
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำปาง  ภาค ๖

ส่งสอบ ๔,๙๗๘ คน ขาดสอบ ๙๐๖ คน คงสอบ ๔,๐๗๒ คน สอบได้ ๒,๖๖๙ คน สอบตก ๑,๔๐๓ คน (๖๕.๕๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายศุภวิชญ์ เริงไชยภูมิ ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนธงชัยวิทยา บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงสุชาดา เกิดพงษ์ ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธงชัยวิทยา บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงศรัญญา เครือวิเสน ๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนธงชัยวิทยา บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงรินลดา มากูล

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนธงชัยวิทยา บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายจิรกิตต์ อารักษ์

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนธงชัยวิทยา บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายบูรพา บุญล้อม ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนธงชัยวิทยา บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๐๗
นายชุติศรณ์ ติบกันเงิน

๊

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธิวิทยากร

์

บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายฐิติพัฒน์ บุญเรือง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธิวิทยากร

์

บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๐๙
นางสาวตุลรักษา เอียมสวัสดิ

่ ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิสุทธิวิทยากร

์

บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๑๐
นางสาวสุปรีดา อินต๊ะจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนวิสุทธิวิทยากร

์

บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๑๑ นางสาวสุปรางค์ทิพย์ ทาปน
๓๑/๐๑/๒๕๓๘

โรงเรียนวิสุทธิวิทยากร

์

บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ยาสมุทร ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวิสุทธิวิทยากร

์

บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงยุพเรศ วงศ์ปาขาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

วัดศรีไตรภูมิ บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงหยาดฟา แสงโสภา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

วัดศรีไตรภูมิ บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายปฎิภาณ วงส์เขียว

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงสุพิชญา ปญญายาว

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงภัทรพรรณ จิรกมลศักดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงสุนันทา เตชะยอด

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงจิตตพร ปาสืบ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายณัฐวัตร ใจหวัน

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ สีหา

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายปฎิพล กาตาสาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงพิมพิกา ศรีชัยวงค์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงอรจิรา กองแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ คำน้อย

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงจิรดา ลุงต๊ะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายทิวากร ปญญาหลวง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงจันทร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายภูรี อินนันชัย

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เลือมใส

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายนพรัตน์ ขันนาแล

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงอทิตยา จันทร์สุยะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายธีรพัฒน์ หอมแก่นจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ขะระเขือน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงปยะดา เขือนคำปา

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

รัมกร
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงสิริกัลยา ทะวงษา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงแสงเทียน ประละน่าน

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายพีรพล ชัยรัตน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายอิทธิพัทธ์ คำเขือน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๔๑
นายบุริศร์ ใจหงอก

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายธีรภัทร อินต๊ะขัน

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๔๓
นางสาวปรัศนี ทาคำ

๒๐/๑๒/๒๕๐๖

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๔๔
นางสาวพิมพ์นิภา เด่นแก้ว

๐๕/๐๓/๒๔๙๒

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๔๕
นายณัฐวุฒิ ปนคล้าย

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๔๖
นางพชรจรรย์ พัฒนานุกูล

๐๕/๐๙/๒๔๙๘

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๔๖๐/๐๐๔๗
นางสาวนรีรัตน์ ศรีอินแก้ว

่

๐๙/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๔๘
นางสาวฐิติวรดา หมืนจินะ

่

๐๕/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๔๙
นางสาวอังคณา วงษพันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๕๐
นางวิลัย รินเขียว

๑๔/๐๒/๒๔๙๖

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๕๑
นางอนงค์ โย

๑๐/๐๓/๒๕๐๔
เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๕๒
นางสาวรัศมี สุพานิช

๒๒/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๕๓
นางสาวขวัญใจ กันธิมา

๐๒/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๕๔
นางสาวพัชริน จิตแหลม

๐๗/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๕๕
นางสาวพลอยไพลิน ใจวังเย็น

๐๒/๐๕/๒๔๘๐
เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๕๖
นางสาวกันธิชา ปวงอ้าย

๐๗/๐๔/๒๔๗๖

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๕๗
นางสาวศุธาดา กาเตชะ

๑๘/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๕๘
นางวรพร สิทธิเครือ

๒๔/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๕๙
นางสาวหยาดพิรุณ ศรีชุม

๐๙/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๒ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๐๖๐
นางสาวสุนารี วงค์ถา

๐๘/๐๔/๒๔๗๙

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๖๑
นางสำเภา เศวตเศรนี

๒๖/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๖๒
นางสาวเชาวณี เลิศสกลรักษ์

๒๓/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๖๓
นางนงค์เยาว์ กันทา

๒๙/๗/๒๔๙๗
เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๖๔
นางสาวสุพัชรา นาไพรวัน

๒๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๖๕
นางสาวพิชยา เครือคำหล้า

๓๐/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๖๖
นางรุ่งอรุณ ตาลเขียว

๒๙/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๖๗
นางสาวราตรี ชัยยะ

๒๕/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๖๘
นางสาวกุ้ง หลีแก้วสาย

๐๒/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๖๙
นางสาวกัลยา กันทะวงศ์

๒๕/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๗๐
นางสาวประมาพร พอดี

๐๓/๑๑/๒๔๗๓

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๗๑
นางอาน่อง เชอหมือ

่

๒๖/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๗๒
นางสาวพัชราพร เง็งลา

๐๖/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๗๓
นางสาววนิดา ตวงกระสินธุ์

๒๗/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๗๔
นางสาวเนตรนภา มณีรัตน์

๐๖/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๗๕
นางสาวดาวฤทัย ใจจา

๑๔/๕/๒๕๒๕
เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๗๖
นางสาวพิกุลพร ชม ภู

๐๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๗๗
นางสาวสุธินันท์ นากโมรา

๐๔/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๗๘
นางสาวศิริบงกช แปงใจ

๐๘/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๗๙
นางสาวชุติมา เชอหมือ

่

๒๕/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๘๐
นางสาวเดือนเพ็ญ แก้วหน่อ

๓๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๘๑
นางสาวเขมณา ขัดสี

๐๖/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๘๒
นางสาวเยาวลักษณ์ อินทนนท์

๒๓/๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๘๓
นางสาวรุ่งนภา วงศ์ทอง

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๘๔
นางสาวทัศนีย์ แก้วกินี

๑๒/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๘๕
นางสาวลำดวน พรมยะดวง

๒๑/๖/๒๕๑๐
เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๘๖
นางสาววรรณวิสา นาคเรืองศรี

๒๑/๙/๒๕๓๑
เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๘๗
นางสาววาสนา ไชยแก้วเมรี

๑๔/๖/๒๕๒๖
เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๘๘
นางสาวอรพรรณ มูลกิน

๐๘/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๘๙
นางสาวรัตติกาล สวัสดินที

์

๑๒/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๙๐
นางสาวมัทรี วงศ์แก้วมูล

๐๗/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๙๑
นางสาวจรินญา สืบสมุทร

๒๗/๖/๒๕๓๗
เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๙๒
นางภัททิยา ก๋านวม

๑๑/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๙๓
นางสาวศรีไพร วงษ์เวียน

๐๘/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๙๔
นางสาวสุภาภรณ์ วิทยวิชาอนันต์

๑๖/๓/๒๕๑๘
เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๓ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๐๙๕
นางสุภาพร วงศ์ปญญา

๐๖/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๙๖
นางสาวเอิน เขียวขาว

๑๙/๓/๒๕๒๔
เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๙๗
นางอุทุมพร พอดี

๐๑/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๙๘
นางสาวปานจรี มีชือ

่

๒๓/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๐๙๙
นายชัยพฤกษ์ จินตนาวรารักษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๐๐
นายพีรพัฒน์

สว่างวงศ์ตระการ ๑๖/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๐๑
นายสุรัตน์ ก้อนดี

๓๑/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๐๒
นายอนิรุตร์ สมบูรณ์

๑๔/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๐๓
นายศรัทธา กันทาฟง

๑๕/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๐๔
นายพงษ์ศทร จองคำ

๓๐/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๐๕
นายเทพธันว์ สมขยัน

๒๖/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๐๖
นายเอกพงษ์ ฝนชมภู

๒๕/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๐๗
นายสุวัฒน์ สมใจ

๐๑/๐๗/๒๔๗๙

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๐๘
นายบริสุทธิ

์

สิทธิวัง
๒๔/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๐๙
นายจักรกฤษณ์ อุ่นม่อน

๐๗/๐๑/๒๔๗๘

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๑๐
นายอดิพล รินนานนท์

๒๒/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๑๑
นายวราการณ์ สมวัน

๓๑/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๑๒
นายอนุชา มณฑาทิพย์

๑๘/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๑๓
นายดนัย มาละเงิน

๒๔/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๑๔
นายเสกสรร อินธิมา

๐๑/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๑๕
นายประจวบ วังเปยง

๑๒/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๑๖
นายถิรณัฐ มัชชะ

๑๔/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๑๗
นายฤทธิชา ตาวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๑๘
นายประกาศิต แก้วเจียรไนย

๒๑/๐๕/๒๕๐๖

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๑๙
นายภูมินทร์ ตือกันทะ

้

๑๙/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๒๐
นายณัฐพล ดอกชะเอม

๒๐/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๒๑
นายรัญชน์ลดา ธิวงค์ษา

๓๑/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๒๒
นายสุธีรภัทร์ จีนเพชรพตนา

๐๘/๐๓/๒๕๔๑

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๒๓
นายโยธิน ตุ่นแจ้

๐๑/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๒๔
นายนิวัติ จริยา

๑๕/๐๙/๒๕๐๕

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๒๕
นายสุวิชา เตชะวรรณวุฒิ

๒๒/๐๙/๒๕๐๒

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๒๖
นายคุณากร ธิแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๒๗
นายญัฐภณ วงศ์ปง

๑๕/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๒๘
นายพิษณุ ชุ่มเชือ

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๒๙
นายวัชรากร คำฟู

๑๖/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๔ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๑๓๐
นายสมภพ วงศ์เปย

๑๔/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๓๑
นายวิทยา ลีลายุทธ

๐๕/๑๐/๒๔๗๓

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๓๒
นายวัชรพงษ์ ทรัพย์อุดม

๒๕/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๓๓
นายนัฐพงษ์ แก้วงาม

๒๕/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๓๔
นายสุพจน์ ยาวิราช

๑๗/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๓๕
นายชัยชวัชร์ สายคำลือ

๐๔/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๓๖
นายอาทร อินต๊ะขัน

๑๘/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๓๗
นายธีระพงษ์ อินต๊ะสอน

๒๔/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๓๘
นายวรวิทย์ ตือยศ

้

๒๐/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายภูตะวัน พงศ์จิตภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายวรายุทธ ผ่องใส ๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายภัทรกร ใยโฉม ๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายธนัช ภูพวงประทุม

๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายวัชรกร ข่ายสุวรรณ ๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงจิราภา แก้วขัด

๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ทาคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงตะวันไท ชัยชนะ ๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงพัชรภรณ์ คำอักษร ๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงพิมพ์นภัส เตวี ๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ช่างลืม

๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ยะแก้วบุตร

๑๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงศุภิชญา ใจนาแก้ว

๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๕๒
นายณภัทร ปนต๊ะ ๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายชญานนท์ พันธุระ

๑๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายรัชพงศ์ เตชะอุด

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายเกริกกฤษฎ์ เสียงเย็ฯ

๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ เรือนแปง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงอัญชนา จันทร์ฟอง

๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงวราพร มะเพ็ชร

๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ธรรมเพ็ชร

๑๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายภูวเนตร นันตาวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๖๑
นายนทีธร ฟูคำ ๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายมัณฑนศรุต ใจมาลา ๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายภูริภัทร ยาณะ ๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายพิทวัส บัวทอง

๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๕ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายนิติชัย วิเชียรสาร

๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายนวพล จองบุญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายจิรายุ วงศ์ต่อม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายเจษฎา หมอยา

๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายเมธี เรือนแก้ว

๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายภาณุเดช คำมาบุตร ๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายภาคิน ปนเลายา

๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายภัทรดนัย โสชัยวงศ์

๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายปวริศ ศรีเทพธรรมวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงอารดา วงศ์ปน ๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงสุภิชา ตือยศ

้

๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงส่องฟา เค็มมาก

๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงวิรัชยา สังข์ใหม่

๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงภิรัญญา ทิปง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายภานุวัฒน์ จงสวัสดิ

์

๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายวรวิทย์ คำปากูล ๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายศุภสันต์ จอมฟอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายสันติภาพ โกวฤทธิ

์

๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายสิทธิภักดิ

์

สุริยะ ๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

อุ่นบุญ
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายสุวรรณภูมิ เชือดวงทิพย์

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายอภิวิชญ์ เทียนแก้ว

๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายอิสรณัฐ หอมนิยม

๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายเอกสิทธิ

์

สุทธวงค์
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายโอบบุญ ฝนชมภู

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงกรกนก วงศ์สิงขัน

๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงศริษฐา บวรธิติภัค ๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ สุนันตา

๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงชมพูนุช วันจ้อย

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงฉัตรภรณ์ ณ ทุ่งฝาย

๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา สายมูล ๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงณัฐนิชา บุ้งทอง

๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงนฤชา เครือวงศ์ษา

๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงบัณฑิตา หล้าสมศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงปณณิกา ตุงคนาคร

๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๖ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงพรรณนารา พอใจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงภาวิณี พิจอมบุตร

๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงรัชญากร อัยยะกา

๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงรัตธิชา ทัศนกร

๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงสริดา ชาติท่าคือ ๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงสุภัทรตรา ราชเจริญ

๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงอนงค์นาฎ วงค์อินทร์

๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายธนากร อินทิยศ ๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายกุมภา ครุธฉำ ๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายชนกชนม์ สีธิวงค์

๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายณัฐวัตร พุทธะวงค์วัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายธีรภัทร มังเทศ

๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายนนทรัฐ จันทร์อินตา ๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายนิติกาญจน์ เทือกมนต์

๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายปญญากร นิวันติ

๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายรพีภัทร โกวงศ์

๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายเรวัฒน์ จันทร์แก้วเดช ๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายวรัญชิต อินคำเชือ

้

๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายสรวิศ วินิตพรสวรรค์

๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงชนัญธิดา นามะคุณา

๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงณัฎฐากร บุญประเสริฐ

๑๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงเดือนรัตน์ บุตรดาบุตร

๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงนิชานันท์ ไชยานนท์

๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงวริศรา กล้าณรงค์

๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงสวรรยา ปนเฉย

๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา

กล้าหาญชาญสกุล
๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงอริศรา ปะนันใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงอินทรมาศ ชัยวุฒิ

๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงอภิสรา ใส่แจ่ม ๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงครองขวัญ ศรลัมพ์

๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงฐาปนีย์ เมืองสองวงค์

๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงตรีชฎาพร ปานประทีป ๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงพรนัชชา ฉัวพานิช

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงเลิศธิดา ขัติยะ

๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงพรทิพย์ โตตะเคียร

๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๗ / ๗๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายนิติกร กาแดง ๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายนเรศิลป เมืองมูล ๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงธัญวลัย คำเมือง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงณัฐธยาน์ อัศวเดชาธวัช ๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายศุภวิชญ์ คำภิละ ๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงกรวิภา อินต๊ะสี

๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ นะมะโน ๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงสุธิดา อุทัย ๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงรติยา จอมฟอง

๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงเปรมสินี นาละกา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงปนปนัทธิ

์

ขัดแข็งแรง
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๔๖
นายนครินทร์ ทองปนตา ๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๔๗
นางสาวธันวิกา ไชยรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๔๘
นายชยุต ทองประเสริฐ ๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงชลธิชา วงศ์ชมภู

๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงเขมิกา เพ็ชเก่า

๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ ดวงแก้ว

๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายทัชทวิช สุกัณทะ

๒๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงพัชรี เค็มมาก ๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงพราวฟา กองอารินทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๕๕
นางสาวนันทกานต์ ศรีธิจู

๒๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๕๖
นางสาวดวงชีวา ขันคำ

๑๔/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๕๗
นายเอกมินทร์ คมจริง

๓๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๕๘
นางสาวสิริวิมล สิงห์เชือ

้

๒๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๕๙
นางสาวพริกหวาน สิริวงศ์ ๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๖๐
นางสาวบัณฑิตา วงค์สวาด

๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงวนัสพร คำเย็น ๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงรัญชิดา สุพรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงพรศร มิงเชือ

่ ้

๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จักรใจวงค์

๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายสิทธิโชค สุวรรณ ๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายสรยุทธ แซ่เตีย ๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายวสุ กิงสายหยุด

่

๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายรัฐพงศ์ สำแดงผล

๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายภูรินทร์ สุรินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๘ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายภัทรพล ขาวสะอาด ๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ สุดมะณี

๑๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายพีรภาพ ตาเขียววงศ์

๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายเบญจพรรณ จิตใส

๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายนฤเบศ จันทร์ศรี

๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายนพรัตน์ เลียมวิลัย

่

๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงอภิชญา ทะนิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขันคำตัง

้

๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงรัตติกานต์ ธรรมสาร

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงภัทรธิดา ทารุ่งเรือง ๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา ภาคฤทธิ

์

๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงพิยดา เอียมวรรณะ

่

๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๘๒ เด็กหญิงพิชชาลักษณ์
เส็งเอียม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงปติณญา ทุวงค์

๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๘๔ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ของงาม ๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงณัฎฐณิชา วงศ์ชมภู ๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงภัทราภา เชือสายใจ

้

๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๘๗
นางสาวรพีพร สาธุการ ๘/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงชนิดา หล้าสมศรี

๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงณัฐณิชา อพิชัย

๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงพรสุดา จำปาที ๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงมาติกา ประมะวงศ์อิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายเทพนิมิต เครือชมภู ๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายตรีเนตร จงงามวิไล

๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ มโนพันธ์

๒๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงนรีทิพย์ ณ  ลำปาง

๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงปราวรินทร์ จอมฟอง

๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ แตงฉาย

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงทยิดา ฮาวปนใจ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงณัฐวดี คำจริยา

๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๐๐ เด็กหญิงณัฐชญานันท์
หมืนคิด

