
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำปาง  ภาค ๖

ส่งสอบ ๘๑๑ คน ขาดสอบ ๑๒๗ คน คงสอบ ๖๘๔ คน สอบได้ ๕๔๙ คน สอบตก ๑๓๕ คน (๘๐.๒๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๕๙/๐๐๐๑
นางสาวทัศน์ติยา ภิญโญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองมายวิทยา วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๐๒
นางสาวรัชดาวรรณ เปงโต

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองมายวิทยา วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๐๓
นางสาวสุพรรษา วงค์สิงห์

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองมายวิทยา วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๐๔
นางสาวอริสสรา ใจเทพ

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองมายวิทยา วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๐๕
นางสาวนันทิยา ไชยแดน

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองมายวิทยา วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๐๖
นายธวัชชัย ตุทาโน

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองมายวิทยา วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๐๗
นายอภิสิทธิ

์

บุญถึง
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธิวิทยากร

์

วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงสิริกัญญา ต๊ะมา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๐๙
นางสาวญานิศา พิไชยวงค์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงณัชชา ตามเพียร

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงนิศารัตน์ บุญเตียม

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงศศิธร หมันตรอง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๑๓
นางสาวรัตนาภรณ์ ถมจัน

่

๐๘/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๕๙/๐๐๑๔
นายสิริวิบูลย์ อลำพงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๕๙/๐๐๑๕
นางสุกัญญา สุขเกษม

๑๖/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๕๙/๐๐๑๖
นางสาวพันธ์ทิพย์ โชติพันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๕๙/๐๐๑๗
นายณัฐภูมิ ฟองคำ

๒๘/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๕๙/๐๐๑๘
นางสาวอารยา แก้วด้วง

๑๓/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๕๙/๐๐๑๙
นายอนุพันธ์ โกเมศ

๒๙/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๕๙/๐๐๒๐
นายวุฒินันท์ ภูเขียว

๐๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๕๙/๐๐๒๑
นางสาวณัฐปรียา มีทอง

๒๔/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงอนิศรา ดวงแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๒๓
นางสาวหทัยกานต์ สมอินทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงสุกันยา ใจสามารถ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑ / ๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงอนัญญา วรรณเลิศ

๒๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงศศิกานต์ จันมณี

๐๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงศศิธร ปนเฉย

๐๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายวราวุธ วงค์สืบ

๓๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๒๙
นางสาวศิริพันธ์ แก้วสีแดง

๑๑/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๓๐
นางสาวพัชริดา ชินนำพอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๓๑
นางสาวฉัตทริกา เกษตรสมบูรณ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๓๒
นางสาวรพีพรรณ อุ่นผูก

๐๙/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๓๓
นางสาววรรณษา พรหมเพชร

๐๙/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๓๔
นางสาวสบันงา ปงยา

๐๒/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๓๕
นางสาวอารยา บัวแย้ม

๒๔/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๓๖
นางสาวหนึงฤทัย

่

วงค์สิงห์แก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๓๗
นายณัฐพงษ์ สุขเกษม

๐๑/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงวริศรา บุญทะกูล

๒๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงสีออน มูลเทียบ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๔๐
นางสาวนิรชา ก้อใจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๔๑
นายลอย ก๋องเปง

๑๙/๑๒/๒๕๑๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง วัดกาศโปง  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๔๒
นายสามารถ สุขพัตร

๒๘/๐๘/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง วัดกาศโปง  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๔๓
นายอภิสิทธิ

์

นานิล

๑๗/๑๒/๒๕๒๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง วัดกาศโปง  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๔๔
นายประดิษฐ์ ชาคำสัย

๐๑/๐๗/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง วัดกาศโปง  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงจินตนาภา คำมาจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงคอบ วัดดงนังคีรีชัย

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายเด่นชัย วงค์ครองศักดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงคอบ วัดดงนังคีรีชัย

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายปยพันธ์ ปนทะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงคอบ วัดดงนังคีรีชัย

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายธนกฤต ต้นโชค

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงคอบ วัดดงนังคีรีชัย

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงสุวรินทร์ ธิกา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงคอบ วัดดงนังคีรีชัย

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงปณิตา โอละลึก

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา วัดทุ่งคา  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงปาริฉัตร สิงห์คำ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา วัดทุ่งคา  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงวรรณนิสา ปนใจกุล

