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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพะเยา  ภาค ๖

ส่งสอบ ๔,๓๑๖ คน ขาดสอบ ๗๖๙ คน คงสอบ ๓,๕๔๗ คน สอบได้ ๑,๕๖๗ คน สอบตก ๑,๙๘๐ คน (๔๔.๑๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๐๐๑
นายอภิชัย บุญยัง ๗/๘/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๐๒
นายอาคม จอมภา ๗/๓/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๐๓
นายนฤพล ชมภูพร้อย

๓/๑๒/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๐๔
นายเอกรินทร์ แสงงาม

๑๐/๑/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๐๕
นายพรรณราย เทพจันตา

๑๖/๘/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๐๖
นายค๊อต ปญโญ

๑๒/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๐๗
นายเอกวิน แสงศรีจันทร์

๒๖/๔/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๐๘
นายอนุกูล วิชากรกุล ๑/๔/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๐๙
นายมนตรี วงค์อภิสิทธิ

์

๔/๗/๒๕๐๘ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๑๐
นายเดชา อนุรักษ์ ๒๐/๓/๒๕๐๕ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๑๑
นายเอกรินทร์ ชัยวร

๒๙/๘/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๑๒
นายชัชวาล วงศ์ษา

๑๑/๖/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๑๓
นายธนาวุฒิ ตังสุหน

้

๒๒/๖/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๑๔
นายนิวัฒน์ คาถา ๑๐/๓/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๑๕
นายจิระชัย ชาหล่อน

๒๖/๘/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๑๖
นายเฉลิมพล หลายแห่ง

๕/๑๒/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๑๗
นายชนะชล นามใจ

๑๘/๒/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๑๘
นายณรงค์ชัย วรกิจพาณิชย์

๑๓/๙/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๑๙
นางสาวรวีพร ชัยลักษณานนท์ ๓/๔/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๒๐
นางสาวปทิตตา โอฬารบัณฑิต

๑๖/๕/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๒๑
นางสาวสุกัญญา สวยสูงเนิน

๑๔/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๒๒
นางสาวนิภาพร แก้วเดช

๒๔/๒/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดพะเยา หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๐๒๓
นายจิรพนธ์ ชาญเชียว

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๐๒๔
นายทวีทรัพย์ วงศ์เรือง

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๑ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๐๒๕
นายวัชรพงศ์ แสวงสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๐๒๖
นายศุภกิตติ

์

ชุ่มวงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๐๒๗
นายสรศักดิ

์

กาวิเต
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๐๒๘
นายโชตินันท์ หมันเพียร

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๐๒๙
นายภัทรจาริน ทาทอง

๒๙/๐๘/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๐๓๐
นางสาวพิมภัสสร งามใจ

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๐๓๑
นางสาวมนัสชนก แย่งเพ็ชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๐๓๒
นางสาวสุรางคณา จิตนารี

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๐๓๓
นายนครินทร์ พงษ์ศรีลา

๓๐/๐๑/๒๕๓๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๐๓๔
นายยุทธภูมิ บุญเรือง

๒๙/๐๓/๒๕๓๑

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๐๓๕
ว่าทีร้อยตรีอิทธิพล

่

เทือกธรรมมา
๒๔/๐๔/๒๕๓๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายจิรายุส ทาทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายมิงกมล

่

มิงขวัญ

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายชวัลวิทย์ ซ้อมงาม

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงสุธารินี ใฝจิตร

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงศิริกัญญา แซ่เล้า

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๕๖๐/๐๐๔๑
นางสาววิไล แซ่เล้า

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงพรพรหม สุขแสง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายรัฐภูมิ เมรัตน์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงภัคธีมา แซ่ล้อ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย
วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงอรปรียา แซ่ลิว

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย
วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงธัญมน เสวะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย
วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงจารุภา ฉัตรแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายวัฒนา เชียงเนาว์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายปญญา โหมดพราย

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายวิรัช ใจดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงณัฐพร พงค์จริน

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายดนุพงษ์ บุญธรรม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายชยพัทธ์ ไชยวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายณัฐเกียรติ ไฝจิต

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงพรนภา รัศมี

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ใจหล้า

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงพัชราภา ทองคำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงลดาวัลย์ เบ็ญพาด

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๕๙
นายจักรพรรดิ

์

จารุถินศิริพัฒน์

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๒ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงพิยดา ฟูแสง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงวันวิสา เชือเขียว

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายชาญวิทย์ นนทมาลย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายนพวิชญ์ แสงจ้อย

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงชีวาพร บัวนาค

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงภัทรวดี เฉพาะธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงศศิวิมล อินตา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงพรธวัล ไชยมงคล

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงศรัญญา โสรัจจะ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงชลธิชา เงินเย็น

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายสุทธินันท์ เหลืองตรงกิจ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายอภินันท์ ปงเมือง

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายกิตติภูมิ แสนโซ้ง

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงนริศรา จักจุ้ม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ กุลประสิทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงวิรศรา จันทร์ขาว

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายเอกภพ มินจันทึก

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงศุภกานต์ กรุงโพธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงวันวิสาข์ ทับล้อม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายธนพล สามติบ

๊

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ติบมา

๊

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงเม็ดทราย สีทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงชัญญานุช ปนโตน

๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายทักษ์ดนัย ผัดดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายบดินทร์ พลหาญ

๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๘๕ เด็กชายกิตติพิชญวงค์
วงค์จมปู

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายพัทธดนัย ไตรบำรุง

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงนริศรา ชุ่มลือ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงพัชราภา ผิวจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ ศรีพจน์มณีรัตน์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงเนตรนภัส มะโนจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงจิราวรรณ บุตรคร้อ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงกชกร เขียวชอุ่ม

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายธวัชชัย ฟูเชือ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงจุรีรัตน์ จันทร์มูล

๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๓ / ๔๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงพัชราภร ผิวจันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงตติยาภรณ์ อมรโชติพันธ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงกนกวรรณ หลวงคำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงกนกวรรณ เงินเย็น

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงวรรณณิษา ปญใจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายวรวัฒน์ จันทร์ทิพย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงกัญญณัฐ เฉพาะธรรม

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงสุภาพร เพชรจะขัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงวันวิสาข์ เฉพาะธรรม

๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงชนันธิดา แข็งแรง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงนิจฉรา ก๋าซ้อน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายเจษฎา ใหม่กุณะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงธณยา แจ่มจรัส

๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายพรศักดิ

์

จันทร์ยศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายเสกสรรค์ ธิติอภินันท์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๑๐
นางสาวพัชรพร แก้ววิชิต

๒๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายอภิชาต สุริยนต์

๒๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายวุฒิชัย คำมี ๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายอรรถพล ยศวงศ์ใจ

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงสุภามาศ จินดา

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงดวงตะวัน ไชยวงค์

๒๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงสุกัญญา ไพยราช ๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงจีรารัตน์ แสงสิงห์

๑๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงพระเยา ประสาทแก้ว

๑๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงสรัญญา พลูคำ ๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงนภัสสร หม้อศรีชัย ๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงเพชรรดา อินทะ ๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงกนกวรรณ เบ็ญจาธิกุล

๑๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงปวริศา แจ่มใจ

๓๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงอิสรีย์ ศรีพยัคฆ์

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงเจนจิรา สุวรรณศรี

๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงอโนลญา หมืนวังใน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงศิริวรรณ ถูกจิตต์

๒๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงสุภาวิดา พร้อมสุข

๑๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงปนัสยา ติวงค์

๒๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๔ / ๔๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายโกเมททย์ ศศิสนธิ

์

๒๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายพงศกร ดวงตา

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายพรเกษม เชือดวงแก้ว

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายณัฐพงศ์ ไชยสาร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ระวังทรัพย์ ๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๓๕
นายอดิศักดิ

์

แรกข้าว
๘/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

ลี  

พย ๓๕๖๐/๐๑๓๖
นายธงชัย จันแย้

๑๕/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๓๗
นายดวง อินสุขิน

๒๔/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ขวัญใจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงปยนุช เข่งค้า

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงงวรรนิสา แก่นเมือง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงหยาดทิพย์ เฉพาะตน

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงอิสริยา อ้อยลี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายธนวัฒน์ ชาวเมือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำม่อน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายกิตติกร คำชมภู

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงสุกฤตา ภิรมรัตน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงบัญจรัตน์ หู้โลหะ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงบุษราคัม อ้อยหวาน

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงเจนจิรา ประทุม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายสันติพงษ์ แก้วเด็จ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายรัชพล ศรีแก้วสืบ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายคณาธิป สพานแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายภัทรพล สันสุวรรณ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เดินอด
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงอรยา อภิวงค์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายภูรินทร์ ตุ้มกุล

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายภูริภูธร บำรุงยศ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงเขมสิริ พิภพลาภอนันต์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายจิรัฎฐ์ ปานันตา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายสิรภพ พินิจสุวรรณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงเขมจิรา งามสุรเกียรติ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงจรรยพร จันทะบูรณ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงจิรภิญญา กาติบ

๊

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงนิชา สอนวงค์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงเบญจรัตน์ คำดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๕ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ คำดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงพรหมพร พรหมวัลย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงภทรพรรณ เกิดแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงวันวิสาข์ หน่อคำบุตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงจุฑาภัทร รัตนวัน

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงณัฐณิชา สมศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงปวีณา นามโท

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายนนท์วริทธิ

์

เมาลานนท์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เมธาวีปกรณ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงปุณณภา สรรพานิช

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงพชรพร สุยะเพียง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แสงศรีจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงรวิษฎา คำไชยวัง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงลภัสรดา ฟองฟู

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงอนัญญา สิทธิมงคล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายณัฐพล โภชนา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายนิติพัฒน์ สัญญา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายศิวกร เผ่าตัน