่

๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงชาลิตา ตามูล

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงนันทินี เครือจันทร์ต๊ะ

๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงธัญชนก ศรีไชย

๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงนติธิน ณ  ลำปาง

๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๙ / ๗๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายภัคพล เทพนามวงศ์

๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงศริญภรณ์ เก่งการจับ ๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา ถาใจ

๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายพัสกร ธรรมขันธ์ ๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา เรือนการ

๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงกรรภิรมย์ ล้วนมงคล ๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงกิตติยา เตวา

๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงจิรยา ยารังษี

๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายณัฐวิทย์ ทรายปญโญ

๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายศุภสัณห์ โกวงค์

๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงพิมพิสุทธิ

์

วงค์ไชย
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงพัณณิตา วงค์ชมภู ๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายจิรายุ จีระเสมานนท์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงธัญจิรา คุ้มสอาด ๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงดวงใจ กอมแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงจุฬารัตน์ เขียวมาวงศ์

๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงณัชชา ไชยเมืองแก้ว

๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงกิตติยา แก้วมณีวรรณ์ ๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายสราวุฒิ ปอมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายสิรวิชญ์ เมืองแสน

๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายสุรยุทธ ขันแก้ว

๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายเทวฤทธิ

์

สุทะปา ๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายธราภาพ ควนนท์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายปฏิวัติ เครือผือ

๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายบรรณารักษ์ แสงบูญเรือง

๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายพีรภาส พรหมจันทร์

๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายภูวนัตถ์ ใจศีล ๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายชิษนุชา ธรรมขันแข็ง ๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เปนคุณ ๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายทรงกลด อิสระไพโรจน์

๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายธนกฤต มะโนพันธ์

๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายธนกร แสนผาบ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายกรณ์ดนัย สุมา

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายก้องภพ ไชยอินตา ๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายกานต์ แก้วของแก้ว

๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๐ / ๗๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายณัฐภัทร สันสุวรรณ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายปยังกูร อ๊อดผูก ๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายพงศ์ปณต เล่าลือเกียรติ

๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายภัทรพล นามมงคล ๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายเมธัส วัฒนปรีชา ๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายวรัญู เปนบุญ

๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายสืบสกุล เปงวัง ๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงณัฐชยา ชัยพนัส

๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฟองอินตา ๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงศรินญา ฟองสิงห์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงสุชานรี ไชยวรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงธันยพร ศิริวรรณ ๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายจิรายุ เครือนาชิต ๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๕๓
นางสาวพรพิมล ใจตาบุตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายจุฑาวัฒน์ คนไว

๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายภูมิรพี ตันสาย

๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๕๖
นางสาวปานชีวา ฮาวปนใจ

๑๗/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๕๗
นายธีรภัทร ริงแจ้ง

้

๒๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๕๘
นายพัทธพล คำลือสาย ๓/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายปารเมศ ชูเชิดรัตนา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายปรัชญา หน่อวงศ์

๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายบูรพา มูลขะเสน

๓๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายธีรดา ตุ้ยสืบ

๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายธนาธร อุ่นเมือง ๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายทิวากร ตือกันทะ

้

๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายดนุพร วุฒิ

๒๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายคมสันต์ เมืองมูล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายกมลโรจน์ ปดทุม ๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ใจประเคือง

๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงมณฑิรา บุญเฉลิม ๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงวรินธร ฝนชุมภู ๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงมนัญชญา ศรีวงศ์ ๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงฟาพราว ถุงเงิน ๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงปยะธิดา สายสุข

๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ กันทะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๑ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงทิพย์ภาวดี ขาวผลัด ๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงณัฐพร เรืองวัฒนานนท์ ๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๗๗
นางสาวชลลดา จันทะรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๗๘
นายอนุพงศ์ ไปเร็ว

๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงสุภาวดี สุวรรณ

๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๘๐
นายวฤทธิ

์

สาแล๊ะ
๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๘๑
นางสาวนนท์ธนา ชัยวัน

๑๓/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๘๒
นางสาวแบบเพ็ชร เจริญสุข

๑๕/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๘๓
นางสาวกมลวรรณ ก๋าบุญเรือง

๑๙/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๘๔
นายกุลเดช ไตรรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๘๕
นายกฤษชณะพงษ์ คำขาว

๑๓/๐๖/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๘๖
นายจิยะพงษ์ แซ่มัว

่

๐๖/๑๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๘๗
นายสุรชัย แซ่ฟู

๑๔/๐๒/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๘๘
นายนพดล เวียงนาค

๑๑/๑๐/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๘๙
นายภาวัช สาทริยา

๒๓/๑๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๙๐
นายธนาวัฒน์ เพชรจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๙๑
นายสมบูรณ์ แซ่เติน

๋

๓๐/๑๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๙๒
นายทศพล น้อยแสง

๒๔/๐๔/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๙๓
นายสงบ วงค์ตันกาศ

๒๘/๑๒/๒๕๐๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๙๔
นายธีรศักดิ

์

จอมคำ
๐๒/๑๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๙๕
นายนันทวัฒน์ ชัยวัง

๓๑/๐๘/๒๕๓๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๙๖
นายประทีป จางสาย

๑๘/๐๓/๒๕๐๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๙๗
นายประสงค์ ใจซือ

่

๒๘/๐๔/๒๕๓๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๙๘
นายรัฐชาพล สุภา

๐๔/๑๐/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๓๙๙
นายชาญชัย ฟูวุฒิ

๓๑/๑๐/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๐๐
นายไวกูณฐ์ ปาระมี

๐๔/๐๔/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๐๑
นายสันติ แลกู่

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๐๒
นายวีรพงษ์ ต๋าตา

๐๗/๑๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๐๓
นายสมบูรณ์ ดวงแข

๒๓/๐๕/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๐๔
นายเสริมศักดิ

์

จงสุขวรากุล
๑๓/๐๗/๒๕๐๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๐๕
นายดำรงฤทธิ

์

ฤทธิสรไกร
๒๕/๐๖/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๐๖
นายบุญเชิด ติบจันทร์

๊

๓๐/๐๑/๒๕๑๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๐๗
นายสำราญ บำรุงศิลป

๐๑/๐๔/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๐๘
นายศราวุธ เพ็ชรพิพัฒน์

๒๙/๐๙/๒๕๒๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๐๙
นายธนชัย สิทธิแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๒ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๔๑๐
นายรพีพัฒน์ บุญเทียง

่

๓๑/๐๓/๒๕๓๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๑๑
นายพงษ์ศักดิ

์

สังวาล
๑๕/๐๕/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๑๒
นายอนุชา ข่มอาวุธ

๑๖/๑๐/๒๕๔๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๑๓
นายวุฒิพงษ์ แสนทัด

๐๒/๐๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๑๔
นายณัฐพงษ์ กุณะ

๑๒/๐๙/๒๕๓๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๑๕
นายระพีพัฒน์ เตชะกัน

๐๕/๐๒/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๑๖
นายเอกชัย หมันเจริญ

่

๒๔/๑๒/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๑๗
นายวัชระ เทพคำ

๒๓/๐๔/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๑๘
นายกุศลิน บุญชุม

๐๒/๑๒/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๑๙
นายก้าน ถาคำ

๑๗/๐๗/๒๕๒๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๒๐
นายสิทธิกร แซ่ว่าง

๐๑/๐๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๒๑
นายพิพัฒพงษ์ สายจำปา

๒๑/๐๗/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๒๒
นายรังสิมันต์ สังจา

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๒๓
นายจิรายุส ยิงศรี

่

๐๒/๐๘/๒๕๒๐
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๒๔
นายสัมฤทธิ

์

หล้ารินทร์
๑๘/๐๘/๒๕๑๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๒๕
นายธีรภัทร ระลึก

๒๗/๐๗/๒๕๓๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๒๖
นายชัยพงษ์ พนะสันต์

๒๐/๐๑/๒๕๓๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๒๗
นายทวีศักดิ

์

สายเสาร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๒๘
นายสกุลรัตน์ ศิริรัตน์

๒๓/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๒๙
นายภาณุพงษ์ ศิริ

๑๐/๐๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๓๐
นายณรงศักดิ

์

จิณเสน
๒๙/๐๙/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๓๑
นายพจน์ ธนะขว้าง

๑๐/๐๖/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๓๒
นายประธานทัย กันทะน่าน

๐๖/๐๙/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๓๓
นายลำพอง ชะแอมรัมม์

๑๒/๐๑/๒๕๑๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๓๔
นายจรัญ กันทะสาร

๑๕/๐๕/๒๕๑๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๓๕
นายพงศภัค ใหม่กู้

๒๙/๐๘/๒๕๔๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๓๖
นายธนาคาร มักไคร้

๐๒/๐๔/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๓๗
นายเอกพัชร์ บังเมฆ

๐๒/๑๑/๒๕๔๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๓๘
นายวิทยา มัดเปา

๒๑/๑๑/๒๕๓๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๓๙
นายชานนท์ กันใจ

๐๕/๐๗/๒๕๓๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๔๐
นายณรงค์เดช นันตาฟอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๔๑
นายภราดร อุตมา

๑๑/๐๒/๒๕๔๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๔๒
นายนพรัตร์ ย้อยกระโทรก

๑๘/๐๕/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๔๓
นายสุริยัณห์ อบเชย

๓๑/๐๓/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๔๔
นายวีระ แก้วก้อน

๒๑/๐๓/๒๕๒๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๓ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๔๔๕
นายกรินทร์ มูลคำ

๐๔/๑๐/๒๕๓๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๔๖
นายเฉลิมยศ เปงมา

๒๐/๐๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๔๗
นายนพรัตน์ กุศล

๒๘/๑๐/๒๕๓๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๔๘
นายธีระพันธ์ จันทร์หอม

๑๘/๐๘/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๔๙
นายอภิชัย เทพจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๓๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๕๐
นายรชต บุญด้วง

๒๘/๐๓/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๕๑
นายชุมพล เจดีย์วงค์

๑๔/๐๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๕๒
นายธีระพันษ์ พอใจ

๑๗/๑๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๕๓
นายวิชัย แซ่เฮ้อ

๐๒/๐๔/๒๕๔๐
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๕๔
นายกันติทัศน์ กองสมบัติ

๑๕/๐๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๕๕
นายนเรศ ไชยหาญ

๐๔/๐๙/๒๕๑๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๕๖
นายวิชัย พงษ์ศรี

๓๐/๐๓/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๕๗
นายกิตติชัย แซ่ว่าง

๐๑/๐๑/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๕๘
นายเนรมิต สิทธิสัน

๑๖/๐๙/๒๕๓๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๕๙
นายชยานันท์ แซ่จ๋าว

๓๑/๐๑/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๖๐
นายกิตติทัต ปจดี

๒๖/๑๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๖๑
นายวิศรุต ศีลธรรม

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๖๒
นายปยพงษ์ นันทชัย

๒๔/๑๐/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๖๓
นายธวัชชัย ทมินเหมย

๑๓/๐๒/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๖๔
นายอรรถวุฒิ สุขหมืน

่

๑๓/๑๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๖๕
นายธีระ อินต๊ะวิไชย

๐๘/๐๓/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๖๖
นายวีระวัฒน์ สัมฤทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๖๗
นายจำลอง เสมอใจ

๐๑/๑๒/๒๕๐๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๖๘
นายณรงค์ชัย พนมพิบูล

๑๐/๐๔/๒๕๑๐
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๖๙
นายชวลิต ฤทธิพเย้ฟ

์

๐๓/๐๘/๒๕๐๘
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๗๐
นายศุภโชค คำรังษี

๒๙/๐๓/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๗๑
นายอมเรศ อาธาธนกุล

๒๔/๐๒/๒๕๔๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๗๒
นายเกรียงศักดิ

์

อภัยศรี
๒๓/๐๕/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๗๓
นายธีรพงษ์ สุวรรณวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๗๔
นายอรรถกุล แก้วกุล

๒๙/๑๒/๒๕๓๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๗๕
นายชาตรี ศรีรักษ์

๒๖/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๗๖
นายพรชัย หุนนารา

๑๘/๐๘/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กาศโปง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๗๗
นายอดุลย์ มีมานะ

๐๑/๐๖/๒๕๐๗
กศน.อำเภอแม่เมาะ ห้วยคิง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๗๘
นางสาวศศิธร ศรีหาตา

๒๑/๐๔/๒๕๓๒

กศน.อำเภอแม่เมาะ ห้วยคิง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายอรุณพิพัฒน์ พรมบุตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแขม ห้วยคิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๔ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงกมลรัตน์ ชุมภูสืบ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแขม ห้วยคิง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงกชพร บุษเนียร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแขม ห้วยคิง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา เตชะนันท์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแขม ห้วยคิง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายพฤหัส บัวหลวง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแขม ห้วยคิง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงปริยากร เบญจวิกรัย

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแขม ห้วยคิง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายจุลจักร วรรณ์สุวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสบจาง ห้วยคิง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงรัญธิดา เกียรติงามสกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสบจาง ห้วยคิง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงจีรนันท์ มะโนปน

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสบจาง ห้วยคิง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงวิจิตรา ชมภูสาย

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ห้วยคิง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายรัชชานนท์ จุไร

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ห้วยคิง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงกฎชกร หวันจี

่ ๋

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ห้วยคิง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงศรัญญา บุญชืน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ห้วยคิง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงชลธิชา การบูรณ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ห้วยคิง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงอติกานต์ ไชยยะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ห้วยคิง  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงศศิวิมล ผิวเหลือง

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ทุ่งคา  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงจิราภา อดเหนียว

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ทุ่งคา  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สูตรเลข

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ทุ่งคา  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สิงห์คำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ทุ่งคา  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงณัฐวดี สมมุติ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ทุ่งคา  

ลป ๓๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงสุภารัตน์ พลายแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ทุ่งคา  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงอริศรา เกียงแหลม

๋

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ทุ่งคา  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงณัฐณิชา เปนวงศ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ทุ่งคา  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายพัชรพล พงษ์สุภา

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแปน บ้านแปน  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายปฏิภาณ เปาพิษ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน บ้านแปน  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายภูมิพัฒน์ เปนแรง

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแปน บ้านแปน  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงดวงหทัย สวยฉลาด

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน บ้านแปน  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงวรรณวิษา หมันทำ

่

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน บ้านแปน  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงแพรวา เอมสอาด

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแปน บ้านแปน  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงสุพัตรา หล้าอินเชือ

้

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแปน บ้านแปน  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงอัมพวัน พิมพ์ภู

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแปน บ้านแปน  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงณัฐมน อาวรณ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแปน บ้านแปน  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงมนชนก ประพฤติ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ บ้านแปน  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายเพชรกรณ์ สมทรง

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ บ้านแปน  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายภูวิทย์ วิงวอน

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ บ้านแปน  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายรภีภัทร อินต๊ะ

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ บ้านแปน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๕ / ๗๗

้
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ลป ๓๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายอธิวัฒน์ สินสุข

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ บ้านแปน  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ บัวเขียว

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ บ้านแปน  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงพนิดา ตัวงาม ๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ บ้านแปน  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงภาวิณี แก้วกาฬ

๙/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ บ้านแปน  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงสุมินตรา ผลรักษา ๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ บ้านแปน  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงชญานันท์ กลีบบัว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ผ้าขาว  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายปรเชนท์ มีลาภ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ผ้าขาว  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายวุฒิชัย สุขคำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ผ้าขาว  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายจรินทร์ ชัยสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ผ้าขาว  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายธนารักษ์ คุณใหญ่

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ผ้าขาว  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายพิทวัส จันทลูน

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ผ้าขาว  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายวรโชติ มากมูล

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ผ้าขาว  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายอนุสรณ์ ขุมคำ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ผ้าขาว  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงคคนาง ปนดี

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ผ้าขาว  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงรุจิรา มานะมาก

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ผ้าขาว  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงสุพรรษา สมร่าง

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ผ้าขาว  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๓๑
นายเอกราช วิรัตน์เกตุ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายณัฐภัทร ปนดี

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสบฟา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายโสภณ สุรแสง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสบฟา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๓๔
นางสาวพรสวรรค์ ทิมัน

๐๓/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านสบฟา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายฐิติพันธุ์ หมอยา

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายพิพัฒพงษ์ หมอยา

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายวัชรชัย ธรรมสิทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนหวาน

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงภิรมย์พร มีเพียร

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงยุรดี ยอดเงิน

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ ลาภเกิด

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงรัญธิดา ปญญาสม

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงเกศราภรณ์ บุญยืน

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงสิรินดา วงค์สิงห์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงมัลลิกา ลาภเกิด

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงธัญวลัย วงค์ษา

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงธัณวรัตน์ ลาภเกิด

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงณัฐพร อ่อนหวาน

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงกุลปรียา สุทธิประภา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๖ / ๗๗

้
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ลป ๓๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงณัฐฑริกา แก้วปง

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

เกิดผล
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายณัชรพงษ์ ปนทิพย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายจักรธร จำเดิม

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายภัทรนันท์ บุญยืน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายพิชชากร บุญยืน

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายภัทรพล เมืองแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายลิขสิทธิ

์

เครือวัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายภานุพงศ์ เกิดผล

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายนรภัทร ใจแก้วมา

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายสิวายุ วงค์สิงห์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายธนาธรณ์ อ่อนหวาน

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายกานพงษ์ สุวิมล

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงจิรภิญญา วงค์ษา

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงพิชญานันท์ บุญยืน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงวรกานต์ ดีมาก

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงอภิชญา หน่อคำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงธิติยา ยนต์วงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ อ่อนหวาน

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงณิชชาวีณ์ ศรีศรัณภัสร์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายสถิตย์โชค ตังเชิง

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายรัฐภูมิ ดีมาก

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายพงศ์พัฒน์ หมอยา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายปณณวิชญ์ วงค์สิงห์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายธีรโชติ บุญยืน

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายพีรัชชัย ขัดแข็งแรง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายอภิรักษ์ หมอยา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญยืน

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงพัฒรินทร์ แก้วปง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงชนิกานต์ เกิดผล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงพรรณทิวา อ่อนหวาน