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา วัดทุ่งคา  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายมนัส ผิวแดง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดบ้านแปน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายนราทิป ทัพพลาญชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว วัดผ้าขาว  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงอนันตา เศรษฐ์เจริญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงวรัตถยา ตัดรัก

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จำหลัก

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงธนวรรณ เครือแก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงสายชล ประพฤติ

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๒ / ๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายนนทวัฒน์ ดัดงอน

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงอารีญา วงค์จินา

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายปยพัทธ์ พงษ์ศาสตร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายณัฐพล อิมเอิบ

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายปฎิภาณ สุกันทา

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายอนุวัฒน์ แมะบ้าน

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ ต้อนรับ

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายอัษฎาวุฒิ สุดวอน

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงชลธิชา ทองบุญนุ่ม

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงมาลีวัลย์ วงค์นำโจ้

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงวรรณนิดา เกียงแหลม

๋

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงพรนภา นารินทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงศิลปสุภา ตังตรง

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายรังสิมันต์ อาลัย

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงศริญญา ซือหลาย

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงภานุมาศ ต้อนรับ

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงธัญพิมล อัคเส

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๗๗
นางสาวสุพัตรา อานุ

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงโสภิดา ตังการ

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๗๙
นางสาวณัฐวรรณ ปฏิพัทธตระกูล

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๘๐
นายณัฐกิตต์ ภิรมนัด

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๘๑
นางสาวธรียา อมูลราช

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๘๒
นางสาวบุษกร แก้วปวงคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๘๓
นางสาวพิมภากร สายวงค์ยนต์

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๘๔
นางสาวชลมาศ หวานดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๘๕
นางสาวสุวรรณา ตาเร็ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๘๖
นายอรุณศักดิ

์

แสนภาพ
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๘๗
นายอนันต์ หวานดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๘๘
นางสาวศิรินุช เกียงแหลม

๋

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๘๙
นางสาววลัญช์ภัฎ อาวรณ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๙๐
นางสาวอภิสรา แก้วจันดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๙๑
นางสาวเนตรนภา ติบดี

๊

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๙๒
นางสาวสายสุนีย์ อ่อนน้อม

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๙๓
นางสาวกุลธิดา ตามนัด

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๙๔
นางสาวกิตติยา ยอดเงิน

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๓ / ๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๕๙/๐๐๙๕
นายกฤต กาไว

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา โคทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

กำลังแข็ง
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๙๘
นางสาวจิรารัตน์ เปงมณี

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดทุ่งเกวียน  

ลป ๓๖๕๙/๐๐๙๙
นางสาวชลิพร ใจอินต๊ะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดทุ่งเกวียน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๐๐
นางสาวณัฐกานต์ วงศ์ปนง้าว

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดทุ่งเกวียน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๐๑
นางสาวพิรรณิกา ฟงเย็น

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดทุ่งเกวียน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๐๒
นางสาวสุพัตรา ติบอ้อย

๊

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดทุ่งเกวียน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๐๓
นางสาววรรณภา อินตานวล

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดทุ่งเกวียน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๐๔
นางสาวปยะชัย อุสาธรรม

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดทุ่งเกวียน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๐๕
นางสาวเกตูศรินทร์ พัชสิงห์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดทุ่งเกวียน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๐๖
นายสมมาตร แก้วมา

๑๒/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) วัดนางแล  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๐๗
นายสมบัติ วันจันทร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) วัดนางแล  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๐๘
นายนพรัตน์ แต้มดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) วัดนางแล  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๐๙
นายพรเจริญ

ศีลธรรมคณาไพร ๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) วัดนางแล  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๑๐
นายณัฐวัช มาเปยง

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) วัดนางแล  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๑๑

นายธันว์ อุยาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) วัดนางแล  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๑๒

นายสัญชัย อินทจักร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) วัดนางแล  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายธีระพัทธ์ ดีวาจา

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) วัดนางแล  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๑๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วังขวา
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) วัดนางแล  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๑๕

เด็กชายพีรวิชญ์ โปธิ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) วัดนางแล  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายธีรภัทร์ ไชยลังกา
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) วัดนางแล  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายวัชรพล เตปนตา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) วัดนางแล  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๑๘

