
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำพูน  ภาค ๗

ส่งสอบ ๘,๒๔๕ คน ขาดสอบ ๑,๗๘๓ คน คงสอบ ๖,๔๖๒ คน สอบได้ ๓,๗๙๓ คน สอบตก ๒,๖๖๙ คน (๕๘.๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายพริษฐ์ อุตสาหวรารัตน์ ๒๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงอรจิราพัชย์ ดวงสมัย

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลจามเทวี พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายณชพล ติใหม่

๒๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงฐิติพร เหมวิโรจน์

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงณัชารินทร์ ปญญาผ่องใส

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงอรอุมา เปงปาง

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงพรมพร วังศรี ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสันปายางหลวง พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงชลดา อบรมชอบ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายทวี ซือสันติกุล

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายภานุวัฒน์ กรุงมณี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายสุริยา ธงชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายศักดิณรินทร์

์

วิญญาปา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายปยะพันธ์ ขันนา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงอัญชิสา ขันนา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายพิชานนท์ ยาวิชัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๑๖
นายใหม่ สุนัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายพทาย ใจเย็น

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายอธิวัฒน์ จ้อยหล้า

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายเวสารัช อินทปา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ขันนา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงอุบลวรรณ เขียวธง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายณัฐพล เขียวธง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายนิติพงษ์ ไทยวงษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงพรนภา ยาปะนะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายณัฐพล คำใส

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายอรรถชัย ลัทธิ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายธีรพงษ์ ถาวรไพศาลกุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายภูวเดช พิไลหล้า

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายฐิติวัฒน์ กาวิจา

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายยุทธพิชัย กันธิยะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายธนวินท์ พลสัมฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายทรายมูล ลุงแดง

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงสุภาวิณี คำแสน

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายธีรภัทร์ ต๊ะนันกลาง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายอัษฎายุธ วรรณลินทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายกิตติพงศ์ สุขโชติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายกิตติพิชญ์ สุขโชติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายปฏิภาน สุขเกษม

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ เขียวแปน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายพิธาน สุขขะรีสุขสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงวันเพ็ญ เรืองยศ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายพิฆเนศ นาตา

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ใจพรม

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายฉลองชัย สุแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงแคทรียา ศรีระวงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายก้องเกียรติ วงค์วรเนตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายจิรายุ แพงแยง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายธเนศ เลศักดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายพงศ์บวร ระฉัตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๕๐ เด็กหญิงกาญจนาพร คำแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายต้นกล้า อังสูงเนิน

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่เจ่า

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายวีระพันธ์ ใจมา

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงจันทการติ

์

นภาสกุลรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายอภิวิชญ์ แซ่เจ๊า

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชูศักดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายเก่งกล้า ทิพย์มงคล

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงฐานิกา รักษาประเพณี

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงลัคนา จงดีหาญชัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายสิริพงศ์ ใจสดใส

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายบุญชนะ ธนโชติมงคล

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายทศพล ระวิรุ่ง

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายเจษฎา แสงสว่าง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วชุม

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายนัฐวัฒน์ สามารถ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายแดง ยา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายวีระชัย หยู่เปา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายเจษฎา จักรตุพัจน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายกฤชพัฒน์ กำลังมาก

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายธาวิน ลุงแกง

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายวิชัย รักษาประเพณี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายปญญา ขอเหนียวกลาง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายคณากร เสือถ่าย

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๗๔
นายอนุพงค์ อะถานา

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๗๕
นายภานุเดช เตจะกาศ

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๗๖
นายพงศกร ทิพจร

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๗๗
นายสุวรรณ ลุงออ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๗๘
นายอภิรักษ์ ขันธิฉัตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๗๙
นายอภิสิทธิ

์

กิงก้าน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๘๐
นายศรัณชัย วงค์ษา

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๘๑
นางสาวอารีรัตน์

จรูญเลิศวัฒนะกูล ๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๘๒
นางสาวสุธิดา อำไพจรัสกุล