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงจุฑามณี ศรีมุ่ย

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีประเสริฐ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงดารินทรา อาษา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงสุจิตรา ดวงตัง

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๗ / ๗๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายธนวัฒน์ บุญยืน

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายวิธวินท์ ดีมาก

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายสราวุฒิ ดีมาก

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายอนุภัทร ทำสุข

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายโชติพงษ์ ทำสุข

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายสิทธิชัย วงค์สิงห์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายปฏิภาณ ยนต์วงค์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายพลัง ทำสุข

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายรพีภัทร ดีมาก

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๙๔
นายภูวนัตถ์ เครือวัน

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายยศพัฒน์ วงค์สิงห์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงพิมณรัตน์ ลาภเกิด

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงจิราพัชร ลาภมาก

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงปรานปรียา ขัดแข็งแรง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงจิรัษฎาพร ดวงตัง

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงวราพร หมอยา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงพลอยชิตา โปตาสา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงไอมิกา เกิดผล

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ ดีมาก

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงปภาวดี หน่อคำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงชลธิชา โปตาสา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายพัฒนะ วงค์สิงห์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายเชาวรินทร์ ทำสุข

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ ขัดแข็งแรง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายชลศักดิ

์

ลาภเกิด
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายพิชิตพัฒน์ หน่อคำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายพรศักดิ

์

บัวนาค
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายวิวัฒน์ ทองปา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายวุฒิการ ดวงตัง

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายกิตติชัย ขัดแข็งแรง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายกิตติศักด์ เครือวัน

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายพลวัต จักรถ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงสุพรรษา บุญยืน

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงอารยา ณ ลำปาง

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงวริศรา ดวงตัง

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๘ / ๗๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงจิตรลดา เกิดผล

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายศิริมงคล หมอยา

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายจักรนรินทร์ บุญยืน

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายกิตตินันท์ ลาภเกิด

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายภูริเดช หมอยา

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายณัฐดนัย ดวงตัง

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายเกียรติพงษ์ เหล็กแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายจัณณวัตร เกิดผล

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงทีปกา ทองปา

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงนันธิชา ทองสุข

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงวริสา หน่อคำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงณัฐพร ลานซอ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงเปมิกา ดีมาก

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงณญาดา ลาภมาก

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงอรทัย อ่อนหวาน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงจิราภา ปนถา

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงสรณีย์ สุวิมล

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ผาแดงหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายอภิชาติ อยู่สุก

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สุก แม่สุก  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายภานุสร วัฒนมณีกุล

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายชัยวัฒน์ สูตรเลข

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายจตุภัทร มุกดา

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายณัฐวัตร จานใจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายยศกฤต ธิวงศ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงพัชริยา ไชยเนตร

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงณัฐฑริกา ทัพเปนไทย

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงภูริชญา ลออ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ใจชุ่ม

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงปภาวี สวยฉลาด

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สูงดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงอภิสรา รักสัตย์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงวิภาวดี กองตัน

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงกัญจนานุช มีธรรม

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงพรพิรมย์ พงษ์ขจร

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงสุพัศสร เกตุนวม

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงณัฏฐนิชา วรรณารักษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๙ / ๗๗

้
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ลป ๓๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงดวงหทัย เอือเฟอ

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงจุฑาภัทร หมอยา

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงณัฐรัตน์ ใจชืนบาน

่

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงนพัศกรณ์ ปญญาคม

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงพรนภา ใหญ่ผล

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงบุญญภัส ทำกล้า

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๖๑ เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์
คุ้มเพือน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงวิลาสินี เปนปก

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงโสภิตา มีธรรม

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงปยดา เรืองเกษม

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงณัชญาภา สมปาน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงอรวรรณ รักสถาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงเพชรลดา วงเวียน

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงธัญญ์ชนก ถำทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงรัตนวดี สวยฉลาด

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงศรินดา ววงศ์เทพ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงศศิวิมล สุปน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงภัทรธิดา อยู่สุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงนิศารัตน์ ทองสลับ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงอรปรียา เซมา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงกรกนก รัตนะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ศรีหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายปภาวินท์ งามสม

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านสา สาญาณพลาราม  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายศตายุ ชนแดง

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านสา สาญาณพลาราม  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงศศิประภา บุญถนอม

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสา สาญาณพลาราม  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงพิจิตรา ก๋าทอง

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสา สาญาณพลาราม  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงภัคจิรา แคล้วคลาด

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสา สาญาณพลาราม  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงรุ่งไพลิน เทนเกาะ

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านสา สาญาณพลาราม  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงลักษิณา อุดมสุข

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านสา สาญาณพลาราม  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงอภิชญา สัตย์ต่อชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสา สาญาณพลาราม  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงอริสดา ยศบุรุษ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสา สาญาณพลาราม  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๘๕ ว่าทีร้อยตรีหญิงจรรยา

่

ต้นกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านสาแพะ สาแพะ  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายชยางกูร เปนปก

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสาแพะ สาแพะ  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์ ปองนันท์

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสาแพะ สาแพะ  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงยุพเรศ มีเลย

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสาแพะ สาแพะ  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงสิริยากร หน้าชืน

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสาแพะ สาแพะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๒๐ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายธนภัทร จะมี

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอวิทยา ขอหัวช้าง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงนรินทร์ธร ชาญสกุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอวิทยา ขอหัวช้าง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงปยะธิดา กลินฟุง

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอวิทยา ขอหัวช้าง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โตลำมะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอวิทยา ขอหัวช้าง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงโสรชา ฟองสม

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอวิทยา ขอหัวช้าง  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงเกวลิน ทองสกุลไพศาล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหว ทุ่งบอน  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงชนิกานต์ ต้อนรับ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหว ทุ่งบอน  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงณรัชฎา อินคำนุ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหว ทุ่งบอน  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายธนภัทร พงขจร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหว ทุ่งบอน  

ลป ๓๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงดวงตา สอนดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหว ทุ่งบอน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงนัฐธิดา เครือไชย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหว ทุ่งบอน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๐๑ เด็กหญิงนันทวราภรณ์
นรรัตน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหว ทุ่งบอน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงนวนันท์ โชครวย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหว ทุ่งบอน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงปริญญดา เชือคำ

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหว ทุ่งบอน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายพีรณัฐ เพ็ชรคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหว ทุ่งบอน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงไพสิริณ โตลำมะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหว ทุ่งบอน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงวาลิสา จะพึง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหว ทุ่งบอน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายศิรวัฒน์ เจ้าสกุลดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหว ทุ่งบอน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงอรนลิน มัธยมจันทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหว ทุ่งบอน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายณัฐกรณ์ ต้อนรับ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กันทา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายธนวิทย์ สุขศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายพีระวิชญ์ ศรีธิราช

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายรัชชานนท์ หวานเกิน

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงกมลชนก ขอนพันธ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงกรวรรณ วรรณดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงชลนิดา สุบดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงญาณิศา เครืออินตา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงธัญพิมล เปตุมัก

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงนิภารัตน์ ปรือปรัก

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ตังตัว

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงปารีญา ตังตรง

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงเปรมิกา อุตตะละ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงพันธ์ตรา แสงนภากาศ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงวริศรา สุตา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๒๑ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงสกาวรัตน์ รู้ดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงสุภาพร สุภาพ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงอมราพร หลบเก่ง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงอัษฏารัตน์ คะเณย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายเฉลิมพล คำปน

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายโชคมงคล วงศ์ษา

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายนพเก้า เสียงดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายบดินทร์เดชา ปาทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายภูริณัฐ เจ้าสกุลดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายวรพล ต้นกลาง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายอชิตะ ศิริพงษ์ไพศาล

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายกฤษณา คุโน

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงธัญทิพ ทะจิต

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ข้อมือเหล็ก

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงนิรัชพร ชัยภัทรตระกูล

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงลาวัลย์ เชิงดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงสิรินยา รักบุตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงสุพิชฌา กันทะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงศิริวรรณ คมมาก

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายธนวัฒน์ ดุษฎโรจน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายกิตติกานต์ ต้นแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงพิมพรัศมิ

์

จันทร์แก่น
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายนัฐวัฒน์ ตังตรง

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายพีรพัฒน์ โสดงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายสุวิชา ฝนปญญา

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๕๐
นางสาวรัฐพร แสงบุญเรือง

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๕๑
นายวรุตม์ เชิงดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๕๒
นายนิรวิทธิ

์

ปนรูป
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๕๓
นายวิชนาถ กันทะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๕๔
นางสาวชนกนันท์ ดีแท้

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๕๕
นางสาวดารณี โชคดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๕๖
นายกิตติธัช ต้อนรับ

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๕๗
นายวงศธร สายคำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๕๘
นายธนากร ชีนาวุธ

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๕๙
นายยุทธชัย วาดเขียน

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๒๒ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๗๖๐
นางสาวศิริลักษณ์ ฤทธิไตรภพ

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๖๑
นางสาวนุศรา ตะวะนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๖๒
นายภูบดินทร์ ศรีใจ

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ทุ่งส้าน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงจิรัชยา สาปคำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบลี สบลี  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายดนุสรณ์ กาวาท

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสบลี สบลี  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายธีรภัทร ตุ้ยดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบลี สบลี  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงเนตรนภา ก๋าอิน

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสบลี สบลี  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงนวรัตน์ อุพงค์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบลี สบลี  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายนพเก้า พึงเทียน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบลี สบลี  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายวิรัชสัณห์ รักเกียรติ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสบลี สบลี  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายอดิเทพ หน้าใหญ่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสบลี สบลี  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายอภิเชษฐ์ จีแก้ม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสบลี สบลี  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๗๒ เด็กหญิงณัฐฐาวรัญญา
สุเตจ๊ะ

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำจำ หลวงเมืองปาน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงรักษิกา ช่อทับทิม

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำจำ หลวงเมืองปาน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงวัลภา ต้อนรับ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจำ หลวงเมืองปาน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายไชยภัทร หน้าใหญ่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ หลวงเมืองปาน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายนนทกานต์ จำเดิม

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจำ หลวงเมืองปาน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายยุทธพิชัย ต้อนรับ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจำ หลวงเมืองปาน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายรัฐภูมิ สะเปาวงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจำ หลวงเมืองปาน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงวิริฒิพา ยะทา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจำ หลวงเมืองปาน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายศตวรรษ ระรืนรมย์

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจำ หลวงเมืองปาน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายสุรเชษฐ์ จำเดิม

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ หลวงเมืองปาน  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายพิชิตพงษ์ ใจคำท้าว

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางอ้อย

ทุ่งบ่อแปนสามัคคีธรรม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายสมชัย ใหม่ทรายเปยง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางอ้อย

ทุ่งบ่อแปนสามัคคีธรรม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายมัณฑนศิลป อินตานวล

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางอ้อย

ทุ่งบ่อแปนสามัคคีธรรม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายนันทกร ธรฤทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางอ้อย

ทุ่งบ่อแปนสามัคคีธรรม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายเจษฎาพงษ์ สายเครือง

่

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางอ้อย

ทุ่งบ่อแปนสามัคคีธรรม

 

ลป ๓๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงอริสสา คำแสง

๑๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

นางแล  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายอนุภัทร ปาเปยง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
นางแล  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงนันท์นภัส วันสวาท

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

นางแล  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายแอ้เน่ก้อง ไม่มีนามสกุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

นางแล  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงปานระพี ปงใจดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
นางแล  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายกิตติพิชญ์ ปงประสาร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
นางแล  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ตาลดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
นางแล  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงพรพรรณ ม่านแก้วจู

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

นางแล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๒๓ / ๗๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายสุรชัย ปงแปง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

นางแล  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงวิราสินี ปงลังกา

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

นางแล  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๙๗
นายสุรเดช สิทธิเวช

๑๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) นางแล  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๙๘
นายบวร ด่านแม่ลา

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) นางแล  

ลป ๓๔๖๐/๐๗๙๙
นายชัยราวัต ไชยสัญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) นางแล  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๐๐
นายยุทธนา อมรใฝสมาน

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) นางแล  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๐๑
นายนายปฐวีกานต์ สันบุญเปง

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) นางแล  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายพงศกร ฟูฝน

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) นางแล  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายรัตนพล หาสร

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) นางแล  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายธัญญากร ดวงดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) นางแล  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายฤทธิเดช นามะเสน

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงฐิติมา แก้วนันไชย

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายภาณุพงศ์ ชาญฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๐๘ เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์
สินศิริ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายรัฐภูมิ นามะเสน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงนิรัชพร นามะเสน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ เมฆพยม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงณัฐจิรา คำใจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายธนวัฒน์ เรือนจันดา

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงสุพิชญา แก้วปนตา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงสุกันยา สัญโญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงสุนิสา สัญโญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงสุมาลี สัญโญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายเจษฎา อินสุตา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายอนุวัฒน์ ต๊ะบุญเรือง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายศุภณัฐ ดวงติบ

๊

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ขัดตระกูล

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงพิมพ์หิรัญ บุญชู

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงปรีชญา ปนโท๊ะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายกิตติพันธ์ เครือคำดวง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงขวาก ปนเต้า  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายพงศกร ตาลดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย ยางอ้อย  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงบุณยนุช ติบปาละ

๊

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย ยางอ้อย  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงปาริฉัตร กันคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย ยางอ้อย  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงลลิตา บุญลูน

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย ยางอ้อย  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายจักรพันธ์ แสงคำแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ยางอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๒๔ / ๗๗
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ลป ๓๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายพิษณุ ฉัตรมณี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ยางอ้อย  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายสหัสชัย เสนาถี

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ยางอ้อย  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เทพประดับดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ยางอ้อย  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายสถาพร คำมูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ยางอ้อย  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงวาสนา คำอ้าย

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ยางอ้อย  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๓๕
นายภารดา เวียงแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๓๖
นายพันธกานต์ ชุมภูมิตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงมินญาดา กระทาง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายไพโรจน์ เมืองมาหล้า

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายพัชรภูมิ ประสานทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงญาดารัตน์ ฝนคำลือ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายสิทธิพงษ์ วงค์เปย

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ แสนคำวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายธนญชัย ศิริสมยศ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงสุนารี แก้วหล้า

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงศิริพร ตันเปง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายอัครพล เมืองมาหล้า

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวทรายคำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายศุภวิชญ์ วงศ์น้อย

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายสรศักดิ

์

บุญติง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงวันวิสาข์ กาวิชัย

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายธนกฤต หาดไร่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงผกาทิพย์ ธิใจ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงชลาลัย ใจคำวัง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายอนิรุต แสนคำฟู

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงสุพินญา คมจักร

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงเนตรมณี

วัฒนแสงประเสริฐ ๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงมณีเนตร

วัฒนแสงประเสริฐ ๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ เรือนแปง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงพัชราภา สมมะโน

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงนิชนา กาวิชัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงดวงฤทัย จันตาศร

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายนพกร วงค์แปง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีแจ่ม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงสุนิสา ญาโน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๒๕ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายภูดิศ ขจรคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงนงลักษณ์ สอนราษฎร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงพนารัตน์ ดวงแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงวรัญญา ศรีนำปน

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงพัชรพร ยาธรรมมาตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงสุภาพร นนปณะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๗๑ เด็กชายประกายเพชร
สุมงคล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายกฤษณพงศ์ ชลพล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงนริศรา กันทาเต็ม

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายก้องหล้า ใจแปง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงวิยะดา โกดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงนภัสสร อินสุวรรณ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงวรรณกานต์ ก๋องคำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงแพรแพรว เสียงดัง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายก้องภพ หน่อโอย

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงวรกานต์ เมืองมาหล้า

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงพฤกริษา ทายะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงอาทิตยา หล้ากันทา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สันวิทยา หัวทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายณัฐพนธ์ เชียงแขก

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

กิวหลวง

่

 

ลป ๓๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายณัฐภัทร เผือกพงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

กิวหลวง

่

 

ลป ๓๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงอรุโนทัย ในเถาว์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

กิวหลวง

่

 

ลป ๓๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายอรรณพ วงศ์สวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

กิวหลวง

่

 

ลป ๓๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เชียงใส

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

กิวหลวง

่

 

ลป ๓๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายณัฐวุธ สุวรรณ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

กิวหลวง

่

 

ลป ๓๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายณัฐภูมิ มังมูล

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

กิวหลวง

่

 

ลป ๓๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายคณากร สายเครือคำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

กิวหลวง

่

 

ลป ๓๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายจักรภพ ก๋าวงศ์วิน

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ คำปน

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายณัฐพล เปยสุยะ

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายนัทธพงศ์ ประมาลย์

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ สายปะละ

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงสิรภัทร จินดาธรรม

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงพิชญธิดา อินยาศรี

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงณัฐณิชา จินดาธรรม

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงภัทรวดี กาวงศ์วิน

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๒๖ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายธนดล มังคะละ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายภาณุภัทร พรมมา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายภูมินทร์ ก๋าอินตา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายนัทฐพงษ์ ใจหลง

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายจักริน มงคลรัตน์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายสรสุพัฒ หรเพิด

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายณัฐพล วงค์ปะละ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงศิรัญญา วงศ์สาย

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงกรรนิการ์ อ้นแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงอัญชิษฐา สุภากาวี

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงณปภาภร ไชยานนท์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงญาณิศา วงศ์จินา

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงธนัชพร แสนธง

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงกมลชนก ไชยวงศ์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงณภัทร ใจคำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายบุญฤทธิ

์

จีแก้ว

๋

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายณัฐพล สายปะละ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายดนุเดช บัวหล้า

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายฆนาคม คงคา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายภานุพงษ์ แก้วเตชะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายก่อเกียรติ ไชยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายกฤษติมา ก๋าวงศ์วิน

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายวีระไชย วงศ์ชุมภู

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายกาจพล วงศ์ปะละ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายนฤเบศ เกตุยิม

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายแทนคุณ สายเครือขัด

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายพัฒนากร วงค์ปนติ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงชนัญญา บัวระกต

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงณัฐณิชา วงค์สุภา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงปณิตา กุนณา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงทิพรดา กาวงศ์วิน

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงอุดมพร จักรปา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงณัฐณิชา เกียวฝน

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงรมณีย์ ปนทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต๋อแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายเควิน ปปะ

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๒๗ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายชยานนท์ ทองเรือง

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงปญชาน์ ทองขัด

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายธีรเดช คำภิโล

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงมณัชญา ปาวงศ์สร้อย

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงวรุณรัตน์ ใจคำ

๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายวีรวัฒน์ เรือนเครือ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงกมลพร เตชะ

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงกรกนก ทรายสมุทร

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงชญาดา ทองเรือง

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงพรพิมล วงศ์จักรติบ

๊

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงลลิตภัทร ผือยศ

้

๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงเกวริน ชมภูทอง

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงนนทพร อุทธาเลิศ

๐๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงเมศินี สายเปง

๐๘/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ จินดามณีพัฒน์

๐๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายศาสตรา มหาวัน

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายนาวิน วงศ์หมืน

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงศิตาภรณ์ ใหม่แก้วสุข

๑๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงเอกรินทร์ วงศ์อ้าย

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบอม บอมหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายวรพจน์ ห่อไธสง

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายอนุสรณ์ ดอนเถือนไพร

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายณัฐภน ปนทะเสน

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงธัญชนก สิริเมือง

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายภูทเนธ กันทา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายพีรภัทร์ แจ่มสะอาด

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายพีรพงษ์ แจ่มสะอาด

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงอาทิตยา มีสมวัฒน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๖๒
นายอัครพงค์ บุญเกิด

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายพีรภัทร ศรีภักดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๖๔
นายชนะ สุดฉลวยคงคา

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๖๕
นายพงษ์สิทธิ

์

ซิโน
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๖๖
นายตรีวิทย์ สดใสดาวเรือง

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๖๗
นายสมชาย ต่อบือ

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงติชิลา จ๊ะใจ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายฐปนวัฒน์ กันธิมา

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๒๘ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายนครินทร์ ช่างคำ

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงนลินนิภา พรมมาบุญ

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงนิตยา สมเมืองมา

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงพีรดา ใจวังเย็น

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงพีรดา ไชยเมืองชืน

่

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงวรณิกา หล้าสมศรี

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายศราวุฒิ ในเถาว์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงอรปรีดา ปนต๊ะ

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงนลินธร ทะนันชัย

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงวรินธร ทองดี

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายทัสณู คำสุข

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายศุภณัฐ คำอ้น

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายสุรพศ ใจจะดี

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงวิลาสินี เปยแดง

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงพัฒน์ธิดา หนูเทศ

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายธราธิป หมืนมูล

่

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายรณภัทร์ แก้วเรืองแสง

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายวรดร สมใจ

๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เครือแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ภูภัทรนนท์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภูภัทรนนท์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงนันทิพัฒน์ สามเมือง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายนัฐวุฒิ ยะหมุ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงนภาลัย โนชัยวงค์

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายพลวัฒน์ ดิษฐ์โชติอนันต์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายรัฐภูมิ จะวะนา

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายปกรณ์ รอดกสิกรรม

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายธนทัต ตามี

่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงกนกนิภา วนารักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงกุลธิดา กุณาเหล็ก

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงชมพูนุท เครือฝน

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรศึกษา ปงหอศาล  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงณัฐริกา มังคะวงค์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฟูสายมา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงวรกานต์ พรมใส

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงวารุณี เพชรน้อย

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ท่าแหน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๒๙ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงรมย์นลิน เปงเรือน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงดวงนภา ใจวงศ์คำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงนิตย์รดี วันใจ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงธนัชญา สีแดง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายภรภัทร ฉายรังษี

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลวง ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายพิภพภัทร สมคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลวง ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายเอกอัฐกาล มูลกิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลวง ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายณัฐภัทร จันทร์คำ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลวง ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายศุภกร จอมเอ้ย

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลวง ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายฐิติชัย อ้นคง

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลวง ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายณัฐภัทร ตุ้ยแสนวงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายพนมวรรณ คำใจดี

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายนิติวัฒน์ เครือฟอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายประดิษฐ์ วงค์บุตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายพรีณัฐ สายอุด

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายวีรพงษ์ สายก้อน

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงณัฐนิดา เขือนแก้ว

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงมุทิตา คิม

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงวรักชญา ธานีวรรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายภูริพัฒน์ คนกล้า

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงชลดา มาแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ อุทุมพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงศิริพร กันธิยะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงสุดฤทัย ธรรมชาวนา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายนัธทวัฒน์ วัฒนจึงโรจน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายภานุวัฒน์ คำปะละ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายชัยณรงค์ ปะละปก

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ สายปนตา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงสุวรรณา ปญญาสา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงประกายดาว กลินตัน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงพาณิชนก ไชยราช

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ท่าแหน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายขวัญชัย เขียวเขือน

่

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงเบญญาภา นิติกรณ์ ๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายพีระภัทร ใจเขือ

้

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายนฤเบศน์ พรมขัย ๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๓๐ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายพีรพัฒน์ สายมณีวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายนภัสกร คำพิชัย

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงศศิภา สมการ

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายภูบดินทร์ สายวงศ์ฝน

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายนพกร ศรัทธาพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายปรมินทร์ ทะกันเอง

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงพิมพ์พจี ปงลังศรี

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายปรมี ประชัยละ

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายบรรณวัชร อินต๊ะวงค์

๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงอโณทัย เลิศชุ่ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายกีรติวุฒิ สิริ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายอคินาภ์ จันทร์ต๊ะภู

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงธนัญชญา มะโนศรีลา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายณัฐพงษ์ กิงแก้ว

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงวริศรา จิตรประสาร

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ วัฒนจึงโรจน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายชินวุฒิ บุญเรือง

๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ หลวงปูคา

๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายปรเมศร์ ปุดมาเล

๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายปุณณวิช เครือฟอง

๐๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายณัฐนรินทร์ บุญภา

๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงวิชญาพร จันทร์ต๊ะวงศ์

๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงทักษอร ตุ้ยเอ้ย

๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงศดานันท์ ตุ้ยเอ้ย

๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงธนีวรรณ พงศ์เชียงเงิน

๐๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงรวิพร เจริญมูล

๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายรัฐภูมิ เทือกท้าวพรหม

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงกาญจนา ไชยวงศ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๖๘
นายชัยวัฒน์ เคหะลุน

๒๔/๐๒/๒๕๒๓

ศพอ.วัดศรีอ้วน ศรีอ้วน  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๖๙
นางสาวกชพร รักสวัสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายคัดนุชิด จักษุจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายธีรยุทธ์ รู้มาก

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงศิรินทิพย ประดิษฐ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงบัณฑิตา บัวจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงชมพูนุช โตทุ่งตอน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๓๑ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงสุภาวดี รินทรท้าว

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายไพรัช บุญเทียง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายโชคชัย พวงสำราญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงนพรัตน์ การเร่ง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงอุปะกายรัก เปยอ่อน

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงสหทัย มณีเนตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงกมล ตาบุญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงจิราพร ง่าวแว่น

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายพจนปกรณ์ อินชัยยงค์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายวิทวินทร์ ฟองคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงเขมพร ขจรคำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงชณิญธิดา วงศ์แคะหล้า

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงณัฐฐา วงศ์ษา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงยศพร ยศสุพรม

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงทัดดาว หงษ์ทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สามขา  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายก้องภพ ทะเลทราย

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วารินทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงกาญจนา พุทธิสัตย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายกิตตศักดิ

์

เครือวงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายกิตติพงษ์ ต๊ะคิงษา

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

วงค์ชัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงขวัญจิรา ปงธิยา

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายคมสัน คำนาแซง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายฆนาคม ปดแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายจักรภพ ศรีชุ่ม

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงชลิตา สุนารินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายชัชชน ศรีพรม

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงชีวาพร จิระดา

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ เทพวัลย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงธนวรรณ กัลพฤกษ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายธนาทร สืบเนียม

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงธัญญนรี เครือวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงนำทิพย์ อินต๊ะอิน

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายเนติวุฒิ วิชัยรัมย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายบูรพา วารินทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๓๒ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงปาริชาติ จิงจู

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงปยะธิดา ธิการ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายพัชรินทร์ มาทา

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายพิษณุวัชร์ พูลสวัสดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายพีรภัทร ชาวเขลางค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายพีรภัทร ท้าวลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายวิชญ์ภาส ยืนยัง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายศราวุธ กมณีย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กชายสุขพโชด ใจบุญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงสุนิสา ยาโนระ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายสุรชาติ เปาคำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายสุวิจักขณ์ ทิพปง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงอรุโณชา วงศ์จินดา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงอัจฉรียา ทาแดง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงกรรธรัตน์ แสงสอน

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแก้วตะวันออก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายกิตติพันน์ ลาภเกิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแก้วตะวันออก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงจินดาภา คำทำมา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแก้วตะวันออก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงจิรนันท์ สันกลาง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแก้วตะวันออก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงจีรนัน จันทร์หอม

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแก้วตะวันออก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงช่อฟา พิริยะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแก้วตะวันออก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายธนากร ตันเต๋

๋

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแก้วตะวันออก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงปยนุช กันชัยภูมิ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแก้วตะวันออก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายพงศ์ธร จันดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแก้วตะวันออก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงพลอยชมพู พิริยะ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแก้วตะวันออก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กชายภาคภูมิ อินลวง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแก้วตะวันออก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๓๕

เด็กชายเมธัส ปุดที
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแก้วตะวันออก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายสมิทธินันท์ กันธิมา

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแก้วตะวันออก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กชายสุวิทย์ งามฉลาด
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแก้วตะวันออก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กชายอภินันท์ นวลลออ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแก้วตะวันออก  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บัวริด

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายกิตตินันท์ คำวงค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายไกรวิทย์ อรุณกาล
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายจิณณวัตร นวลอนงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงชนิตา ยานุ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายชยพล ศรีกันทนา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๓๓ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายชัยมงคล สงวนวงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายณัฐดนัย เขือนแก้ว

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายธนพัฒน์ ติบฝน

๊

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ ก๋าแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๔๙

เด็กชายนาวิน ปงกองแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงพรนภา อินต๊ะนิล

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายพัทธพล อินสม

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายพิชัยภูษิต ปญจพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ไชยานนท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายพีรวิชญ์ อินนาค
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงภัครมัย ไชยจิตร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงภัทรวดี ไฝสัมฤทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายสรวิชญ์ นิลรัตนานนท์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๕๘

เด็กชายสราวุฒิ เมาลี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงสวิชญา วังแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงหิรัญญา ท้าวบุญเรือง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงอัญญาณี หล้าอ้าย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา หมืนจันทร์

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงจิราภา ทิพย์ทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงดวงกมล วงค์ละม่อม
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ พุฒบรรจง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๖๖

นายธนาพร เตจ๊ะปุด
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงธิดา มโหฬาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายนนทกานต์ อุตระศักดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงนภัสสร ปะละน่าน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงนฤมล ปวงมณี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงเนตรอัปสร แสงทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงเนาวรัตน์ ยมเอ้ย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายปฏิภัทร วิทยารักษ์นุกุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุภายะ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงปาหนัน เปงบุญมา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงพรชิตา ตาต๊ะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงพรหมพร วงค์เรือน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายภาคภูมิ วงศ์อินต๊ะวัง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายภาณุพงค์ บัวชุม

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๓๔ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายศุภคม มีผัน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายศุภฤกษ์ แสงบุญเรือง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายสหรัฐ สุภา

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา อุจายะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงอัญชญารัตน์

หลวงใหญ่
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ธิหมุด
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยารังษี

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายกิตติธัช สุกใส
๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงเกศวริน สุวรรณประดิษฐ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงขวัญฤดี พิลึก ๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายคฑาเทพ ใจกันติ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายคุณากร เปงคำมา
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงจิตตาภา ถาคำฟู
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงจินต์ลภัส อินทิ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงจิรัญญา พิริยะ

๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงชณัฐพร วงศ์กัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๙๖

เด็กชายชนพัฒน์ ศิริสวัสดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงชนภสร วัฒเสน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงชปวีณา ตัญญาชัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กชายทีปกร ขัดทะเสมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายธนกร จงกิจวิริยะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายธนกร พูลเกิด ๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงธนัชญา อินทิ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายธรรมะ ตันคำ

๋

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีอินแก้ว

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายธีรวัฒน์ กาแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงนลิสา ดวงจิโน

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงนัฐริกา ปงแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายนัธวุธ ทองทิพย์

๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงนิรชา บุญประเสริฐ

๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงปนิตา อ่อนหวาน

๒๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายปรัตถกร เนตรใจ ๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงปานชนก เมืองมา
๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กชายปติภูมิ ราชเดิม
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายปรติ จันต๊ะคาด

๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๓๕ / ๗๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายพนมกร คำแดง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงพรสิริ บุญมาอูป
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายพฤทธชาต วงค์สาย

๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงพัณณิตา ดีสุติน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงพิชชาภา ทองคำฟู
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงพิชญธิดา วงศ์ปะละ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงพิชญาณี สุต๋า ๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงพิชญาภา เทพสุภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ณดา ติบมาใจ

๊

๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงพิมพ์นภัทร คำขอด ๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายภัทรพงษ์ เปงวัน

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายภาวี สูงสูงเนิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายภูเบศษ์ รืนมล

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายภูริวัฒน์ โคกทอง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายมนัสวิน วงศ์คำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงสิริญญา ทาเปยง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงสุชานันท์ ขันใจ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชัยศิริ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นำตาลอนุเคราะห์)

แม่ไฮ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายอภินันท์ กวยทา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งตำ ทุ่งตำ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายพัชระพงษ์ ฟูเอียง

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งตำ ทุ่งตำ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายกชพงค์ จงใจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งตำ ทุ่งตำ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๓๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ ยะเปยง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งตำ ทุ่งตำ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงณัญจนา ใจอินถา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งตำ ทุ่งตำ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กชายพันธกานต์ เผ่าพันธุ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่

ทุ่งตำ  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายอธิชาติ จันทร์ตา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่

ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ เมืองปนโย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่
ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงบุญยวีย์ ใจคำวัง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่
ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงพวงชมพุ อ้ายด้วง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่
ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายจีราวัฒน์ ใจคำวัง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่

ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงวิราวรรณ อุ่นปง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่

ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงณัฐริกา อูปปอ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่
ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายธีรภัทร อินปาละ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่

ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กชายวรวัฒน์ จันทร์ปญญา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่
ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๔๘

เด็กชายกิตตกิกร สาวิสัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่

ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายพีรภัทร สิงอ้าย

๐๙/๐๓/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่
ทุ่งไผ่  
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ลป ๓๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายภูมินทร์ สุภาสอน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่
ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงหยดนำ วันจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่
ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงสุวิมล ใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่
ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงพรศิริ ชาวยา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่
ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๕๔

เด็กชายสราวุธ ใจคำฟู
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่

ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงอริสา สารอูป
๑๘/๐๗/๒๕๔๗ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่

ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่
ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายนรากร โปติบ

๊

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่
ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายพิริยะ โนชัยวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่

ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายชโลทร อุดสร้อย
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่

ทุ่งไผ่  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายอภินันท์ ดวงภู

๒๘/๐๒/๒๕๕๐ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายปภัทรพงษ์ ปงกาวงค์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายภานุเดช ปุกประนันท์
๐๓/๐๖/๒๕๕๐ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายสกล ทาอาสา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงธิดาภรณ์ พยุงวงค์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เสาร์เทพ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงอภิญญา อุดถา
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๖๗

เด็กชายพงศธร อินบุญสูง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายธนวันต์ ถาแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กชายญาณโชติ ไชยวุฒิ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงคณานันท์ เครืออินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงนริศรา ต๊ะคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงบุญฑาริกา คนสูง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ทากอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงธนาภา ยอดใจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงอมลธีรา เขือนข่าย

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงนารีนาฎ ไชยเมืองชืน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กชายวัชระเวช ชัยวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงศิริรุ่งอรุณ หน่อใหม่
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงบุณยกร ผลนา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ ปาเมืองมูล

๒๕/๐๒/๒๕๔๖ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กชายวีระพงษ์ หน่อใหม่
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๘๒

เด็กชายสิทธิพร เด่นดวง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๘๓

เด็กชายอภิชาต คำฟู
๑๕/๐๓/๒๕๔๖ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงปน ทาอาสา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๓๗ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายปยะพงค์ ปุดจินะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วไทยยา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงนภัสสร ต๊ะนางอย

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงอินทิรา จอมเมืองมา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงอรพลิน แสงลุน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงพัชรรินทร์ เครือน้อย

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงจณิสตา ไชยชชะนะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงพิมพ์พิไล ไชยเมืองชืน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงพิยดา ก๋าแก่น
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงงามสิริ ต๊ะนางอย
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๙๕
นางจินตนา อินไผ่

๑๖/๐๘/๒๕๐๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๙๖

นายอภิชาต ไชยเมืองชืน

่

๐๑/๐๑/๒๕๐๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๙๗

นางนาฏอนงค์ หมุดปน
๑๒/๐๔/๒๕๑๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาศาลา

นาศาลา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๙๘

เด็กชายกิตติกร ตาแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายกฤษดา ใจยะธิ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายฐาปนพงษ์ อินวัน

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายอัษฎาวุธ ชูศิลป

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายสมพงษ์ บัวละวงค์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายเจษฎา มะโนใจ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายนรินทร์ เทพวงค์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงชลลดา เชียงแขก

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงนวารัตน์ สายผึง

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงบัณฑิยา ยะหัวฝาย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงแพรทอง สิงห์อ้าย

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงลธิดา ศรีต้า

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงวรัญญา ใจยา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงสุชานรี แก้วลังกา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงสุนิตรา ใจอุ่น
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงอมลวรรณ บัวละวงค์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงจิรัฐติกาล จิระโต
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงกัลยากร เปงกันทา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ศรีลังกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายภานุทัศน์ กันใจ
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านมัว

่

สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายภูมิภัทร ถาน้อย ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านมัว

่

สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายรัชชานนท์ ภูสด ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านมัว

่

สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงณัฐธิดา เขือนแก้ว

่

๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านมัว

่

สาแลไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๓๘ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงสุพิชชา ภูสด ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านมัว

่

สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงอนันตญา คำเผือ
๒๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านมัว

่

สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายรพีพัฒน์ รามวงษ์

๑๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านมัว

่

สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายมิณฑดา เพ็งอินทร์ ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านมัว

่

สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กชายเทวัญ คำพิธรรม
๑๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาแล สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายกฤษณะ สุวรรณเนตร์
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาแล สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายชนาธิป ชะบา

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสาแล สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงรพีภรณ์ ศรีจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาแล สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ วันเปย
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาแล สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงชนัญธิดา ออนประเสริฐ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาแล สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายจิรภัทร์ โนนทะญาติ

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสาแล สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายณรงค์กร สุดวอน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายภูริพฒน์ ภูสด
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายอรรถพันธ์ ยะเปยง ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายออมทรัพย์ มนอา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กชายก้องเกียรติ บุญทา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กชายสุภเวช คำใหม่
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๓๗

เด็กชายโอริษา วรรณสาร
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายกฤตภัค เสาร์เทพ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงเชธิตา ยะหัวฝาย ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงธีรณี ยอดปะนัน

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงนฤมล ปญญาลังกา ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงรัชตรียา ศรไชย

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงศิริมาส เทือกต๊ะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงกวินทิพย์ อุดสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงตาราวาตรี ยะเปยง
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงนริศรา น้อยเมือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงสุมินทิพย์ อินตามา ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ไพศาลวณิชสกุล ๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงวริศรา จันทร์กาวี
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงพิมประภัสร์ เถลิงพงษ์

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงศิริณญา เสนแก้ว
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงสุพรรษา บัวอ่อน
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงณิชารีย์ แก้วปา ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงจุฑามณี สว่างปญญา

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  
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ลป ๓๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กหญิงบุษยามาส แก้วมุกดา
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงพิชนาฎ มลอา
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงฉัตรกาน่า แพบขุนทด

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๕๘

นางสาวสุทธิพร ธีรเดชยังยืน

่

๑๘/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๕๙

นางสาวแววสุดา สีโฮง
๑๗/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๖๐
นางอัชรี แก้วเข้ม

๑๑/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๖๑
นางธนพร กันธิดา

๒๓/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๖๒

นางสาวธิดารัตน์ ทองมา
๐๔/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๖๓

นางพันธราภรณ์ สว่างปญญา
๐๕/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๖๔

นางสาวชุติภัทร เทพสุทะ
๐๑/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๖๕
นางภัชธีญา จันทร์ใจ

๒๖/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๖๖

นางสาวศุภิวรา วิสุทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๖๗

นางสาวเยาวเรศ ศรีเวียง
๒๙/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๖๘

นายธีรพล หมืนโฮ้ง

่

๑๑/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๖๙
นายพงศ์สวรรค์ งามจำ

๐๒/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๗๐
นางสาวเสาวนิต ปงก๋าวงศ์

๒๗/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๗๑

นางโสภา ปองมา
๑๖/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๗๒
นางสาวเกษราภรณ์ วันจันทร์

๑๘/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๗๓
นางสาวมิตรทอง จันทร์ต๊ะ

๐๑/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๗๔

นายเอกจรินทร์ สว่างสุข
๑๑/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สาแลไชย  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายอธิวัฒน์ อ่างเงิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแหง บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กชายกฤษณะ ตะวงษา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแหง บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายธีระเทพ ทิพย์อุดร

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแหง บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายศุภวัทน์ บัวเงิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแหง บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงกรกนก บำเพ็ญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแหง บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงจิรัสติกาล ปงผล

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแหง บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงวิลาวัลย์ สันทัด

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแหง บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายธัญกร ราชรินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแหง บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ แร่ทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแหง บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๘๔

นางสาวกรรณิการ์ ราชจริต
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายเจษฎา แซ่ย่าง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงฐิติมา กล้าหาญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงนันท์นชา เมืองมา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๘๘

เด็กชายกิตติภพ เมืองมูล
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายชินวัฒน์ จันธิมา

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  
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ลป ๓๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายพงศกร บุญเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กชายสุทิวัส กุนทวัง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงนุชสรินทร์ สอดส่อง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงอมลวรรณ แสวงงาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กชายกฤษณะ บุญธิติธนาทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายกันต์กวี กันทะวงศ์วาร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายเกร็กวิลเลียม

่

โฮเวล
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายคูณมงคล เรือนเงิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายเฉลิมชัย เพ็งกลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายชยกร เจริญชนาทิต
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายชินวัตร สง่ากุล

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายไชยภิพรรดิ

์

การขาย
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายฐิติพงศ์ บัวแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายณรงค์ พวงแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายณัฐภัทร ศรีเจริญสุข

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายธนกฤต สุจาโน

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายธนดล เทศแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายธนภูมิ รัชตวรรณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายธันวา ใจเย็น

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายธีรนันท์ จันทร์ต๊ะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายธีรภัทร ขวัญธนธีระกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายธีรวัฒน์ สายสิงห์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายนรธัช บุญยืน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายบวร ธรรมบำรุง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กชายปณวัฒน์ แจ่มวิมล
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายภาณุพงศ์ ใจพัฒนา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายรัฐภูมิ เจภูติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายศิวกร ทนานนท์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

กองนาค
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๑๙

เด็กชายสิรภพ แสงใส
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายอชิระ อินแถลง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายอนุชา ธิยานนท์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แซ่โซ่ง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงกวินทิพย์ ไชยานนท์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงกานติมา อรรควงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  
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ลป ๓๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ กันทิพย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงกุลธิดา ขุนชำนาญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงจารุพิชญา บุญแพร่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ควรคิด
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงชนาพร ประเสริฐ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงชนิตรา ทุเวทไทสง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงโชติกา เยรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงญาณาธิป จันทร์น้อย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงฐิติภา เทพเชาว์นะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ คำอ้าย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงณัฐนิชา วงค์อนันต์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงนภสร ปญญาชืน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ กอบบุญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงประกายฟา สาลิกา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงปริญญากร คำภูลา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงปวรวรรณ โสมา

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงปญญาดา งามสะอาด
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กหญิงปฐทิชา ขัตธิ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงพัชราพร โภคาแสงสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงพัชราภา ดอกเกตุแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กหญิงพิชญธิดา นันต๊ะยานา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ลอยทุ่ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงภัทรธิดา วันทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงลลิดา เรือนนาค

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงลัญจกร มาลิเสน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงวณิชยา สุขสายอ้น

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงวนัสนันท์ ประนอม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงวิรากานต์ จันทร์จร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงวิราศินี รังษี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงศรุตยา แก้วม่วง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงศิรินันต์ แสนเมืองมูล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงสิราวรรณ ดีนาแซง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงสิริรัฐ ชำนาญฉา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงสุทธิดา ไชยาโส

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  
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ลป ๓๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงสุภัคชญา สมหมึก

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงสุภาวดี จิตตาคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงสุวณี สมเด็จ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงอรวรรณ วันทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงอาจารียา จันทะกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ ด่วนโคกสูง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายโกวิท โพธิศรี

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายชัยพร ทะวะดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กชายฐิติภูมิ นันต๊ะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายณัฐภัทร ชาวสวน
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายณัฐวัตร แก้วหนองยาง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วันทะยะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยประสิทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๗๓

เด็กชายธีรภัทร บุญเรือง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายประภัทร มะโนแสน

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ ขันทิตย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายพชรพล ฟูด้วง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายพรภวิษย์ ปะทัง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายภัสร์พสุ รุ่งฉัตร

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ยงยศ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายเมธาวัจน์ วงค์ปญญา

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๘๑

เด็กชายศิรศักดิ

์

วรรณรักษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายศิริวัฒ ทองขัน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายศุภกร อินแบน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๘๔

เด็กชายสรยุทธ คัดทะนะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กชายสิรภพ อักษร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงกนกวรรณ อุทานันท์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงเขมิสรา ศรีภิรมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงชลธิชา อุ่นทะคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงตรีนภา ก๋าคำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงธวัลหทัย เมืองฟู

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงนฤมล ราชไชยา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงปวีณา จำปาคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงปาลิตา บุญชู
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงพรหมพร พงศ์พันธุ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  
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ลป ๓๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงพัชรพรรณ งามสวย
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงวรัชญา จิตมานนท์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงวริศรา ประคำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงวิชญาพร ชินะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงวิชุลตา จิระ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงศศิวรรณ ไพรเขียว

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงศศิวิมล กันทะมา

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงศิรินธร วชิระพาหุ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงศุภานัน บัวแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงสิรินัดดา ใจซือ

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงสุมิตรา สุวรรณพานิชย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงอชิรญา อักษร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนไชยวิทยา บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๐๗
นางสาวอัญชลี หน่อเครือคำ

๒๖/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๐๘
นายปฏิรูป จันทร์ตาวงค์

๑๙/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๐๙
นางสาวจารุวรรณ นนทมาลย์

๐๑/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายเจษฎากร กิงนอก

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ท้าวมณี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กชายธีรภัทร เทพสิงห์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายนราศักดิ

์

ร่องเสียว

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กชายปยะพงษ์ ปญญาโน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๑๕

เด็กชายพีรพล อาลัยมิตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๑๖

เด็กชายวงศกร ดวงแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายวราวุฒิ ฝนถึงภูมิ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงจิรภัทร สร้อยเพชร
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงณัฐนิช วงค์ประดิษฐ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ คำมาตย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงอริศรา อ่างแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กชายชัยมงคล เสียงใส
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๒๓

เด็กชายไชยวัฒน์ เดชคิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๒๔

เด็กชายธนารัตน์ เสียงใส
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร ตันสอน

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงกานติมา ผ่องใส
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงณัฐริณี ท้าวมณี
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ กองนาค
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงบุญยาพร เสียงใส

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  
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ลป ๓๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงปรานปรียา ท้าวมณี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงพัชรธิดา วิจารณ์จันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ดอกจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงวิลาวรรณ ขัดผาบ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงศราวรณ์ เทศเรียน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงสุชาวดี เทพวัง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงสุทิมนต์ วิรัตน์เกษ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญโชติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๓๘

นายสำราญ สูงติวงค์
๐๖/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๓๙

นางรจนา จันทร์ทิพย์
๐๗/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๔๐
นายมาณพ ปยะชาติวัฒนกุล

๒๖/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๔๑

นางกรรณิศา ธิปทา
๐๕/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๔๒

นางผ่องพรรณ จิตสง่า
๐๙/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๔๓

นายเชาวน์วัศ ร่วมชาติ
๐๙/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๔๔
นางสมบูรณ์ ใจเอือน

้

๐๖/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๔๕

นางสาวอรุณีย์ กองนาค
๐๗/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๔๖

นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง
๑๔/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๔๗

นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร
๒๕/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๔๘
นางมนตรี รุ่งฉัตร

๑๙/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๔๙

นางสาวภัทรพล ควรสุวรรณ
๐๔/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๕๐
นางสาวอรพิน ควรสุวรรณ

๐๒/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๕๑

นางสาวกรณิศ หาญกิจอุดมเดช
๑๑/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๕๒
นางสาวอรอนงค์ นามวงค์

๒๑/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๕๓

นางสาววาทิณี กาสัน
๓๐/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๕๔

นางสาวเกรียงศักดิ

์

จำปาอูป
๐๓/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๕๕

นางสาวอิษยา ขวัญธนพีรยศ
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๕๖
นายธีรภัทร์ ใจแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๕๗

นายปญญาวัฒน์ ใจแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๕๘

นางสาวจารุพรรณ แซ่พาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๕๙

นางสาวจุฬารัตน์ บุญสถิตย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๖๐
นางสาวชลิตา กันทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๖๑

นางสาวประภาสิริ ประเสริฐดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๖๒

นางสาวรุ่งอรุณ มะโนรส
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๖๓

นางสาววิชุดา คำปาวิระ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๖๔
นางสาวแสตมป นันตาโย

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๔๕ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๕๖๕

นางสาวอุษา อินตานนท์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๖๖

นายกฤษดา มะโนวัง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๖๗
นายธวัช ธรรมวงค์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๖๘

นางสาววรรณิศา นวารหาธิคุณ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๖๙

นางสาวศิราพรรณ สายจาง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๗๐
นางสาวสายสวรรค์ พันธกรกิติคุณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๗๑
นางสาวอรุณี มาเยอะ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๗๒

นางสาวอังศุมาลี อินแถลง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๗๓

นายวรพล บุญยืน
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๗๔

นายศุภกฤต บุญยงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายนันทภพ ศรีบัวบาล

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงดาวสวรรค์ ศิริมังคลากุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงวรัลยา กันทะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายกลวัชร ร่วมชาติ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายชนาธิป ตันติจริยาพันธ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายชัยบดินทร์ แซ่จิว

๋

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๘๑

เด็กชายณพงศ์ เหมมณี
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๘๒

เด็กชายณัชพล เครือคำหมืน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายธีรพงศ์ แก้ววิชัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายนัฐพงค์ เมืองคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๘๕

เด็กชายปรัชญา กาเงิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๘๖

เด็กชายปราวิต ประภาวรารัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายพงศพล ฟองมัน

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายพีรภัทร อังสนุ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายภัทรพงษ์ บุญรงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ ถุงคำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายภูฟา ปานกอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายมนัสฌา จันทร์ต๊ะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายราชกิจ กาคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายวรภัทร มูลเมือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายวิศรุต วังเย็น

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายเอ็ม -D254
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงกมลฉัตร สุริยะไชย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงกฤษสุดาพร คำภาเกะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงกิตตินันท์ เรืองแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๔๖ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงคีตะนันท์ วรรยาโน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงจตุพร บรรดิษฐ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงจิดาภา ไปปา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงจิราพัชร กิตติวราพันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงชญานิน ตาลกุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงญารินดา กำเพ็ชร

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงฑิมพิกา ศรีเขียว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงณรีรัตน์ ช่วยไว้

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงณัฐวรรณ มุขตัน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงณันธิชา ศรียอด

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงตรีดาว โกมินทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงตรีทิพยนภา ไชยาโส

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงนิชาภา จำเปย
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงปภาวดี บุญชู
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงพรไพลิน ภิรมย์นาค

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงพรรณรานา อาจณรงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงพัชรพร อุดมเพ็ช
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงเยาวเรศ ปตุภาค
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงวราภรณ์ มาปะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงศิรประภา ไชยวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงอรัญญา ศรีจำปา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กชายชัยมงคล วิกาหะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายธีรพงษ์ ลำพูน

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กชายนัทธพงศ์ ปญญาวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญยืน  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๒๔

นางสาวกุลยธิดา คิดดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๒๕

นางสาวธนิษฐา บุญสาร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๒๖
นางสาวจิรภิญญา บัวเหลือง

๑๖/๐๑/๒๕๔๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๒๗

นางสาวชลธิชา ปนทะโย
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๒๘

นางสาวปยธิดา แปลกปลาด
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๒๙

นายกิตติพล ช่างเหล็ก
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๓๐
นายชินวัฒน์ แก่นจรรยา

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กชายภานุวัฒน์ สินมณี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายอนาวิน อินต๊ะรักษา
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงกัญยารัตน์ ดวงแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงบุญญภรณ์ กลีบเนตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๔๗ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงเมษา กณธี
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงวริศรา นันทะสี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงศรีสุดา แสนสมบัติ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายฐิติ มิตรปญญา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงจิตรสินี กันทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงจิตวรรณ กันทา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงเบญจมาศ แก้วมูล

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงปาณิศา ดิษฐเนตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

สบพลึง  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงพรลิขิต เชือจิว

้ ๋

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงวณิศา เรือนดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงปญจพาณ์ เสร็จกิจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กชายอิศวะ คำสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายภานุวัฒน์ มาถา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายชัชพล หล้าปวงคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายณัฐพงศ์ สืบใจถา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายนาวิล จินะทา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กชายนิกร ต๊ะเมืองคำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงกันธิมา ฉวีแวว
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงวรัชยา ชาวพะเยาว์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงเจนจิรา คงเทพ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กชายสายนที เครือกระเหรียง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงทิฐินันท์ คำอ้าย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายภานุวัฒน์ สืบใจถา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กชายกิตติกร ทิศสี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๕๙ เด็กชายเปรมประดิษฐ์
ปนมาเชือ

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายนพคุณ สืบกาสี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายณัฐเศรษ สลีวงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ ใจดืม

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงโศภิษฐา คงชืน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงสวรินทร์ สืบพรมมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายชานุวัฒน์ เครือรอด

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กชายอัศนัย เฟอยตา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงเอลียา วงศ์ปง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงวิชชุลดา จองสุ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายพันธกร มะโนปง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๔๘ / ๗๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายณัฐชากรณ์ เปงยาวงศ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กชายเตชสิทธิ

์

หลวงใหญ่
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงพิมพ์ภา จินะหา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กชายณัฐภูมิ ต๊ะคิงษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๗๔

นายวรวุฒิ ดอกเปง
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๗๕

นายอนุชานนท์ ปองกา

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๗๖
นายปฏิภาณ นามลุน

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๗๗

นายศุภกฤต เมืองมา
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๗๘

นางสาวเจตสุภา สมบูรณ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กชายธิเบต เทพวัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายจักรกฤษ ขว้างไชย

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงวรางคณา จินะตา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายตะวัน คำมาเครือ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายธิติวุฒิ สิงห์ทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงฐิติกานต์ ต้อสาย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงรัชนีกร ทิศสกุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายคตวรรษต์ แสนศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กชายกรรชัย แซ่ลิม

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายณัฐกร คนภู

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายนครินทร์ ดวงมณี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วหัสดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จาอาบาล
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงวิลาสินี ศรีสุธรรม

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

ล้อมแรด  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายณรงค์ชัย โนพิชัย
๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนนายางวิทยา นาปราบ  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายทนงศักดิ

์

ฟูทำ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนนายางวิทยา นาปราบ  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กชายวงศกร แก้วปน
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนายางวิทยา นาปราบ  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายศักรินทร์ สีคำดี

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนายางวิทยา นาปราบ  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงพีรดา ชัยวิสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนนายางวิทยา นาปราบ  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงรัชนก บุญมา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนายางวิทยา นาปราบ  

ลป ๓๔๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายณัฐนันท์ นำนนท์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนายางวิทยา นาปราบ  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงวทันยา หม่องเมธา

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางวิทยา นาปราบ  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๐๑
นางรุ่งฟา ชัยเมืองมา

๒๙/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๐๒
นางนงพงา ศรีปนตา

๑๒/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๐๓
นางธัญญารัตน์ กล้าณรงค์กร

๑๒/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๐๔
นางสาวนันทวัน พุฒมา

๐๖/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๔๙ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๗๐๕
นายปภณ ตังประเสริฐ

้

๑๕/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงชฏาพร ด่านอินถา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงฐิติมา เสาสีนาด

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายชินวัตร แน่งน้อย

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายกฤษฏาพร โสภารักษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายนครินทร์ เชียงแขก

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายพีรภัทร เมืองมา

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายรัฐภูมิ สุพรม
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายรัตน นวลอนงค์
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๑๔

เด็กหญิงญาณิศา ลือคำเสน
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงโพธิตา อึงปา

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงมัชสิกาญจน์ คำวงศ์สอน

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงอริสา ขัดแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กชายมังกรธวัช สุดใจ
๐๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายวรโชติ อุ่นเรือน

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปงกา ปงกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายสถาพร ประดาอินทร์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงกา ปงกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ เขือนใจ

่

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงกา ปงกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงมนตรา ไชยสถาน
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงกา ปงกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงเบญญาภา สุมาลา

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงกา ปงกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงสุมิตตรา สุมาลา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงกา ปงกา  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กชายสรวิชญ์ เนียมพรมลี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กชายหรรษา วงศ์ไชยสิทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายทิวากร มีประสงค์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายธนฉัตร นันทะยา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กชายศุภกร อินทรัตน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายรัชตะ แทวกระโทก

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงสรัลนุช อินจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงสุชาวดี ลิมสัมพันธ์สันติ

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายฐิติโชติ ทรงกิจวิศวการ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงภัทรภา ปานเสงียม

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายอรรถพล สว่างหย่อม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ อนวัชตระกูล
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กหญิงปานระพี สุขอินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๓๘

เด็กหญิงจิรัฐติกาล แก่นจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายศิวกร นาคใจ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๕๐ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงธนพร กุมพล

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

บุตรสง่า
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายธนเทพ ทับทวี

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงณัฐสินีย์ กิติวิบูลย์ชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตัง

๋

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายภัคพงษ์ ยศม้าว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตัง

๋

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงสาริยา พุทธิมา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตัง

๋

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายรติพงษ์ พิมลรัศมี

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตัง

๋

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายอภิชัย เนืองกันทา

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตัง

๋

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงนันทิชา นามเมือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตัง

๋

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายธนากร ก้อนแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตัง

๋

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ทาริยะวงศ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตัง

๋

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กชายณัชพล วงศ์ฟอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตัง

๋

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงณัฐกฤดา ศรีสุวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตัง

๋

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กชายธนพัฒน์ จันตุ้ย
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตัง

๋

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายคงกะพัน คำเป

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายธนากร ปูยอดเครือ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายพัฒนากร สระทองเนียม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายลัทธพล มาหล้า
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายศิวากร ปญญาดิบวงศ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายธีรดนย์ เม่นใจหนัก
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายศุภกรณ์ แดงสาย

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กชายศุภวิชญ์ สีหาพรม
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายพนมกร หม่อมข่าว

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายกัสกร ปญญาดิบวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ กาวิลตา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ชืนสุวรรณ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายธนกร มาหล้า

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงสุทธิดา ปญญาดิบวงศ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงณัชชา ปกอุด
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายภูวนัย ลีลาศ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายนันธพงศ์ อยู่หมัน

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายผลิตโชค สิงห์ตา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กชายมาวินท์ หล้าปวงคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๗๓

เด็กชายจิรกิตติ

์

แก้วน้อย
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายจิรภัทร แก้วน้อย

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๕๑ / ๗๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กชายพิรภัทร เปงคำวัน
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายวงศกร ปญญานันวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงศศิประภา ทองมี

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงอรวัณ จันแก้วอ่อน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงกวิสรา คำเป
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงภัทริดา มูลคำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายธรรมชาติ สุยะทา

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายชโยดม ปญญานันวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงบงกชกร มาคำสาย
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๘๔

เด็กหญิงภัทรา วงษ์อินทร์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายศรัญ ศรีวิชา

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงชุติมา จันแก้วอ่อน
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายณัฏฐากร พาโส
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กชายพงศกร เสนทาวงศ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายธนโชค ปญญาชัย

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงชลธิชา วงศ์แก้วภา

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงจิรัชยา มาหล้า
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วแดง
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงปราณปริยา มาหล้า

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายอนล ปูยอดเครือ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงณิชาดา แก้วแดง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงรสริน มาหล้ว
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายสุริยา จำปาเครือ

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายธีระ วังสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงชนนิกานต์ ภู่น้อง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงจารุวรรณ สุริยะทา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงธนิตา เทียนสว่าง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงนริศรา สีอ่อน

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงปยะนันท์ เพ็ชรปจ้ง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายภูตะวัน พรมปาวงศ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายกฤตพรต แอ็ดออน

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงณัฐมน ทิใจ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงวรรณภร โมลา

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงพิยตา เปงคำวัน

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายกฤตวิทย์ ชัยหมอน

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๕๒ / ๗๗

้
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ลป ๓๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายณัฐนันธ์ วิเชียรพจน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงเนตรนรินทร์ เส็งมูล

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายอธิชัย ตาทรายวงศ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงณัฐนารี อิมจันทร์

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ แก้ววงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงฐิติภา กาวิละ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงนวลักษณ์ พวงแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กชายธวัชชัย จีนเพชร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงวรภรณ์ ไพบูลย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงเนตรนภา ข่าทิพพาที
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายพฤศักดิ

์

คำอดุม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายอุดม แก้วแดง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงอรัญยา อุดแคว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เนาองชัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงวิภาวี วงศ์คำหล้า

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายธนภัทร ภักดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงกนกพร จีนาวุฒิ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงอภิชญา วงศ์จักร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงบุณสิตา พลูขวัญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายณัฐวัตร ปาละวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ เพียราชโยทา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงนิชา โตเฟอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงสิริกัญญา เนืองชัย

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงตมิสา โทนสังข์อินทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายกิตติกาญจน์ ครุฑหุ่น

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายชวัลวิทย์ ปญญาดิบวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงอำภา สืบซาว

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กชายพชรพล กองประดิษฐ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กชายธีรภัทร์ จันยวงแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงพรลภัส พรมมี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงสุธาสินี สุยะวิน

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายอชิตะ สุขประกอบกิจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงรัชนก พูลขวัญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๔๓

เด็กชายชวนากร ช่วยบำรุง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายณิชารีย์ ชัยหมอน

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๕๓ / ๗๗
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงสาวิณี เคล้าเคลือ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายชัยชนะ จงเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายรณสิฐ ยามเทียง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงเบญญาภา สุภานิช
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ผาดไธสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงจิระธิดา ยามา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายกิตตินันท์ พันธิงาม

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายคิมหันต์ เข็มยา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย ศรีโยหะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๕๔

เด็กชายอภิสร ถินแพ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กชายเอกพัน ผิวนิล

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สุภาจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงอังคณา หมืนจันทร์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กหญิงณัฐณิชา หมอปาร้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงณญาดา มูลมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายพีรทัต เริมทอง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงชมพูนุช ขนันไทย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายผดุงศักดิ

์

สาลีหอม
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงมัณฑนา นิลพุฒ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงสุพิชญา สืบนันตา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายธนธร แก้วจันทร์เพชร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงสโรชา จันทร์นวล
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายธนาคิม จูเผือน

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงเรณุกา มาคำสาย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงวนัสนันท์ ปญญาเสน
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงญานิกา บุญลือ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงณิชารีย์ สุรินทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงชนินาถ ปยะวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายนวพล ไกรวัลย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงนภัสสร เนตรภักดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กชายพีระพัฒน์ ชุมภูบาง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กชายศิริวัฒน์ รางน้อย
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายธีระวิทย์ เจริญพร
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๗๘

เด็กชายพีระพัฒน์ เปรมภักดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายปพนสรรค์ ดวงคำวัน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๕๔ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงณัฎฐกานต์ ภู่ขำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กหญิงกชมน คำเป
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายภูผา ทาวงศ์ยศ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงฉันทิศา คำภิระวงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ คำมูลเปย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายพัฒนพงษ์ สังข์ทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงณัชชา สิงห์ใจมา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กหญิงแพรตะวัน กุลภัทร์ภูดินันท์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๘๘

เด็กชายขวัญชัย ศรีสุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงณิชากร ศิริสุภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายวรปรัชญ์ สุยะคำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงสิริพร กาวิละ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๙๒

เด็กหญิงนิชานาถ กันทะราช

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๙๓

เด็กชายธนบัตร แก้วแดง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงปวริศา แซ่เติน

๋

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงวรนุช คำเป
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กชายสงกรานต์ สารภัทดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายจิรายุ คัตสงค์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายกษมา ลัทธิสิทธ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กชายพนมกร ข่าทิพพาที
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงปาลิตา

ประเสริฐสันติสุข
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงพิชชาพร สบาย

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ธนศิริสกุลวงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายวรวรรษ วัฒกาพันธ์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงลินลดา จันทร์ทรง

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงเกวลิน โมลา

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงวรัญญา ศรีทอง

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงสุพิชญา โสพลพงษ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจวงศ์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงปญฑารีย์ ต๊ะทา

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายจารุพงศ์ ปานุภาพ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กชายนราธิป เชิงคร่อง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กชายฤทธิชัย

์

สัมมา
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เชิงเร็ว
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงลนากานต์ การเพียร

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๕๕ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงอาธิติญา อวดห้าว
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ปองแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายนิติธร ทามัน

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เชิงคร่อง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายศิริราช ยามเลย
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งฮัววิทยา

้

ทุ่งฮัว

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายรัฐศาสต์ เตจ๊ะต่อม

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งฮัววิทยา

้

ทุ่งฮัว

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายอลงกรณ์ กุสุโท

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งฮัววิทยา

้

ทุ่งฮัว

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา จริยา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งฮัววิทยา

้

ทุ่งฮัว

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กหญิงปยรัตน์ เล่ห์รักษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งฮัววิทยา

้

ทุ่งฮัว

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงญาณิศา อุดมดัน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งฮัววิทยา

้

ทุ่งฮัว

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงชาลิสา แสงเพชร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งฮัววิทยา

้

ทุ่งฮัว

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงธาริดี เสียงดัง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งฮัววิทยา

้

ทุ่งฮัว

้

 

ลป ๓๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงธนภรณ์ อุ่นกันทา
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงสมฤทัย ปญญารอบรู้
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงสุภัสสรณ์ ดิลกนันทิภาคย์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงชญาดา ติดไชย

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงเทวิกา พันตามน
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงกุลภรณ์ อวดเขตต์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายพีรพัฒน์ รักเล่ห์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายสกลวรรธน์ ลาภใหญ่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายธณชัย ยานะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กชายศักรินทร์ มีกลิน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายพิชฎาณัฎฐ์ ราชเนตร

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กชายวชิราวุธ ประทุม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงพรลดา วงค์ก๋องคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา คนเทียง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงณัฐนรี เจนจัด

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงวาสนา เสาร์ฝน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงกรกนก คิดอ่าน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๔๔

เด็กหญิงกฤตพร พวงทอง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงพีรญา กาญจนะ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงรัตนาวลี พันธ์แสน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงวรัญญา เชือเขียว

้

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๔๘

เด็กหญิงวิรัลพัชร อวดร่าง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงอัยลดา ติดชัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๕๖ / ๗๗

้
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ลป ๓๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงธนัชชา ปนกาศ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์แก้วมูล
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รักเล่ห์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายจักรพรรดิ

์

สมสี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายณัฐธวุฒิ ดวงดอกมูล
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ หมันดี

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายชัยพร จิตรแหลม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงจิตติมา วงค์ก๋องคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงปภาดา ยามเลย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงชาญธาดา แสงสุวรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงฉัตร์ปริตา ติดไชย

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายภัทรพล แก้วมูล
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทัพปาเส้า บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายศราวุฒิ สดใส
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพปาเส้า บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กชายธีรภัทร พลถาวร
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทัพปาเส้า บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายพสิษฐ์ ประวรรณ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพปาเส้า บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สารขาว
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพปาเส้า บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กชายวชิราวุฒิ ยอดรัก
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพปาเส้า บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กหญิงสิรินทรา จินาวุฒิ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพปาเส้า บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายศุวรรณชัย สดใส

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพปาเส้า บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงชัญญานุช พันปุกปก

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพปาเส้า บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๗๐
นายวิษณุพงศ์ สุยะเสาร์

๑๐/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๗๑

นายวุฒิชัย โทลา
๑๖/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๗๒
นายอธิฐาน ทายงาม

๒๗/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๗๓

นางสาววันวิสาข์ เพ็งสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กชายชัยศิล ก๋าสม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กชายฐปนพล ห้อยไธสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายณัฐพัฒน์ มีจริง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายพงศธร ถาวรานุรักษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กชายอาณุภาพ วิไลย
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๗๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันตะมะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ้วนลำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ จันทร์สว่าง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงนภัสสร ต้องใจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงรุ่งนภา คิดอ่าน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงวรรณษา คอสัน

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๕๗ / ๗๗

้
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ลป ๓๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงอรทัย ลาภโต
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงอรวรา สุปญโญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงอริสรา แก้วก้อน

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กชายดัสกร สุคำปวง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ ปนแสง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันตะมะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงธิติมา หลักหมัน

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กหญิงนงนภัส พงษ์นิกร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กหญิงปานปรียา คิดอ่าน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กหญิงพัชรพร พรมสุวรรณ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายอัครชัย ประเสริฐชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงจีระนันท์ อวดศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงชลลดา คนรู้
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กหญิงพรชิตา แหลมแท้
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงวรรณิดา ใจไหว

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายนวพล ก๋าสม

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงชลดา อานุภาพ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงณัฏฐพร ทามัน

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงณัฐณิชา เพลินพร้อม

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงทวิชา ทำทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงพนัชกร ทองเปอ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ มังมูล

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงลลิตา พลพงษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงวิชญาดา ก๋าเร็ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงวิมลณัฐ สุมามาลย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงศศิประภา ใจยัง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงกฤติยา อยู่อิม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๑๒
นายทรงกรด วิเศษ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายกิตติพศ สุวรรณดารัตน์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

คิดอ่าน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายณัฐนันท์ จุลวัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายนริศ กาชาติ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายนันทวัตร อวดห้าว

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายอาชา แก้วประภา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงนำเพชร เกิดโชค

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๕๘ / ๗๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงพิมพ์นารา แรงอด

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงพิมพ์วิภา แรงจริง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงวรรณกานต์ วงค์จีนา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงสุขกัญญา ขวัญนาง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงสุนิตรา หลักหมัน

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายจิรายุทธ อวดดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ติดเคียง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายธันวา วงค์กิติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายบัญญพนต์ หน่อโอย

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายภาณุวิชญ์ วงค์เทพ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายรพีภักร เสียงใหญ่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายวรฤทธิ

์

แหลมมาก
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงกนกวรรณ วังแง่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงชนิสรา ซองดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงดาราวดี อวดร่าง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงธนพร คิดอ่าน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงภัทรจาริน อบเชย

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ธิฟู

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงวรัญญา แก้วประภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงเวธกา เสาร์ฝน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงศศิประภา วงค์เทพ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงสุกัญญา มาสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงอริสรา เกิดโต

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงชัชฎาภร ติดชัย

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๔๔
ว่าทีร้อยตรีพัชรวัฒน์

่

วัฒนเจริญกูร
๒๖/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๔๕
นางพนิดา สุประการ

๑๑/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๔๖
นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร

๐๑/๑๐/๒๕๐๗
โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านใหม่  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายพงษ์ภินิจ เสียงหาญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปาแหน่ง  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงจิรวรรณ ชัยชนะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปาแหน่ง  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงณัฐพร ขัดศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปาแหน่ง  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ แม่นยำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปาแหน่ง  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงปทมาวรรณ ศิลปชัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปาแหน่ง  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงกรีติกานต์ มณีวรรณ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปาแหน่ง  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงเบญญาภา แม่นยำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปาแหน่ง  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงสุกัญญา ทีเต๊ะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปาแหน่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๕๙ / ๗๗

้
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ลป ๓๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงทรรศวรรณ เกือเกิน

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปาแหน่ง  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงกัลย์สุดา ใจคม

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปาแหน่ง  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงศุภิษฐา ปากหวาน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปาแหน่ง  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงภัคธิญาดา เกิดกูล

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปาแหน่ง  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายนันทิน ขัดศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปาแหน่ง  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายต่อ ตาเผือ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปาแหน่ง  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ คิดอ่าน

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปาแหน่ง  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงภัทรภรณ์ พิมเสน

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปาแหน่ง  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายศิรสิทย์ คงธนปญญาวุฒิ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายโชคชัย คงธนพิสูจน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงณิชา ตาแสง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงพรทิพา แซ่หุ่น

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงวุฒธิณี แสงคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายณภัทร ตาติบ

๊

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายยศศักดิ

์

อัครวรกาญจน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายทศพล ตายะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายณัฐนันท์ ตะยะแซด

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายศานติกร คงธนพิบูล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงเบญญาพร ตัวโย่ง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา ถามล

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงมณีภา ตาแสง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ อินใส

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงพิชชาภา แซ่จ๋าว

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังใหม่ แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงกมลพรรณ วงศ์บุญตัน

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่องเคาะวิทยา แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงกัญยารัตน์ ดาราวรรณรัศมี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องเคาะวิทยา แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงกุลปรียา อินทมินทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องเคาะวิทยา แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงกุลธิดา ดาราวรรณรัศมี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องเคาะวิทยา แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงชลลดา หวังชนะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนร่องเคาะวิทยา แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงชลิตา มัชชะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนร่องเคาะวิทยา แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงณิชยา ดุจดีแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่องเคาะวิทยา แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงธนาพร ปวนปน

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนร่องเคาะวิทยา แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงเบญญาภา วงค์ก๋องแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องเคาะวิทยา แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงปาญิสรา วงศ์ษา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนร่องเคาะวิทยา แม่ลืน  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีสะอาด

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่สง แม่สงใต้  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายรัฐกฤษณ์ เลียลา

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่สง แม่สงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๖๐ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายศรุธ แจ้คำ

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สง แม่สงใต้  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงเปมวดี สีสอาด

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่สง แม่สงใต้  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงธัญพิชชา วางโต

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สง แม่สงใต้  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงทองกวาว จะแน

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่สง แม่สงใต้  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงพีรดา แสนมังมูล

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สง แม่สงใต้  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ฤทธวงค์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สง แม่สงใต้  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงจิราพัชร ซองเงิน

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สง แม่สงใต้  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายนทีบดี ไวที

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สง แม่สงใต้  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายธีรเดช ซองเงิน

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สง แม่สงใต้  

ลป ๓๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายรัฐภูมิ คำโฮง

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่สง แม่สงใต้  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายเจษฎา ปงลังกา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ แม่สุขนอก  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ยศบุญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ แม่สุขนอก  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายศุภฤกษ์ อ้วนเทิง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ แม่สุขนอก  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายอดิเทพ มูลคำปว

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ แม่สุขนอก  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายสิรภพ สีโวย

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ แม่สุขนอก  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายภูวดล แสงสุพงค์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ แม่สุขนอก  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงวิกานต์ดา โสระบุตร

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ แม่สุขนอก  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงคนัสนันต์ ประสม

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ แม่สุขนอก  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงรินรดา กุลพรม

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ แม่สุขนอก  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงกฤติมา ปอสี

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ แม่สุขนอก  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงพีรพร คำปา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ แม่สุขนอก  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงมทินี มีเมล์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ แม่สุขนอก  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงวรัมพร สมดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ แม่สุขนอก  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายปญญา มุ่งตรง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ห้วยก้อด  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายวชิราวิทย์ โรจนกิตติกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ห้วยก้อด  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กหญิงกุลณัฐ อวดห้าว
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ห้วยก้อด  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงจิตรดา วางฐาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ห้วยก้อด  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงนภัสสร มุ่งตรง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ห้วยก้อด  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงจิรภัทร เปาปา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ห้วยก้อด  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงศุภกานต์ เลียลา
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ห้วยก้อด  

ลป ๓๔๖๐/๒๑๒๐
นางสาวสำราญ บุญนำมา

๐๓/๐๙/๒๕๐๑
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๒๑

นางสาวธมลวรรณ โทไวยะ
๑๘/๐๙/๒๕๐๑

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๒๒

นางสาวปทมา เปยสาย
๐๗/๐๑/๒๕๓๔

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๒๓

นายธัชพล ศรีอินแก้ว

่

๓๐/๐๕/๒๕๓๗

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๒๔
นายอิทธิพล อินลังกา

๑๗/๐๑/๒๕๒๕

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๖๑ / ๗๗

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๒๑๒๕

นางสาวนภาพร คำปาแลว
๒๓/๑๐/๒๕๓๖

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๒๖

นางณิชกมล วุฒิ
๒๕/๑๒/๒๕๒๐

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๒๗
นายปฎิภาณ ปานคำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๒๘

นางแสงเทียน คำมี
๓๐/๐๑/๒๕๐๖

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๒๙

นายรติวัชร์ แก้ววารี
๑๖/๐๒/๒๕๑๗

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๓๐
นายวิทยา อินทะปด

๐๕/๐๒/๒๕๒๒

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๓๑
นางสาวปุญญิศา

กาญจนดำรงค์ชัย
๑๙/๐๕/๒๕๓๘

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๓๒

นางสาวรัญญา แซ่ลี
๑๐/๐๘/๒๕๓๖

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๓๓

นางบฤทัย อินทะปด

๒๑/๑๒/๒๕๒๕

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๓๔

นายชัยศรี คำมี
๐๖/๐๙/๒๕๐๕

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๓๕
นายไชยา ศรีอินแก้ว

่

๐๖/๐๑/๒๕๑๓

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๓๖

นางนิติยา นิลเขต
๓๑/๐๑/๒๕๒๑

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๓๗

นางอำพร พุทธิชาติ
๑๙/๐๘/๒๕๑๑

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๓๘

นางสาวนิภาภรณ์ เปนกล
๐๗/๐๒/๒๕๑๗

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๓๙
นางงามพิศ วาตาปงสัก

๓๐/๐๑/๒๕๒๕

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๔๐
นายธนูชาย วงค์ษา

๐๔/๑๒/๒๕๒๗

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๔๑

นายภควัต ศรียารัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๓๐

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๔๒

นางสาวจิตสุภา แกมทับทิม
๑๕/๐๔/๒๕๓๓

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๔๓
นางสาวชลิดา แย้มศรีสุข

๑๘/๑๐/๒๕๓๓

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๔๔

นางสาวจิตสุภา แกมทับทิม
๑๕/๐๔/๒๕๓๓

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๔๕

นายชญานิน อยู่แข่ม
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๔๖

นายณัฐวุฒิ ชัยวรค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๔๗
นางสาวสุชาวดี คงทุน

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๔๘

นางสาวกุลธิดา แปงสาย
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๔๙

นางสาวอัจจิมา ไชยเรือง
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๕๐
นางสาวศิริวรรณ เฮงทรัพย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๕๑
นางสาวณัฐธิดา เกษมวัฒนา

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๕๒

นางสาวอรทัย ใจนา
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๕๓

นางสาวกนิษฐา เตชะสาย
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๕๔

นางสาววรกมล ประถม

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๕๕
นางสาวผกามาศ โปทาสาย

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๕๖

นางสาวภัทราพร ไพบูลย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๕๗

นางสาวณัฐธิชา สายทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๕๘

นางสาวโยศิตา รู้หลัก
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๕๙
นางสาววรินทร ดวงปนตา

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๖๒ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๒๑๖๐
นางสาวอลิษา เครือทิพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๖๑

นางสาวนงลักษณ์ จันทรมณฑล
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๖๒
นางสาวชลิตา หอมแก่นจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๖๓

นางสาวปาริชาติ คิดหา
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๖๔

นางสาวกัณฐมณี สุขร่วม
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๖๕

นางสาวอรปรียา ไชยศาสตร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๖๖
นางสาววิภาภรณ์ คำจันทร์ต๊ะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๖๗

นางสาวนัชชา จันมะโน
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๖๘

นางสาวภัทรจิรา มาลัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๖๙

นางสาวเกวลิน เครือเพลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๗๐
นางสาวศิรินทรา ณ พิชัย

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๗๑

นางสาวปจจวรรณ รินด้วง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๗๒

นางสาววิจิตรา ทิพย์พิมพ์วงศ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๗๓

นางสาวฌัฐฏภรณ์ ใจมนต์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๗๔
นางสาวเกวลิน จันเมืองมาย

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๗๕

นางสาวรัชฎาภรณ์ ปูบินตา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๗๖

นางสาวศิรินทร์ญา กุนนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๗๗

นางสาวมณีนุช อินต๊ะปวน
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๗๘
นางสาวทิฆัมพร งิวเรือง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๗๙

นางสาวปภัศรา ศรีสุวรรณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๘๐
นางสาวนิลมณี ชุมภูลืบ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๘๑

นางสาวนริศรา สานะวงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๘๒
นางสาวปยพร พรมมงคล

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๘๓

นางสาวเมธาวี ทิพย์คำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๘๔

นางสาวอาทิตยา วังหมืน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๘๕

นางสาวจิตรกัญญา วิศักดิศิริ

์

๗/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๘๖
นางสาวรวีวรรณ วงค์สาย

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๘๗

นางสาวเข็มจิรา อุ่นแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๘๘

นางสาวกัญญาณัฐ อุดใจ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๘๙

นางสาวนภารัตน์ ธรรมวงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๙๐
นางสาวพริตา มูลพุ่มสาย

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๙๑

นางสาวญาณิน หล้าคำวงค์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๙๒

นางสาวสุดารัตน์ แสนดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๙๓

นายศุภศิลป ไชยราช
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๙๔
นางสาวอริสรา ชูพงศ์พันธุ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๖๓ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๒๑๙๕

นางสาวจัสมิน วงค์แขม
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๙๖

นางสาวกุลภัสสร์ แก้วขจัด
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๙๗
นางสาวเกศมณี เถาจันทร์ต๊ะ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๙๘

นางสาวจิราพร สุภาแสน
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๑๙๙

นางสาวณัฐกาญจน์ กันทา
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๐๐
นางสาวกรวิกา ฟาคำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๐๑
นางสาวธนพร วันนาดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๐๒
นางสาวอาทิตยา ดอนโครต

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๐๓
นางสาวจุติพร รินคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๐๔
นางสาวณัฐทริการณ์ ทรัพย์คงทน

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๐๕
นางสาวทิพย์สุดา มาใจ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๐๖
นางสาวจันทิมา ปูนวิเชียร

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๐๗
นางสาวพิมพ์ธีรา นันตาวงศ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๐๘
นายอดิรุจ ไชยวรรณ

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๐๙
นางสาวธัญลักษณ์ ไชยเรือน

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๑๐
นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีบุญเงิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๑๑

นางสาววิภาดา โกมินทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๑๒

นางสาวแสงเทียน แซ่แจ๋ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๑๓
นางสาวเพียงรวี ทัพพพันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๑๔

นางสาวพีรพรรณ พีระแสน
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๑๕

นางสาวนริศรา รืนเริง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๑๖

นางสาวญาณัฐฉรา มะโนใน
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๑๗
นางสาวปรียาภัทร ลาสุทธิ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๑๘
นางสาวฉัตร์ธนรัตน์ เรืองยศ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๑๙

นางสาวจิตราภรณ์ แก้วประไพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๒๐
นางสาวชนากานต์ ขันปงปุด

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๒๑
นางสาวรุ้งลาวัลย์ ธรรมอุดม

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๒๒

นางสาวเพชรรัตน์ วงค์สิงห์แก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๒๓

นางสาวจันทิมา ต้าวฮอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๒๔

นายมิลทดา มุงดอน
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๒๕
นางสาวทิตินาณี อริยะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๒๖

นางสาววิจิตรา ท้วมทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๒๗

นางสาวฐนิชา คำผง
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๒๘

นางสาวปยะฉัตร อินต๊ะปญญา
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๒๙
นางสาวสมฤดี สายวงค์ฝน

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๖๔ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๒๒๓๐
นางสาวภรณ์วิกา รักการ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๓๑

นางสาวพิลัมภา พรมวิชัย
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๓๒
นางสาวพิพ์วิภา จันทราช

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๓๓

นางสาวอนุธิดา คำแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๓๔

นางสาววริยา สารสิงห์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๓๕

นางสาวนพลพรรณ ทองเพชร
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๓๖
นางสาวภัทรไมย์ ศรีนวลขาว

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๓๗

นางสาวอรชิญา โนชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๓๘

นางสาวชนิกรณ์ ต๊ะจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๓๙

นางสาวสันห์สิริ กันทะยะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๔๐
นางสาวกวินธิดา ฮาวต่อมแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๔๑

นางสาวศริกานต์ เครือนันตา

๒๑๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๔๒

นางสาวจุฑารัตน์ อินต๊ะซาว
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๔๓

นางสาวพิมพ์ลัดดา เชิงดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๔๔
นางสาวพิมพ์วรี แก้วบุญปน

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๔๕

นางสาวมณีรัตน์ แก้วคำแสน
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๔๖

นางสาวสุชานาถ นันชนะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๔๗

นางสาวสุพรรษา วันเทวี
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๔๘
นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสอน

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๔๙

นางสาวสโรชา การบุญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๕๐
นางสาวณัฐรินันท์ ดวงติบ

๊

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๕๑

นางสาววีรยา จันทร์เปงเงิน
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๕๒
นางสาวพิมพกานต์ มะโนมูล

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๕๓

นางสาววรีวรรณ ชัยวรรณ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๕๔

นางสาวอินทิรา ประทุมทิพย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๕๕

นางสาวอาณัชญา จันทราช
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๕๖
นางสาวพัชรินทร์ มลิวัลย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๕๗

นางสาวปานนารี

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๕๘

นางสาวภทรพรรณ พินธิสืบ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๕๙

นางสาวอรอนงค์ ฝนกันทา
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๖๐
นางสาวปนนภา หวานดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๖๑

นางสาวศสินา ชุ่มเปง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๖๒

นางสาวพิระดา ใจนันตา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๖๓

นางสาวณัฐชนก คงเหิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๖๔
นางสาวณิชกมล มหามิตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๖๕ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๒๒๖๕

นางสาวอังศุมาลี คำปนบุตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๖๖

นางสาววนัชพร ชัยชนะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๖๗
นางสาวธนัชพร จันกันทะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๖๘

นางสาวณิชกมน กองเปง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๖๙

นางสาวพนารัก ชำนาญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๗๐
นางสาวทักษพร สะกีพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๗๑
นางสาวธัญญาเรศ ภูแข่งหมอก

๒๙/๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๗๒

นางสาวอัญชลิกา มีทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๗๓

นางสาววริศรา อาศัยบุญ
๓๑/๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๗๔

นางสาวณัฐธิดา อินลวง
๐๗/๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๗๕
นางสาวนิดา วิวงค์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๗๖

นางสาวพัชรินทร์ หมืนต๊ะบุตร

่

๒๒/๘/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๗๗

นางสาวสุนิตา วรสาร
๒๕/๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๗๘

นางสาวศิริลักษณ์ ฟูเทพ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๗๙
นางสาวอณัญญา วรรณเลิศ

๒๐/๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๘๐
นางสาวชินณารักษ์ แก้วมา

๑๕/๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๘๑

นางสาวชุติมา เรือนคำ ๗/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๘๒

นางสาวเนตรนภา วรจักร
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๘๓
นางสาวพัชราภรณ์ ตินศรี

๓๑/๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๘๔

นางสาวพรพฤติกร ชัยวงค์
๑๓/๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๘๕

นางสาวเกศแก้ว สาดสิน
๑๒/๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๘๖

นางสาวปาริฉัตร คำเรือน
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๘๗
นายวราวุธ วงค์สืบ

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๘๘

นางสาวจิดาภา แก้วบุญเรือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๘๙

นายอรเมธ พิมพา
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๙๐
นายณัทวัฒน์ ท้าวแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๙๑
นางสาวตุสิตาภรณ์ คำสีแดง

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๙๒

นางสาวณิชานันท์ บรรจงปรุ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๙๓

นางสาวอริจรา ฮาวคำฟู
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๙๔

นางสาวกมลพร วงค์ใจบุตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๙๕
นางสาวเพชรดา สายเครือสด

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๙๖

นางสาวกัญญารัตน์ บริบูรณ์ศิริกุล
๐๒/๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๙๗

นางศศินา อุดมสารี
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๙๘

นายจักรพงษ์ ถาบุญชู
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๒๙๙
นายนัธทวัฒน์ เกิดกัน

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๖๖ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๒๓๐๐
นางสาวณัฎฐา ชัยเนตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๐๑
นางสาวปรียาภรณ์ ชมภูชัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๐๒
นางสาวนภัสวรรณ คำชืนวงค์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๐๓
นางสาวรัชดาพร ทิพย์เนตร

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๐๔
นางสาวภัทราพร เอือมเก็บ

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๐๕
นางสาวศิริภัทรา ฝนกันทา

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๐๖
นายฐปนัท ฉิมพลี

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๐๗
นางสาวศรัญญา มะอิน

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๐๘
นางสาวชนิกา ฟูแสง

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๐๙
นางสาวบดินทร์ อุดเลิศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๑๐
นางสาวชนิกานต์ แก้วบุญปน

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๑๑

นางสาวเพ็ญโภคัย กองหาญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๑๒

นายธวัชชัย พลับใหญ่
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๑๓

นางสาวอภิสรา มาใจ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๑๔
นางสาวอภิรดี เอือธรรม

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๑๕

นางสาวเมลาณี สุเมทา
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๑๖

นางสาวปรียธิดา ยอดสา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๑๗

นางสาวเกวลิน สุติน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๑๘
นางสาวถิรดา ดอนชัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๑๙

นางสาวศาริกา คำทา
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๒๐
นางสาวพิมลรัตน์ พรมกูล

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๒๑

นางสาวเบญจรัตน์ ลาวะวงค์คำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๒๒
นางสาวบัณฑิตา เขินแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๒๓

นางสาวอภิญญา ปวงศาลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๒๔

นางสาวรีริ ฟูสกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๒๕

นางสาวภัทราภรณ์ ชัยลังกา
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๒๖
นางสาวณัฐชา วงษ์วิชัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๒๗

นางสาววรารัตน์ กรมสร้อย
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๒๘

นางสาวสาวิกา ปนมูล
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๒๙

นายกันตพงษ์ โชติธนนันทพงศ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๓๐
นางสาวอรุโณทัย ชุ่มเย็น

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๓๑

นางสาวสุธียา กองสีชา
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๓๒

นางสาวกัญญารัตน์ ร้องวารี
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๓๓

นางสาววิภาพร ปากแคว
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๓๔
นางสาวมะลิวรรณ ม้าวทุ่งตัน

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๖๗ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๒๓๓๕

นางสาวสงกรานต์ สินไชย
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๓๖

นางสาววริศรา อินทชัย
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๓๗
นางสาวรุ่งนภา ตาบุญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๓๘

นางสาวพนิดา ใจมอย
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๓๙

นางสาวธมนวรรณ เกตุมณี
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๔๐
นางสาวจนิสตา จริยา

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๔๑
นางสาวกันต์ฤทัย ยศเดช

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๔๒

นางสาวฐาปรานี เกียงคำ

๋

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๔๓

นายสหชาติ ดีถนัด
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๔๔

นางสาววิชญาภรณ์ พรมสาย
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๔๕
นางสาวสุพัตรา ไชยสาร

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๔๖

นางสาวศิริพร พรหมฟง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๔๗

นางสาวนราพร ชุมภูสืบ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๔๘

นางสาวธิดารัตน์ วรรณเลิศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๔๙
นางสาววริศรา สุภาพ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๕๐
นางสาววริศรา ใจคำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๕๑

นางสาวณัฐริกา ปะละมะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๕๒

นางสาวสุพัตรา สถาน
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๕๓
นางสาวอรไพลิน สายปะละ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๕๔

นางสาวนิวาริน สังวริ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๕๕
นางสาวเบญจวรรณ ยะม่อนแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๕๖

นางสาวสุพัฒตรา เรือนน้อย
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๕๗
นางสาวสุพิชชา วังใน

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๕๘

นางสาวเนตรนภา นาวารี
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๕๙

นายจิรายุ หน่อแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๖๐
นางสาวภัทรา วงษ์โคคุ้ม

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๖๑
นางสาวคัทลียา ทาเครือ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๖๒

นางสาววณิชชยา สิริภานุวงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๖๓

นายภาณุวัฒน์ นามสอน
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๖๔

นางสาวชินภัทร์ ฉัตรแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๖๕
นางสาวกิตติกานต์ ใจมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๖๖

นางสาวสุพิชญา สุภาติ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๖๗

นางสาวพิชชา มาใจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๖๘

นางสาวปรียานุช รสหอม
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๖๙
นางสาวรัชนี มีข้าว

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๖๘ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๒๓๗๐
นางสาวศิรัช บุญสูง

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๗๑

นางสาวนิจวิภา เนตรสุวรรณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๗๒
นางสาวธันยมัย ใจกันธิยะ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๗๓

นางสาวรัฃยา วงค์สาย
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๗๔

นางสาวขวัญจิวา เถาเมืองใจ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๗๕

นางสาวณัฐธิดา เทพฝน
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๗๖
นางสาวกรปภา สุทธเขตต์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๗๗

นางสาวภัคจิรา ติบกันเงิน

๊

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๗๘

นางสาวปริฉัตร ประจิตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๗๙
นางสาวรัชชดาภรณ์ เงินศาคง

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๘๐
นางสาววนิดา อาทะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๘๑

นายสาริน อิมสะอด

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๘๒

นางสาวปทมราช ใจปนต๊ะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๘๓

นางสาวสิตานันท์ อิเชียนสว่าง
๒๓/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๘๔
นางสาวอุชุกร เลพลภวัต

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๘๕

นางสาวอำภา เพชรคีรีรัฐ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๘๖

นางสาววันวิภา แซ่มัว

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๘๗

นางสาวอารีญา โพธิจักร

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๘๘
นายอดิเทพ สงสาร

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๘๙

นายปรเมษฐ์ คันธะฃุมภู
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๙๐
นางสาวศิรินทิพย์ ปลืมจิต

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๙๑

นางสาวกุลณัฐ พันธ์ถิติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๙๒
นางสาวจีรนันท์ สำเรืองจิตร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๙๓

นางสาวชมพูนุท พรมบุญมา
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๙๔

นางสาวชลธิชา สุยะแปง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๙๕

นางสาวชลธิชา มหาพรม
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๙๖
นางสาวชิดชนก ตาคำปญญา

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๙๗

นางสาวทิพย์วิมล ลุ้งกี

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๙๘

นางสาวธัญญาพร ลังกาเปย
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๓๙๙

นางสาวปยปาณ แซ่แจ๋ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๔๐๐
นางสาวปุณนมาศ สุดใจ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๔๐๑
นางสาวพัชรินทร์ สุนันตา

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๔๐๒
นางสาวพัทราภรณ์ สุวรรณะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๔๐๓
นางสาวแพรวรุ่ง จันทร์ท่าอิฐ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๔๐๔
นางสาวเมฬุวัลย์ จันทร์ติบบุตร

๊

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๖๙ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๒๔๐๕
นางสาววรรณนิดา เกียงแหลม

๋

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๔๐๖
นางสาววรัชยา ลาดสารี

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๔๐๗
นางสาววาสนา ศรีจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๔๐๘
นางสาววิไลพร ประดาอินทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๔๐๙
นางสาวศตพร ฟกแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๔๑๐
นางสาวสิทธิณีธร กันยะมี

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๔๑๑
นางสาวสุพิชฌาย์ ธิราช

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๔๑๒

นางสาวอรณิชา เมืองสิทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๔๑๓

นางสาวอัมรินทร์ ขัดหนูวงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๔๑๔

นางสาวภัทรานิษฐ์ แรงจริง
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายวรเวช ดวงคุณ ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าช้าง แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กหญิงสุกัญยาภา ปญญาเสน
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบ แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ สุทำแปง
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบ แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๑๘

เด็กชายสิทธการย์ จินดาธรรม
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบ แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงศิวิมล สมุททารินทร์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบ แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงเวธกา อ้ายพงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบ แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กชายเจษฎา เครืองคำ

่

๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๒๒

เด็กหญิงสาธิตา ชีนาวุธ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงณัฏฐิกา จันทร์เอียม

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กชายภานุพงศ์ วงศ์ษา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กชายปวริศ ต่อบารมีพรหม
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๒๖

เด็กหญิงศุภชิดา อะริยะดิบ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายเกียรติกุล ปญญาเสน

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสองแคว แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กชายทัตต์ดนัย สุยะใหม่
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสองแคว แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๒๙

เด็กหญิงรักษิณา สายสุรินทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วะวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงปวิชญา นันติชัย

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วะวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายศิรวิทย์

อร่ามวงศ์ไพบูรณ์ ๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วะวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กชายวรายุทธ ปญญาปา
๒๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนแม่วะวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กชายสารัช โพธิคำ
๒๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนแม่วะวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๓๔

เด็กหญิงยุพาวดี ศิริ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่วะวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายภัทรนันท์ โคตรวงษา

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่วะวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กชายกันทรากร สดใสญาติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กชายธีรภัทร ปญบุตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๓๘

เด็กชายสิทธิเดช ชัยคำมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายศิริลักษณ์ เกิดสวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๗๐ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงธนัชพร ชัยอ้าย

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กชายทวีวุฒิ ฝนเครือ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายอนุชา ไชยพงษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กหญิงผลินภัทร พระสิงห์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงจุฑามาศ คำชัยวงศ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ จันทร์คำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายชัยโชค ปนนวล

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงธนันฉัตร นาโควงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กหญิงปาริตา กันทะสอน
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กชายธีรวัฒน์ แทนวงศ์
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายพงศกร ดาทอง

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กชายปวีณ ธรรมศิริ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กชายณัฐกิต อินเขียวสาย
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กหญิงกมลชนก นันตา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงอรณิชา เจริญแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวังหินวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๕๕

นางสาวปรารถนา สายสุวรรณนที
๒๒/๐๖/๒๕๑๒

วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๕๖

นางสาวทศวรรณ ทิบจังหรีด
๑๔/๐๙/๒๕๓๐

วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กชายธนกฤต ใหม่แก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายนพณัฐ เครือพรมมินทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ โนปง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิง .อรอุมา รืองดิษฐ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กหญิงรัชพล จันทร์แสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงศมลวรรณ ประกอบธัญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงรมิตา พรฤทธิคุณ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กหญิงสุทธิภัทร ทับศรีแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กชายนิธิกร หวันกันหา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายกิตติพงษ์ หลงแหลง

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงฐิตชญาภรณ์ สุภมาตา

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กหญิงชุติมา วรรณสุภา
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุ่นสุข

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงธิติกานต์ หมันเพียร

่

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงดาราวรรณ ละภักดี

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กหญิงวรัญญา ศรีวิชัย
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงพัชรี เมืองสิทธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงอาภัสรา เทือกคำซาว

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

แม่วะหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๗๑ / ๗๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงปฎฐยาภรณ์ ไชยแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กชายศรวิษ บุตรดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนำ แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงอดิภา พุลกลัน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนำ แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงขวัญใจ วงศใจจา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนำ แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สำรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนำ แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงสาวิตรี ปงธิ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนำ แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายธีรนันท์ ขุนเพ็ชร

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายณัฐพงศ์ คำสอน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กหญิงอารีญา ขจรนาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงอรพิมล เณรเสือ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายนพกร เผือกคำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กชายอิทธิพัทธ์ พันรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๘๗

นางสาวบังอร ยะฟู
๑๔/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๘๘

นางสาวจันทร์จารา พันธุ์วิลัย
๐๓/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๘๙
นางสาวกนกพร เทือกถา

๒๑/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๙๐
นายจิณณวัทย์ ยศเมา

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กชายสิทธิชัย สุริยะคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กชายเมธีวุฒิ เครือแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงฐิดาภา แก้วคำมา

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงนริศรา ศรีวิชัยวงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงบัณฑิตา แสงสว่าง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กหญิงประวีณา แก้วทา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงมนฑกานต์ ฆ้อนทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำริม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงจันจิราภรณ์ อินง้อง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงนันทพร ใจอ้าย

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงเนตรนภา พูลน้อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงประกายดาว สุภามาตรา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปุดหนอย

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงชลธิชา กาใส

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงนพนารินทร์ หมืนข่ม

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงนำฝน เตชะบุตร

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงภัชราพร เมืองสิทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงเรนุกา เครืออุ่น

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงอลิศรา อลิศรา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๗๒ / ๗๗

้
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ลป ๓๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ คันธิยะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กหญิงนำฝน จันธิยะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายมหาชัย เจนเกตุกร

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำวาท
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๑๔ เด็กหญิงฑิตยาชญานิศ
ไชยยา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๑๕

นางอุทัยวรรณ ตาวงศ์
๑๕/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนแสลมวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๑๖
นางสาวพิรุณรัตน์ ขอนดอก

๒๓/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนแสลมวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

จิตรอินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลมวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงชัยนันท์ ก้อนแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลมวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงมนต์นภา จันทร์นวล
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลมวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เงินดำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสลมวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กหญิงปยาพัชร วงศ์ดาว
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสลมวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กหญิงรุจณิชา จระรักษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสลมวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงสิรินทรา อ้ายอ้อ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสลมวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายอภิวิชญ์ จันทร์นวล

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนแสลมวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กชายจัสตีน มูราวิด
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแสลมวิทยา แม่วะหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๒๖

นายเสริม สูรยกานต์กลู
๒๕/๐๔/๒๕๑๑

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กชายพัฒนพงษ์ ศรีไชยา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายพันธชา โยธา

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงธนิต สมบูรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงพัชรี บุญเอีย

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ คำตัน
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงวรินธิรา ปญญาเสน

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงเมธาวี แก้วใน
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิง .กุลชลี ศรีปญญา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงภาริตา เครือวงศ์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงปานิศา ดวงชุมภู

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงภคพร ปงยศ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงพิมพ์วิไล วงศ์มี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กชายศุภกิจ จะวะนะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายกรวิชญ์ วงศ์จินา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปงยศ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงอรปรียา ไชยวาล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๔๓

เด็กหญิงรุจิรัตน์ วงศ์เปง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายนเรศ บัวเหลือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  
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ลป ๓๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กชายธิติวุฒิ เครือนวล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กชายธนากร พิงคสัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายธีรสิทธิ

์

มีนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กชายอภิสิทธ์ เครือปอก
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายวทัญู โยธา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงวรัญชลี โยธา

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงชลธิชา เทือกสาร

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงเจติยา โกลัวะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

วัดปาตันหลวง ปาตันหลวง  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กชายณัฐเชษฐ์ ปกมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายเอเชีย สายวงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงปยะพร แซ่แต้

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายกิตตินันท์ วงศ์กันทะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงฐิดาภา ตาต่อม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๕๘

เด็กหญิงพรพรหม หยาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายวิศรุต สายวงค์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงรัตน์ติญาพร วงค์วุฒิ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กชายกิตติวัฒน์ สกลสุขสวัสดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงนิรชา พุฒใจกา
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงนันทวรรณ คำนนท์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายภาคิน ฟองธิวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กชายภลภัทร เต่าทอง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงพรพิมล วงค์โห้
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายวิทวัส แก้วปงเมือง

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงนรตรี วงศ์คำนวล
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กชายกรวิชญ์ เครือดวงคำ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงชาลิสา ทะรินทร์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงนันทนา เทพวงค์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงเนตรนภา กามะ
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายรัฐพงษ์ ไชยปะละ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๗๔

เด็กชายภูวนาถ ชูชะนะ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงภัทธิรา วงศ์ทองจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กชายชนิสร หนุ่มเปยง
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กชายจิรายุ ปงมา
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงศรบงกช วงศ์จันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงธัญชนก บุญศรี

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๗๔ / ๗๗
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ลป ๓๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายกฤตภาส ทองหล่อ

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กชายวราชา ตาอินทร์
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงอาโปร เปยฝน

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กหญิงหยาดทิพย์ จีนประโคน
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ วันแต่ง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กหญิงพิมนภา วงค์ศรีดา
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ขันนาแล
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงจิราวรรณ วันสูง
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ปญโญ
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน สันฐาน  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๘๙

เด็กชายสงกรานต์ บุญชู
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงปริมล ปนโท๊ะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กชายอภินันท์ ปนทนา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๙๒

เด็กชายธีรสิทธิ

์

ง้าวกาเขียว
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๙๓

เด็กหญิงพิชญา ฮาวกันทะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงณัฐริกา ฉัตรยาลักษณ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงนันน์นภัส บุญชู
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงอธิฐาน ภิญโญยิง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงปารวี ใจเทียง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายศตวรรษ รังสรรค์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงปวิตรา ดินชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายศิวนาถ ใจคำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงพรกนก พรมศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงณัฐช์กมล ศรีชุ่มใจ

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงสุภาวดี นนทะวงษา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายภัทรกานต์ หมันดี

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พรมนุ่น
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายฉัตรตวา บุญหล้า

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ ตันตา

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงพัชราภา วงค์สมุทร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงรัญชิดา วงศ์อุด

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายวุฒิพงศ์ แสนคำฟู

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ตุ้ยคำลือ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กหญิงกฤตนันท์ ยาลังกา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๑๓

เด็กชายพงศกร หวานแหลม
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงสุชาดา เอกจีน

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๗๕ / ๗๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงกัญญาลี ลีซอ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ดอนสัก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๑๖

นางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ
๑๑/๙/๒๕๓๔

กศน.อำเภอห้างฉัตร เตาปูน  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๑๗
นางสาวสุกัญญา นันตี

๑๑/๙/๒๕๓๔
กศน.อำเภอห้างฉัตร เตาปูน  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๑๘

นายจักริน ขันทวี
๓๐/๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอห้างฉัตร เตาปูน  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๑๙

นางสาวชนิดา เทียงบุตร

่

๗/๑๑/๒๕๔๔
กศน.อำเภอห้างฉัตร เตาปูน  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงธนัญธิยา ก๋าโต่ง

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหก ทุ่งหก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงรุ่งทิวาพร ทิวสระแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหก ทุ่งหก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กชายกิตติวินทร์ ปาระมี
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหก ทุ่งหก  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายจิรัฐ ช่างเหล็ก
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายหิรัญญภพ จันตาเรือน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงวรพรรณ แสงดาว

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงเบ็ญญาภา คำอินต๊ะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กหญิงกัญญาภัค ตุ้ยวงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไชยวงศ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงสุณิษา สุริยะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงนิลวรรณ ฉัตรแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กหญิงสุพัชชา ทาบุญมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงพรรณภา สุคำเมือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงรุจิราภรณ์ ใหม่ทา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงกุลธิดา พุ่มน้อย
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงชาลิสา ธิรินทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๓๖

เด็กหญิงสุธารัตน์ ทรายลิยา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กชายนราวิชญ์ ตุ้ยหนึง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงบุญญาพร จิรภาสอมล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กชายพันกร พิมสาร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายพีรวัฒน์ สุนทร

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงศิริวรรณ คะปุกคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กชายพันธกานต์ คำกอนแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายล้อมพงศ์ วังปา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กหญิงเขมิกา ถาวัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงเปมิกา หล่องตากล้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายวุฒินนท์ สุปาคอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กชายสัจนันท์ ปงขัติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กชายสิบพัน ยอดปา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อินต๊ะสม

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๗๖ / ๗๗
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ลป ๓๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงอินทิรา สีปญญา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงทิฆัมพร บุญมา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายพีรพล แซ่โต๋ว

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กหญิงวิญณัฐตา เศียรอุ่น
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เปงบุญมา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กชายนิรันดร์ ถาวร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงทิพารัตน์ พรมเสน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ เมารัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ การรักษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงสุพรรณิกาณ์

คำเรือน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายก้องภพ โพธิ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กชายสงกรานต์ วงศ์ทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กหญิงผ่องพรรณ นครสุวรรณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงวิจิตราภรณ์ เจริญสุข

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงรักษิณา พุทธสอน

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กหญิงนิราภร สุตินกาศ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๖๖ เด็กหญิงประกายกาญจน์

จันต๊ะยศ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงสุนิตตรา ปาระมี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปนง้าว  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายธนาวุฒิ ชิดอุทัย

๑๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา หนองขาม  

ลป ๓๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงนิภาพร เสือพุก
๒๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา หนองขาม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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