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงกันติชา จักปวง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงณัฐทิชา ปอกบุญเรือง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงวศินี สีหสกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงสุกฤตา วงศ์ราษฎร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายนัฐวุฒิ ดวงใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงกนกพรรณ คำมา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายศิริชัย สมประสงค์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร อินทร์ประสงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงจิระนันท์ นำไพศาล

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงพัณณิตา กัลยาธิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงวนัชพร ตันกูล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายณิชกุณ ชุ่มลือ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายทองกันธิชาติ ทองกันทา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายพงศพัศ แสงแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายพศิน นิมมานพิภักดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายพีรณัฐ สร้อยเกียว

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายภัทรพล ยาวิระ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๖ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายรณกฤต เพียรการ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายศุภกฤต เอือหยิงศักดิ

้ ่ ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายศุภโชติ เบ้าชาลี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายสืบสกุล โพนทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงกวิสรา งานดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงกันติชา หอมนาน

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงกันยกร เปกเครือ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงกีตรัตน์ ขุนนำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงเจณิสรา สกุลเจียมใจ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงชมตะวัน ศรีจันทร์พาล

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงณัฏฐ์ศศิภา ชุ่มวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงชนิษฎา พันธุลาวัณย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงภุชมล ไชยมงคล

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงธนภรณ์ วังวล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงภัทรฤทัย นามวงศ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงนหทัย สุวรรณศิลป

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงประกายดาว พลานามัย

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงพรรณปพร ชัยวิชิต

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงภัทราจิตร ไชยวุฒิ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงวณิชญา สิทธิวงศ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงวิชญาพร ประภาการ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงศรุดา ปาวิชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงอติกานต์ ละลอกแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายทักษ์ดนัย จารุจำรัส

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายสมบุญ อินทนนท์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายอดิเทพ ยามาชิตะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงกนกภรณ์ พรหมเผ่า

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ วงศ์เปย

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงกัญญวรา ใจประภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงกุลริศา บุญเสาร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงจิดาภา ฝนวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงชญานิษฐ ศรีบุญชู

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงชนากานต์ วิศิษฏ์ศิริโสภา

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงชนาพร มงคล

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงชวิศา ศรีแปง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๗ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงชาครีญา ทองยะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วมี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงซิวลี

่

ยับ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงณัฏฐ์ธพร ไชยเมือง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา จองมวย

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงณัฐชยา สุขสบาย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงณัฐพร

ปานพรหมมินทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงทิชา ใสสม

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงธนพร พรมมา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงธนภรณ์ ใจวัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงธนาธร มูลทาทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงธัญชนก เชือบุญยืน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์ หงษ์สีทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจสัตย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงธิติสุดา เดชะบุญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงนภาพร ช่างคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงนัทธมน ไชยวงค์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงเนตรนภา ไก่งาม

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงปอฝาย กาจารี

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงปุญญาณินท์ ถินลำปาง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงพนิดา สุทธภักติ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ธร สุรินทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สายลังกา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงพันณ์ชิษา รักทวี

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินต๊ะรักษา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินต๊ะสาร

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงพิมพ์พิศา เมืองวงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงภัทรมล ใจมัน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงเมราณี ศรีวงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงรัญชนา ไชยวุฒิ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงลภัสรดา อานนท์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงวัสนนันท์ ปญญา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงศิริฌานี นวลไชยดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงศุภรดา พุทธิชัยโภคิน

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงสิริรักษ์ รักโค

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๘ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงอิงอร รัตนพัทธยากร

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๗๑
นางญาติกา ไชยจำเริญ

๒๗/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๗๒
นางสาวณัชชณิช ทิพกุล

๑๔/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๗๓
นางมาริษา สิงห์กา

๑๔/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงอาภัสรา แสงแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงประภัสสร ดีใจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ไทยกุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงพลอยชมพู โนกุล

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๒๗๘
นายโชติพัฒน์ ศิริธรรม

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๒๗๙
นายพีรวีชญ์ ศักดิสูง

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๒๘๐
นายอนุพนธ์ อุบลรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๒๘๑
นางสาวกรัณฑ์ธิตา ขยันดี

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๒๘๒
นางสาวแขฤทัย มะโนจิตต์ธำรง

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๒๘๓
นางสาวเณศรา เพียรสบาย

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๒๘๔
นางสาวภัครมัย สมเครือ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๒๘๕
นางสาวสิราภรณ์ สุยะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๒๘๖
นางสาวสุดารัตน์ คำเผ่า

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๐๒๘๗
นางสุวรรณา เมตตานันตา

๒๔/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๒๘๘
นางณิชาพร คำแก้ววัฒนา

๐๓/๐๒/๒๕๑๗

กศน.อำเภอภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๒๘๙
นางวารณี วิชัยศิริ

๐๑/๐๑/๒๕๐๗
กศน.อำเภอภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๒๙๐
นางสาวชัญญาภัค ดูการดี

๐๘/๐๗/๒๕๑๙

กศน.อำเภอภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงชญาธร สุรศิริเดช

๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายคุณธรรม ธรรมยศ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายจิณณวัตร ชัยตระกูล

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วงค์ษา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายบวรวิทย์ ใสแจ่ม

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายวชิรวิทย์ ชงโคสันติสุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายอภิรักษ์ ตามแผ่น

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ไชยมงคล

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงกีรภัส สิงหระ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงขวัญนภา อุระแสง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงจินต์พิศุทธิ

์

จันทราช
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ มหาวรรณศรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงญาณิศา คหปตานี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงณัฏฐกฤตา มุงคุณคำชาว

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๙ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา รักมนุษย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงดวงตะวัน สีนวนสกุลณี

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงตุลยดา ฝาชัยภูมิ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ สารขาว

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงนิติภัทร ก๋านวม

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงภัชราภา หลีกเลียง

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงเมธาวดี เจริญทรัพย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รัตนธนากร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงหทัยภัทร หนุ่มมงคลชัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายกฤษณพงษ์ ชาลีเฉลิมรัตน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายกิตติพัทธ์ แก้วตา

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายขจรศักดิ

์

จินามา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายเขมณัฐ ใจเสาร์ดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายจูน โอคามุระ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายฉัตรชัย แสงบุญเรือง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายชนาธิป เขียวพรม

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายเชนทร์ แอลเลียต มอริส

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายณภัทร วิชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายณัฏฐกิตต์ จิตต์ตัง

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายณัฐดนัย คำดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายต้นตระกูล ปญสุวรรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายธนกฤต สีดาว

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายธนภัทร กิตติอมรพันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายธนภัทร รัตนงาม

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายธนวัฒน์ ก้อนทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายธนา วงศ์ประสิทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายธนาภิวัฒน์ ระวิโสด

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายธีรวัฒน์ นนทะมาลย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายนนทวัฒน์ ยาวิชัย

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายปฐมพงษ์ ฝนแปง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายปุณกัณฑ์ บำเพ็ญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายพงศภัค หลวงภา

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายพศวีร์ ศรีวิชัย

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายพิสิษฐ์ สิงห์อุไร

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายพิพัฒน์พล เพ็ชรบรรพต

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๐ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายพีรพัฒน์ รูปกลม

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายภรัณยู จิตต์อารีลมัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายภาณุพงษ์ วงค์เทพ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายภาสกร เมืองปุด

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายรณกร ยอดสุวรรณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายวรชิต หน่อแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายวัชรพล ขลุ่ยนาค

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายวิรชัช คำพีระ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายศิริฤกษ์ อินตาคํา

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายศิวกร ปงแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายศุภณัฐ กันวีเงิน

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายสุวิจักขณ์ พรหมสวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายอภิรักษ์ สูงศักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายอุรวิศ หูเขียว

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงกมลพร แก้ววงศ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงกรพินธุ์ บุญชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ สถาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงเกวลี ขวัญสิริปญญา

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงชนกานต์ อินคำ

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงชีวรัตน์ พันธ์พิทักษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงญาณิศา สรวงศิริ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงณัฐชา บุตตะมะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงณัฐทิตา ปอาทิตย์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงตรียาพร ศรียา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงธัญชนก โกมลนาค

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงธัญญาณี สมจิตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงนงนภัส ฉัตรเเก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงนราลี วางที

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

จันทิมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงปภาวรินท์ โครงกาบ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงปองกานต์ สุขใจ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงปญญาพร ปญญาหล้า

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงปานวาด สมบัติใหม่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงพชรพร คีรีวงศ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๗๔ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
อินวงค์วรรณ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๑ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงพรรณาวดี วงศ์ใหญ่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงพรรณิภา จันธิมา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงพร้อมพร ชำนาญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงภัณฑิรา ผัดวงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงวรนันท์ ทัศนธรรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงวรางคณา จันธิมา

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงศิรประภา บุญเลิศ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงสิริวรรณ หอมนาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงสุพิชฌาญ์ ศรีวิราช

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงสุพิชญา จันระวัง

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงสุรัชญา กองอิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงอภิชญา คุมคณะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายกฤษฎิ

์

ยืนสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายกิตติพศ ชิกว้าง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายจักรชัย มิงขวํญ

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายชลชาติ กุศลส่ง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายพีรพงษ์ ต้นศิริ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายภราดร สติราษฎร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายภูคิรินทร์ สอนใจ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายเสกข์ ภูสด ภูสด

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายอนุวัฒน์ หม่องยานะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงจิรวรา อินปา

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ดวงทิพย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงณัฎฐนิชา บุญรัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงณัฏชาลิสา กงฝาย

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงณัฐพร วรรณเสถียร

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงนันทิพร กองอิน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ จีนาวงค์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงปุณณาสา วงศ์ชนะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงพิชชาภา มะลิดวง

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงมณฑิรา ต้องใจ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงรุ่งสายทิพย์ ไขลายหงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงวิราชินี สมงอน

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงวิวรรณธณี อินต๊ะเนตร

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงศศิกานต์ อุทัยนฤมล

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๒ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงศศิธร กรุดมินบุรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๑๑
นายจักรกฤษณ์ เผือคำ

๒๙/๙/๒๕๒๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๑๒
นางสาวจามจุรี สมฤทธิ

์

๙/๘/๒๕๑๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๑๓
นางณิชญารัตน์ ธนเฉลิมโรจน์ ๕/๓/๒๕๑๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๑๔
นายธีรชาติ พงศ์นฤมิตร ๒/๖/๒๕๓๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๑๕
นายพงษ์พัฒน์ เลาสัตย์

๑๘/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๑๖
นางสาวภัณฑิรา นิเลปยัง

๒๘/๘/๒๕๓๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๑๗
นางสาวมะลิวัลย์ เมืองปญโญ

๑๗/๓/๒๕๓๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๑๘
นายวรุตม์ อินต๊ะวงศ์กา ๘/๘/๒๕๓๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๑๙
นางสาวอำพรรณ กันทวงค์

๑๐/๓/๒๕๒๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๒๐
นางสาวเจนจิรา คำคง ๓/๖/๒๕๒๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๒๑ นางสาวเบญจมาภรณ์
กระภูฤทธิ

์

๒๓/๓/๒๕๒๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงศศิประภา พันธ์หนองโพน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงชลธิชา ดวงแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงกฤตพร พงษ์แก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงกาญจนาพร ชุมนุมพร้อม

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงเกศราภรณ์ มะยุลา

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงเขมิกา ดวงประเสริฐ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงศุภลักษณ์ อ่อนนวล

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงสุทธินี สุทธสม

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายบุญธวัช กมุทรัตน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายปภาวินท์ จันเลิก

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงเจนิสา กันจินะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายรณชัย โล

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา สุกใส

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายชนิตพล ชาวแพะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายพีรพัฒน์ สักลอ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายสุทธิพงษ์ สนชาวไพร

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายอนุพัฒน์ ไชยมงคล

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงนภารัตน์ บัวผัด

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงนลินี ตลับนาค

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงนัฎธิดา กงพลนันท์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงนันท์นภัส ดีใจ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงพรภิมล ศรีแปลงวงค์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงภัคธีมา สัญใจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๓ / ๔๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงภัควรัญชญ์ พูลสวัสดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงมาริษา แสงศรีจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงยลรดี วงค์กำแหง

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงรัตนา วงศ์ราษฎร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงจารุวรรณวลี จีรภัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงธีมาพร สุนทร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงนภัทสรณ์ อินคำ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงนันทวัน ใจคำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงปรวีย์ เจนไพร

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงแพรวา แก้วสุวรรณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงรัญชิดา คนตรง

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงศุจิกา สนชาวไพร

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายพิชุตม์ บัวจ้อย

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ วงศ์ราษฎร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงกรกมล โทนสังข์อินทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๖๐ เด็กหญิงกฤษญาภรณ์
จุมปา

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงจิระกานต์ วรรณธะสุข

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงชินณา รวมสุข

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงฐิติวรดา ค้าแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงศุภาพิชุ์ จิตวงศนันท์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงสุธิมา วงศ์ราษฎร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายกุมภาพันธ์ ใจซือ

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายธนากร เพชรพัชรากุล

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายวรเดช มอญเขียน

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายวสุพล ปวงคำมา

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงณิชนันทน์ ทนดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงสุชัญญา ชนะพิมพ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงวิลาสินี วิต๊ะกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๗๓
นางสาวนัทธพร รุ่งเรือง

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๗๔
นายก่อเกียรติ

์

กันทะสอน
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๗๕
นางสาวจินดานุช กำไรนาก

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๗๖
นายวิเชียร ใจดี

๒๑/๑/๒๕๑๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๗๗
นางสาวชุมพร บุญศรี

๒๒/๕/๒๕๒๑
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน  

พย ๓๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายกนกศักดิ

์

คิดหา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงนันทิชา ชอบทำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๔ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายชัยวุฒิ ปนแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายฤทธิเดช พระวงศ์คำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงธมนวรรณ แซ่จ๋าว

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงวิยวรรณ์ แซ่ว่าง

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พรมณีย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงอมลณัฐ ดีปญญา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงนิวาริน แซ่เติน

๋

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงเมธิยา บุระคร

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงวราลี ตังอิสราวุฒิกุล

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงสิริโสภา วนาสงบสุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงสุภัสสร ธรรมสุระ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงอนิตยา นรสาร

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายณัฐกิตต์ แซ่จ๋าว

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายพงศกร อินทกูล

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายพิทักษ์ ตังอิสราวุฒิกุล

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา แซ่ว่าง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงปรียาภัทร ทองพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายกรวิชญ์ อิยวญชัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายธนัตถ์ เถาวรรณา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายพงษ์ทร ตังอิสราวุฒิกุล

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงสุทัตตา พงศ์สิริลีเจริญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงสุภาวดี ทองรักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ กรรณิกา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ ดอนมูล

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สอนใจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงอนุชศา นามช้างน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายจารุวิทย์ กันณิกา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายอนุวัฒน์ คุณารูป

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงธันยมัย ปญญา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงนพิษฐา แซ่จ๋าว

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงนภัสสร เวียงลอ

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงปวีณา ใจดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงปยธิดา เพ็ชรกอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงพิมพกา ทนุดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงวันวิสา รู้ทำนอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๕ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงสุปราณี แซ่ย่าง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงอัญชลี ทวีทรัพย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงอาทิตยา ธรรมศิริ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายนันทวัฒน์ สุทธิประภา

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายปฏิพล แซ่เติน

๋

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายภัทรพล บำรุงพร

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายวรวิทย์ อินคำ

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงชลิตา เขยสุข

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงวิชญา แซ่ว่าง

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงวิภารัตน์ เถาวัลยา

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๒๕
นางสาวสุกัญญา ซือหมือ

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงสุทธิดา ชินประกายรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงสุพัตรา แซ่ว่าง

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงอำมรรัตน์ ชาวเวียง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๒๙
นางสาวอุมาภรณ์ แซ่ตัง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายนวลชัย แซ่จ๋าว

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายพงศทัต มีสุข

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายสัญญากร มีสุข

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงเกวลิน อุทธิยา

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงจันทนิภา กันทะวัง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงชลพินทุ์ วงศ์ราษฎร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงณิชาภัทร ไทรสังขเชวงพร

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงวิญาดา หอมนาน

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงสริสา ศรีจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงสุกัญญา ใหม่เจริญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงสุพัตรา แสวงผล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายกษิดิเดช

์

แจ้งสว่าง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๔๒
นายเอกภูมิ มโนวรรณ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายปรัตถกร เข็มทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายเมฆา ทองเบีย

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงอรอุมา รามรักษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงอนัญญา ไชยแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ แสนโบราณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๔๘
นางสาวสายสุณีย์ เตรียมพิชิต

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๔๙
นางสาวสุนิสา วงศ์ราษฎร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๖ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๕๕๐
นางสาวอริสรา ดีปญญา

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๕๑
นางสาวกชมน วงศ์ราษฎร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๕๒
นางสาวศิรภัสสร จิตรกระโทก

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๕๓
นางสาวศิริรัตน์ วงศราษฎร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๕๔
นายธนากร มีสุข

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๕๕
นางสาวเนาวรัตน์ ยอดมณีบรรพต

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๕๖
นางสาววรดา แซ่ว่าง

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๕๗
นายธนโชติ เมืองมูล

๑๗/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๕๘
นายอักขรินทร์ หาญจริง

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๕๙
นายพิทักษ์ นาน้อย

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๖๐
นางสาวฐิติพร ศรีวิชัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๖๑
นางสาวมณีทิพย์ จันหล้า

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๖๒
นางสาววริศรา ท้ายเรือคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๖๓
นางสาวศิริมงคล แซ่ซ้ง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๖๔
นางสาวโสภิดา โคดม

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๖๕
นายธนวัตน์ แสนยามุด

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๖๖
นายวัชรพล หอมนาน

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๖๗
นางสาวภัทรภร รุ่งกิจการ

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๖๘
นางสาวศิราณี วงศ์ราษฎร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๖๙
นางสาวนฤมล ฝอยเงิน

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๗๐
นางสาวเจนจิรา แซ่ท่อ

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๗๑
นางสาววราภรณ์ แซ่ท้าว

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๗๒
นางสาววิรากานต์ อุดทา

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๗๓
นางสาวณัฐวดี ชัยแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๗๔
นางสาวดารุณีย์ ดอนมูล

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๗๕
นางสาวปณทิรา ทองทา

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๗๖
นางสาววารุณี ปนแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๗๗
นางสาวทิตยา แซ่ย่าง

๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๗๘
นางสาวกันยาเรศ ชาวเวียง

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๗๙
นางสาวธัญสุดา ทิวรัถยาสิริ

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายอนุพงศ์ อินถาก้อน

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงปกีรณัม บัวระภา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงกันติชา ไกลถิน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงนำหวาน วงษ์สาคู

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงเกียรติลดา ภาวิชัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๗ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงอัยยาวีร์ ไกลถิน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายณัฐภัทร กมลเพชร

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายอัครพล ไกลถิน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายกฤษณะ ก๋าคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายทักษ์ดนัย ไกลถิน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงรัญชิดา ข่ายภูเขียว

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงรุ่งนภา กระแสโสม

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายณัฐพล แสงศรีจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงอริสา ไกลถิน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงชมพูนุท ใจกว้าง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๙๕
นางสาวสกุลกาญจน์ มาดี