นายเกียรติพร ทะดวงสอน
๒๔/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา วัดบ้านหม้อ  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๑๙

นางสาวอทิตยา คำอินต๊ะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๒๐
นางสาวสุพัตรา สุภาสอน

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๒๑
นายสมเกียรติ ฉัตรปวงคำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๒๒

นางสาวเดือน รินมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๒๓

นางสาวกรรณิการ์ ทิพย์ศรีบุตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๒๔

นางสาวมาธวี สงคราม
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๒๕
นางสาวสุนันทินี ธรรมใจ

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๒๖

นางสาวณฤดี ใจปนตา
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๒๗

นางสาววรกมล ทองสุทธิ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๒๘

นางสาววริศรา ปาสิงห์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๒๙
นางสาวสุลีวัลย์ ท่องเทียว

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๔ / ๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ เรืองวร

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายณัฐวัตร อภิรัฐเมธีกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายวรพงศ์ สิงห์สถิตย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๓๓

เด็กชายพงศกร ต๊ะชัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงจิรารัตน์ ยอดปา
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงปานทิพย์ แสนคำฟู

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงปยวรรณ จันติลา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงสุชีรา สุทปา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วัดปนง้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงฐิติพร ก่อแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา วัดหนองขาม  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๓๙

เด็กชายปฏิภาณ ใจนันตา
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา วัดหนองขาม  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงกุลธิดา สีคำวัง

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา วัดหนองขาม  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงสาลิกา วังหน้า
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา วัดหนองขาม  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๔๒

นางสาวอุทัยทิพย์ กันเงิน
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๔๓

นางสาวจีรนันท์ เมืองใจ
๒๑/๐๔/๒๕๒๔

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๔๔
นางสาวธนวดี ชมพู

๑๔/๐๔/๒๕๒๙

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๔๕

เด็กชายณัฐภัทร กาวงศ์อ้าย
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงภัทรพรรณ เอ็นดู

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๔๗

เด็กชายพีระวัฒน์ กิงแก้ว

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายเจษฎา แก้วไชยวงศ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กชายวิจักษณ์ นกหงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงธนพร สายสืบ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงธัญชนก สายลังกา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศ์ษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๕๓

เด็กชายพัฒนา สกลมารถ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๕๔

เด็กชายบูรพา วงศ์กาวี
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงปรางวลัย ไชยแก่น
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ เทียงเต็ม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๕๗

เด็กชายพัชรพงศ์ ชัยมูล
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๕๘

เด็กชายธีรภัทร วงศ์แก่น
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงรมณีย์ จอมคำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงปณณพร แก้วโห้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงวรัญญา หลวงเปง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงวิชญาดา วงศ์สุภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๖๓

เด็กชายไกรวิชญ์ จักรเขือน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายนันทณัฏฐ์ จันทิมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๕ / ๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงธัญญาเรศ สายปนตา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงพรชิตา เกษประเสริฐ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายภูพาน วงศ์คำนวณ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงอรสา ชุมภูไชย
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ประชัยระ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายภูบดินทร์ น้องหนิว

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงสุนิษา มันคง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ จินาสา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอม วัดบอมหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๗๓

เด็กชายวีระชัย วงศ์วุฒิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอม วัดบอมหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๗๔

เด็กชายณัฐภัทธ ไชยปะละ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอม วัดบอมหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๗๕
นายพงศกร ปญโญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๗๖

นายสุรสิทธิ

์

ศรียารันต์
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๗๗

นายธวัชชัย สุทธิวรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๗๘

นายสหตวรรษ กันธิยะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงธิดา อุ่นต๊ะ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายพัฒศล บุญรักษา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

วัดปาตันหลวง วัดปาตันหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๘๑

เด็กชายเมธาวัฒน์ แก้วใน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

วัดปาตันหลวง วัดปาตันหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายวัชรพงษ์ วงศ์ขัด
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

วัดปาตันหลวง วัดปาตันหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายไกรวิชญ์ อภิวงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

วัดปาตันหลวง วัดปาตันหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายรัฐธรรมนูญ รายะนคร

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

วัดปาตันหลวง วัดปาตันหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายพงษ์สพันธ์ จันทร์ต๊ะภู
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

วัดปาตันหลวง วัดปาตันหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๘๖

นางสาวณัฐฌา พรมฟอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๘๗
นางสาวไพรินทร์ เปยโท๊ะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายเกรียงไกร เครือฟอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๘๙

เด็กชายณัฐพงษ์ สิทธิ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๙๐ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
กันฟอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงอวัสดาพร รู้เพียร

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงชนาภา มีพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงณัฐนิช จอมเอ้ย
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงรัตติกาล ฟูสายมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงวิชชุดา ทิพย์บุญธรรม

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงณัฐณิชา วันดีกัน
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายพุทธฤทธิ

์

ใจคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงชลธิชา เครือเทพ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงชลลดา เครือเทพ

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๖ / ๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงมะลิสา ข่ายสุวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงมาริสา โตสุพรรณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายจิรพัฒน์ สายพรม

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงกิตติมา อินต๊ะเปง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายติมากรณ์ ตู้ทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายศิวาเทพ เครือเทพ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายอธิศักดิ

์

เทือกท้าวพรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขมอย

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายธนภัทร สายวงศ์ฝน

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงปางทิพย์ หอมกระโทก

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ สายอุปราช

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายชนวีร์ วงศ์มูล
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงโยธกา ปมปะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๑๓

เด็กชายณัฏฐชัย เวียงจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายณัฏฐพล เวียงจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายนรวิชญ์ กาปนละ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงบัณฑิตา จินจำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายอัคเรศ ทิพย์บุญธรรม
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงสุมาลย์ศรี หาญเขือน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงกุลสตรี ปนติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงณัฐพร ธรรมธิ

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุวรรณอุด

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๒๒
นางสาวอามารดา พรมดำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศว์ ปวงคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงณัฐตยา ดำเนินกิจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงปนมณี สายมูล
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงณัฐวิภา เนือทอง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงณิชากร สำราญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงชนาภา เชือคำลือ

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงพิชนก สายปน

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายภานุวัฒน์ กิตราช
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงธิญาดา ธรรมไหว
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงพรชิตา หนุ่มเปยง
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงสุนิตา ปุดมาเล

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๗ / ๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ วงศ์สุวรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว วัดศรีอ้วน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๓๖

นางสาวศุภารัตน์ แก้วปญญาฟู
๐๓/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๓๗
นายอุดม ใจหลง

๒๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๓๘

นายนัชมินทร์ ตันเรือน
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๓๙

นางสาวอรวรรณ ยะแบน
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๔๐
นางสาวจินตนา ก๋าแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๔๑
นางสาวสุชาดา สุขพี

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๔๒

นางสาวกิตติพร จูมภาลี
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงชนัญญา ตันมล
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๔๔

นายภูชิสส์ รัตนจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงพัชริดา ทาหลี

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงปยธิดา เครือนปา

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงอภิชญา ปะละปก
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงกัลยา เปยแปง
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงกฤติกา ต๊ะใส

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงอารยา ศิริวงค์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงอัญธิมากร หมืนน้อย

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงศศิกานต์ หอมหวน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงเกษราพร เพ็ชรรัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาแก้ว
วัดนาแก้วตะวันออก

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปอกปลูก

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาแก้ว
วัดนาแก้วตะวันออก

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงชิดชนก เจตเขตรการ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาแก้ว
วัดนาแก้วตะวันออก

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงนภัส พิริยะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาแก้ว
วัดนาแก้วตะวันออก

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงนิภาพร พาหา

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาแก้ว
วัดนาแก้วตะวันออก

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงพิยดา มาตา
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาแก้ว
วัดนาแก้วตะวันออก

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงณิชกุล นวลลออ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาแก้ว
วัดนาแก้วตะวันออก

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงฐานิกา ตันเต๋

๋

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาแก้ว
วัดนาแก้วตะวันออก

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ติบกันเงิน

๊

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาแก้ว
วัดนาแก้วตะวันออก

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายอัครชัย อินลวง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาแก้ว
วัดนาแก้วตะวันออก

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๖๓

เด็กชายธนะพงษ์ ธรรมจักร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาแก้ว
วัดนาแก้วตะวันออก

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๖๔

นายจอมขวัญ ขัติปญญา
๒๘/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๖๕
นางสาวจำเนียร พงศ์ภาสกร

๐๕/๐๘/๒๕๐๙
โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายกัณณ์ เรืองหิรัญวนิช
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๖๗

เด็กชายศิรวัฒน์ ธรรมไหว
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ภิญโญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายวัชรพล ปลืมจิตร

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๘ / ๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทร์มณี

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงอังคณา นามเมือง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงณิชกมล อินลวง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงณฐพร จันต๊ะวัง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงชลดา สายถิน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงดวงกมล กาวีวงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงกมลวรรณ เครือวงค์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดปูด้าย วัดหาดปูด้าย  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๗๗

นางอินทิอร ถิระโสภณ
๑๗/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดหาดปูด้าย วัดหาดปูด้าย  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายพันทิวา แสนคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๗๙

เด็กชายกิจอานน แมต๊ะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เสาร์เทพ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๘๑

เด็กชายปฎิพัทย์ ตาหลวง
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๘๒

เด็กชายพีรพงษ์ นวลสม
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๘๓

นางศรีลา นางเทิน
๓๐/๑๑/๒๕๐๑

ศพอ.วัดสาแลไชย วัดสาแลไชย  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๘๔
นางลัดดา ประไพย์

๒๒/๐๕/๒๕๐๓

ศพอ.วัดสาแลไชย วัดสาแลไชย  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๘๕

นางสาวระวิวรรณ กองศรีกุลดิลก
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงวชิรปราณี แสนหลวง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๘๗ เด็กหญิงกาญจณวรรณ
กล้ามาก

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายจุลจักร แสนทวีสุข

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายณัฐนันท์ แสงสุริยา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงธันย์ชนก ปยะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงนฤภรญ์ นนทมาลย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงปรีณาพรรณ พวงแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงปรียากรณ์ หนะราช
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงเปรมยุดา ศิริสาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงมนัสชยา แสนดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงศศิวิมล กันตา

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงศิรินทร จิตต์ใจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์ จิตต์ใจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงศิรินธาน ทะวะดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ผามปจวงค์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงสุพรรษา วงค์วาล

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงอลิชา อินแต่ง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงอินทิรา ฟูตุ้ย

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงชลันดา เครือระยา

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๙ / ๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงฐิติพร รัฐพิทักษ์วงค์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงตรีรักษ์ ศิลปสมศักดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงบุญธิดา สมติบ

๊

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงปทมาพร ตันตา

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๐๙ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์
รัตนพัฒน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงรัชลีภรณ์ กองสุข

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายศุภชัย บุญประจง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงสิราวรรณ จันเหลือง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงหทัยภัทร ศรีโท
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงอัญชนินาถ มันคง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายอิศรางกูร นามแสงทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๑๖

นางสาวกชกร อ่อนจิตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๑๗

นางสาวจิราวดี ศรีแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๑๘

นางสาวนุชนาถ อินทร์ตาวงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๑๙
นางสาวดวงใจ วันงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๒๐
นายนณัฐกิตติ

์

จิตตรง
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๒๑

นางสาวบุษยรังษี แสนสงค์
๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๒๒ นางสาวประกายกานต์
ศรีไทย

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๒๓
นางสาวปรารถนา บุญทาทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๒๔

นางสาวพนิดา สอนหา
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๒๕

นางสาวมาริสา สวนโพธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๒๖

นางสาววลัยลักษณ์ คำอุ่น

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๒๗
นางสาวจินตนา สุนันทเวียงทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๒๘

นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณาลัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๒๙

นางสาวณัฐกานต์ ขว้างสืบ
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๓๐
นายศตวรรษ สายปญญา

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๓๑
นายศุภกิตติ

์

ทานันโต
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๓๒

นางสาวนันท์สินี โพธินาค
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๓๓

นางสาวพิสุทธิณีย์ บุญเรือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๓๔

นายพีระพงษ์ อักษร
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๓๕
นางสาวสุชาดา อ่างเงิน

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๓๖

นางสาวอรทัย สืบไว้
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๓๗

นายณัฐภัทร์ คุสิตา
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงณัฐริกา เพียรไป

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สุยะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๐ / ๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๕๙/๐๓๔๐
นางสาวนรากร จักรอินต๊ะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายนิธิศ ฟองฟู
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๔๒
นางสาวบุษกร ถุงคำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๔๓ เด็กหญิงเพ็ญประกาย
ไชยวุฒิ