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๘๓
นางสาวพรรณภษา เยตา

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๘๔
นางสาวชนาทิพย์ กะแจ

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๘๕
นางสาวฐิติรัตน์ เด่นนิมิตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๘๖
นายเกียรติศักดิ

์

ศรีหมี

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๘๗
นางสาวธมลวรรณ พรมปงกา

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๘๘
นายเกรียงไกร แซ่โซ้ง

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๘๙
นางสาวธิดารัตน์ ลาพิงค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๙๐
นางสาวนิภา รัตนชัยฤกษ์ดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๙๑
นางสาวชนัญชิดา บุญมา

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๙๒
นายวีรพัฒน์ กันทะวงค์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๙๓
นางสาวอรุณี รัตนชัยฤกษ์ดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๙๔
นายบุญทอง เชาว์ภูมิมงคล

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๙๕
นายอนุวัฒน์ ไชยฮะนิต

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๙๖
นายเต้ ท้าวแสงเจริญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๙๗
นางสาวกนกวรรณ แสนเมืองมา

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๙๘
นายรัชพล เพ็ชรสจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๐๙๙
นายชวิศ สำอางค์ศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๐๐
นายวชิรพันธุ์ ต๊ะดุก

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๐๑
นายสมชัย สุดสอยดาว

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๐๒
นางสาวอรพินท์ การรำดาบ

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๐๓
นายจิรเดช คำปา

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๐๔
นายจีรศักดิ

์

นวลยานัส
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๐๕
นายชัยชาญ กาบแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๐๖
นายสัณหณัฐ ทิดดอนตอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๐๗
นายวัชราวุธ ตำคำดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายกิตติธัช อินตาราช

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายชญานนท์ เสนสัก

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายชนาสิน ศิริศุภเชษฐ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายชิตวร วงค์ขัติย์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายชูยศ อินอ้าย

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายไชยวัฒน์ กันทะกาศ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายณัฐภูมิ ตีดัง

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายภากร ภิญโญจิต

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายรังสรรค์ ชมภูเทพ

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายลัพธวิทย์ สุขเหล็ก

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงกฤตพร พันธชาติ

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงกชกร สุภาธง

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงกนกกร กองแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงเกษกนก ปยสิรานนท์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงขวัญชนก วรผลึก

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงชญานิศวร์ เปงดอย

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงชนิดาภา นันทภิญโญกุล

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงฌานินา มณีวรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงณิชานันท์ กาวิชัย

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงพัชรพร ทองหยิบ

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงศิริวราพร แตบุญ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายกิติศักดิ

์

โยฮันเลาะ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๔ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุธรรม

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายธัญเทพ พงษ์ด้วง

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายนพรัช ใจยะสาร

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายปกรณ์เกียรติ อ้อยหวาน

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายปุรเชษฐ์ เมธาวงศ์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายภัทระ สมศรี

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายวรากร นนทโชติ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายอชิรวัฒน์ เมฆโปธิ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายอชิรวิทย์ เมฆโปธิ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายอติคุณ ไชยสาร

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงจินต์จุฑา วงศ์ศรีใส

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงธมนวรรณ สินธนันชัย

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงธัญชนก ชัยลังกา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงธีราภรณ์ ปญญาเยอะ

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงปวรวรรณ ปญญาสุข

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงปยะดา พรมพิงค์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงพรลภัส ยูชิโบริ

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงวชิรญาณ์ วงค์ทองแท้

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงวริศรา สมสุนันท์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงศวรรยา หวานแหลม

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงอภิชญา ฟกสอน

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายธรรธาดา สิทธิวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายพีรพัฒน์ จองอนันท์

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายศุกลภัทร ขันถิน

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายศุภโชค หาญปอ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายศุภณัฐ พุฒพวง

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายสิรวิชญ์ ดาสูน

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายสุธีกานต์ สุยะศักดิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายสุภชัย สินธุเขียว

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายสุวัฒน์ จันโจ้ก

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายอชิระ บุญสูนย์

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงธาดา พันตามน

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงพิมพ์มาดา คำภีระ

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงรุ่งศิริ ฝนเฟย

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงสุวรรวิสา สุยะสัก

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๕ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงชนมณี ผาสุก

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงรพินฑ์นิภา สะโสดา

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงนภสร ธิปญจะ

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงสายสวรรค์ บุญอุปละ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงดากานดา มูลรังษี

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงพิชญา เทพนุสนธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายวิทัศน์ศนันท์ รัตน์พงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายสุเมธี สุยะปวง

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงกนกขวัญ มาสกลาง

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงฐิติพร แสงอุทัย

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงณฐมน บุญยืน

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงธัญชนก จอมขันเงิน

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ พงษ์วิทยานุกฤต

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงวิณชญา ทองดี

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงศิรภัสสร ยอดจักร์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงสุภกานต์ นุตตะละ

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายธนพล สมคิด

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายอชิรวัชญ์ ยาวิคำ

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายกันตวัฒน์ สมบัติใหม่

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายจิรายุ จันต๊ะอินทร์

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงรวิสรา จินาติ

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงสุรภา ปนแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์ตา

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงกวินรัตน์ พรหมสุวรรณ

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงพรลักษณ์ ศรีกันทะวงค์

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงฉัตรียา ปนต๊ะถา

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงศุภมาส ใจยศเส้า

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ ต๊ะวรรณา

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายสัณหพร แก้วกาศ

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ญาณพันธ์ุ์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายณัฏฐ์นิรุตถ์ แก้วสีนวล

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายปณณวิชญ์ จินะละ

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายกฤษดาการ อินต๊ะ

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายธนากร ใจพิงค์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายกฤตพจน์ ชมภูกาศ

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงอรอุรินทร์ ปละอุด

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองกลาง

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงบัณฑิตา วงษ์ตาธรรม

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงศศิวิมล ทองทาย

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงภัทรศยา อำทำ

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงอภิชญา พรหมวงค์

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงวีรยา วงค์สุริยะ

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงณภัทร แยงพงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสนทา

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญหมืน

่

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายชนินทร์ ต้อนรับ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายสัณหพจน์ แก้วกาศ

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายวรภพ เครือหงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายภานุพงศ์ อินทร

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายธนชาติ ณาณะรังศรี

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายนวพล ไชยกันทา

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายคมพิศิษฐ์ น้อยหารี

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คำแร่
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายธัชนนท์ มะกอกคำ

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงณัฐชา ปละอุด

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงคณัสนันท์ ชัยสุวรรณรัตน์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงสุภาวรรณ บุญรินทร์

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงธีรศรา ใจดง

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงกรรณิกา วังขวา

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงญาณิศา นาคอุดม

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงธนัญชนก ทองสว่าง

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงปรวีร์ ดีสงเคราะห์

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงภูริชญา บุญสิน

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงญาณภัทร ยะสง่า

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงพิมชนก ไชยรินทร์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายฐานาพัทธ์ ตากาศ

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายปารณัท

ื

สุภาจีน
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายศุภกร แสงสุขสิริ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงสุชาฎา ยาทอง

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงทักษพร ทองประเสริฐ

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๗ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายดนัย ผุสดีสราญจิตต์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายธนวัฒน์ เขม้นดี

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายธนภัทร เขม้นดี

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ถานะธง

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายภิรนัย ใจมา

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงธมลวรรธ วัชรปราณี

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายญาณวัฒน์ ฝนต๊ะ

๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายภูมินันท์ ชมภูวงศ์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงญาณินท์ ติยายน

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงสุพิชญา คำธง

๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงปาณิสรา วรรณภิระ

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงหยกรักษ์ ไชยชมภู

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงดรุณรัตน์