดวง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายเมธาวัสส์ สันธิ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายเมธีพัชร์ สันธิ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายวรกฤต อุ่นบ้าน

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายวิริยะ โพธิวันดี

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายศุภวิชญ์ สถานเดิม

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายสัณหณัฐ โคตรบุปผา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายสิริวัฒน์ ฟองจำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายโอตตัปปะ แสงสุข

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันต๊ะคาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงกุลกานต์ ชุมชืน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงเขมิกา สอนเล็ก

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงชนิกานันท์

จิตตพัทธ์  จุลพันธ์ ๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงญานิดา มาตย์เจริญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงญาสุมินทร์ เฉลิมเชาว์กุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงณัฏฐธิดา พรมจักร์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงณัฐการณ์ ศรีวิราช

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช หงษ์คำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงณัฐณิดา คำขา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงณัฐวรา จุละเพชร

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงธนาภรณ์ วงค์ไชย

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงธัญญ่า คุโด้

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงธันญาพร ธนู

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงธิภานันท์ เลิศหล้า

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงบุศรินทร์ โสอิน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงประภาพร บุญทา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงปนมนัส ปาสาวัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงพลอย โรจนสินธุ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงพัชราภา เสมอเชือ

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงพุทธิชา แสงศรีจันทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงแพรพรรณ ยีนาง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงภัทรลดา ศรียา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงภัทรวดี เสาจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงยอดขวัญ กำลังแข็ง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงรุ่งธิดา นันทวงศ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงวิลักษณ์สินี คำโพธิ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงสุภาวดี บุดดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงอชิรญา บุญตัน

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงอนันตญา วงค์หลวง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงอัจฉราพร วิชา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงณัฐวิภา ตังตัว

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายปฏิพล ตันกูล

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายอานนท์ สุริยะศักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงกมลพรรณ จันต๊ะนัง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงอรุโณชา ฟูศรีกุล

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายธนากิต มลิวัลย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๕๘
นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล

๒๖/๓/๒๕๐๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๕๙
นางสาวพัชรี ธิศรี

๒๘/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๖๐
นายรังสรรค์ ปนใจ

๑๓/๓/๒๕๑๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๖๑
นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อน

๒๔/๗/๒๕๓๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๖๒
นายศิวณัฐ ก๋าใจ

๒๙/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๖๓
นางสาวสินีรัตน์ พันธ์วิไล

๗/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๖๔
นายอัปราชัย โพธิลังกา

๑๖/๔/๒๕๒๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๘๖๕
นางสาวอางคณา รัศมี ๗/๓/๒๕๒๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๖๖
นางเขมจิรา ปญสุวรรณ์

๑/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงเกวลิน สิงห์แก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงปวีณ์นุช บุญเรือง

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงภัทรินทร์ บุญมา

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงอุมาพร ฟองคำ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงวริษา ก้อนคำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงดวงใจ ก้อนคำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงจีระประภา รำไพ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายวทัญู ฟูแสง

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงคำ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงเมธาพร ยารังษี

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงคำ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงจันทกานต์ อุ่มละออ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงคำ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ฟูแสง

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงคำ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายธนากร ศรีวิชัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงคำ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงเมศิรินทร์ แก้วประภา

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงคำ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงเมธาวี เรียบสาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงคำ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงจิดาภา ลิขิตบรรจง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงคำ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงชนิกานต์ ก้อนคำ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงคำ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายจิตรภานุ รักษาวงค์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงคำ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายมนต์ตระการ ไชยวุฒิ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงคำ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายพงธกร วงค์สม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงคำ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายประทานพร ส่วยอ้าย

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงคำ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายธีรเดช เรียบสาร

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงคำ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายวีรภาพ นามอยู่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงคำ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงสุทธิดา มีทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงคำ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายรพีภัทร หมอเก่ง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงคำ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงสุริตา ลิมอรุโณทัย

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอิงโค้ง วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายสุทธิพงษ์

์

วงษ์ทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอิงโค้ง วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วก๋า

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอิงโค้ง วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงกมนธิชา เทพสาย

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอิงโค้ง วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงสุดาสิริ แตงอ่อน

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอิงโค้ง วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงชนาภัทร สุคูมินทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอิงโค้ง วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงดวงฤทัย อังควนิช

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอิงโค้ง วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงรัชดาพร ธาราเพชร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอิงโค้ง วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายอภิเดช ทรัพย์แสง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอิงโค้ง วัดสันปาม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๖ / ๘๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายยศภัทร ดาษดา

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอิงโค้ง วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงวริศรา นามวงค์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอิงโค้ง วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงณัฐวดี ธนาดำรงค์ศักดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอิงโค้ง วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงเมธกานต์ เรียบร้อย

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอิงโค้ง วัดสันปาม่วง  

พย ๓๔๖๐/๐๙๐๔
นายสันติ หอมนาน

๒๐/๔/๒๕๑๕
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงราตรี จางศิริสกุลชัย

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงศรีจันทร์

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงชัญญานุช ชัยชนะ

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงณิชกมล ยาศรี ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน หาญดิฐกุล ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มูลลิวัล

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงสิรัญณา สุทธวงค์ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงอลิษา เศษดา

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงกวิสรา วาสน์เกือกูล

้

๑๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แซ่ย่าง

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายนันฐวัฒน์ กลินหอม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายภูริพัฒน์ สุภาษา

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายอัฐพงษ์ พวงมะลิ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายไกรวิทย์ ศิริแสน

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงกมลชนก อินคำ

่

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงนพวรรณ จันทฤทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงนลินนิภา รวมสุข

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงบุญฑริกา เนตรรักษ์

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๒๓ เด็กหญิงปภาวรินท์รัตน์
พุทธวงศ์

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงรัตน์สุคนธ์ รุ่งเรือง

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงอชิรญา เผ่าเรือง

่

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายกฤษนน มนถี

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ หอมนาน ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายธนากร ธิลังกา

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงจันทรรัตน์ ทำดี

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ผัดผวน

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงพรรัมภา สามัคคี

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงรัตนพร บุตรวงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงอันนา พิทักษ์กำแหง

๑๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงกุลจิรา วิละแสง

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๗ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายกิติพัตร์ ตังหมัน

้ ้

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงฮานา พาร์ค

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายนลธวัช ชลธนปญญา

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายพุฒิเมธ มังคลาด

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงเขมิกา เสนอิน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงบุษกร ธนากรกิตติสุข

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงพรวลัย เกณฑ์ทา

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงอัญชนา บุญยากรณ์

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายกฤษฎากรณ์ สถาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชุมภู

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายศักย์ศรัณย์ สุจันทร์

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายสหรัฐ ปะรา

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายกันตวิชญ์ วงศ์ใหญ่

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ธรรมศิริ

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงชลธิชา เมืองมูล

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงณัฏฐวรา เวียงคำ

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงวัณวรี วงศ์ประเสริฐ

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงฐิตาภา คำชัย

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงนงณภส โนธา

๒๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงธีริศรา สักลอ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายณัฐพล คัมภีร์ ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายชัยณรงค์ ชมใจ

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายธนกร ผัดผวน

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายธนบดี จีราออน ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายธนพนธ์ ประสมนาม ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายนวพล ต๊ะอ้าย

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายธราธร พละดร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายปรมณัฐ พระดวงงาม

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายธิติพัทธ์ โขนภูเขียว

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายพงศธร มณเฑียร

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายพงศธร แสงศรีจันทร์

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายภูริภัทร สันทะนะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายรพีภัทร นามโส

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายวชิรพงศ์ เชียงแรง ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงสุทธิดา ผิวเขียว

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๘ / ๘๘
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พย ๓๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงกัญญาวิร์ ผาลา

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงชลดา ทูลแรง

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงณัฐณิดา ซือสัตย์

่

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ คำคง

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงนันท์ชนัน ปญจจอม

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงปยธิดา สันชุมภู

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สายสุวรรณ์

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงอภัชญา ใจเย็น

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงศิริพร แสงศรีจันทร์

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงปยาภรณ์ ใจดุ

๑๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงวรรณวษา ตามยุทธ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายธนนันท จันทิมา ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายฐปนนท์ นิลคำหาร

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อภิรักษ์ภิญโญ
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายวิชชานนท์ เชือมจิต

่

๑๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายณัฐพล ฤดีใจ

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายปภิณวิทย์ แก้วสุข

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รุ่งเรือง

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร สนชาวไพร

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงณัฎฐกมล เชือสะอาด

้

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงณัฐณิชา อุดมชัย ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงนิรวาณ มาไกล

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงณาโณบล บัวติบ

๊

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงปณฑิตา อินต๊ะวงค์

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงพัทธวรรณ ใจปนธิ

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงวธันญา สีทา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงปนฤทัย สุวรรณ์แย้ม ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงรัชฎาพร โยปญญา

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วงศ์ใหญ่ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงเนติกา นวลแก้ว ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงชุตินันท์ วงศ์ใหญ่

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงอภิญญา กานัน

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงชุติกาณจน์ สุทำแปง

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงศิริยานัน วงศ์ราษฎร์ ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงชมพูพิงค์ ไชยศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๙ / ๘๘
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พย ๓๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มุรินคำ

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายกรณ์ดนัย สุทธิรักษา

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายพัตทรพงษ์ ชูยิม

้

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงกวิสรา หงส์ประสิทธิ

์

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงจันทร์ชนก จ้องสาระ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงกิตยา สมฤทธิ

์

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ หอมนาน ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงจารุวรรณ ภูมิประเทศ

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงภัทราวดี ศรีสมบูรณ์ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงปพิชญา บุญนันตศาสตร์ ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงนิรดา กุลธีรานนท์

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงสิรภัทร หอมนาน

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงพิมพิชชา เผ่าทะไชย

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงสิริยาการ สิทธยะ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงสุกิตรา พันธ์พืช

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงอภิสรา นิติพงษ์พานิช ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงอารยา จันทรดิลกกุล

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงอัจฉรา ศรีคำ

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงนมัชวรรณ เกิดทองสุก

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงไรวดา อนุตรพงศ์ ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงบุญรักษา จิตไธสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงภคพร โฮ ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงชลธารา ไชยโยธา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงวรรณพร หอมนาน ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

กาติบ

๊

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ตังประเสริฐ

้

๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายธนดล อาจนนท์ลา

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายวัชรชัย เทียงมงคลชัย

่

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายศุภชัย มุ่งจันทร์ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายศักดิธัช สิทธิขันแก้ว ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายสิรวิชญ์ เกนท์ทา

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงกติกา กันทะสอน ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงฐานิดา รวมสุข

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ แก้วปญญา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงจินห์จุฑา เสียงเย็น

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๐ / ๘๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงถิรนันท์ แสงศรีจันทร์

๑๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงนวลวรรณ วงศ์ราษฎร์ ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงบวรรัตน์ ศรีจันทร์

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บดีรัฐ

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงปรียาธร รู้ให้ทาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงปาริชาติ กราบทูล ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงพัชราภา ปญญากอง

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงพีชาณิกา จารี ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงรัตติกาล เมืองมูล

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงวิชิตา สารบรร

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายศุภดล ยิมเกิด

้

๑๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายภัทรดนัย ภัทรนวมินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงปาริฉัตร สมปุก

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายจักรพล เมฆแสน

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมเพชร

่

๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายปยะ แสนชู

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายอิสระ ใจดี ๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงวรรณวิสา ศรีชม

๒๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงณาณิศา ยารังษี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงเมธปยา ศรีวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงศศิชา แซ่จ๋าว

๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงอรณิชา สท้านอาจ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงธฤษวรรณ ประเสริฐ

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงอัฐภิญญา เตชะแก้ว ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงวาสนา หายทุกข์ ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงสาวิกา ฟกทอง ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงวิภวานี เกียรติไกรศร ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงปุญญิศา เพียรไพรงาม

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายวินสัน เตียว

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงณัฐชยา หว่อง

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงธนพร ใสสม

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงจิราวดี โค่นสังพะเนา

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายกฤษฎาวุธ คำมา ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงอภิรดา แสงผล ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายธนายุทธ มลามาตย์

๑๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๑ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายณภัทร สองสีใส

๒๖/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายก้องเกียรติ ลภัสจิรัชยาพร

๑๒/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงสุธาศิณี อาโต่

๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงสุจิตตรา โสรจสฤษฎ์กุล ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงอัญมณี ศรีสมบัติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงกุลปริยา เทพนากิจ

๑๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงปรมาภรณ์ กองมะลิ

๒๑/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๘๒
นายเมฆินทร์ บุญนะ

๒๕/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์ จุมปา

๒๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๘๔
นางสาวพอวา หาญดิฐกุล

๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๘๕
นายธนวัฒน์ พึงพวง

่

๑๘/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๘๖
นายณัฎฐพล บุสันเทียะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๘๗
นายพงศ์พล ชนชาวไพร

๑๓/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๘๘
นายโสภณ วงศ์ใหญ่ ๖/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๘๙
นายสุภิเชยฐ์ มะโนวรรณ

๒๑/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายณัฐพงศ์ วงศ์ราษฎร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายพีรพล วงศ์ราษฎร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงธนัชญา คำปนบู่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายอภิวุฒ ศรีระบุตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายกิตติภพ กองกิจ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายชานน ชีเจ็ดริว

้

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงศกาวรัตน์ โพธิตะทอง

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายรณกร หายโศก

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงกนกวรรณ จันเพ็ชร

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายนัฐภูมิ มีสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายธนากรณ์ แซ่จัง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายพยุงศักดิ

์

พรมเสน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายณัฐพัฒน์ อ่อนนวล

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงฐานิดา จงผันกลาง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายว็อนอู ลี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายกิตติพงศ์ ไชยมงคล

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงชินวรรณ จันทรประสิทธิ

์

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายทักษ์ดนัย ศรีอุบล

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายนราทร เมืองมูล

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงรัตนาพร วงศ์ราษฎร์

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายอดุลยวิทย์ แซ่ซ้ง

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายทัพธวรรณ มีสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๑๒

เด็กชายวิระยะ มีสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายสามชัย แซ่เฮ่อ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงเกวลิน สถาน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงชนิษฐา คำมา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๑๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ ชาวเวียง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงณัฐษรินทร์ ปนกุมภีร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงดวงกมล ชิณวงศ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงนำฝน ดำแดงดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงรัมภ์รดา กมลาสน์กมุท

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงศรีริต้า ศรีสมบัติ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงสริดา แซ่จ๋าว
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ สุริผัด
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๒๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ผันพิมาย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงดวงดาว แซ่วือ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงทิตยาภรณ์ สอาดเอียม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงพรนภา จิระพนาลัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงมณีเกศ วนาลัยเจริญจิต
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายกันตพัฒน์ แจ้งจีน
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ คำราชา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงดู แซ่ย่าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๓๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ธริญาติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายนวเกียรติ ใจปา
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กชายภัทรพล จักสาน
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ชัยแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงนริศรา แซ่เติน

๋

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงวริศรา พรมคำอ้าย
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงอรทัย แซ่ลี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงอารีย์ แซ่ว่าง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายคุณานนต์ พากเพียร

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายยุธภูมิ สุไว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงกรกนก บุญใหญ่
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๔๓

เด็กชายวิทวัส บัวเย็น
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๔๔

เด็กชายนพวิชญ์ คนตำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ มีสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายภูรินทร์ แก้วสด
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงธันญา มาสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายพิทักพงษ์ เมืองมูล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงณิชนันทน์ ปริปุรณะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายศุภธร จิตมะโนวรรณ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๕๑

เด็กชายธรณ์เทพ แซ่ลุ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายธนากร พูลสุวรรณ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายกิติพงษ์ สุขกุล
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แซ่ย่าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

กีรติวิทยางกูร
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กชายคณิตกร แสงทวี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงเขมิกา นิทโน
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๕๘

เด็กชายธรรมสิทธิ

์

ชาญชัยวงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๕๙

เด็กชายทินภัทร ประเสริฐสังข์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายธีรภัทร บานใจ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายภาณุวิชญ์ อินคำ

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๖๒

เด็กชายวัชรพล พระวงค์คำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๖๓

เด็กชายอิสระ ธนบูรณ์เจริญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงชญาดา เสริมสุขเมฆ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กหญิงธีราพร ยัพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายพัชรพล คำมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๖๗

เด็กชายสงกรานต์ ทานิโอคุ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายอนุรักษ์ บัวเย็น

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงชมพูนุช เตชะแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงปาริชาติ แซ่ฟุง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชัยอนันต์ปญญา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แซ่จ๋าว
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงวรรณสา วาริคิด
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายวชิรวิทย์ สุทธวงค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๗๕

เด็กชายวัฒนชัย แซ่เฮ้อ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่จ๋าว

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงจิตรวรรณ แซ่ว่าง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงเปา แซ่เฮ้อ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๗๙

เด็กชายกฤษฎ์ แซ่ลี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายธนชาติ ฝอยเงิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายรวีโรจน์ เหลาแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๘๒

เด็กชายวัชรพล เครือมูล

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายสุวภัทร ประทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ แก้วคำปา
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กชายเก้าจิว

้

แซ่ลี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๘๖

นายสมศักดิ

์

แซ่วือ

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายอดิเรก เกิดสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๘๘ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ภูมิขุนทด

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๘๙

นายทศพร เวียงคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๙๐
นายชยุตพงศ์ พูนผลแสนชัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๙๑

นายประภาส วิวัฒน์วิทยา
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๙๒

นางสาวธิติรัตน์ ย่างวินิจฉัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๙๓

นางสาวสุภชา เยกิจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงพัฒน์ลดา เทพสง่า
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๙๕

นางสาววรินยุพา แซ่จาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๙๖

นางสาวศุภิสรา มะโนดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๙๗

นางสาวสิริวิมล ขุนมิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๙๘

นางสาวอริศรา ไชยวารินร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๑๙๙

นายวิเชียร พากเพียร
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๐๐
นายศิวกร ไกลถิน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๐๑
นายอนุชิต สมวรรณ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๐๒
นางสาวกิตติมา แซ่ซ้ง

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๐๓
นางสาวอินจานา ก้องคณาวัฒน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๐๔
นางสาวชารีน่า แจ่มจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๐๕
นายชยพล ชาวคำเขต

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๐๖
นายณรงค์ฤทธิ

์

คำมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายกรกฤต โสดชัยชิด

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายวันชนะ บุญสะอาด

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มันคง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงพรปรียา ไกลถิน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ สังข์บุญชู
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงปุณยนุช ตังหมัน

้ ่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงเบญจพร เวียงคำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๑๔

เด็กหญิงอัจฉรา อินคำ

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายปฏิภาณ ไกลถิน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงใบเงิน ไกลถิน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๑๗

เด็กหญิงใบทอง ไกลถิน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงอภิชญา ไกลถิน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงณัฐริกา ไกลถิน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงวรพิชชา ใจเขียว

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงชนนิกานต์ คุลมดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กชายพิเชษฐชัย ไกลถิน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กชายปุณยวีร์ ไชยมงคล
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม วัดสลาบ  

พย ๓๔๖๐/๑๒๒๔

นางสาวสิริพิมล บุญรักษา
๘/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม วัดสลาบ  

พย ๓๔๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงสิรินธร จันธิมา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก๊อหลวง วัดก๊อซาว  

พย ๓๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายชาญยุทธ์ จันสุ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก๊อหลวง วัดก๊อซาว  

พย ๓๔๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายสรวิชญ์ สุถาลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก๊อหลวง วัดก๊อซาว  

พย ๓๔๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายระพีภัทร ไชยโน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อหลวง วัดก๊อซาว  

พย ๓๔๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ สุดสาน
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายจิรพิพัฒน์ จิตถา

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงสุพิชญา ประชุม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงภัทรสุดา ชาวงษ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๓๓

เด็กหญิงสุทธิดา แซ่เฮ่อร์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงปรียาภัทร แซ่ซ้ง
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงกอบกุล แซ่โฟง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๓๖

เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่ซ้ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงกชกร แซ่ว่าง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงณัฏฐนิช แซ่ซ้ง
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงอาริษา สว่างสิริวงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงปนมณี ซ่งสิริศักดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๔๑

เด็กหญิงจิตรลดา ไชยแสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายชยันต์ แซ่ว่าง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงภัทรศยา แซ่ว้าน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ แซ่หาญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๔๕

เด็กหญิงสุรดา ขวัญวาที

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายโชคชัย ใจปง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเปอย วัดดอนแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงเปมิกา หาญพล
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเปอย วัดดอนแก้ว  

พย ๓๔๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงจินดารัตน์ สมนาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไชย วัดดอนไชย  

พย ๓๔๖๐/๑๒๔๙

เด็กหญิงอรวรรณ กลางหมู่
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายวรพล กันทะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ติยานันท์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๕๒

เด็กหญิงอริสรา แสนสม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงมินรดา รวมสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๕๔

เด็กชายจักรพรรดิ

์

พุ่มจันทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายรัชชานนท์ กลางหมู่
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๕๖

เด็กหญิงวทันยา อำขำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงอริมา แซ่เฮ่อ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายสุรพงษ์ เรือนแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๕๙

เด็กหญิงพิชญาพร แสงงาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายโอภาส วงศ์พิชญมณ๊

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ยอดแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กหญิงกัญชพร บัวติบ

๊

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงภรัณยา ศักดิรุ่งเรือง

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายล้าหลี

่

แซ่ท่อ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายชัยประสิทธิ

์

วอนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กชายชินวัตร จตุแสน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๖๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ชมคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๖๘

เด็กชายปรเมษฐ์ เชียงแรง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กันทะเนตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงนวรัตน์ ดอนแท่น

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงพรสินี หน่อคำหล้า
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๗๒

เด็กหญิงพิชชาพร อินธิมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงพิชญา เบ็ญชา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ปนยะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงมนัสวี อินทรีย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๗๖

เด็กหญิงสุธาสินี กันทะเนตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงศรีภา หาญภานุ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กชายยุทธการ วงศ์ใหญ่
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๗๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ จตุนาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงปานชนก มะยุลา

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงกัญจนพร สหเจริญชัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงอรกมล แก้วจันหล้า
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๘๓

เด็กชายจักรินทร์ สักแกแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๘๔

เด็กชายฐาปนพงษ์ เชียงแรง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๗ / ๘๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายณัฐกันต์ จันต๊ะวงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กชายพีระพงศ์ เทพวงค์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๘๗

เด็กชายวีรภัทร เครืออินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๘๘

นางสาวจารุณี มัธยัสถ์วงศ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงแพรวนภา สมฤทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมืนทะ

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงอังสิริน กันทะเนตร
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ ก๋องติบ

๊

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายกอปรกฤษณ์ วงค์เวียน

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๙๔

เด็กชายณัฐดนัย จันทร์เงิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๙๕

เด็กชายนพวรรณ อินตะนัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายปฏิภาณ จันทร์สว่าง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๙๗

เด็กชายภูริวัฒน์ ปานกำเนิด
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๙๘

เด็กชายวัชรพงษ์ พุทธทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๒๙๙

เด็กชายอภิรักษ์ อินอร่าม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงนภัสสร แซ่ลี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๐๑ เด็กหญิงบุญญาลักษณ์
แซ่ลี

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงรดา แซ่เฮ่อ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงไอยลดา รักษาดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายกิตติทัต หน่อคำหล้า

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายกิตติภูมิ ตรีเสิน

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายภูริภัทร์ แก้วกันทะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แก้วชมแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายวัฒวุฒิ สักคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร ปวงแปงปน

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงณัฐสุดา ชัยเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงบัณฑิตา บัวย้อย
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงปานวาด มณีสว่าง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กชายเกษมสันต์ เลาเงิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๑๔

เด็กชายธีระพล ศักภิวัล
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๑๕

เด็กชายบวรวงศ์ ทัพอินทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายภาณุกรณ์ จันธิมา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายยุทธพิชัย ใจหมัน

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายณภพ คุณจิระรุ่งเรือง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงจิดาภา ท้าวจีราแสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงพรวลัย สบบง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงสุทธิตา พึงพวก

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงอริสรา จันธิมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงอุทุมพร จันกิเสน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงเกตน์นิภา จอมคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายกฤตนัย ชัยวุฒฺิ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๒๖

นางสาวพรรธษา หน่อคำหล้า
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๒๗

นายครรชิต แซ่ท่อ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๒๘

นายอรรถชัย สอนรัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๒๙

นายณรงค์เดช หัวนา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๓๐
นายณัฐศาสตร์ ปนคำบัว

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๓๑

นายวิศววิท เชียงแรง
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๓๒

นางสาวธันยา แซ่ลี
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๓๓

นางสาวปยนุช แซ่ซ้ง
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๓๔

เด็กชายธนันชัย ศรีจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๓๕

นางสาวพศิกา เบ็ญชา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๓๖

นายธิชานนท์ กันทะเนตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๓๗

นางสาวเก็จมณี จันธิมา
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๓๘

นางสาวอัมฤทธิ

์

วงชมพู
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๓๙

นางสาวกัลยาพร สีเหลือง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๔๐
นางสาวกชมน หัวนา

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๔๑

นางสาวกัลยกร หัวนา
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๔๒

นางสาวณนนภัทร อำขำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๔๓

นางสาวพรปวีณ์ วงค์ใหญ่
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๔๔

นางสาวพิชญา คำประเสริฐ
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๔๕

นางสาวณัฏชานันท์ สุธรรมมา
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๔๖

นางสาวจุฑารัตน์ เบิกบาน
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๔๗

นายกวีเอก บัวติบ

๊

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๔๘

นายชัชวาลย์ แซ่ม้า
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๔๙
นางสาวเกตุษราภรณ์ อินเต็ม

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๕๐
นางสาวณิชกานต์ ชัยลังกา

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๕๑

นายภานุวัฒน์ ศรีแพงมน
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๕๒

นางสาวนริศรา มังคลาด
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๕๓

นายกิตติกร เนตรบังอร
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๕๔

นายเจนณรงค์ วงค์ใหญ่
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๓๕๕

นายธวัชชัย รวมสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๕๖

นายนพวิทย์ หน่อคำหล้า
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงจินดาวรรณ ผาดอน

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๕๘

นางสาวชลธิชา พวงมาลา
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๕๙

นางสาวชลธิชา ศรวิเศษ
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๖๐
นางสาวสุพรรษา จิตรคำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๖๑

นายวันชนะ มะณี
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงสุดาวัลย์ กิงแก้ว

่

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสบบง วัดสบบง  

พย ๓๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงณัฏฐนิฐ สบบง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสบบง วัดสบบง  

พย ๓๔๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายมนัสวิน แซ่ยัง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสบบง วัดสบบง  

พย ๓๔๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงวิภา แซ่ท่อร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบบง วัดสบบง  

พย ๓๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กชายกุมเรศ กันยา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบบง วัดสบบง  

พย ๓๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงศิริกัญญา อินดอน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงสุดาวัลย์ สุขใจบาน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงพัทธนันต์ ใจดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงพัสวี คิดอ่าน

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงอนัญญา พอใจ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พริบไหว

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงชลันดา ปาขัน
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายสิริกร จอมใจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายภัทรพล กันทา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กชายกรภัทร์ ปญญา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๗๗

เด็กชายณัฎฐกรณ์ หมอยาดี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายนิธิกร สอนใจ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงขวัญสุดา วงค์ใหญ่
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงกมลชนก พิศมร

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๘๑

เด็กหญิงสุทธิษา ศรีนวล
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ อินเขียว
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงปลายฟา มะโนชัย
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงแก้วพยงค์ หมอยาดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงศิรินทรา อุ่นฟอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงธมลวรรณ ไชยา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงปวีณา บุญรักษา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนุน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไชยสถาน
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนุน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงวรรณวิสา บุญชุม
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนุน วัดทัศนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๐ / ๘๘
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พย ๓๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายกฤติพงค์ หล้าตัน

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนุน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงกัญญาภัค กันทา
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนุน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๙๒

เด็กชายชิษณุพงค์ กันทา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนุน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงกนกนิภา คนการ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนุน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงชลธิชา คนการ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนุน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายอวิรุทธิ

์

อุตราการณ์
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๓๙๖

เด็กหญิงศุภาวลัย คำใย
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กหญิงนุชนาฏ อะทะเทพ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กหญิงกุลธิรัตน์ ใจกว้าง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กหญิงจิรารัตน์ แก้วสาลี
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงมณิสรา จันธิมา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ สูงกลาง

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายพิพัฒน์ มณีชัย

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมุ้น วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายปยะพงษ์ ขันทะษา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมุ้น วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายณัฐพัฒน์ ใจมา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมุ้น วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายมนัส ปนธุระ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายภูริฉัตร์ คำนวล

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงจิรชยา สมมุติ

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายคุณัชญ์ ลีลาศุภกร

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายธราเทพ ยะมา

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร ปมแปง

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายรัชพล ปนธุระ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายศุภวิชญ์ อุ่นจอน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วรกิจพาณิชย์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เม่นน้อย
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๑๕

นางสาวรุจิกาญจน์ มะโนรา
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๑๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จันทร์แว่น
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายจักรพงศ์ ประสมนาม
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กชายธนภัทร ต๊ะอ้าย
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงจรรญาพร อินต๊ะลาศ
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา จันทร์หอม

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงมนัญชยา ปวงคำ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงภูริชญา อินสมบัติ
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงญาณิศา ฉำมาลัย
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชา ทองคำ
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๑ / ๘๘
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พย ๓๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ อารีรักษ์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงสุภัทรา ทองมา
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๒๗

เด็กหญิงลภัสรดา อุปมา
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายสรวิศ อุ่นใจ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงพัชรพร อินต๊ะนา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงสุธีมนต์ ขวัญมา

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงณกัญญา สันทราย
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายกันตินันท์ อุ่นใจ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายนนทพัทธ์ จินดา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กชายธนวัต พันธุระ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๓๕

เด็กชายสิทธิกานต์ แซ่จาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายณัฐภัทร อ้อปมปา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงชลิตา อินทะยา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายจิรภัทร เครืองสนุก

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๓๙

เด็กชายวีรศักดิ

์

อุปมา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงพิชชาภา เขือนแก้ว

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายจรูญพันธุ์ ปนโน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายชาติชาย พนาบำรุง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ปญญานันท์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายดนุเดช แซ่เล้า
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายทัตพงศ์ สุคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายธณัฐชัย ขันตา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๔๗

เด็กชายธนวุฒิ ศรีวิชัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายบูรพา สมคิด
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กชายปยนันท์ กอนินัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายภัทราวุธ กิงแก้ว

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๕๑

เด็กชายอดุลย์วิทย์ มณีเลิศ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงกันธิชา ทองน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงชัญญานุช ชัยชนะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงญาณภา แซ่ท้าว
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๕๕

เด็กหญิงณัชชา ใจปา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงธิวารัตน์ ไชยวงค์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงภัทรภร แซ่ว่าง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงภัทรวดี ปนตา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๕๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ อุ่นเมือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงมนัญชยา ปญจะจอม

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ไชยมงคล
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๖๒

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีกันชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงสุพิชชา ปนสันเทียะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงสุภานันท์ หมอยาดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงอภิญญา ตามล
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายกอบเกียรติ จันต๊ะคาด
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายคทายุทธ ยอดแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กชายชยางกูร แซ่จาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายไชยนันท์ วงศ์วีรวรรณ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายธนวัต บุญเทพ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กชายธีรนันท์ เเบ้าทองหล่อ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายวรากร เสาร์ทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๗๓

เด็กชายวีระ สิทธิมหาทรัพย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๗๔

เด็กชายวุตฒิพงษ์ กุสาวดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายสิรวิชญ์ นาปรัง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงกฤติกา แซ่จาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ แซ่จาง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงจิดาภา สุริโย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงดวงกมล บุญเทพ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงบาลิน แสนอินทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงปลิตา แซ่จาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงพรชิตา คมแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงรัชดาพร บุญเทพ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ลาบุตรดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงศศิกานต์ แสนเชียงเนา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๘๖

เด็กหญิงสุรินดา แซ่จาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงสุวิชาดา ถาวร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองเฉลิม
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงอังคณา แซ่ว่าง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงอาทิตยา บุญเทพ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ยีนาง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ กาพุฒ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม วัดปาคาใหม่  

พย ๓๔๖๐/๑๔๙๓

เด็กชายกฤตภาส แก้วฟู ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๔๙๔

เด็กชายรัชชานนท์ มาไกล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กชายรัตนพล สุขโข

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงชัญญาพร คำพิโร ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงวิชญาพร รัตนอุทัย
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงอภิญญา มังมูล

่

๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กชายทัชกร ชาวน่าน
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายนรินทร์ คำบุญเรือง ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงกุลปริยา ไชยลังกา ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร นิโรจน์

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงแพรวา ศรีจันทร์หล้า ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายภาณุเดช หล้าสาย

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายสุรกิจ ธะนะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงญาณิศา ขยัน

๒๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงอนัญญา รักดี

๒๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายฐิติพงษ์ กันทะวงศ์

๑๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงพิมพ์ประภา อาสา

๒๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงสุธาวี อินเปง

๑๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายรัชชานนท์ สืบแสน
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงณิชกมล คิดดี
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๑๓

เด็กชายวรชิต สมบูรณ์ ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๑๔

นายอนุชา ปนอนุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๑๕

นางสาวพิชญ์สินี พุฒดี
๑๔/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๑๖

นางสาวรักชนก บ้านสระ
๑๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงศิรินรัตน์ บัวคำ
๒๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๑๘

นางสาวกานต์ธิดา ดาวเหนือ ๑/๑๐/๒๕๔๐ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์แดง
๒๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายปภพ มูลศรี ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๒๑

นางสาวปนัดดา จันทร์แดง
๒๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สนธิพงษ์
๒๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๒๓

เด็กหญิงพิมพ์เพ็ญ รัตนอุทัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๒๔

นายนัทธพงค์ คำบุญเรือง
๑๘/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๒๕

เด็กชายปฐพี เผ่าต๊ะใจ
๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๒๖

นายพงศธร โกสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๒๗

นายอัษฎาวุธ คำรังษี ๓/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๒๘

นายนฤรงค์ กองแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๒๙

นางสาวสุพิชชา ถาคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๔ / ๘๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๕๓๐
นางสาวพัชรี สืบแสน

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๓๑

นางสาววาสนา พอใจ ๒/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๓๒

นางสาวศุภาพิชญ์ สิทธิ
๑๖/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๓๓

นายไกรเพชร สอนบุญมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๓๔

นายปฏิภาณ กริมพิมาย

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๓๕

นายกันตภน ขานเพราะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๓๖

นายวราพงศ์ ฟาแลบ
๒๒/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๓๗

นายไพโรจน์ จาวเต็มศิริวรรณ
๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๓๘

นายอัครเดช ผิวขาว

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๓๙

นายธีรเมธ คำบุญเรือง ๙/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงศุจินธรา บุญเจริญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดจำปาหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงฉัตธาทิพย์ ปวงคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดจำปาหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงยีหลิง

้

ไชยลังกา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดจำปาหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๔๓

เด็กหญิงชัญญา ใสสม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดจำปาหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายขันหมาก เปนพนัสสัก

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดจำปาหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงกิรณา ลอยวานิชย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดจำปาหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายวัชรากร สมศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๔๗

เด็กชายปยราช แก้วเทพ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๔๘

เด็กชายกัมปนาท แก้วเทพ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กชายการัญยภาส กันทะเนตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายณัฐพงษ์ วงค์ไชย

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๕๑

เด็กชายเพทาย พิณคุณวดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๕๒

เด็กชายภานุพงษ์ สมศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายสมปราชญ์ สมศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายเอกพจน์ สมศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงณัฐวรา สมศรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๕๖

เด็กหญิงดาวชมพู ไชยมงคล
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงธัญญามน ฤทธิชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงนิชา รักคำมี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงผกามาส สมศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงพรชิตา ยารังศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงพรธิชา สายบัว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ สมศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทร์ขาว
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๖๔

เด็กหญิงสุธิมนต์ วงษ์คำสิงห์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๕ / ๘๘
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พย ๓๔๖๐/๑๕๖๕

เด็กหญิงอามีนา ชวี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๖๖

เด็กหญิงยี  เฮง ลัม
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงทักษพร อพโพ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กชายนวพล สมศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ อนุรักษ์ธรรมดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายยุทธพิชัย อินอร

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญเทพ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงภาวินี สมศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงกุลธิดา สมศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๗๔

เด็กหญิงณัฐชยา แผ่นทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๗๕

เด็กชายสุรพศ นิลคล้าม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงนันทิชา ตันกุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายกิตติพงษ์ สมศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๗๙

เด็กหญิงพรทิพา สมศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ คำปวง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๘๑

เด็กชายนครินทร์ สมศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๘๒

เด็กชายนพดล ไชยวงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๘๓

เด็กชายเอกราช สมศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๘๔ เด็กหญิงวงษ์วรัญภรณ์
สมศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๑๕๘๕

นางคิด สมศรี
๑๘/๗/๒๕๐๘

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๘๖

นายสุข เกดแก้ว
๒๘/๑๒/๒๕๐๕

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๘๗

เด็กชายอิสระพงษ์ พลไชยสงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๘๘

นางจินตนา ทาทอง  กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๘๙

นายรวิพล กาวงศ์  กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๙๐
นายจันทร์ติบ

๊

สมศรี
๐๑/๐๖/๒๕๐๙

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๙๑

สิบตรีพงศ์เดช จันทร์เปง  กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๙๒

นายสมเกียรติ ไชยยศ
๒๖/๐๕/๒๕๑๗

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๙๓

นายแสวง แก้วทิพย์  กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายภูชิต บุญยัง
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๙๕

นางสาวอรอนงค์ ระวังทรัพย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๙๖

นายชานนท์ ยาบูโน

๒๑/๑๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๙๗

นางสาวนุชนารถ มนัสสา
๐๕/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๙๘

นายวิรัญ นามนา  กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๖๐/๑๕๙๙

นางสาวฉัตรพร มหามิตร
๒๗/๐๔/๒๕๓๖

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงนฤมล แสงสุวรรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายขอบฟา แก้วบุญเสริฐ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายคณิศร ปมแปง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายจรัญพัฒน์ อินคำ

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายฉัตรมงคล รูปดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายชยณัฐ บุญวงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายชินกร สายทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายทิชานนท์ เงินเย็น

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายนราธิป ไชยมงคล

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ชืนแสง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายบูรพา แสงทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายพงศกร จิตดา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กชายภัทรพล ปญญา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กชายรัฐพณ แก้วเทพ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๑๔

เด็กชายวิทยา ยวงคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พิกุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร คำเผ่า

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร พรมเวียง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๑๘

เด็กหญิงแคทรียา มูลเมือง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ มหามิตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงปพิชญา เรือนมูล

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงแพรวา น่าชม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๒๒

เด็กหญิงภควารี กองขุนทด
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงราตรี บุญยืน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงวรัญชลี ตันผัน

๋ ้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงวริศรา เผ่ากันทะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๒๖

เด็กหญิงวิชญาดา ต่างใจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงศิศิรา วงค์ประสิทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายจิรายุุ บริบูรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กชายชยากร ไชยชนะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ณรงค์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กชายณัฐพล ณรงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายธนกร ไก่งาม
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กชายธัญณธรณ์ สุวรรณชืน

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๓๔

เด็กชายธีรานุวัตร อาณุ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๗ / ๘๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กชายปกาศิษ ขัติยะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กชายพงศกร เผ่าดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๓๗

เด็กชายพัสกร วานิชพิพัฒน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายภานุพงศ์ คล่องแคล่ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กชายยศกร ปญญา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายวันชนะ เรือแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๔๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

กิจตะวงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กชายอชิรวัฒน์ จันทร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กชายอนุชา นามวงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงเจนจิรา สอนนวล
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๔๕

เด็กหญิงฐานิตา วิรามสมบัติกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงดาริกา ดอยแดง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงธัญจิรา อารมสวะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ถายะเดช

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๔๙

เด็กหญิงพัชรีพร อารมสวะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงศศิกานต์ สุภาวรารัตน์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กชายทวีทรัพย์ ไชยพรม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ สถาน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๕๓

เด็กชายศักรินทร์ เรืองจิตต์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงกานติมา นันตา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงดลภัทร เรือนสอน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงธีราพร บัวหอม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงวริศรา มโนวร
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงศุพิชญา สุริยะไชย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงสุมาลี คเชนทร์ชาติ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายเขมชาติ ลี

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๖๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ เยาว์ธานี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กชายอนุพันธ์ คำมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ใจมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงบัทธิตา รุ่งเรือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๖๕

เด็กหญิงพรวิกา เสมอคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงวริศรา เมืองอินทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงสุจิตรา พัฒนพิลาศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กชายธนพล ยิงเลิศ

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายเปรมประชา กาศคำสุข

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายพงษ์นรินทร์ อัมพุธ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กชายอาณกร หาญชนะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงเกวลิน เผ่าแสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงประภาวดี กาวี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงปยะธิดา สุกุมาลย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ ขันตี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๗๖

เด็กหญิงลัคนา เผ่าปนตา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงศศิวิมล ปนใจ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงอริศรา ถาวร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กชายกฤตภาส เลิศภาวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงชโลชา นันตา

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงณัทฐรินทร์ หงษ์หิน

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กหญิงธันยพร ธรรมสัตย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงฉัตรชนก เหล็กกล้า
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๘๔

นายจักรพงษ์ บัวนาค
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๘๕

นายชวัลวิทย์ อินต๊ะวิชา
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๘๖

นายอภิสิทธิ

์

โชติศุภฤกษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๘๗

นางสาวจันทรวิมล บุญปน
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๖๘๘

เด็กหญิงวรัทยา อินโต
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ลิมวิลัย

้

๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายสรณันนท์ อินทร์พระรักษา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายสุทธินันท์ โพละ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๑๖๙๒

เด็กหญิงวัญญา ทารักษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายกิตติภพ นามวงค์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายวิชญะ คำดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กชายตฤณโชค สุตันคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๑๖๙๖

เด็กชายกฤษณะ หงส์หิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายวิทยา บุญธรรม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายปกรณ์ ยานัน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงสวิตตา หงส์หิน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงมัลลิกา ไชยสาร

๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายกันตพงศ์ วงเวียน

๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงชลธิชา พินสิน

๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๑๗๐๓
นางสาวสุภาวิณี สมศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๖๐/๑๗๐๔
นายจิรภัทร ไชยเมืองคน

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๗๐๕
นายนันธวิทย์ สมศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๖๐/๑๗๐๖
นายกรกช สริรัตน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายธัชพล กันต๊ะรักษา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายธีรภัทร บัวนาค

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายไกรสิทธิ เมืองอินทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายฐิติกร บัวนาค

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๑๑

เด็กชายทักษ์ดนัย วิจิตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายอุดมทรัพย์ มงคล
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงเบญจมาศ ลือเมือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๑๔

นางสาวนภา แซ่โซ้ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๑๕

เด็กชายณัฐชนน แซ่สง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงสกาวเดือน อนุชิตวรการ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กชายกัลปชนะ หุลเวช
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กชายวีระพงศ์ อินต๊ะนาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๑๙

เด็กชายอภิเชษฐ์ สมัคร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงนิพาดา เมืองอินทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายนครินทร์ เมืองอินทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงคณิชา เข็มศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงพรพิมล ยาปา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่สง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กชายภานุพงศ์ แซ่ตัง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กชายพีรภาส เศรษฐกิจมังมูล

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๒๗

เด็กชายณัฐดนัย ทะลิ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายพงศธรณ์ กฐินเทศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๒๙

นายณัฐวุฒิ เศรษฐกิจมังมูล

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายณภัทร แซ่โซ้ง

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางงุ้น วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๓๑

เด็กชายชิติพันธ์ เผ่ากันทะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายพันธกานต์ น้อยรอด
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงสุนิสา ธะดวงสอน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กชายพรวิชิระ เผ่าหาญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงนันทิยา ไชยชิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงนันทนา ไชยชิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดศรีดอนมูล  

พย ๓๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายจักริน ทะลิ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๖๐/๑๗๓๘

เด็กชายปฏิภาร ไชยสถาน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายณัฐเมธิน สมศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายภานุพันธ์ อัมพุธ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายบุญชัย แซ่โซ้ง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๖๐/๑๗๔๒

เด็กชายพงศธร ยาวิชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เผ่าต๊ะใจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายสุชาติ ประดิษฐ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงปาลิดา สินธุชลไพศาล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๔๖

เด็กชายอัศม์เดช นันต๊ะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กหญิงสุทธินันท์ ฟองคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ลือเรือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายวราวุฒิ นันต๊ะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงภัทรียา อยู่สบาย

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงณัฐธิดา นามปน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงฐิติพร ฟองกาวี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กชายศรุต ถูกใจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๕๔

เด็กชายปุณยวีร์ ไชยคำวัง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงพิยดา ฟองคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กหญิงญาณิศา เอียมวิจิตร

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงชฎาพร ศรีรินแปง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๕๘

เด็กหญิงจินตนา ปททุม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุนสะดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงเพชรรัตน์ สุยะต๊ะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กชายธัชพล ฟองวารินทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายภูมิภัทร จำรัส
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ไชยวุฒิ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายภูเบศ มาฟู
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงรุจิรา มาฟู
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๖๖

เด็กชายอังคเดช จันทิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงทักษิณี ยอดบริสุทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายพัชรพล นันตาลิต
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงวริศรา ถูกใจ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายศิริชัย ศรีชัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เนมีย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงวรัญญา ทองดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงอภิสรา นามวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๗๔

เด็กชายวรินทร เรือนทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กชายภูสิทธิ

์

อุตมะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงมินตรา สุกัลทะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๗๗

เด็กชายทักษ์ดนัย ยอดบริสุทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายจารุกร ไชยคำวัง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องจว้า วัดสว่างอารมณ์  

พย ๓๔๖๐/๑๗๗๙

นางพรพรรณ ไชยมงคล
๐๑/๐๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๘๐
นายสนัน

่

ออ้ยบำรุง
๒๔/๑๒/๒๕๐๗

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๘๑

นางสาวอภิวรรณ บัวชมภู
๓๐/๐๖/๒๕๓๘

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๘๒

นางรุจิดา มีทรัพย์
๐๕/๐๗/๒๔๙๙

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๘๓

นางสาวดวงกมล ยกยอดี

๒๙/๑๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๘๔

นายรุ่งโรจน์ เทพวัง
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงสวรส ชัยมงคล
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๘๖

นายบัญชา บัวแดง  กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๘๗

นางยุพิน พุ่มสุข
๒๔/๐๑/๒๕๐๐

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๘๘

นายปาณชัย ไสยะนาม
๑๖/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๘๙

นายสุเทพ รัตนไทย
๐๒/๐๔/๒๕๔๐

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๙๐
นางศุจินธรา เมืองวงค์

๐๓/๐๗/๒๕๑๓

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงสุภาพร สุกติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงนำเพชร คำวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๙๓

นางวราลักษณ์ เวียงลอ
๐๓/๐๗/๒๕๐๒

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๙๔

นายกษิดิศ ประชา
๑๖/๐๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๙๕

นางสาวกานต์ชนา มีฉลาด
๒๐/๐๕/๒๕๑๐

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๙๖

นางสาวคนึงนิจ กาศสนุก
๐๕/๐๒/๒๕๒๐

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๙๗

นางสาวจีรวรรณ พันธุระ
๒๑/๐๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๙๘

นายชัฎ จันทะวงค์
๐๘/๐๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๗๙๙

นายชิต กาศสนุก
๒๑/๐๖/๒๕๐๗

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๘๐๐
นายณัฐวัฒน์ สิทธิสาร

๑๓/๐๔/๒๕๐๗

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๘๐๑
นายตรงสิทธื

์

เตจ๊ะบุตร
๒๒/๐๖/๒๕๒๗

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๘๐๒
นางสาวธมกร นาตัน

๒๐/๐๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๘๐๓
นางสาวธัญวรัตน์ ศรีคำมูล

๒๖/๐๖/๒๕๑๕

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๘๐๔
นางปาริชาติ บุตตะชา

๓๐/๑๑/๒๕๑๙

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๘๐๕
นายพชร วงค์ปนตา

๒๘/๐๔/๒๕๑๘

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๘๐๖
นางสาวมณีวรรณ เวียงลอ

๐๓/๐๗/๒๕๒๗

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๘๐๗
นางสาววีณา วงค์อินทร์

๒๒/๐๔/๒๕๒๒

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๘๐๘
นางสาวศุภลักษณ์ เธียรเรืองนนท์

๐๔/๐๒/๒๕๒๐
กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๘๐๙
นางสาวิตรี บัณฑิต

๐๕/๐๘/๒๕๑๑

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๒ / ๘๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๘๑๐
นางสาวสุวิมล ไชยสถาน

๑๑/๐๓/๒๕๒๘

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๘๑๑

นางสุุทธิพร วงค์ใหญ่
๒๖/๐๔/๒๕๐๕

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๘๑๒

นางสาวอรพรรณ มีแรง

๑๙/๑๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๘๑๓

นางสาวอลิสา จันทร์นวล
๒๑/๐๔/๒๕๒๗

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๘๑๔

นางสาวอัญชลี สะสาง
๑๘/๐๑/๒๕๒๖

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๘๑๕

นางสาวอโนรัตน์ สักลอ
๑๕/๐๓/๒๕๒๕

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๘๑๖

เด็กหญิงณปภา อภิชัย
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กชายกรกช ทานัน
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายกฤตพจน์ คำปา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กชายณัฐศาสตร์ ไชยมงคล
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายธนกร กุสาวะดี

๒๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายจิรภัทร คำบุญเรือง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงเขมจิรา สีสัน
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงจิรัชญา คำแสน
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ทีฆะสุข

๐๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงธัชพรรณ ชินแสง
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงนริศรา กาศเกษม
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงนารายา สุขสาลี
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงบุษยมาศ ยาเจริญ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงปยะพร อินถา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงพิชญา ไชยมงคล

๒๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๓๑

เด็กชายนิธิกร ภิญโญ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายภาคิม ศรีวิชัย
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ ไชยมงคล

๑๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กชายวชิรวิทย์ พรหมพิทักษ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายวิภู แก้วบุญเสริฐ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงพิชญา สีสัน
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงพีรดา สุกติ
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงแพรวา สุทธิวงค์

์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงศนิษา แสนชัย
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงศรัณรัชต์ ตันกูล

๒๓/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงสุธาสินี คำงาม
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงสุภัคสิริ สมเพ็ชร
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๔๓

เด็กชายอดุลวัส พันสด
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ บุตรโคตร

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๓ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงปภาดา แสนไชย
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๔๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ กาศเมฆ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๔๗

เด็กชายฉัตรดนัย จันทร์ตะคำ
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงพิมพ์นิภา วงค์สุภา
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แต้ศิลปชัย
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงอริสรา ประมวลวงศ์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๕๑

เด็กหญิงภัคจิรา ประมวลวงศ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กหญิงพรนัชชา ขยัก
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กชายกฤษฎา กาวิล
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๕๔

เด็กชายคณิน ไชยมงคล
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปนะเจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กชายอภินันท์ สมบูรณ์จันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ เจียกขจร
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กหญิงธัญชนก ธรรมจะ
๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๕๙

เด็กชายจิรภัทร พระวิสัตย์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายธนพงษ์ สีสรรค์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงอภิษฎา สมบูรณ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายประหยัด ภิธรรมมา
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ณ เชียงใหม่
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงวรรณวนัช บุญยศ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ วุฒิวงค์
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กชายอธิป ศรีธนะ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๖๗

เด็กหญิงชนากานต์ หวลอารมณ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงศุภกานต์ ศูนย์กลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงปรายปานตา

สุขรมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายกันตพล พินิจสุวรรณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๗๑

เด็กหญิงณทยา แก้วเขียว
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายณัฐพล ยามี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กหญิงนุชเนตร ต๊ะวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๗๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ล้านสม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๗๕

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ถินจอม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กชายเดชคณิศร ไชยจำเริญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศักดิแสน

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๗๘

เด็กหญิงธัญชนก เวียงลอ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๗๙

เด็กชายจีรพัฒน์ สุนันต๊ะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายธนโชติ เริญไธสง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ ไชยมงคล
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ตรับไธสง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กชายณัฐปคัลภ์
โชคทรัพย์ปญญา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ อ่อนหวาน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายไชยวัฒน์ แก้วไสย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๘๖

เด็กชายปฏิภาณ ต๊ะผัด
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ ไชยมงคล
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๘๘

เด็กชายศิริชัย จันทนา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๘๙

เด็กชายเทวา ผลิศักดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๙๐
นางรัชนีวรรณ พัฒใหม่

๑๒/๑๑/๒๕๓๐
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายธราเทพ แสงพันธ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายภัทรดนัย ไชยมงคล
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๖๐/๑๘๙๓

เด็กหญิงศรุดา บัวหลวง
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๖๐/๑๘๙๔

เด็กชายจักรพงษ์ แสงพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กชายสุวิจักรณ์ โคตะคาม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

ระวันสุ
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ไชยลังกา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๘๙๘

เด็กหญิงนุชนาฎ ทุ่งปราบ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ใจปา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายเจษฎา เปรมบำรุง

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๐๑ เด็กหญิงประกายพรึก
ศรีวงศ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายไมตรี ถาแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงชนิสรา สิงห์บี

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงณลินทิพย์ ชนะสงคราม

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงองุ่น หิรัญวงษ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงธัญรัตน์ ไชยลังกา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงปติมน ทองจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงชุติมน สมุหบาล

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงธัญรดา จันแสง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงนภัสรา ศรีวงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงพิยะดา ไทยทวี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงศิริญากร อ้ายเปง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงธันย์ชนก คำมูลสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงพศิกา แบนขุนทด
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กชายธวัชชัย แก้วสร้อย
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงพนิตพิชา ใจไหว
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๑๗

เด็กชายธนากรณ์ พรมเสน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงเพ็ญลัดดา ใจแสวง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กหญิงนันทกา ใจปา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายอลงกรณ์ แก้วจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๒๑

เด็กหญิงปยาภรณ์ ราชจันต๊ะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงเจสซิง ทัม
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา สุนันต๊ะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๒๔

เด็กชายวุฒิชัย ดิษฐ์ทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๒๕

เด็กชายฐิติพงศ์ ชัยสุวรรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายนครินทร์ วงศ์แก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายศิลาศักดิ

์

ศรีโชติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงณภัทร พุทธเสน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงอรอนงค์ หงษ์ศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายรพีภัทร สุดตาจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ กาญจนี
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงทิพเกษร วงค์แก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๓๓

เด็กชายกิตติพัศ โพธิกลิน

์ ่

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายการันยภาส สุดตาจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายมติมนต์ ชำนาญ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กชายนฤเบศ ประภาเลิศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๓๗

เด็กชายภีมพัฒน์ หลวงแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงลักษมี ท้าวมิตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงเบญญาภา อุโมงค์นำโชค
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายพีรภัทร อินต๊ะลาศ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๔๑

เด็กชายธนกฤต ชัยปญญา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กชายชาติชาย ฉลาดธัญกิจ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ สะสาง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๔๔

เด็กชายกฤษฎา ไชยสถาน
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๔๕

เด็กชายนนทกร วงศ์วรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กชายศราวุธ คุณารูป
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กชายกฤติพงศ์ ศิริเกษ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๔๘

เด็กหญิงชลดา ชัยสถาน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๔๙

เด็กหญิงนฤมล มหาวรรณ์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงสุพรรษา วิชาเหล็ก

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงอัครมัย ใยดำ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๕๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศ์วรรณ
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงฐิติพร ยมสิทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุคำ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายสรวิชญ์ ไชยสถาน
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๕๖

เด็กชายอิทธิกร มะลิเงิน
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กชายพีรภัทร ยาลังสี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กชายไกรวิชญ์ นาเมืองรักษ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๕๙

เด็กชายปรินทร บัวอิน

่

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงภัทรธิดา ไชยมงคล

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายกรวิชญ์ มาลีเพ็ชร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ปมแปง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กชายอภิชัย คำติบ

๊

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๖๔

เด็กหญิงสโรชา ศรีชัยทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายพิชาภพ ต้างคำตัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงบุลพร พระวิสัตย์
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กชายธนดล สุกันทอง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๖๘

เด็กหญิงชลนิภา สุกันทอง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงชนกนันท์ คำแดง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายธนกฤต วรวิชิตชัย

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงพุธิตา บุญชุม
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๗๒

เด็กหญิงวันวิสา ปจเจริญ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กหญิงรชยา ชัยมานะ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงพิมพิกา ธีรเวโรจน์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กชายกฤตภาส ปนแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๗๖

เด็กชายพชรพล หวลอารมณ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายสิทธิโชค ขัติยศ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กชายรณพีร์ บินดุหมาน
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๗๙

เด็กชายจิราธิวัฒน์ กล้าหาญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๘๐
นายกรรชัย มุ่งหมาย

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงศิรดา ไชยมงคล
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงภัทรวดี ชัยวัง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๘๓

เด็กชายนัฐพล แสนชัย
๓๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๘๔

เด็กหญิงจิรัชญา ตระกูลวิโรจน์
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงปรายพนา กลมเกลียว
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงปยมน แซ่เตียว

้

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๘๗

เด็กหญิงอินทิรา กลมเกลียว
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กชายดาวแดง นนทอง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กชายชัยแดง นนทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายพงศ์บดินทร์ งามประสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงสภัสสรา อินทะรังสี
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายปุนภพ คำมูล
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงณัชชานันท์ หมันขัน

้

๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กหญิงสุภนิดา เวียงลอ
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๙๕

เด็กชายทักษ์ดนัย ทาคามา
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายวทัญู สิงห์ใจ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๙๗

นายภาณุเดช ทองคำ
๐๖/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กชายไกรวุฒิ สุโพธิคำ

์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๑๙๙๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ คุดขำ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงกัลยา ศิรประภารัตน์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงปุณิกา บุญสิงห์มา

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายปรานต์วิชญ์ จิณะชิต

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายจิรัฐพงศ์ มณีชัย

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายกฤตชญา ศรีวิชัย

๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายวรกวินทร์ พระบาลี

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงสุมิตตรา ชืนเมือง

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงอนุธิดา บุญสิงมา

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงพรสวรรค์ พระบาลี

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงสิริวิมล ฟกแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายภูริ วงศ์ใหญ่

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายไชยภัทร ไชยศรีรัมย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงศิริพร อุปมา

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายบุญฤทธิ

์

แก่นเมือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายนิธิกร สนิทชาติ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองเอก

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายไกรวิทย์ ชัยสอาด

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายนพดล ไชยพรม

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงพัชรพร ศรีมาชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

กล้วยแพะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายจีรวรรธ มณีชัย

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงดวงกมล ทันเจริญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายกรวิชญ์ ทันสมยะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายนัฐดนัย สอนมา

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายปวรุฒม์ ตระกูลชัยทิพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายอภิวิชญ์ เมืองภา

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงวิยดา บุญสิงมา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายจิรัฏฐ์ ชัยปญญา

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายชนาธิป คำลือ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายวุฒิกร มะโน

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงหิรัญญา ภูิธิเบตร

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายอินทราชัย เรือนสอน

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายขจรธรรม ศรีวิชัย

๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เล็กบาง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายกิติกุล สุกันทอง

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายนวมินทร์ แสนกุล

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ งามนอก

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายวัชรกร ชัยศิริ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงกัญญ์วรา สุกันทอง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงคณิชา ไชยกุล

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงจิตรานุช ดอกสัก

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปะระชัย

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายเกียรติวริศ น้องศรีลา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายกิตติกร ผลกิจ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายศิริชัย มูลปุก

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงประสิตา มุมวงค์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงมนัสชนก อุตตะมะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงพลอยชมพู อินต๊ะจักร

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายชยุตพงษ์ วงค์ใส

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายฐิติวัฒน์ สวัสดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายคาร์โล เดสคอนติน

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายคมกริช ใจลังก๋า

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงรุจรดา อุตะมะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงอรจิรา อินถา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงสุชาดา ปกจุมปู

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงวารุณี สายวงค์ใจ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงธัญพิชชา กับปนะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงกัณฐิกา จันทร์ต๊ะนาง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายนิรชัย ศิลปไพราช

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงขวัญชนก อุตตะมะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงณัฐชา ควรชม

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายสิทธินนท์ ทาจีน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายจอมทัพ มุสิกะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ปญญา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายรัชชานนท์ ปนใจ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๖๕
นางสาวกฤติมา มะโนพรม

๑๔/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๖๖
นางสาวพวงผกา ตาเบ้า

๐๓/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๖๗
นางภัคจิราพร ไชยบาล

๒๒/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๖๘
นางอัจฉรา ยานะธรรม

๑๙/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงธมนวรรณ การะวัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแฝกใต้ วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงพรชิตา น้อยตุ่น

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแฝกใต้ วัดดงอินตา  

พย ๓๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายณัฐดนัย ไชยเลิศ

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันขวาง วัดโพธาราม  

พย ๓๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงชนินาถ ไชยหมู

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันขวาง วัดโพธาราม  

พย ๓๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงศิริฤทัย ปญสุวรรณ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันขวาง วัดโพธาราม  

พย ๓๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ก๋าใจ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงคฑาทิพย์ ปงคำเฟย

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงธารารัตน์ เทียมจิตร

๑๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายธีรเทพ รุ่งเรือง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายอภินันท์ แสนหลวง

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายกริชกร ใจติบ

๊

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายพีรพัฒน์ กาแว่น

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายสิรวิชญ์ ใจเมือง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงสุชัญญา จันทร์ทะระ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงนันทิพร ชัยก๋า

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงกนกพร อนุวงศ์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงอริสา กาวิโสด

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงมัลลิษา รืนอารมย์

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงมลฐิณี อู่ตะเภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงนิตยา การินทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงสุพัฒตรา อุ่นเอ้ย

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายกิตติภณ ตังฝาย

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ วัดศรีเกิด  

พย ๓๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายทัตพล เถาวัลย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ วัดศรีเกิด  

พย ๓๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายกฤษณพงศ์ ตังฝาย

้

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ วัดศรีเกิด  

พย ๓๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายอชิรวิทย์ ศูนย์กลาง

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ วัดศรีเกิด  

พย ๓๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงธาดารัตน์ บุญจันทร์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ วัดศรีเกิด  

พย ๓๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงนันทรัตน์ หมงมังมี

่

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ วัดศรีเกิด  

พย ๓๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงพัชราพร เปงบังวัน

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ วัดศรีเกิด  

พย ๓๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายกฤษณัท ทะชัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ วัดศรีเกิด  

พย ๓๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายวรเชษฐ ดีเพ็ชร์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายสุทธิภัทร จ๊ะธรรม

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงกนกพร บุญชืน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงสุพิชฌา จันต๊ะนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายอภิวิชญ์ พลเพ็ง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงเทียนทอง หล้าแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงเกวลิน ธรรมสอน

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายชิตพล ปญญาโน

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงญาณิศา โยมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๐๗
นายประพันธ์ ทนันชัย

๑๕/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๐๘
นางกนิษฐา กาจินา

๑๙/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๐๙
นายกมลรัตน์ เจนใจ

๑๗/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๑๐
นางสาววรุณ สายวงค์ใจ

๓๐/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๑๑

นางวิยะดา จิตชู
๐๓/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๑๒

นายสุริยนต์ อุนจะนำ
๐๓/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๑๓

นางอรัญญา สุขเกษม
๑๗/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายสุชาติ ใจลังก๋า
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กชายธนาเทพ จิโนต๋า
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๑๖

เด็กชายธนาธิป จิโนต๋า
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายนัทธพงศ์ หล้าแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ ปงเทพ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กชายสุรพัศ จันทร์ตา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำผงสม

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กหญิงพิชญา ก๋าลือ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมเทศ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงพศิกา จินะวรรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๒๔

เด็กหญิงภาวิณี สินเปยง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กหญิงอรไพลิน มุสิกะ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายศักดินนท์ แก่นแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๒๗

เด็กหญิงลภัสรดา ใจลังก๋า
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายชนนัช จินะวรรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายปภาวิชญ์ อินชู
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายภาคิน ศรีใจปอ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๓๑

นายชนธัญ ติบเมืองมา

๊

๐๑/๑๐/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กชายธนโชติ อภิวงค์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ อะถะสี
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๖๐/๒๑๓๔

เด็กชายณัฐพล ทวีรัตนโชติ
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๖๐/๒๑๓๕

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ โอต๊ะแปง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงนัยน์ปพร คำแหง
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงพิจิตรา แซ่พ่าน
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงศุภิสรา อะคะโล
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๖๐/๒๑๓๙

เด็กหญิงจุฑามาศ สว่างวงค์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงวิลาสินี โลจันทร์ติ

๊

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปกะเข็ม
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๖๐/๒๑๔๒

เด็กชายเทวราช คำมา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๔๓

เด็กชายยศพนธ์ เมืองสุวรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กชายยศพัทธ์ เมืองสุวรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กชายภาณุภัทร อุดต๊ะสอน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๔๖

เด็กชายอธิชาติ อินสุวรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๔๗

เด็กหญิงสิรีธร มาหล้า
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กหญิงฐิตาภา ผิวทอง
๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กชายเกษตร โท๊ะวัง
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ปญสุวรรณ

๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๕๑

เด็กชายทัตเทพ สุริยะปอ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจพรม
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ฟองคำ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงกัญญาวรรณ

โยธา
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๕๕

เด็กหญิงปยะภรณ์ ใจพรม
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

สายนำเย็น
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กชายธนาธิป ทองยะ
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๕๘

เด็กชายภานุวัฒน์ สีหะยัก
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๕๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา สุดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงวาสนา แสงดาว

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงกฤติยาณี สกุณา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๖๒

เด็กหญิงพรธิดี เปล่งศรีชัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงพรราชภัฎ ปอกบุญเรือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กชายชัชรญาณ มาวะดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๖๕

เด็กหญิงสุวนันท์ จาสม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๖๖

เด็กหญิงสุกัญญา อุดทาสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงอินทิรา ปนสุวรรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายสิรภัทร ปากันสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๖๙

เด็กชายจุฑาวุฒิ แลวงค์นิล
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงกัญญาภัทร ภูผานิล

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กชายกษิดิเดช

์

อยู่ทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กชายไกรวิชญ์ พรมจักร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๗๓

เด็กชายชินวุฒิ เมืองมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๗๔

เด็กชายเทพธนา ปญจะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายธัญพิสิทธิ

์

บัวเขียว
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กชายนพไนย โสภา
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กชายพัชรพล ใจยะสม
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๗๘

เด็กชายเรตินัยน์ ปงลังกา
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายสรรพฤทธิ

์

ใจยะเลิศ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงกมลพรรณ อินเปง

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๘๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คนสม
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๘๒

เด็กหญิงจุทามาศ ไทยนาทม
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงชลธิชา ยศแผ่น
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงธันยภรณ์ ธรรมใจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๘๕

เด็กหญิงภัคจิรา ตุ่นแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๘๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ สารพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กหญิงมาติกา ขันแก้วเมืองมูล
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงวรัญญา มุทธาธร
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๘๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ เรือนงาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงอินทุอร อินถา

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายนนทวัฒน์ จ๋อมแปง
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กหญิงวณิตชญา ศรีสมจิต

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๙๓

เด็กชายชิตพล เกิดเขียว
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๙๔

เด็กชายพุฒิเมธ ศรีใจ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายสุรกิจ ภาชนนท์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายอนุสรณ์ จิตต์ปรีชา
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๙๗

เด็กหญิงจิยดา ใจเอ้ย
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กหญิงจุฬาพันธ์ คำก๋อง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กหญิงธาวินี สินเปยง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงพรชิตา ก๋าใจ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงพวงผกา มณีพรม

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงวิภาดา

ปราโมช ณ อยุธยา ๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงสุทธิดา เจตจอหอ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงสุรัตน์ดา ดีหล้า

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๐๕
นายกรวิชญ์ วรรณสอน

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายณัฐพล แก้วเด็จ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายณัฐภัทร ปนแปง

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ สมเปง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายภูมิภัทร ศรีวิชัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายศราวุธ ใจศรีธิ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

กำปนันท์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๑๒

เด็กชายสราวุธ สิงห์ทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๑๓

เด็กชายสุริยา เขียวคำปน
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กชายอนุรักษ์ จอมเตียง

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงกวินธิดา ก้อนราช
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๑๖

เด็กหญิงกาญน์สินี เชือเมืองพาน

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๑๗

เด็กหญิงจารุวรรณ แก้ววรรณรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงญาณิศา ธิลาใจ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงณัฏฐา สมมะนะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงณัฐพร ดีหล้า

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๒๑

เด็กหญิงนภธิพร จิโนสา
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงภัชลิตรา เปงบังวัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายธวัชชัย จาสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๒๔

เด็กชายปุณณวิทย์ แสนโข
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๒๕

เด็กหญิงพรพรรษา ตันเครือ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายพิเชษฐ์ พันหนองหล้า
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๒๗

นายวุฒิพงษ์ ปรีจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงธัญรดา จันทร์ศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๒๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ นารินทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงเบญญาภา ฝนจุมปู

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงเมทินี ชมภู
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๓๒

เด็กหญิงวรรธิษา สะพานแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กชายโชคนำชัย คำดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายกฤษณพงศ์ เขือนวัง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กหญิงประภาพร เครือตา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๓๖

เด็กชายพีระวัฒน์ หล้าเฟย
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงชรินรัตน์ อินจุมปุ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๓๘

เด็กหญิงสุวรรณา ทองยะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๓๙

เด็กชายบดินทร์ชัย ปตตัง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๔๐
นายอุเทน กันธะปอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๔๑

นายทวิทย์ คำชุม
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๔๒

นายธนกฤต สามเมือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๔๓

นายสหฤทธิ

์

กินีสี
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๔๔

นายพร้อมพันธ์ ก๋าใจ
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๔๕

นางสาวขวัญฤทัย ดวงใจ
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๔๖

นางสาวปยนุช อินเรือน
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๔๗

นางสาวอาทิตยา ดังไธสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๔๘

นางสาวปรียาภรณ์ อารมณ์ฤทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๔๙

นางสาวฐิติกานต์ จันทร์เกิด
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๕๐
นางสาวญัฏฐธิดา บัวเขียว

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๕๑

นางสาวกุลนิภา มุสิกะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๕๒

นางสาวกิตติยา คำแปง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๕๓
นางสาวทัศนีย์วรรณ คำแปง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงชญานี ยิงสวัสดิ

่ ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๕๕

นางสาวพิมพ์ผกา ก๋าวิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๕๖

นายสิทธิพล อ่อนคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๕๗

นายเดชานนท์ ภาชนนท์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๕๘

นางสาวอภิยฎา จักอินต๊ะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๕๙

นางสาวอมรพรรณ มาวะดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๖๐
นางสาวรุ่งนภา สุธรรม

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๖๑

นางสาวนัทธพร ก๋าอินตา
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๖๒

นางสาวสุนิสา แก้วนวล
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๖๓

เด็กชายฉัตรมงคล คำเผ่า
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๖๔

นายนพดล ศรีใจปอ
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๒๖๕

นายณัฐวุฒิ บัวเพ็ชร
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๖๖

นายศราวุฒิ ใจมิภักดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๖๗

เด็กชายจิรายุทธ กาละ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๖๘

นางสาวนันทิชา หล้าคำมูล
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๖๙

นางสาวขวัญจิรา ใจมา
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๗๐
นางสาวดวงเดือน บุญทาทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๗๑

นางสาวสุทินา แสนพรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๗๒

นางสาวรุจิพร ก้อนเรือน
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

อภิวงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๗๔

เด็กหญิงจิณห์วรา ต๊ะชมภู
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๗๕

นางสาวกนกพรรณ เขียวคำปน
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๗๖

นางสาวกัลยากร เหมาะดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๗๗

นายวีระชัย สิงคะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๗๘

นางสาวสุทธิตา เครืองสนุก

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๗๙

นางสาวภัทราภรณ์ ไพสิฐวิโรจน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๘๐
นางสาวสุวนันท์ นะตา

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๘๑

นางสาวปพิชญา จันทร์แก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงอินทิรา กันทะเปง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๘๓

เด็กชายปรเมษฐ์ บุญเรือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๘๔
นางสาวกานต์พิชชา ชุมปวน

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงสุชัญญา เมืองมา
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๘๖

นายอลงกรณ์ พรมมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๘๗

นางสาวอันนา อิชิอิ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๘๘

นางสาวสตรีรัตน์ นามปญญา
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๘๙

นางสาวพิชญาภา คำศรีนวล
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๙๐
นางสาวทิพย์เกษร ปกจุมปู

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๙๑

นายขจรศิลป สุวรรณวงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๙๒

นายพชรพล ทาจุมปู
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ปงดอย
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๙๔

นายกฤษณพงษ์ วงค์ติบ

๊

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๙๕

นายพัชรพล สายะหมี
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๙๖

นายอนุรักษ์ นามปญญา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๙๗

นายธีระภัทร สาดนอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๙๘

นางสาววีรยา แจ่มเจริญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๒๙๙

นายเก่งกาจ ณ ร้อยเอ็ด
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๓๐๐
นายเกียรติพงษ์ ไชยบาล

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๐๑
นางสาวพัชรพร สายะหมี

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๐๒
นางสาววาสนา จันทร์ต๊ะนาง

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๐๓
นายฐิติกร โภชน์เจริญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๐๔
นายธีรศักดิ

์

ต๊ะต้นต้อง
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๐๕
นายนัฐชรินทร์ ทาจุมปู

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๐๖
นายพุฒิชัย ไฝเครือ

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๐๗
นางสาวกุลจิรา กันธะปอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๐๘
นางสาวจิรัชยา หล้าแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๐๙
นางสาวชัญญานุช คำเหมย

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๑๐
นางสาวธิดารัตน์ สีใจสุ

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๑๑

นางสาวปยธิดา ใจจม
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๑๒

นางสาวมณีรัตน์ จอมแสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๑๓

นางสาวอารียา เทพสุวรรณ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๑๔

นายนัทธพงศ์ ก๋าเขือน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๑๕

นายปรัชญา เสโตบล
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๑๖

นายศักรินทร์ แสนเมืองอินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๑๗

นางสาวนันทิตา อินแก้วมูล
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๑๘

นางสาวสิริพร ปนเปง
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๑๙

นางสาวสุนิดา ปญญาคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๒๐
นางสาวอมรรัตน์ คำแปง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๒๑

นางสาวอัญชลิกา ตาแก้ม
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๒๒

นางสาวอุมารินทร์ อ้ายตุ๋ย
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๒๓

นายพิศณุ จิโนต๋า
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๒๔

นายอนุวัฒน์ เครืออิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๒๕

นางสาวชนัญชิดา ก๋าใจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๒๖

นางสาวณิชากร สายสาธร
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๒๗

นางสาวเปรมกมล ศรียงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๒๘

นางสาวภิญญดา ศรีทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๒๙

นางสาวรัชฏาภรณ์ ใจประการ
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๓๐
นางสาววริศรา ก๋าลือ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๓๑

นางสาวสริตา สมณา
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๓๒

นายกฤษณพงษ์ กันทะพะเยา
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๓๓

นายชายณรงค์ มือกล้า
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๓๔

นายภาสกร เรืองกิจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๓๓๕

นายสรรเสริญ แก้วกลาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๓๖

นางสาวขวัญฤทัย มโนวงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๓๗

นางสาวชลธิชา ณ ถลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๓๘

นางสาวณัชนก ถาเกียง

๋

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๓๙

นางสาวทัศนีย์ ธรรมใจสุ
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๔๐
นางสาวภัทธิราพร ท้าวลาน

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๔๑

นางสาวอรจิรา ใจประภา
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๔๒

นายศักรินทร์ ยาวิระ
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๔๓

นางสาวกมณพัชญ์ วันจะก๋า
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๔๔

นางสาวเกสร สายทิ
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๔๕

นางสาวธิดารัตน์ แซ่แต้
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๔๖

นางสาวปาริฉัตร แดงทำดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๔๗

นางสาวพัชราภรณ์ ก๋าพรม
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๔๘

นางสาววาสนา ถาฝน
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๔๙

นางสาวหนึงฤทัย

่

ปอกบุญเรือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๕๐
นางสาวอาทิตยา ปวงทานี

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๕๑

นางสาวจรัสศรี ใจปราการ
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๕๒

นางสาวรัชฎาภรณ์ ธิลาใจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๕๓

นางสาวศุภารัตน์ เขียวคำปน
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๕๔

นางสาวฐิติมา เครือตา
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๕๕

นายสถิระ สิงห์คะมาลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๕๖

นายนนทกานต์ ยอดดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๕๗

นายกรวิชญ์ ปงวงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๕๘

นายสุรวิชญ์ สายวงค์เดือน
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๕๙

นางสาวปฐมพร ปงวงค์
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๖๐
นายสุทธวีร์ ถาก๋าวิล

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๖๑

นางสาวกนกพร ปงวงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๖๒
นางสาวปรัชญาภรณ์ วงค์เครือใจ

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๖๓

นางสาวภัทราภรณ์ วรไวย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๖๔

นางสาวภริดา อินถา

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๖๕

นางสาวพรวิภา จัตตุวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๖๖

นางสาวสายฝน อันทะปญญา
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๖๗

นางสาวปรีญานุช ลอยสุวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๖๘

นางสาวธนาภร ปุกฝน

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๖๙

นางสาวนำฝน มุมวงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๓๗๐
นางสาวพิมพ์พกานต์ ใจมุ่ง

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๗๑

นายธีรโชติ ใจบุญทา
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๗๒

นายนภดล ฝนจุมปู
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๗๓

นายวรทัต บุตรจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๗๔

นางสาวสร้อยทอง กิจตาวงศ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๗๕

นางสาวสุอังคณา แสนบูราณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๗๖

นางสาวอัฉราพร ปาละมะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๗๗

นางสาวอุไรวรรณ ปกแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๗๘

นายนรินทร์ อินต๊ะเอ้ย
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๗๙

นายเสถียรพงษ์ พินิจสุวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๘๐
นางสาวรุจิรา ปนสุวรรณ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๘๑

นายคณัสนันท์ มะโนลา
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๘๒

นางสาวยุวดี ศรีพรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๘๓

นายภูวนนท์ ภูจำปา
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๘๔

นายอลงกรณ์ ธิลาใจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๘๕

นางสาวพิทยารัตน์ เครือแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๘๖

นายศิวกร เผ่าสิงห์
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๘๗

นายวีระยุทธ สิงคะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๘๘

นางสาวกรรณิการ์ จำมะเทวี
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๘๙

นางสาวกิงกาญจน์

่

ครุฑกำจร

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๙๐
นางสาวชนิกานต์ ก๋าวิต๊ะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๙๑

นางสาวชัญญานุช อุตตะมะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๙๒

นางสาวฐิติรัตน์ ก๋าใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๙๓

นางสาวณัฎฐธิดา มะโนใจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๙๔

นางสาวปยฉัตร ปกแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๙๕

นางสาววิสสุตา ทาจีน
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๙๖

นางสาวพรกมล สุขโท้
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๙๗
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองยะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๙๘

นางสาวมินตรา คำปา
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๓๙๙

นายอนุชา แซ่จ๋าว
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๐๐
นายนาวี ศรีวิชัย

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๐๑
นายทิวัตภ์ จุมปาคำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๐๒
นายสังคม ราชใจยา

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๐๓
นายนพณัฐ วงศ์คำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๐๔
นางสาวจิรัญญา แก้วธิดา

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๔๐๕
นายภัทรวรรธน์ อินต๊ะวิไชย

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๐๖
นายศุ ภกร นามปญญา

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๐๗
นางสาวธมลวรรณ นาคะยะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๐๘
นางสาวฐิตาพร เมืองมาคำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๐๙
นางสาวนลินภา

ใจปรีชาวัฒนากูล ๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงบุณฑริก ไชยณรงค์ศักดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๑๑

เด็กหญิงสุนารี ศักดิเจริญชัยกุล

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายพลวัตร หนูผาบ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๑๓

นายสิทธิกร ใฝจิต
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายโอเล่ อเล็กซานเดอร์

อับราฮัมเซ่น
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๑๕ เด็กชายKeanu Olsen
Abaniel

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กหญิงเจนจิรา ฟูแสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กชายศุทธวีร์ แซ่โซ้ง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๑๘

เด็กชายบุญมี แซ่โซ่ง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๑๙

เด็กชายธญาวัฒน์ บุญสม
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายเชาว์วัฒน์ ชุ่มวงค์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่เติน

๋

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๒๒

นายวันชัย สุริยะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๒๓

นางสาวกชพร รัฎฐพิชญา
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๒๔

นางสาวกชพรรณ รัฎฐพิชญา
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๒๕

นางสาวญาดา ไชยมงคล
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๒๖

นางสาวชัญญา ไชยมงคล
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๒๗

นางสาวขวัญทิพย์ ไทยใหญ่
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๒๘

นายวัชรพงศ์ ฟูแสง
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๒๙

นางสาววรนุช วรกิจพาณิชย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๓๐
นางสาวกมลลักษณ์ มีชำนาญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๓๑
นางสาวดาวเด่นนภา จอดนอก

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๓๒

นางสาวดวงดาวฤดี จอดนอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๓๓

นายรัฐนันท์ วังเสาร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๓๔

เด็กหญิงนัฐทิชา วงค์ราษฎร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๓๕

เด็กชายกันตพงศ์ สิทธิมงคล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กชายจตุพล เทพราช
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กหญิงสุจิตรา บุญญโก
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๓๘

เด็กชายพงษ์ปกรณ์ วงศ์เมือง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๓๙

เด็กชายจิติพงษ์ พรหมศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๐ / ๘๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงนฤมล สุริวงค์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงโสภิศนภา ปวงคำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๔๒

เด็กหญิงอนิศรา เมืองมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายถุงเศรษฐี ศรีรุณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงชนกานต์ อินต๊ะจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กชายภัครภณ อ้อยบำรุง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๔๖

เด็กชายนวัติชัย ใสสม
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงกรกนก เลียวชวลิต

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กชายธนรัฐ ศรีวิชัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กชายคุณานนต์ สมศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงพีรนันท์ แข็งธัญกิจ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กชายภูวดล ไชยสาร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายพิพัฒนพงษ์ ปงยศ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กชายทินภัทร มากสุก
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๕๔

เด็กหญิงปภัสรา ทองทา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ อ้อยหวาน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายวัชชิระพจน์ สังข์บุญชู

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กหญิงพีรนันท์ เกวียนคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๕๘

เด็กหญิงรุจิราพร ชัยวรณ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงสวรส คาโต้
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงกมลวรรณ สายถิน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กหญิงวิลาสินี ขัตธิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๖๒

เด็กชายณัฏฐ์นันท์ จันทร์ประเสริฐ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กชายวิทวัฒน์ ขยันขาย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กชายณัฏฐกร สุทธิ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กหญิงธัญพิชชา สร้อยเพ็ชร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๖๖

เด็กชายพีรพล ยอกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กหญิงวรัชยา อ้อยหอม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กหญิงปทุมพร เรียบร้อยกิจ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๖๙

เด็กชายอัมรินทร์ สายยืด
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ เดียวสุรินทร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงชนันชิดา คำดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กชายศิรภัทร เพียรการ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กชายศรายุทธ เสมอใจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๗๔

เด็กหญิงพรปวีณ์ สมวรรณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงภัทราพร ทาระการ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กหญิงพุธิตา พุทธเมฆ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๗๗

เด็กหญิงยูริ ธิวงศ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงกชพร หลานปอ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กหญิงพัชราพร บุญพอ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงณัฐวรา เพชรประณีต

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ จันทร์เทพ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กหญิงศิริญญา สิงห์แก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กชายวิทวัส ทองเครือ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กชายคชภัค เภตรา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๘๕

เด็กหญิงชนนิกานต์ ลอยเลือน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ พานทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กหญิงกัญญา ฟองศักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กชายปวรุตม์ คำดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๘๙

เด็กชายอคิรา เจนใจ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายนิธิศ พิชิตวงศ์ตระกูล

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงปริยากร อินต๊ะก๋อน
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงศุภณัฐ วงค์สม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๙๓

เด็กหญิงธนัญญา ทาสุคนธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงปุณยาพร เหิมฮึก
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กชายวีรภัทร ขันธวิจารณ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กหญิงวริษา ยาโน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๙๗

เด็กหญิงณัฐชยา ช่างคำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กชายชนินทร์ บัวเผือน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กชายไชยการณ์ อ้อยบำรุง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายณัฏฐกร เขือนแก้ว

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายจิรกร ยะเลิศ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายนิติภูมิ หอกระโทก

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา รัตนธรรม

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา มหายศ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายปริยกร สังวรณ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายณัฐนันท์ สุขเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงจินต์จุฑา อ้อยหวาน

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงนาราภัทร จันทร์สา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงลอองดาว จันทร์ฟู

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๒ / ๘๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายธนัญชัย สระอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กชายพลกฤต กตัญู
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๑๒

เด็กหญิงนวรัตน์ สมณะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงวิชญาดา เทือกธรรมมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กหญิงชนน สารทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายณัฐพล สุขตัว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๑๖

เด็กหญิงเรณุกา แสนจิต
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายบรรณวัชร แลไชย
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงทิพย์นภา กัณหา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงปราณปริยา จันต๊ะหอม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงศุภิสรา ดอนมูล

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กหญิงสุกัญญา จ๋าวตะกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กหญิงวริศรา สังข์เงิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงวีรภัทรา วาเพ็ชร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๒๔

เด็กหญิงวรัชยา พวงมาลัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กชายพงค์พิช กรัชกายภาค
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงนาเดีย เมคาน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์พวงเสน
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๒๘

เด็กหญิงปณณพร คิดเคียน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงนริศรา มาแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายภูมิรพี ผัดดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กชายวายุ คูชลธารา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๓๒

เด็กชายสิชนนต์ ขยันขาย
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงจิรนันท์ สมวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กชายสหรัฐ กันธะวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กชายพีรภัทร พรหมศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๓๖

เด็กชายพรพิพัฒน์ ฟูคำมี
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายถิราวุฒิ ปาสา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กชายสุทธิภัทร วงศ์ปญญา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กชายภูวนัย ส่องแสง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงเขมจิรา เกิดทรัพย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงปรียาภา ศรีใจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงพัชริดา แซ่โฟง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงประภัทรสร สนันนาม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๔๔

เด็กหญิงธนัสดา จิตรเสงียม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กหญิงพนิตอนงค์ อ่องคำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงนัฐธิชา วงศ์มูล
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๔๗

เด็กชายวัชรพล ผาโพธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงกนกพร พรรคเจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงรัตติญาภรณ์ วงค์หาญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงณัฐชยา หัทยารักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๕๑

เด็กหญิงอาทิตยา พรหมศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กชายนรเศรษฐ์ แลสันกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กชายธนธรณ์ ทองยะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายจตุพล อินต๊ะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๕๕

นางสาววชิราภรณ์ ปรังประโคน
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายฆโนทัย รัตนธรรม
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กชายประกาศิต ใจน้อย
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ชุ่มอภัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๕๙

เด็กหญิงภีรณีย์ คูเรืองรัศมี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายพงศธร ใหญ่วงค์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กชายปฏิมากร สาคร
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๖๒

เด็กชายก้องภพ ทิมาไชย
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ผัดดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายนิรวิทธ์ แปงศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงกานต์มณี ปาตุ้ม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กชายอรรณพ เครือสาร
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๖๗

เด็กชายพีรพัฒน์ อ้อยหวาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงจิรภิญญา บัวงาม
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กชายนคร ใจอะกะ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)

วัดเชียงหมัน

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายทินกฤต วงค์ไชย

๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)

วัดเชียงหมัน

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๗๑

เด็กหญิงกุลจิรา วงศ์ไชย
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)

วัดเชียงหมัน

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สองศรีใส
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)

วัดเชียงหมัน

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ เสทา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)

วัดเชียงหมัน

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๗๔

เด็กหญิงวริศรา ยามาชิตะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)

วัดเชียงหมัน

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๗๕

เด็กหญิงวิภาวี วงค์ไชย
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)

วัดเชียงหมัน

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงอทิตยา ชืนวงศ์

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)

วัดเชียงหมัน

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงสวรส สร้อยเพ็ชร
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)

วัดเชียงหมัน

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๗๘

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ หอมหวาน
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)

วัดเชียงหมัน

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๗๙

เด็กชายสิทธิชัย เดชะบุญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)

วัดเชียงหมัน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงโยทะกา ขจรสกุลวงศ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)

วัดเชียงหมัน

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ฟกแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)

วัดเชียงหมัน

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายยุทธการ บัวนาค
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงเกณิกา ทิพย์พมร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ ลิมปศิริสันต์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๘๖

เด็กหญิงนงเยาว์ ฟกแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงพิชญาภาา จาจุมปา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงรัตนาวลี ดูการดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๘๙

เด็กหญิงวนิตรา เอืมหยิงศักดิ

้ ่ ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายกฤษนัย โตสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงชุติการ์ ไชยแรง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๙๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วอินทะจักร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงดาราวรรณ รวมสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๙๔

เด็กชายธีรภัทร สมศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กชายอนุวัฒน์ พรมคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงศ์สม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ธิยะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๙๘

เด็กหญิงณัฐมน ตันกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงดวงเนตร บุรีเรือง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงพัณณิตา ธุวะคำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงลลิตา พุทธสอน

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงณิชนันท์ นามวงค์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ วงศ์ไชย

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงปริญญา ฟองจำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๐๕
นายธนดล กันเสย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๐๖
นางสาวพิยะดา ขาวแสง

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๐๗
นายรัฐกานต์ เทพด้าย

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๐๘
นางสาวจิริยา ศักดิสูง

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงวราภรณ์ ฟกแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๑๐
นางสาวจิรัชญา เดชชัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๑๑

นางสาวละออ พารจริง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๑๒

นายธันวา เทียมทัด
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๑๓

นายทิวากร กัลยา

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๑๔

นายปยะพัชร ปงเมือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๖๑๕

นายสิรวิชญ์ เนตร์ผาบ
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๑๖

นายกิจการ ปญญาฟู
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๑๗

นายสิทธิศักดิ

์

สิงห์แก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๑๘

นางสาวพัชริดา สูงขาว
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๑๙
นางสาววนิดาวรรณ เทพน่าน

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายวิชรัช ทิศธรรม

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๒๑

เด็กชายณัฐวัตร ชอบจิต
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กชายอภิรักษ์ ดู่แก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา พรมตาแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กหญิงวริศรา โรจนดิลกเสถียร
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๒๕

เด็กหญิงสุพิชญา ทิศสุกใส
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงสุภัทฌา ตันกูล
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กหญิงกัลยานันท์ ตันกูล
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กชายศักดิชัย

์

ศรีมหาดไทย
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๒๙

เด็กหญิงคุณัญญา ดู่แก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายศิริพล เรียบร้อย

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายชัยปรากานต์ ดวงแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงณัฐวรา แร่กระสินธ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๓๓

เด็กชายยุทธพิชัย กล้าหาญ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กชายธีรพงษ์ คำลือ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กชายธรรมภณ รวมวงศ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๓๖

เด็กชายนพเก้า ใจเสือกุล
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๓๗

เด็กชายภัทรพล บรรจง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กชายจตุรชัย พิเคราะห์
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กชายภาคภูมิ นำสา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายศิรเมศ เขือนแก้ว

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๔๑

เด็กหญิงนภสร มรรคนา
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กชายชนาธิป ชุมภูชนะภัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายชวัลวิชญ์ ขยัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กชายณัทมน ใจกล้า
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๔๕

เด็กชายนักปราชญ์ มัฆวาฬ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ เชือหมอ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กชายสิทธิเดช วงศ์คำมา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กหญิงเขมจิรา ฉลาดการ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๔๙

เด็กหญิงเจนจิรา กล้าหาญ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงชนัญญา จันทวงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงชมพูนุท ชมภูชนะภัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๕๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เสมอ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กหญิงฑิมพิกา ดอนจุ้ย
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงนงค์เยาว์ จันต๊ะ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงประกายแก้ว

ปจจะวงค์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๕๖

เด็กหญิงพิชญาดา อุ่นเรือน
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กหญิงอัญชิสา ปนแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กหญิงธรรศจรส หลักเมือง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๕๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ หมันการ

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

บรรจง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กชายรัตนพล จันเงิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กชายเจษฎา คำลือ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กชายตะวัน แก้วรักษา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๖๔

เด็กชายตุลธร ชุมภูชนะภัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายธีรภัทร บรรจง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ปจจะวงค์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ ผิวเหลือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๖๘

เด็กชายณัฐดนัย จันทะลี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กชายศราวุฒิ ใจลา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๗๐
นายเพิมพูล

่

เตชะแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กชายชัยอนันต์ บุญนำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน วัดเชียงบาน  

พย ๓๔๖๐/๒๖๗๒

เด็กชายศุภกร สูตรอุดม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน วัดเชียงบาน  

พย ๓๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายอนาวิน มนสุวรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน วัดเชียงบาน  

พย ๓๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กหญิงวณิชยา มังคลาด
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน วัดเชียงบาน  

พย ๓๔๖๐/๒๖๗๕

เด็กหญิงปภาริดา สุรวิทย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน วัดเชียงบาน  

พย ๓๔๖๐/๒๖๗๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ ปจวงศ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน วัดเชียงบาน  

พย ๓๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กชายณัฐพล ใจมูล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน วัดเชียงบาน  

พย ๓๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กชายจิรายุ เครือมะณี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน วัดเชียงบาน  

พย ๓๔๖๐/๒๖๗๙

เด็กชายธนภัทร ภู่หลุ่น
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน วัดเชียงบาน  

พย ๓๔๖๐/๒๖๘๐ เด็กหญิงสมปรารถนา
หอมนาน

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน วัดเชียงบาน  

พย ๓๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงกมลพร การะยศ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน วัดเชียงบาน  

พย ๓๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงนริศรา ฉิมกูล
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน วัดเชียงบาน  

พย ๓๔๖๐/๒๖๘๓

เด็กหญิงณัฐฐาวีนุช แซ่เตียว
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน วัดเชียงบาน  

พย ๓๔๖๐/๒๖๘๔

เด็กชายวชิรญาณ์ ไชยบาล
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๖๘๕

เด็กชายเทพทัต แดนกาไสย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงวนัฐดา เหล่าสุพรรณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๖๐/๒๖๘๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชำนาญยงค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงรักตะวัน เขตประการ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงอรัญญา คำอร่าม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายสิรภพ แสนโบราณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๖๐/๒๖๙๑

เด็กหญิงธนกมล แสงสว่าง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กชายวาทิต กฤษวี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงขนิษฐา อิมใจ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงศุภิสรา วิชาคำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๖๐/๒๖๙๕

เด็กหญิงนภาทิพย์ ไชยนามล
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กชายจิรายุ อำนวย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงนันทวัน จงสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ประเสริฐสังข์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงพัชรพร คำคง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชัยชุมภู วัดศรีกู่เอียง

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงศรสวรรค์ ขันจันทา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชัยชุมภู วัดศรีกู่เอียง

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงศลิษา ศรีคำ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยชุมภู วัดศรีกู่เอียง

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายเมทนี พรมรัตน์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยชุมภู วัดศรีกู่เอียง

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายบัณฑิต ศรีคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยชุมภู วัดศรีกู่เอียง

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๗๐๔
นางอักษราพร แสงศรีจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนชัยชุมภู วัดศรีกู่เอียง

้

 

พย ๓๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายจิระวัฒน์ อินทะลี

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"

วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายจารุกิตติ

์

ดินแดง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"

วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงเพชรรัตน์ อุ่นพิมพ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"

วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงศุภารมย์ แสงศรีจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"

วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายบวรชัย ชอคำศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"

วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงปญญาพร บัวรมย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"

วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๒๗๑๑

เด็กหญิงชิตาภา สุทำแปง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กชายวชิรภัทร์ แดนดงยิง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"

วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงชุติมา สิงห์ทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๒๗๑๔

เด็กหญิงเพ็ญยุภา เกิดเสวี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๒๗๑๕

เด็กชายจักริน กัลยาสนธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"

วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ ชอคำสี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๖๐/๒๗๑๗

เด็กชายต้นกล้า จันโสภา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๑๘

เด็กชายพนาวุฒิ วังหลวง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๑๙

เด็กชายสุภกิณห์ ตากำพร้า
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายกิตติ จันโสภา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หงษาวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๒๒

เด็กหญิงพัชราพร วงค์ปญญา
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ สุตัญตังใจ

้

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายวัชระ ชวายวัง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายเจษฎา ไชยกัณหา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา จำปาพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

หัตรัตนชัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กชายศิวกร สืบชมภู
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กชายธีรภัทร มูลมาตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายสัทพงศ์ จิตรสวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กชายฉัตรชัย โคตรชมภู
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กชายภูริทัศน์ ล้วนวิเศษ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กหญิงพัชรพร พระเดิม
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๓๔

เด็กหญิงกมลวรรณ พันธุมา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กหญิงณัฐวดี เกิดเกตุ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงชนาภา เชือสะอาด

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๖๐/๒๗๓๗

เด็กหญิงภาวิดา แสงศรีจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๖๐/๒๗๓๘

เด็กชายพัทธดนย์ แสงศรีจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงปนประภา อินทรังษี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงอทิตญา บัวแดง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กหญิงอริสรา ก้อนแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๖๐/๒๗๔๒

เด็กหญิงนาราสิริ แสงศรีจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ ขันทะษา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๖๐/๒๗๔๔

นางนันทกรานต์ สมศรี
๑๓/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๖๐/๒๗๔๕

นางสาวนุจรีย์ อุบลจิตต์
๒๔/๐๗/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๖๐/๒๗๔๖

นายภานุกูล บุญมี

๒๔/๑๒/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงงาม
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กหญิงไอรีณ เถระ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๔๙

เด็กหญิงวรรณภา ชีวี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงรุ่งนภา บุญหมัน

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กชายอัฐกร เมืองปญโญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กหญิงกนกพร กลินหอม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กชายสราวุฒิ ไชยเดช
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๕๔

เด็กชายชุติวัตร ร่มวาป
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ ฟองทนุ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กหญิงนุชนาฏ มุขตัน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๕๗

เด็กชายภูรินาท พันตา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงณัฐนรี วิวัฒนากูร
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กหญิงภัทรินทร์ เมืองมูล
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงจันทกานต์ นวลจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๖๑

เด็กหญิงอัญชลี เศรษฐี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงศิริมล คำมูล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กันวงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงนูรีต้า แซ่แต้
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๖๕

เด็กหญิงมุทิตา เกิดหิรัญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงชนิดา สุไว
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๖๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา เกิดนพคุณ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๖๘

เด็กหญิงอภิญญา โชติช่วง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๖๙

เด็กหญิงปรารถนา ลิมปโรจนฤทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายวิสุทธิพงษ์ พิลาภ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๗๑

เด็กชายพีรภัทร อินต๊ะสิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๗๒

เด็กชายเลิศวิทย์ สัจจากุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๗๓

เด็กชายภาคิน แสนรัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๗๔

เด็กชายสิรภพ วงศ์แก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๗๕

เด็กชายวรวุฒิ คอยหลัง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๗๖

เด็กชายอิทธิลักษณ์ สุรินรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๗๗

เด็กหญิงเทียนแพ สิงหเดช
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กหญิงญาดาวดี สองสีใส
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงณัฐชานันท์ เหลียมธนวัฒน์

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงสุภชา ใจกล้า

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๘๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กาติบ

๊

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กหญิงชลธาร ปละวัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กหญิงณัฐนิชา จำปาทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๘๔

เด็กหญิงกนกภรณ์ ปญญากอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๘๕

เด็กหญิงทักษพร หอมนาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๘๖

เด็กหญิงจิณห์จุฑา ไกลถิน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๘๗

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ดำริเลิศวรกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๘๘

เด็กหญิงชนกนันท์ กิตติยังกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๘๙

เด็กหญิงณัฐวิภา รวมสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘๐ / ๘๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายกิตติภณ พวงมะลิ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๙๑

เด็กชายวรพิชญ์ ทวีโชติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๙๒

เด็กชายธีรเมธ มีปาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงพรรณปพร เถาวัลยา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงรัตติยา เมืองมูล
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงภัทรดา กลินหอม

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๙๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วสุ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงพริมริช์ตา การุณย์สกุลกิจ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กหญิงปรียาพร ศรแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๗๙๙

เด็กชายปยังกูร อธิกคีรีพงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายบุรเศรษฐ์ วงศ์ใหญ่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นธง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงอุทุมพร สมฤทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายกิตติภพ คงจ้อย

๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ ยกยอดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายนวมินทร์ ธงภักดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายธีธนัฐ กวาวเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายพงศ์ภรณ์ ใจจง

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายพัทธนันท์ อินต๊ะสิน

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ ใจดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงธันยนันท์ รวมสุขกุลศักดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๑๑

เด็กหญิงบัณฑิตา เชิญประโคน
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๑๒

เด็กหญิงรวิภัทร รุ่งโรจน์รัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนนวล
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีษา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๑๕

เด็กชายภูรินท์ มาฟู
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๑๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วงศ์ไชย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กหญิงอภิชญา ดีปญญา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กหญิงจิรัฐติกาล ผึงผาย

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงธัญชนก แสวงผล
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงพัชรพร ศรีวิชัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงอภิรัญญา โชติมา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงกณิศา การะยศ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๒๓

เด็กชายชัยสัมฤทธิ

์

วชิรพงศ์ภัค

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๒๔

เด็กชายกิตติณัฎฐ์ พันธ์ดี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘๑ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กชายขจรเกียรติ บุญแรง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กชายธีรเมธ ศรีคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๒๗

เด็กชายศรัณยู แสนศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงรัชชประภา ไชยโยธา

๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กชายวิธวิทย์ เย็นใจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายกันตวิชญ์ ราชนาคำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๓๑

เด็กชายไกรวิชญ์ กันทะสอน
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กชายชวัลวิทย์ อินเต็ม
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายศิรพัทธ์ ภู่พงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๓๔

เด็กชายสหรัฐ ลอยลม
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๓๕

เด็กหญิงกชกร ปนติ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กหญิงกวินธิดา มาไกล
๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กหญิงฐิติมา ไกลถิน

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๓๘

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ กันทะสอน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๓๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ฟูแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงวรัชยา พรรษา

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงจิดาภา กาติบ

๊

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๔๒

เด็กชายฉมา ไชยเนตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๔๓

เด็กชายอนุสิทธิ

์

ศรีจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กชายอรรถภูมิ วงศ์ใหญ่
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กชายธนบดี เมืองมูล
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๔๖

เด็กชายภัคพงษ์ ศรีสงัด
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๔๗

เด็กชายกฤษกร แสงคล้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กชายธีรภัทร วงศ์ใหญ่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กชายศุภฤกษ์ มาไกล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายกิตติเดช วงศ์ใหญ่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๕๑

เด็กชายพชรดนัย กาติบ

๊

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กชายพงศกร โสมเสาวลักษณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กชายจิณตกร นุเว
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๕๔

เด็กชายปติกร ณะบุญเรือง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๕๕

เด็กชายอริย์ธัช ไชยสงคราม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กชายนฤบดี ชัยเนตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กชายกานต์กนก อุตุพร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กหญิงโชติกา พันตา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๕๙

เด็กหญิงสุณิสา สิบหมืนอาด

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงระพีพรรณ หอมนาน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กหญิงจิรภัทร แสวงผล
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๖๒

เด็กหญิงรินรดา วงศ์ใหญ่
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงทิพานัน คำคง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๖๔

เด็กหญิงกฤติมา ใจหนัก
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา นิลสวิท
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๖๖

เด็กหญิงรมิดา ท้าวแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กหญิงจิรสุตา วงศ์ราษฎร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๖๘

เด็กหญิงพิชญาพร แสงทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ หนุนพลกรัง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงบุญญิสา ไชยเมือง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กชายปยวัฒน์ ทองล้วน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กชายปรเมศวร์ คำอินต๊ะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๗๓

เด็กชายพงศกร สุวรรณนุช
๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๗๔

เด็กชายก้องภพ คนการ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ ไชยโย
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๗๖

เด็กชายณัฐพงค์ กิจสินธพชัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กชายประภวิษณ์ วงศ์ใหญ่
๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๗๘

เด็กชายปารณัท วงค์กาวิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กชายพลกฤต หอมนาน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายพสธร สมนาม

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กชายรัชชานนท์ ชมชืน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๘๒

เด็กชายอภิวิชญ์ กะรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงกาญจนา หน่อใหม่
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงชญานิน พันธ์บุปผา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงชยานันท์ สีสด
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๘๖

เด็กหญิงสุภัตรา สมสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กหญิงสุวิชญา แสงศรีจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายชญานิน มาไกล
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กชายศิรพัฒช์ อำขำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงกชพรรณ กองมะลิ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงโชติรส ทันสาร
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กชายพีระพัฒน์ ดอกบัว
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๙๓

เด็กชายสันติภาพ ชมชืน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๙๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสวงผล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงณิลฌาฎา ดีปญญา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายกิติกร นิมบุตร

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๙๗

เด็กชายณัฐนนท์ เวียงคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กชายประกาศิต อุตกรรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายศักดินันท์ ครึกเครือ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงรวิสรา บุญปลืม

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงสุขุมาล ปุกคำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายชิติพัทธ์ ไชยวงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงญาณิศา พรประสิทธิเวช

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงพิรดา สวายน้อย

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงอนุศรา ชาวแพะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องค้อม วัดกว้าน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ มณีจักร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องค้อม วัดกว้าน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงกนกพร เงินคำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องค้อม วัดกว้าน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายเมธาวิน บุญเรือง

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงนิศากานต์ แก้วเกิด

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงณิศรา ศรีสุมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปนยอด
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กหญิงณัฐสุดา ใจชืน

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๑๓

เด็กชายวรเวช อ้นทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงธมลวรรณ วงศ์ใหญ่
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กชายกรวิชญ์ พัวพัน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๑๖

เด็กหญิงอารดา กอใหญ่
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๑๗

เด็กหญิงนลินนิภา สวาสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุตรพันธ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กหญิงศศิภา เรือนมูล
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายสุชาติ ชีวพงษ์กุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๒๑

เด็กชายธีรดนย์ ขาวสอาด
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กชายกิตติพงษ์ เทพรักษา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายบุญเกิด กันทะสอน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๒๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ แซ่เต็ม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๒๕

เด็กหญิงขนิษฐา คนึงคิด
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กหญิงสุทธิตา ใจสุข
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงกุลิสรา พิพัฒน์เธียรชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงอมลมณี ชุมภู

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๒๙

เด็กหญิงนฤมล ธิติวงศ์สวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายกิตติภณ แสงทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กหญิงสุทธิดา สัญใจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๓๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วข้าว
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงพัณณิตา ศุภโชคชัยมงคล
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๓๔

เด็กหญิงจิรธิดา อินหอม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ถาริภู

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๓๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ เต็มสิริมงคล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงอัญลดา วงษ์แสงแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กชายอนุชา สหัสวาป
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กชายธนภัทร กิงแก้ว

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายภูเบศร์ ภูฆัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงชลิตา คนึงคิด
๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กชายพงศ์พันธ์ หิรัญวร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงชนิตา เมืองชุม
๒๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๔๔

เด็กชายทวิรัฐ แสงทอง
๒๘/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงนิรัชพร วงศ์หาญ ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองสมรักษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กหญิงมติมนต์ กลางอินเดช
๑๑/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๔๘

เด็กหญิงลักษณารีย์ ศิริยศ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงศิริมาศ ดวงแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายธนชัย บุญปน

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๕๑

เด็กชายเจษฎา นิกสม
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๕๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ถานาเรือ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงชาลิสา ดวงแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงอรวิกา ยะตา
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๕๕

เด็กหญิงจิตราภา คำเผ่า
๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๕๖

เด็กหญิงพนิตสุภา สามตรีเผือก
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กชายปติภัทร กันเอ้ย
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงโรสิตา อาชาวาสนา
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๕๙

เด็กชายชนะภัย มอญแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายตุลา จุมปา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กชายคมกริช วงค์ราษฎร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายพงษ์นรินทร์ ข่ายสุวรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๖๓

เด็กชายวรวิชญ์ วงศ์ชุ่มใจ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายสถาปนันทร์ คำเรือง

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๒๙๖๕

เด็กหญิงนิชาภัทร อยู่ดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กหญิงบุญมาศ บุญมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๖๗

เด็กชายวีระพงศ์ สิทธิจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงธนขวัญ เครือคำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๖๙

เด็กหญิงชฎารัตน์ เพียรจริง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายธนบดี นึกสม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๗๑

เด็กชายรฐนนท์ สุวลัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กชายธนดล ขันอาษา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๗๓

เด็กชายพชร มันมงคล

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๗๔

เด็กชายจตุรภัทร เจริญศรีรุ่งเรือง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๗๕

เด็กชายพนัชกร ใจหลวง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๗๖

เด็กชายกรวีร์ชัย ชัยวร
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กชายธวัชชัย ทองอ่อน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๗๘

เด็กชายชลสิทธิ

์

โพธิอยู่

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๗๙

เด็กหญิงฐิติภา ไชยศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายธนนัต เครืออินทร์

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๘๑

เด็กชายพรชัย คงรวย ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๘๒

เด็กชายสมพล หาญปอ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๘๓

เด็กชายชยานันต์ แหวนะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงมุฑิตา บุบผาลา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๘๕

เด็กหญิงวิมลศิริ ศรีจันดา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๘๖

เด็กหญิงพรรณภา คำเผ่า

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๘๗

เด็กชายหนึงบุรุษ

่

ชุ่มวงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กชายปรเมศ พูทันเทิง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กชายวีระเดช สิทธิจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ บัพพาแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๙๑

เด็กชายปฎิภาณ เตชะโส
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กชายเทวารักษ์ ฝนสืบ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กหญิงปริญญา บุญเก่ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ดวงแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๙๕

เด็กหญิงนิชาภัทร ยะตา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กหญิงศศิประภา ตันวงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กหญิงพิสิณี ชุ่มลือ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๙๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

นราจร
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๒๙๙๙

เด็กหญิงกุลปรียา มีสี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ สุวรีย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายกฤษฎา บุญวงค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายกิตติพงษ์ เบาบาง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายธนภัทร จันพรหม์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายอธิวัฒน์ เอียมอุดม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงปยดา กำแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ คิดอ่าน

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงนราทิพย์ สิทธิชัยวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงปาริชาติ ทองจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงสวรินทร์ เครืออินทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงพรนภา กองแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายพงค์เทพ ปญญาจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายวิษณุสรรค์ อยู่วัฒนา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายณัชนน วงค์ราษฎร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายรัฐนันท์ วิบูลย์จันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายอรรถพล เรือนแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายปธานิน ดวงแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายธนวัฒน์ มูลมิล

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงสุกัญญา สุขใหญ่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คำเผ่า

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงปยรัตน์ รัชสมบูรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงฐิติยา มะโนทัย

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงปณิดา บุญสารวัง

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงวิภารัตน์ สืบหยิว

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ท้าวยศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายนนทวัฒน์ นิมละมูล

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงมณฑิตา ดวงแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายกฤตนัยน์ ใจมนต์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๒๘ เด็กชายกฤษฎิหยงเหยา

์

คอริ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงวรรณนิสา คำตุ้ย

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงเบญญทิพย์ เรือนคำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงพรทิวา ชุ่มวงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงจอมจุไร บรรจง

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศรีภิรมย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายปราชญา เตชะโส

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายศิริศักดิ

์

ยะนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายเบทบดินทร์ มอญแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำเผ่า
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายกชภูมิ รัชสมบูรณ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญมา

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงพนัชกร เมืองมา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๔๑
นายธนายุทธ จันทะศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงศิวนาถ มุ่งเกียวกลาง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยอดใจ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงสุริยา ทองจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายศิวัชญา ยะมา

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายวีรพล บรรจง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงฐิติพักตร์ ไชยศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงบัณฑิตา ปทมะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ กำแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงณัฐพร วิไล

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ยอดสิงห์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

พย ๓๔๖๐/๓๐๕๒
นางสาวพัชรี บุญตือ

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส วัดสันช้างหิน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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