๑๑/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๙๖
นางมุกดา วิชา

๑๒/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๙๗
นางสาวอาจารี แสงแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๙๘
นางสาวเจนษิตา สินเปยง

๒๑/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๕๖๐/๐๕๙๙
นางสาววรวรรณ วงศ์ใหญ่ ๗/๓/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม วัดสลาบ  

พย ๓๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายปยวัฒน์ หมืนสี

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อหลวง วัดก๊อซาว  

พย ๓๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงภัททิยา แซ่ซ้ง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงเกวลิน สหเจริญชัย

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงศิริพรรณ จันทรา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงรัตนากร แซ่ส่ง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๕๖๐/๐๖๐๕
นายปญญา มัสถยัสถ์วงศ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๐๖
นางสาวอัมพา สมสมัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๐๗
นางสาวจารุวรรณ ใจแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๐๘
นางสาวจิรประภา เลาเงิน

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๐๙
นางสาวศศิประภา สักแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๑๐
นางสาววรัญญา ศรีภุมมา

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๑๑
นางสาวนิรมัย คำจุน

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๑๒
นางสาวปาริชาติ ชายวิชัย

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๑๓
นางสาวพรชะนัน อำขำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๑๔
นางสาวศุภพนิดา ปารินทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๑๕
นางสาวเกวลิน ทิพย์พรหมมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๑๖
นางสาวณัฐพร หัวนา

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๑๗ นางสาวธัญญาลักษณ์
หน่อคำหล้า

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๑๘
นางสาวนารากร มุ่งจูงกลาง

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๑๙
นางสาวปราณปริยา นาอิน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๘ / ๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๖๒๐
นางสาวมุทิตรา บัวติบ

๊

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๒๑
นางสาวสุจิตตรา รัตนเมธีรุ่งโรจน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๒๒
นายจิตติกร อริยะกอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๒๓
นายตัณติกร แก้วมาเมือง

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๒๔
นายธนวัฒน์ ผาเจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๒๕
นายรัฏชพล ปุกคำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๒๖
นางสาวชนัญชิดา ปวงคำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๒๗
นางสาวมาติกา หัวนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๒๘
นางสาวโยธกา เชียงแรง

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๒๙
นายสุภนัย บัวสระ

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๓๐
นางสาวธนัชพร คำงาม

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๓๑
นางสาวนริศรา สืบสายพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๓๒
นายชินวัตร น้อยหมอ

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๓๓
นางสาวมนัสนันท์ วงศ์ใหญ่

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๓๔
นายกลทีป วงศ์พิชญมณี

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงสวรรยา ใจกว้าง

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายปยวัตร ไชยา

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายกฤติพงศ์ หมอยาดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายณัฐพงศ์ อัญญะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายนวมินทร์ ธนะจักร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายชนาธิป พรหมวาทย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงถิรวรรณ อินต๊ะขัน

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงละนิตา อินต๊ะจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญเต็ม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายคุณานนท์ หน่อแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงปภาวี ศรีคำมูล

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงรัตน์ปราณี วงษ์ละคร

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายอมรพิพัฒน์ หมอยาดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายศักรินทร์ อุดใจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงกุลธิดา มงคล

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยสถาน

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงลักษณาพร การเพียร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา ยางนอก

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงพิจิกา โยธาดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายนิษณาต วงค์แก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๙ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายดิษกรณ์ โยธาดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงวรัญญา ชุ่มสา

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วการ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายอภิชาติ พรมกุดตุ้ม

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงวิรากานต์ ศรียา

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนุน วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงปนิดา จันต้าว

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนุน วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงณปภา คนตำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนุน วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายนนทวัฒน์ คำนูน

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนุน วัดทัศนาราม  

พย ๓๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายณัฐกิตต์ ฐานิภัทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายธีรพัฒน์ ชัยนอก

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายเมธาวัฒน์ ศรสำเร็จ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายอสมา มานะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายศุภกฤต จันทิมา

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมุ้น วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายชัดนรินทร์ แก้วจินดา

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมุ้น วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงกวินรวี วิจิตขจี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมุ้น วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ สุวรรณโน

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมุ้น วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงชนิดาภา ไกลกล้าคีรี

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงนภัสชล ไชยอักษร

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงรัตนากร อินใจ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายบัณฑิต มีชัยมาตย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงพิมพิศา หลวงหล้า

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงวรรณภา ศรีวงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายรัฐภูมิ อุปมา

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงธนิษฐา ภิธรรมมา

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงรัชดาพร อุตสาห์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงวริศรา เขือนแก้ว

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายชัยวัฒน์ ภักดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายอภิวิชญ์ อุทธิยัง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายภูตะวัน พิมพ์อิม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายบรรลือศักดิ

์

ใจกว้าง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายภัทราวุธ คำใย

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายอนุศิษฎ์ ดวงแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงวินัสริน ปนต๊ะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงมนัชญา สมมุติ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายฐิติพงศ์ พรมมูล

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๐ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงปณิดา ศรีวิชัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายปยะราช อุปมา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงฐิตินันท์ เสาร์ตาคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงยูชิตา อุ่นใจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงณัฐฎ์พิชชา อัญญะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงปญญดา ใจกว้าง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงกันย์ทิพา มะโนรา

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงสุภัชราพร หมืนระวัง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงชนิกานต์ ปนตา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ หาญพญาไพร

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงภัคธีรา ตันตินวกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ยะอิตะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงสุธิมา สมัคร

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงอินทิรา ตังศิยานนท์

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงศศิวิมล พุฒดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงสุรางคณา สุวรรณหงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงธัญญธร สมภาร

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงมนัญชยา คำซาว

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงจิติมา สาลี

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๐๙
นางสาวนิสิตา ปนสุวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ อินต๊ะราช

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๑๑
นางสาวสาทิตา คนตำ

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๑๒
นายณัฎฐนนท์ อินต๊ะแสน

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๑๓
นางสาวปาริฉัตต์ มังมูล

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๑๔
นางสาวเพ็ญพิชชา ชาวน่าน

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงสุวะรส คล่องแคล่ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๑๖
นายสุวัฒน์ นาปรัง

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๑๗
นางสาวกัลยรัตน์ มังมูล

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๑๘
นางสาวปรัชญา ศรีวิราช

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๑๙
นางสาววรรณิดา ไทยเหนือ

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๒๐
นางสาววิภาวินี ช้างสาร

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๒๑
นางสาวศิริวรรณ หงษ์ยีสิบสี

่ ่

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๒๒
นายกิตติพงษ์ ชุมภูชนะภัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๒๓
นางสาวกมลวรรณ ขยัน

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๒๔
นางสาวนภัสรพี มูลศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๑ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๗๒๕
นางสาวกังสดาล ใจกล้า

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๒๖
นางสาวณัฐธิพร เชือสวย

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๒๗
นางสาวนิกษ์นิภา เมืองก้อน

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๒๘
นางสาวปราณปริยา สุทธะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๒๙
นางสาวณัจฉรียา บรรจง

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๓๐
นางสาวปรียา มานะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๓๑
นางสาวอฑิตญา ชาวน่าน

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๓๒
นางสาวอารีรัตน์ ขยัน

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๓๓
นายประเคน คิดดี

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๓๔
นางสาวชีวาพร ใจกล้า

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๓๕
นางสาวเทวิกา เขือนแก้ว

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๓๖
นางสาวรดามณี อินกาวี

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๓๗
นางสาวปาณิศา กลมเกลียว

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๓๘
นางสาวอริศรา สุยะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๓๙
นางสาวทัตพิชา ฟาแลบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๔๐
นางสาวณัฐณิชา ไชยลังกา

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๔๑
นางสาวณัฐธิดา รักดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๔๒
นางสาวศิริกาญจน์ สืบแสน

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๔๓
นางสาวอารียา ชาวน่าน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๔๔
นายณัฐวุฒิ ตังใจ

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๔๕
นายสุชาติ โลนะลุ

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๔๖
นางสาวณิชนันท์ ท้าวแพทย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๔๗
นางสาวนำฝน มีมัง

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๔๘
นางสาววรรณิศา ดอนแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๔๙
นางสาวสุทัตตา จันแดง

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๕๐
นางสาวเกวลิน ไชยลังกา

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๕๑
นางสาวจิตรานุช คำลือ

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๕๒
นางสาวจุฑาทิพย์ บัวแดง

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๕๓
นางสาวณัฏฐณิชา วงศ์แพทย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๕๔
นางสาวปฐมพร ดวงใจ

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๕๕
นางสาวสุทธิดา เมืองก้อน

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๕๖
นายชิดพงษ์ ชุมภูชนะภัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๕๗
นายณัฐภรณ์ หลวงคำดุก

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๕๘
นางสาวกนกวรรณ วงศ์ปญญา

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๕๙
นางสาวกัลยาภรณ์ คิดดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๒ / ๔๖

้
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พย ๓๕๖๐/๐๗๖๐
นางสาวนฤมล ทะนันไชย

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๖๑
นางสาวสุมณทิพย์ มงคลการ

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงพันพสา สมศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงพรชิตา สมศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงยุพาพร สมศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงเกตน์สิริ สมศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายศตวรรษ ทานะมัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายวรเมศวร์ สมศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงกนกวรรณ สมศรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายนพฤทธิ

์

ไชยมงคล
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๕๖๐/๐๗๗๐
สิบตรีนิคม พินิจ

๐๑/๐๘/๒๕๑๐
กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๕๖๐/๐๗๗๑
นางมาลี กันต๊ะรักษา

๐๒/๐๑/๒๕๑๕

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๕๖๐/๐๗๗๒
นางสาวมาลา เลียมทิพย์

่

๑๒/๑๐/๒๕๑๗

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๕๖๐/๐๗๗๓
นางสาวศิริกานต์ กันทะหมืน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๕๖๐/๐๗๗๔
นางสาวสมจิต หารศึก

๑๓/๐๕/๒๕๒๒

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๕๖๐/๐๗๗๕
นางสาวโมเอะโกะ คำดี

๑๐/๐๙/๒๕๓๖

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๕๖๐/๐๗๗๖
นางฐิดาวรรณ เย็นใจ

๑๕/๗/๒๕๐๒
กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายพรหมภัสสร อินทร์พระรักษา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงปานไพลิน เขตชัยภูมิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงชนิภา มะโนแสน

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงดวงกมล รืนรมย์

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงศศิกานต์ แก่นสาร

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงสุภาลักษณ์ สุวรรณกาศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงพิชญ์ชาวดี เรียบร้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงกนิษฐา บุญสิทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงเจนสุดา บุญธรรม

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงชลธิชา จำรัส

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงรมิตา กันทะวงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงเอืออารีย์

้

ไชยชนะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงนริศรา เขมสุข

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงเปมิกา ธรรมปญญา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงมนัสญา เผ่าแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นามนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงณัฐวิภา เผ่าแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงปยะธิดา มนัสสา

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๓ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงศศิธร กันทะหมืน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงศุภิสรา พึงเดชะ

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงเสาวรส แผลงศร

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายเมษา ใจคำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายธนวัฒน์ พลกล้า

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงนิชดา สุขสีทา

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงวรนุช สมบูรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงพรรนิษฐา อบฟง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี สมเงิน

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายภาณุพงศ์ ธรรมสอน

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงปนัดดา สอนนวน

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงพิชชาภา อารมสวะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายกฤตรัช ภัทรวุฒิดิลก

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงพรนัชชา เพ็งวัน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศรีเสน

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงสุภาวดี ยะมงคล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงอนัญญา สะสาง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงดมิศรา ปททุม

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงอิษยา สุระเสียง

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงสุทธิดา คำปนพรม

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายอนิพัทย์ ใจวรณ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงนันทกานต์ คำใบสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงวารุณี วุสันเทียะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงมณฑ์ปวีร์ เสาขุมเหล็ก

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงพันธิตรา พรมโสภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงปาณิศา ปญญาจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๕๖๐/๐๘๒๑
นายกฤตนัย ใจสะอาด

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๒๒
นายทนงศักดิ

์

สมศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๒๓
นายธิชา วงค์กาศ

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๒๔
นายปฏิพัทร์ เจนใจ

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๒๕
นายเพชรพงศ์ ไชยวัง

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๒๖
นายสุพจน์ สมศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๒๗
นางสาวกรวีร์ วงค์หาญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๒๘
นางสาวกัญจนพร หมอนอรุณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๒๙
นางสาวจุฑามาศ สมศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๔ / ๔๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๘๓๐
นางสาวซะยะกะ คะเนดะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๓๑
นางสาวณิชกานต์ มะลิ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๓๒
นางสาวธัญญารัตน์ ยามี

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๓๓
นางสาวพิมผกา จำรัส

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๓๔
นางสาวเสาวลักษณ์ ใจเย็น

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๓๕
นางสาวศรีนรินทร์ ยามี

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๓๖
นางสาวกัญญ์วรา สมศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๓๗
นางสาววรัญญา วงค์หาญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๓๘
นายราชพงษ์ วงค์หาญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๓๙
นายจริยวัตร อ่อนหวาน

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๔๐
นางสาวชลดา ไชยกุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๔๑
นางสาวณัฐธิดา ลับภู

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๔๒
นางสาวนริศา ฟองตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๔๓
นายภาสกร พยุงดี

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๔๔
นายวิศวกร ทะลือฤทธินาถ

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๔๕
นายศักดิณรงค์

์

สมศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๔๖
นายอนุพงศ์ คำจ่าง

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๔๗
นางสาวพิมพ์ผกา ปนแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๔๘
นางสาววันวิสา วงค์หาญ

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๔๙
นางสาววิลาวัลย์ แก้วเทพ

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๕๐
นางสาวณัฐวดี จุติตรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๕๑
นางสาวประภัสษร แสงจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๕๒
นายธีรวัฒน์ สมศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๕๓
นายนพกร ปาละมะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๕๔
นายปยะ อยู่ทน

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๕๕
นายภาณุวัฒน์ สมศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๕๖
นายธนกร สมศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๕๗
นายธีรพงศ์ แผ่นทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๕๘
นายอนุภัทร์ เจนใจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เปงปน

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๘๖๐
นางสาวนริศรา จอมเชือ

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๘๖๑
นายปริญญา สักลอ

๒๒/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายปฎิพล กันทะขู้

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายสธนธร ไชยมงคล

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอจุน วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ บุญชัยยงค์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๕ / ๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงกัญญ์วรา สะสาง

๑๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงชนิสรา มาไกล

๑๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงนวรัตน์ ไชยมงคล

๓๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงปนัดดา ไชยมงคล

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงพีรยา ข่ายสุวรรณ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยมงคล

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงฟาใส สีสัน

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงมาวันทา อดิเรกสาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงณัฐณิชา สุวรรณประภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายณัฏฐพล จันทร์คำเรือง

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ชัยลังกา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงศิรประภา ผ่องแผ้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงปาลิตา เจนใจ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงพัชรี ทิสาระ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงนิชาภัทร มาลีแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เรือนสอน

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงกุลปรียา เชียวชาญ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ ไชยวัง

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงภาณุมาศ โยวัง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงกรกนก วิศิษฐศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงสุทัตตา รัตนะโกสิน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงนิราภรณ์ สิงห์ชัย

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงจิรัฏฐ์ เผ่ากันทะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงปภาดา โกมลเศรษฐ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กุษาวดี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงชนากานต์ จอมวุฒิ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงรุจิรา ศรีวิชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงสมิตานันท์ เกษหอม

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงณิชา นักไร่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงดาววิภา ปานพลอย

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงสิริยาพร พระบาลี

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงอริสรา ไชยสถาน

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงกอบบุญ ขยันขาย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงภัคจิรา ผลาโชติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงพรปวีน์ จิตรบาล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๖ / ๔๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงเปมิกา มณีวรรณ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงศุภัชญา เวียงลอ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ยกยอดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงสุธาสินี สีสัน

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงพิลาสินี โนกุล

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายศุภเวช ไชยมงคล

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงสิรามล อาโอกิ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงรัชนีกร มณีวรรณ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงกาญจนา โครตมงคล

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายพสุธร จิตขาว

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงชลิตา มังคะวัฒน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงรัตติกาล เตจ๊ะ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงอโนทัย สีสด

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยมงคล

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงวรัญญา งามสม

๐๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายพงษ์ภาณุ ศูนย์กลาง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายธีรภัทร์ ผู้ดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายกฤติพงศ์ เผ่าปนตา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายวิรากร ชัยวร

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงนิตินันท์ เจนใจ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงพัณณิตา เจริญสุข

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงแฟนต้า หวลอารมณ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายสุริยชัย กองปน

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงอัฐกานต์ พันธยม

๑๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายเดชเดชา ไชยมงคล

๒๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงสุภาพร ราชจันต๊ะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงวฤทัย จรัสกาย

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงนิชาภา หิรัญพานิช

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายลีรวัฒน์ คำภีระ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายธนพนธ์ เทพวงค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงปทมา วงษาวดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงอภิญญา บัวหลวง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงปรางทิพย์ จีนปา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายขจร ตาอินต๊ะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายประติธาน อินต๊ะลาศ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๗ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ พิมพิสาร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายสุรเดช แซ่ลี

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงกัลยา คุณารูป

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงจุนจิรา ศิริมาส

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงปพิชญา ศรีวิชัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงประภาศิริ โซ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงปาริชาติ พานคำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงพัชรี ศรีธนะ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงสุดธิดา คุณารูป

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงสุพัตรา ไชยสถาน

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงอินทราณี หลายแห่ง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงจันจิรา แก้วกล้า

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงวรินยุพา ลาภา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงชนัญชิดา มาสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายธนพล ขัติยศ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายเมธังกร ใจแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงวรัทยา คุณารูป

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงศศิวิภา ไชยสถาน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ไชยโชติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายวรชาติ ไชยมงคล

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงนรมน นนทมาลย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงพิกุล สมบูรณ์จันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงสุภนิดา สุกันทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงดวงกมล อุดกัน

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงลีลาวดี ปจเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายณัฐพล หวังสันติธรรม

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายสุทธิชัย พลศิริ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายพิทักษ์ แสนโบราณ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงวรดา คำปนติบ

๊

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงณัฐชยา ทับหิรัณ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายชลากร เทพคำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายณัฐพันธุ์ หลักฐาน

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ประมวลวงศ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายบุญทิกรณ์ ตันใจเพชร

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฉิมเกือ

้

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๘ / ๔๖

้
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พย ๓๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ นารมย์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงชนิสรา จนะพันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงสุนิสา ไชยมงคล

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงปราณปรียา บีพิมาย

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายสหรัถ สีสัน

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายสันหณัฐ คงมณี

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงจินตนา นามเมือง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงธนัญญา ภาวิชัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงศิรินทรา สมศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงเบญศิริ สะสาง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายธนโชค รุ่มร้อย

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงธันย์ชนก ชายวิชัย

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร ปงก๋าวงศ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงณัฐชยา ใจกว้าง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงนคปภา คำฮอม

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายธีรศานติ

์

ก๋งแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงสิริระพี

ปญญาโชติพานิชกุล ๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ทายะบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงกมลฤทัย อุตมี

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงธมนวรรณ วันนู

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงมาฆะวดี แก้วชืน

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายถิรวัฒน์ จันธิมา

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงนฤมล เฟองจินดา

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงศุภานิช ธิมูล

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

สักลอ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ บัวตูม

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงธัญชนก ปาวี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงศุภกาณต์ แสนสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายศักรพงศ์ งามประสิทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายวีรภัทร สวัสดิพิบูลย์

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๐๐ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ตันปา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงนันทัชพร ไชยโพธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงชนิดาภา ไทยเศรษฐ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงกัลยดา ธรรมชาติ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงร้อยรุจี แก้วชืน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๙ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายรัตนนุพงษ์ อัมพุธ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงนิศิปภา นิมตรง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายมิงมงคล

่

ไกรวิเวก
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายอนันตศักดิ

์

อุดติบ

๊

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายเอกมงคล วงค์ไชย

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงบุศราภรณ์ บุญสิงมา

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงสุพรรณษา ศรีธนะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ บุตรละออง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายวัชรพล พรมประทีป

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายทินกร ทนันชัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงทิพย์สุดา มณีชัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงอาทิตญา ศูนย์กลาง

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ กันทะเนตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงอรวรา บุญสิงมา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงวรรณวิภา พระบาลี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงศศิประภา ทวีจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ศรีมา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงวิรดา ไชยสถาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงจารุนันท์ พระบาลี

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงนิวิมล แซ่ไหล

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงวิชญาพร ทนันชัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงวรรณิษา วางงอน

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ธนะสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงกัญญ์วรา ก๋าถม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงทัญชนก พระบาลี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงอัญชิสา ทวีจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงธีรญา ธะนะวงศ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายพชรดนัย บุญสิงมา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายกฤติพงศ์ แซ่พ่าน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงหงส์นภา ขะยะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ จิณะชิต

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายนรเทพ ชำนิถินเถือน

่ ่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายพงศภัค ก้าวรุ่งเรือง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายศิรวิทย์ พระบาลี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายสุริยา บัวธนะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๐ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงบันฑิตา โยธา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายพีรพัฒน์ พระบาลี

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายวรฤทธิ

์

แลวริด
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายภูวดล ประดิษฐพุ่ม

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายคมกริช ธนะวงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายวิมุทร์ อะทะเทพ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายอิสระ ทวีจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายธงชัย มะโนแสน

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงจันทร์นภา คุณารูป

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงจินตนา อินต๊ะจันทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินถา

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงวรัญญา พิมพิสาร

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ไชยสถาน

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงกุลณัฐ ตระกูลขยัน

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงณัฐณิชา อันทะรินทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงสาธิกา ชมชืน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงชุตินันท์ สวยสม

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงนันทพร ท้าววงค์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายนัทธพงค์ ศรีวิชัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายศุภฤกษ์ มณีชัย

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายสิทธิพล พรหมสุทธิพร

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงพลาธิป ใจเย็น

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงจิรัชญา ธรรมทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงอุสรา ตันกุล

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงมะลิวรรณ บุญสิงห์มา

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงรัชนีพร ต่อมคำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงดวงพร มาไกล

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงจีรนันท์ ทองเอก

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๖๘
นางสาวภาวิณี บัวธนะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงกนกพร ภูดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงพนิดา พรอุไร

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงสศิตรา คุณารูป

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๕๖๐/๑๐๗๒
นายเกรียงศักดิ

์

เรืองนภารัตน์
๒๑/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายเขตโสภณ สุกันทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายณัฐชนน ใจธิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๑ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ ปาวี

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงเบญญาพร เทพคำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงปณิตา ปาวี

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายธีรพงศ์ กริยา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายศักดินนท์ สุกันทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงลลิตา ปาวี

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายศิริมงคล ถาวรวงศ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายเสรีภาพ มุมวงค์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายปฏิพล ไชยคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายกษิดิศ ลังกาแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายวสุพล อวดปาก

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงอาทิตยา สายเครือวงค์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงทิติยาณี มุมวงค์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไชยคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ วงค์ติบ

๊

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายชยากร ชวนารัติ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายวุฒิชัย ใจพรม

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายธนากร ไชมาลา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๐๙๓
นายสุภนัย ไชยลังกา

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายจิณณวัตร พิษเมืองพรม

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายอนุชิต อุมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายอนุชา ปงลังกา

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายภานุรักษ์ บุญเงิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงนงนภัส อุตะมะ

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงปวรรัตน์ อินต๊ะจักร

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงสุทัตตา หล้าคำมูล

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงเกศมณี นวลวงค์อิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงสุภัสสรา วันเทียง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงเบญญาภา มีเสมอ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงรัญธิดา จุมปาคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายจรณชัย มูลปุก

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๑๐๖ เด็กชายประพันธ์เพลง
ปงวงค์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๑๐๗
นายนรวัชร คำใบศรี

๐๔/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันเฟย

๒๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุวรรโณ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๒ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายทวีทรัพย์ เถาปญญา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายรัฐภูมิ ดงกาฟู
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๑๒

เด็กชายชินพัฒน์ ยศวงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงอภิชญา ต๊ะชมภู
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีทองมาศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงณัฐวดี บัวเพ็ชร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๑๖

เด็กหญิงปพิชญา ปาละมะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงภัทรภร หน่อใจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ อินต๊ะณี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายรามินทร์ บัวผัด
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายอภิชาติ เมืองคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายนฤดม ดวงวงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กชายปฏิภาณ มือกล้า
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๒๓

เด็กชายจักรกรี ก๋องสุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๒๔

เด็กชายอนันชา สุมะโน
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา หน่อใจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายธีรภาพ สุมะโน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๒๗

เด็กชายเทพฤทธิ

์

มันเพ็ง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๒๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ โนจา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คำปา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ใจมุ่ง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๓๑

เด็กชายนันติพงษ์ แก้วนา
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๕๖๐/๑๑๓๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันวันชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ธรรมจักร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๕๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงณัฐกฤตา หัสกิจ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๕๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงรุ่งรัศมี อัฐปน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๕๖๐/๑๑๓๖

เด็กชายธนภัทร ใจนันตา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงปนกมล พลสุโพธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๕๖๐/๑๑๓๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ใจอักษร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๕๖๐/๑๑๓๙

เด็กชายณิชพงศ์ สุขโข
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายพัสกร วงค์ตะวัน

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายพัชรพล คำสุภาพ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๕๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายรัฐภูมิ ผันกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๕๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงเกสรา ไพโรจน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๕๖๐/๑๑๔๔

เด็กหญิงมนวดี วังไพ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๓ / ๔๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงวรัญญา ทองชิง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๕๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ใจมิภักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๕๖๐/๑๑๔๗

เด็กชายพิสุทธิ

์

ปนทา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรมวงค์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงรัตติกาล ศิริวัฒนกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายจิตติพัฒน์ หล้าคำแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระ วัดแม่เย็นใต้  

พย ๓๕๖๐/๑๑๕๑

เด็กชายนพชัย ปนตา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระ วัดแม่เย็นใต้  

พย ๓๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงภัสสร อะโรคา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระ วัดแม่เย็นใต้  

พย ๓๕๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายวิทยา เขียวคำปน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ วัดแม่เย็นใต้  

พย ๓๕๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รักชาติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ วัดแม่เย็นใต้  

พย ๓๕๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายจาตุรนต์ ดวงปน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กชายศรายุทธ ปยะดิษฐ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายภูบดินทร์ อุทธโยธา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปรีจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร คำก๋อง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงชรินรัตน์ วงค์งาม

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๕๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงสุชานันท์ ก๋าเขือน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงกิตติยากรณ์ มะหาหิงษ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๕๖๐/๑๑๖๓

เด็กชายสิทธิชัย คชบาล
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กชายครรชิต ทรัพย์มิด
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๕๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายเอกภพ ไชยพรม
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๕๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงอาลิยา ปรีชา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๕๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงปาณิสรา อุตะมา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงนภัสกร แซ่แต้
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๖๙

เด็กชายเพชรพิสุทธิ

์

ทรัพย์มามูล
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงเบญญาภา จ๊ะธรรม

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงสิรภัทร พลเพ็ง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงชวิศา พันธ์มหา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายภูบดี นฤทัต
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๗๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไชยคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงอรธิกา เชือเมืองพาน

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ จ๊ะธรรม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินจุมปู
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายปกรณ์ หล้าแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๗๙

เด็กชายยุทธิชัย ฝายกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๔ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายฉัตรมงคล นำไหลทุ่ง

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายณัฐนัน ศรีขาว
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๘๒

เด็กชายกันตพงศ์ เครืองสกุล

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๘๓

นายจิราวุฒิ สมวงษา
๓๐/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๘๔

นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๘๕

นางพิกุล พันธ์ปญญา
๒๐/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๘๖

นางยุพาพิน ไชยบาล
๐๒/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๘๗

นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยา
๐๑/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๘๘

นายวชิรศรณ์ เครือธิ
๐๔/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๘๙

นายเรวัฒน์ ไชยบาล
๑๗/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายจิรภัทร จันตาเรียน

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายทศพล โยธา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายนิติพงษ์ สุรินวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงกนกพิชญ์ อุปะละ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงชลธิชา หล้าแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงญาณภา ทาจุมปู
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงเบญญาภา ใจเย็น
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงอรวรรยา สมเปง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงอาทิตยา หล้าเปง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๑๙๙

นางศศิร์อร ธนัตถ์ภวานนท์
๒๘/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายพัสกร ชุมพูเมืองชืน

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงดวงจันทร์ จินาเคียน

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงวรินทร์ดา จันคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงเขมิกา อะคะโล

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์

ใจปรีชาวัฒนากุล ๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงจิรัชญา มูลอัง

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงสิรินทร อะทะษี

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงรุ่งนภา เชือเมืองพาน

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงเขมิกา หมืนปงเมือง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายณัฏกิตต์ ใจวงค์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายอัฐศิวกร ยอดวงศ์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายพลพล อินต๊ะเอ้ย
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๑๒

เด็กชายวรโชติ คำวงษา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงณิชากร คำอ้าย
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๑๔

เด็กชายเทวินทร์ อินต๊ะปญโญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๕ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายธนาณัฐ เชิดฉาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๑๖ เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์
จันทะวัน

๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๑๗

เด็กหญิงอรษา แซ่จ๋าว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ด่านปรีดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๑๙

เด็กชายธนเดช คำอ้าย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายกฤติพงศ์ จันทร์ตา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๒๑

เด็กชายปณวรรษ ราชพิทักษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงจิราพร ใจยสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงณิชนันทน์ ปรานวิโรจน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงปฏิภัทร พินิจสุวรรณ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทองประเทือง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงพิมพิกา แจ่มเจริญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์
สายปญญานิธิยศ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายธนภัทร แก้วสืบ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายธนากร อุปะนันท์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายธีรภัทร ศรีใจติบ

๊

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงนภาพร จอมแสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงจันทร์จิราพร

ช่างล้อ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คำดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายธีรชัย ปนสุวรรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายวิศวะ ธรรมยืน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงกชพร คุ่ยคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงลักษิกา เต้าเตือง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงสุขุมาลย์ ภาชนนท์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วิเชียรสรรค์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงหทัยชนก ใจติบ

๊

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๔๑

เด็กชายโชติรัตน์ แดงเรืองรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายณัฐนันท์ ด่านปรีดา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ก้อนแปง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๔๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ตาสาย
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๔๕

เด็กชายนราทร อินต๊ะนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายภูสิษฐ์ อ่อนคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๔๗

เด็กชายสิรธีร์ ทรัพย์มามูล
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๔๘

เด็กชายสุริยะพงษ์ ตุทาโน
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงกนกกาญจน์ บุญมา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๖ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงกุลนันท์ คุ้มขำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงชนากานต์ ยาสมุทร
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๕๒

เด็กหญิงชลลดา ติบเต็ม

๊

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงพิชชานุช คงเสือ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๕๔

เด็กชายธรณ์ธันย์ ไต่สุนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๕๕

นางสาวสุธานี อินแต่ง
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๕๖

นายภคิน กิจตาวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๕๗

นางสาวสุนันทา ปนใจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๕๘

นางสาวอารีรัตน์ คำอ้าย

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๕๙

เด็กหญิงอรพรรณ พวงสันเทียะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายนัทธพงษ์ เผ่าแจ้

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ดู่คำใต้
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายเฉลิมพล เวียงคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงปลายฟา แซ่ท้าว
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๖๔

เด็กหญิงแพรวา ฟกแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๖๕

เด็กชายณชาย วิจักขณวงศ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๖๖

นางสาวบุษบา แซ่ซ้ง
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๖๗

นางสาวณัฐยา เชือเมืองพาน

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงวลัยพรรณ พัฒนะสิตานนท์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๖๙

นางสาวบุษยา ศรีสุวรรณ
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ทับเงิน

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๗๑

นายเจริญชัย ใจผูก
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๗๒

นางสาวรัชนี แซ่โซ้ง
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๗๓

นายพีระพัฒน์ ชุ่มลือ
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๗๔

นายสมชาติ
ท้าวบุญญาภินิกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๗๕

นายสรวีย์ สารเร็ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๗๖

นายสรวิศ สารเร็ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๗๗

นางสาวศันสนีย์ ฟูแสง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๗๘

นายกิติพัฒน์ ฟูมะเฟอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๗๙

นางสาวณัฐสินี ทรงกิตตินันท์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๘๐
นายปยพงศ์ แสนสุข

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๘๑

นางสาวปยนุช ศักดิรุ่งเรือง

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๘๒

นายวุฒิพงศ์ ศรีจุมปา

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๘๓

นายปรัชญา มาศกิตติวงศ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๘๔

นายปยพันธ์ แสนสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๗ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๑๒๘๕

นายเอกชรันย์ ฟองลม
๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงภัทรวดี เหล็กกล้า
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๘๗

เด็กชายธรรมนูญ ทาปน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงพรรวสา เปรมศรีโล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วีระกุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายธนาคม ตันโย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๙๑

เด็กชายสรณ์สิริ วิชัยโย

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงแจ๊คกี ซิงหยี

้

คัง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงภาวิชา สุยะเพียง

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงชนิกานต์ พงศ์สุรเดช

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงชุติมา แซ่ว่าง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงสุพรรษา แซ่ว่าง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๙๗

เด็กชายนิกร แซ่เล้า
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงจารุภา จดจำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๒๙๙

เด็กชายกิตปกรณ์ กิติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายพาคินทร์ ฟกแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายจิราพัชร เมืองคำบุตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงธารวิมล นันต๊ะลิต

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงภัทรวดี ขาวงาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงศิรภัสสร คุ้มศักดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชวนคิด
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงจิรวรรณ จันดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงสุธีกานต์ อินตะวัง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายชาติชาย ไชยาโส

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงธัมมรตี เศียรสมาน

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงศุภัชญา หลีเลาะ

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงอรทัย กรชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงศุภิสรา ศักดิสูง

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงนำทิพย์ กัณหา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงชนารดี โสมรักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๑๕

เด็กหญิงพรพรรษา ดีใจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๑๖

นายชาญสิทธิ

์

โรจนศักดาพันธ์ุ
๑๓/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๑๗

นางสาวปรียานุช กันทะวงค์
๑/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๑๘

นางสาววลัยพรรณ กันตี
๓๑/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๑๙

นางอรสา กตัญู
๑๘/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๘ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๑๓๒๐
นางไสวริน ปนตา ๑/๐๙/๒๕๐๖ โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายเฉลิมชัย ปงก๋า
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เครือสาร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงณัฐธิชา เครือสาร
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงวิรัลพัชร ธิตา
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายวีรวร คำโล
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงณัฐธิดา มายอด
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงอรญา ศรีวิรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๒๘

นายอนุวัฒน์ ใจอะกะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงเพลงพิณ เลียงถนอม

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายไชยณัฐ สอนใจ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายทิวิกร สมศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายธีระพงษ์ บุญเกียงวงค์

๋

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายอานนท์ พันธ์ดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจกว้าง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญชุม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงณัฐธิดา หน่อแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงพนิดา พุทธวงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงพรนภัส เสริมสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงวาสนา โทนะพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงสุพิชญา หลักฐาน

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงหฤทัย ชืนจิตต์

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๔๒

เด็กหญิงอมรา ปญญาเสน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงอริสรา แก้วอินทรจักร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงอาภัสรา บุญสุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๔๕

เด็กชายจีรโชค มะโนวงค์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๔๖

เด็กชายชัยกรณ์ ยะสบัง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กชายณัฐฐินันท์ แก้วแดง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายธีรพัฒน์ เรือนทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๔๙

เด็กชายนพชัย แก้วเทพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายนัทนากร เมืองวงค์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โปธิตา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงกฤติยา สมศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงชญาน์นันท์ ฟองคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงชไมพร ไชยเมือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๙ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กหญิงธัญชนก ไชยกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงพัชราพร สายมงคล
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงวรินรำไพ ไชยกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงสุภัสสรา ดวงตา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อินต๊ะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายธนากร สามนนถี

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๖๑

เด็กชายธีราทร รอดพิทักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายศักรินทร์ วงศ์แขกหล้า
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายอัมรินทร์ ผืนจัตุรัส
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงกฤษณา อึงศิลปศรีกุล

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงธันชนก สุนทร
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กชายนันทวัฒน์ ยังกองแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายอนันธชัย รินจ้อย
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ ฟูแสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๖๙

นายจตุรวิชญ์ ใจหาญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๗๐
นายเจตนิพัทธิ

์

ทุยกระโทก
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๗๑

นายณัฐพล สมุทรจักร
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๗๒

เด็กชายถิรพล ขันทะกิจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๗๓

นายธีรภัทร ส่องแสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายภาณุพงษ์ ห้วยลึก
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๗๕

นายอัครกร ตันกูล
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๗๖

นางสาวพรรภษา มีชัน

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๗๗

นางสาวพิมพ์ขวัญ โพธิตา
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๗๘

นางสาวภัทรวดี ศรีวิไชย
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๗๙

นางสาวมลทิลา ทรงลังสี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๘๐
นางสาวรุจจิรา ดอนฟุงไพร

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๘๑

นางสาวศรุตา พลูแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๘๒

นางสาวสุกัญญา กิงสวัสดิ

่ ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๘๓

นางสาวอรวรรณ ก้อนคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๘๔

นายณัฐชาติ จำรัส
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๘๕

นายนัทธพงศ์ สานงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายบรรณลักษณ์ นิลสวิท

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๘๗

นายพรหมพิริยะ ศรีวิลัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๘๘

นายพิพัฒนชัย รินฟอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๘๙

นายวรากร เรือนคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๐ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๑๓๙๐
นายศรัณย์ หมอเก่ง

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๙๑

นายนิรัติ ดุเหว่า
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๙๒

นางสาวกนกวรรณ ชืนจิต

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๙๓

นางสาวเกวลิน วงศ์แสนดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๙๔

นางสาวเกศรา เรียบสาร
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๙๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ แก้วมา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๙๖

นางสาวคัทรียา ไชยกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๙๗

นางสาวธนพร ปญญาดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๙๘

นางสาวนฤมล ชืนวงศ์

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๓๙๙

เด็กหญิงปวีณา นามแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๐๐
นางสาววริศรา พงษ์คำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๐๑
นางสาวสุจิตรา สงวนใจ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๐๒
นางสาวอันนา ชอบธรรม

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายธีรภัทร์ ต่อนทองจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๐๔
นางสาวณัฐกานต์ วงศ์ไชย

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงธนพร อินทญาติ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๐๖
นางสาวนิภัทรา ดวงจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๐๗
นางสาวเนตรอัปสร แก้วคำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๐๘
นางสาวเปรมฤทัย เกษตรวิทย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงสุธาภรณ์ ขาวแสง

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๑๐
นางสาวแสงเทียน ขัดวันดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๑๑

นายณัฐพงษ์ วงศ์ไชยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๑๒

นายณัฐพล นามอยู่
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายทรงกรด ไชยสถาน
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๑๔

นายอภิลักษณ์ ก้อนคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๑๕

นางสาวกมลวรรณ ไชยกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงจีรประภา อึงศิลปศรีกุล

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงฉัตรชนก ตันกูล
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๑๘

นางสาวณัฏฐณิชา ไชยวุฒิ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงณัฐชา เครือสาร
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงมนัณชญา ก้อมวงค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๒๑

นางสาวเยาวภา ก๋าถม
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๒๒

นางสาวนันท์นลิน บุญเรือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๒๓

นางสาววริศรา หมอเก่ง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๒๔

นางสาวเนวิกา มุสุ
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๑ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๑๔๒๕

นายชญานนท์ รินฟอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๒๖

นายพงศ์ภัค กะทาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๒๗

นายมินทร์ชฎา เดชะบุญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๒๘

นายอภิรักษ์ ฟกแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๒๙

นางสาวกาญจนา เปกตานะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๓๐
นางสาวชนิกา

ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา ๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๓๑

นางสาวตันหยง ขยันขาย
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๓๒
นางสาวแทรมรินทร์ บุญตัว

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๓๓

นางสาวธมณวรรณ เอกสะพัง
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๓๔

นางสาวนฤมล ระวังทรัพย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๓๕

นางสาวนันทิชา แซ่ตัง

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๓๖

นางสาวปณิดา วงศ์ไชย
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๓๗

นางสาวปาริชาติ ฟกแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๓๘

นางสาววารีรัตน์ บุตรตะสืบ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๓๙

นางสาวโศภิดา มโนภัทรกุล
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๔๐
นางสาวสุพรรณี มันคง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๔๑

นางสาวอลิชา เตชะสาย
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๔๒

นายชยากร ก้อนคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๔๓

นายหิรัญทรัพย์ มาไกล
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๔๔

นางสาวเกศเพชร อุ่นดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๔๕

นางสาวคัทลิยา ดวงต๋า
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๔๖

นางสาวจาริกา วันมหาชัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๔๗

นางสาวชลธิรศน์ วงค์พิมล
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๔๘

นางสาวทวิภา กลินตัน

่ ้

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๔๙

นางสาวธนภรณ์ เจริญศิลปชัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๕๐
นางสาวเบญญาภา ไชยชนะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๕๑

นางสาวปารีดา สองสมุทร
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๕๒

นางสาวรัชนีกร ยาสาร
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๕๓

นางสาวศิรประภา สุยะหลาน
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๕๔

นางสาวสิริญญา สุยะเอ้ย
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๕๕

นางสาวสุดารัตน์ อินถา
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๕๖

นางสาวสุทธิดา ไชยกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๕๗

นายฉลอง ไชยกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๕๘

นายณัฐนันท์ พาระสี
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๕๙

นางสาวกัลยารัตน์ อินอร
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๒ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๑๔๖๐
นางสาวฐิติมา ทิศสุกใส

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๖๑

นางสาวณัฐนิชา ชืนใจ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๖๒

นางสาวอรณิช เกิดกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๖๓

นางสาวจิตรานุช นาระจิตต

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๖๔

นายภัทรภณ ตนบุญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๖๕

นางสาวจิราภรณ์ สิงห์ชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๖๖

นางสาวทิพวรรณ หมันทำ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๖๗

นายธนาวุฒิ สิงห์แก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๖๘

นายนพคุณ ดูการดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๖๙

นางสาวปภัสสร ก้อนคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๗๐
นายพงศกร สิงห์แก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๗๑

นายธนภัทร ทองประเสริฐ
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๗๒

นายณัฐพล วงศ์ไชย
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๗๓

นายพันธกร มาฟู
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๗๔

นายชนาธิป หาอย่าทุกข์
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๗๕

นางสาวกัลยกร รำไพ
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๗๖

นางสาวชลิตตา วงศ์ไชย
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๗๗

นางสาวนิตยา ไชยกุล
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๗๘

นางสาวนิภาพรรณ เรียบร้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๗๙

นางสาวนิภาวรรณ ฟกแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๘๐
นายพงพิพัฒน์ อินทะไชย

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๘๑

นายภานุกร ศรีจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๘๒

นางสาวจารุวรรณ ดวงตา
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๘๓

นางสาวธนัชชา โสมนัส
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๘๔

นางสาวธุวพร ไชยชนะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๘๕

นางสาวนุชสรา มหาปา
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๘๖

นางสาวบัวชมพู ภิมุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๘๗

นางสาวปยมน พวงคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๘๘

นางสาวเพ็ญพิชชา อินทาโย
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๘๙

นางสาวพิชญา คาโตริ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๙๐
นางสาววัลย์ลิการ์ วงค์ไชย

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๙๑

นางสาววิลาวัณย์ ฟกแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๙๒

นางสาวอรปรียา อินทร์วงศ์วรรณ
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๙๓

นายฐิติวัสส์ ส่องแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๙๔

นางสาวจันทัปปภา บุญเรือง
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๓ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๑๔๙๕

นางสาวชนิภรณ์ ระวังทรัพย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๙๖

นางสาวธัญลักษณ์ ฟกแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๙๗
นางสาวประณีตศิลป เครือสาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๙๘

นางสาวพัฒนิตดา บุญประเสริฐ
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๔๙๙

นางสาวกฤติกา สมณะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๐๐
นางสาววิลาวัลย์ ฟกแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๐๑
นางสาวเยาวพา ฝงวาป

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๐๒
นางสาวกฤติยากร วงศ์เวียน

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๐๓
นางสาวกัญญารัตน์ เภตรา

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๐๔
นางสาวพุทธรักษา เบิกนา

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๐๕
นางสาวลลิตตา ชินกากิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายกรศุทธิ

์

สงวนศักดิศรี

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายณัฐพิชย์ เมืองก้อน

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายปุณณวิชญ์ สุภา

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงณิชาภัทร ผดุง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงสุธีธิดา สมัคร

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๕๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำภักดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๕๖๐/๑๕๑๒

เด็กชายกฤษดา อนุสุริยา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๕๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงนภัสสร บัวตูม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงพิจิตรา ตันกูล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงศิริญทร โชคชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ก้อนแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงเบนจามิน ใจแสวง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บัวแดง
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๑๙

เด็กชายสุรบถ บัวหลวง
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายโรจนกุล บัวตูม

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๒๑

เด็กหญิงวิภาวี บัวแดง
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงประภัสสร แก้วกัณหา
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๒๓

เด็กชายดู่ แก้วคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงธัญญตา ศรีเพ็ญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๒๕

นางบุญฝาย เชือสะอาด

้

๑๑/๗/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๒๖

นางรัชนี ดะนัย
๑๙/๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๒๗

นางสมศรี กาวินคำ ๒๐/๑/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงณัฐณิชา เขียวงาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๕๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงสิริกัญญา พึงศรี

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๔ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายวิสิฐ ศรีสมบัติ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๕๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงวริษฐา กองกิจ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๕๖๐/๑๕๓๒

เด็กหญิงวรรณิศา ดลติถี
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๕๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงอรกานต์ รักษา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๕๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงปรียานัฐ ธนะวดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๕๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงสัจพร โม๊ะดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๕๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เบ็ญจะญาติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงสุตราภัทร สนิท
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงกัญญาวีฬ ตาดทองไทร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงกฤติยาณี บุญมี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงคุนัญญา ชุมภู

๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายณภัทร เข็มทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงนวรัตน์ เทพรักษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๔๓

เด็กหญิงนัชชา เปงฟอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๔๔

เด็กหญิงมาลินี สมควร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงวิยาดา สิริชลมารค
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงชุติกาญน์ ปญญาใจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงพันธิวา หิรัญวร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงจีรนันท์ วิชาเพลง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๔๙

เด็กชายณัฐดนัย รุ่งเรือง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงรุ่งอรุณ จอมนาสวน

๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๕๑

เด็กชายชัยณรงค์ แก้วเมืองมูล
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงมาติกา ชุมภู
๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงศุภกานต์ พลายบัว
๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เต็มสิริมงคล
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๕๕

เด็กชายบุรพล เต็มกาญจนกิตติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๕๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

การิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายนครินทร์ เจียระดา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงปนปาน ทัพธานี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงดารารัตน์ ใจคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ประวัง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงนวลอนงค์ ชุมภู
๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงนันทภพ รุ่งเรือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๕๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงพิมอร แก้วสุมา
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๕ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๕๖๐/๑๕๖๔ เด็กชายธวัชชัย การะเกตุ ๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)
 

พย ๓๕๖๐/๑๕๖๕ เด็กหญิงธัญสินี โยปญญา ๒๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)
 

พย ๓๕๖๐/๑๕๖๖ เด็กหญิงลูกรัก ค้าคล่อง ๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)
 

พย ๓๕๖๐/๑๕๖๗ เด็กหญิงพัชราภรณ์ ใหญ่ยิง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)
 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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