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงวารีเพลิน จวบสมัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๔๕

เด็กชายอนุพงษ์ กับปนะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองคำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงฉัตรชนก สุคันธมาลย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงนฤภร บุราณรมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงรัชต์ชลิดา รุ่งเรือง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๕๐ เด็กหญิงสร้อยชฎาภา
สร้อยทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงสิรินยา สืบพรหม
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงอัมรินทร์ เขียวคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงปยาภรณ์ เครือระยา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๕๔
นายทศวรรษ ไชยแว่น

๒๕/๑๐/๒๕๔๑
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนางเหลียว

วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๕๕

นางสาวกชพร แก้วคำเทพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๕๖

นางสาวรัชฎา คำใต้
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๕๗

นางสาวสรารัตน์ สุขใจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงณัฐชนก สุพรรณ

๑๙/๐๑/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ สันเดช

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเถินวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๖๐
นายจาตุรงค์ กันชาดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายทัศนัย ใหม่อินวงศ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายนิติพงศ์ กุลโยธี

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๖๓

นายปยพันธ์ พรมชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงลิลิตพรรณ การีน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายสิริศักดิ

์

เรือนเครือ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงนิลยา เชียงทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายคเณศ หอมหวล
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงชลธิชา คู่แดง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๖๙

เด็กชายธนาดล จินะละ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงพัชริดา ไชยศรีมาลย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงมธุริน จันทับหลวง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงวณิชชา อินแก้วเครือ

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงวริศรา สลีวงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงศศินา วงศ์จิวบุตร

๋

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๑ / ๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงศิริพร จันทร์พันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงสุภัทรา หนุ่มน้อย
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๗๗
นางสาวกัญญาณัฐ ชมเทียน

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๗๘

นายกิตติชัย อินศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๗๙

นางสาวจิรัตติกาล อมรสัมพันธ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๘๐
นายจิรายุทธ ยองสุวรรณ

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๘๑
นางสาวฉวีวรรณ กันยะมูล

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๘๒

นายฐิติพงษ์ ลำพระสอน
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๘๓

นายณรงค์ศักดิ

์

นักบาลี
๑๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๘๔

นางสาวณัฎฐริกา จันต๊ะบุตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๘๕
นายณัฏฐพล สุวรรณศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๘๖

นายณัฐวุฒิ คุยนา
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๘๗

นายธนวัฒน์ ตุ่นวัน
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๘๘

นางสาวปวีณา วงศ์นันท์ไชย
๐๖/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๘๙
นางสาวพิจิตรตรา ปญญาเทือก

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๙๐
นายภูธเนศ วงศ์หนังสือ

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๙๑

นางสาวมาริสา รินแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๙๒

นายวรพล วังวงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๙๓
นายวรวุฒิ ทุ่งช้างเผือก

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๙๔

นายวรัญชิต ทิศโหล
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๙๕

นางสาววิชิดา อินสาร
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๙๖

นายวีระพล ใจแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๙๗
นายศุภกฤต ทองสร้อย

๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๙๘

นายศุภชัย ทองสร้อย
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๓๙๙

นายสุเมธ สุวรรณศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๐๐
นางสาวโสรยา ไทยใหม่

๐๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๐๑
นายอนุวัฒน์ ศรีจันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๐๒
นายอภิเชษฐ์ รัศมีวงศ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงอรวรรณ ปญญาเครือ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๐๔
นายอรัญชัย เทือกศรีวิชัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๐๕
นายอัศพงศ์ เหล่าชัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายอภิวัฒน์ พรมเผ่า

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายธนพล บุญมา

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายณัฐพล จอมขันเงิน

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายนันทภพ บุญมา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี วัดนาปราบ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๒ / ๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงปยธิดา ไชยอ้าย

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงนวดี สิบต๊ะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงธาวิณี มะโนวรณ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายวรากร แก้วทีสุด

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๑๔

เด็กชายชนกันต์ หนุ่มน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายธนกร คล้ายท่าโรง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายนภัสสร ขันคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงสุวิชาดา ปนวิชัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงเอมมิกา นาครรัตน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงพิมลดา พรมทิ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๒๐
นางสาวภูรีวรรณ เพิมติบ

่ ๊

๒๗/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนนายางวิทยา วัดนายาง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๒๑

นายอริศรา มาใจ
๑๗/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนนายางวิทยา วัดนายาง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๒๒

นางเกวรี แลใจ
๑๒/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนนายางวิทยา วัดนายาง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๒๓

นายอรรณพ หลีแก้วเครือ
๒๓/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๒๔
นายเกษม ขันตรี

๒๘/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านทุ่ง วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๒๕

นายสถิตย์ ศรีรุวัฒน์
๒๗/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายภูวดล คำแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญยืน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ง วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายเจษฎา เทพสิงห์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ง วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา ปงพิสืบ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ง วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายอัคเรศ ศรีหาญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ง วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงเกษรินทร์ สายแก้วราษ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ง วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๓๒
นางสาวอรุโณทัย ตาโน

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม วัดวังพร้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๓๓

นางสาวรดา นันทวิชัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม วัดวังพร้าว  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๓๔

นางเครือวัลย์ โพธิวงศ์

์

๐๕/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๓๕

นางนิภาพร หล้ามโน
๑๑/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๓๖
นางสุรีย์พร เปยมบางบอน

๑๕/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๓๗

นางสาวกัญญาณัฐ ผัดดด้วง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๓๘

นางสาวกัลยาณี ทะวะดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ วงค์แก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๔๐
นางสาวกิตติยาภรณ์ ยัญญลักษณ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๔๑

นางสาวจรรยาพร วณิชเจริญกิจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายชนะพล หมันขัน

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๔๓

เด็กชายทิชานนท์ หมันขัน

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ซองเงิน

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๓ / ๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๕๙/๐๔๔๕

นางสาวนริศรา ทานัน
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงปพิชญา นาละออง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๔๗
นางสาวเปรมวดี พวงทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงสุชาวดี เมตตา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงสุพิชญา พัชรินทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงสุธาสินี คงสุด

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร มือคม

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังแก้ววิทยา วัดบ้านฮ่าง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงพนิตนันท์ คงมัน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สง วัดแม่ลืน  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงอรวรรณ ยามรักษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้อด วัดห้วยก้อด  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๕๔

นางสาวอัญชลี ใจสาร

๑๗/๑๑/๒๕๓๕

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๕๕
นางสาวสุมาลี สุภาสืบ

๐๒/๑๐/๒๕๓๒

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๕๖

นางสาวพรรณนิภา เทพปนตา
๐๑/๐๘/๒๕๓๑

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๕๗

นางสาวบุญฑริกา แซ่ห่าน
๐๔/๑๑/๒๕๓๑

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๕๘

นายฉัตรชัย ธารพล
๐๔/๑๒/๒๕๒๙

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๕๙
นางสาวสุทธินารี

์

มาปลูก
๑๗/๐๗/๒๕๒๓

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๖๐
นางสาวกาญจนา มาลัยทอง

๑๒/๐๔/๒๕๑๘

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๖๑

นายฐาปกรณ์ ปาโกวงศ์
๑๔/๐๗/๒๕๐๕

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๖๒

นายสนัน

่

อินต๊ะเครือ
๓๑/๐๕/๒๕๑๒

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๖๓
นางณัฐชฎาพร ใจแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๑๑

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๖๔

นางภัทราภรณ์ เครือสาร
๒๑/๐๗/๒๕๐๗

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๖๕

นางทิพยฉัตร ใจกาวัง
๑๕/๑๐/๒๕๐๖

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๖๖

นางเกศรา สว่างวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๐๒

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๖๗
นายสมทรง ปนรารัยนนท์

๑๙/๐๕/๒๔๙๔

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๖๘

เด็กชายกฤษณะ สุยะลังกา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงกันติศา สุยะลังกา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ น้อยแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๗๑
นางสาวกัญญารัตน์ ศิริเวช

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วะวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๗๒

นางสาวชัญญานุน สีติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วะวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๗๓

แม่ชีธิดา ชูติพงศ์ชัยวัฒน์
๐๙/๐๙/๒๕๓๘

วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๗๔

แม่ชีภูนลิน อมรขจรยศ
๐๓/๐๕/๒๕๐๓

วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๗๕
แม่ชีธัญญวรัตน์ นนธิสอน

๒๐/๐๔/๒๕๑๕

วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๗๖

แม่ชีพาณี พุ่มเข็ม
๑๒/๐๕/๒๕๑๑

วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๗๗

แม่ชีภาสิณี อมรขจรยศ
๐๖/๑๐/๒๕๐๘

วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๗๘

แม่ชีกรรณิการ์ อินผูก
๒๕/๐๙/๒๔๙๒

วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๗๙
แม่ชีเพราพงศ์พันธุ์ จันทรปาน

๑๐/๐๕/๒๔๙๐
วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ วัดแม่วะหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๔ / ๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงชลธิชา กาใส

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงฐิดาภา แก้วคำมา
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงกุลปรียา กันทะวงศ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิงใต้

้

วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๘๓

เด็กชายจีระพงษ์ วงศ์ปน
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงชนัฐฌชา  3 คำมาวงศ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงฌิชา มงคล
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายฐิติพงศ์ ทิพสอน

๐๐/๐๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายธรนินทร์ สายปว
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๘๘

เด็กหญิงธัญธร เปลียนเกิด

่

๐๐/๐๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายธีรพงษ์ วงศ์สายปน
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงนาฏอนงค์ วงศ์เขือนแก้ว

่

๐๐/๐๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงปยะธิดา จันทน์สม
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ แซ้เจียม

๐๐/๐๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายรัตนพงษ์ สมนะวงศา
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายเรณุวัตร วงศ์ธิ

๐๐/๐๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายวุฒิไกร ศรีวิใจลำพัน
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายคมสัน โพธิขำ

์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๙๗
นางชนัตชญานันทน์ เครือแก้วชัย

๑๖/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงจินดาพร ชุมภูยศ

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงสุชาวลี ศุสุขประเสริฐ
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายศิริวัฒน์ วงศ์ปน

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายศุภกร กันทะวงศ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายศักรินทร์ เชียงใหม่

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายพีรพัฒน์ บุดดีคำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงสุรจิต นาหลวง

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายวศิน วงศ์สาร

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

พลหาญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงนภาพร อุยี

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายรักษิต 3 เผือกสิงห์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายจิรภัทร กิงนอก

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงปนัดดา อินทโชติ

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงนำฝน ใหม่แก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงรุจิรา สายนวล
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงจุฬาภรณ์  3 กันทะวงศ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายวงศธร ยะมา

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๕ / ๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงนิจวิภา เนตรสุวรรณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๑๖

เด็กชายนันทพงศ์ ลำพอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายสิทธิพร ยามชม

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายอารักษ์ มาเสียน
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายศุภกิจ แก้วเมืองมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงณัฐธิกา ไชยดนตรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงพรธิณี จันดอก

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงปทิตตา คำเขียว

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงศศินา นาหลวง
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงอัมพิกา กาบแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงธนพร ยะสุนทร

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายไชยภัทร ปาลี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๒๗

เด็กชายกตัญู ทองริว

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๒๘

นางสาวรสธิชา เงินขาว
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๒๙
นายธนาคาร รักษาภักดี

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๓๐
นายวิษณุ เนืองอินต๊ะ

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๓๑

นางสาวจันทร์สุดา สายด้วง
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๓๒

นางสาวอทิตยา ทิตา
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๓๓
นางสาวพิชชา สายหล้า

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๓๔

นายกวิน กันทะวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๓๕

นางสาวลำไย เงินขาว
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๓๖

นางสาวกัลณิกา ทุชุมภู
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๓๗
นางสาวสิริวรรณ ตุตะพะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๓๘

นายอิสรา กันทะวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๓๙

นายณัฐนันท์ชัย เงินขาว
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ้ายอ้อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงณัฐริกา กะเหรียงนาไฮ

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงปยะฉัตร ทาริยะวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๔๓

เด็กชายธวัช เนืองอินต๊ะ

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ กิติสอน
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายวัฒนาการ เงินขาว

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงนำฝน ฝนเฝอ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ ดอนมอญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายณัฐพล สายด้วง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๖ / ๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๕๙/๐๕๔๙

นายศุภชัย จิตวิน
๒๒/๐๙/๒๕๓๗

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดล้อมแรด  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๗ / ๑๗

้
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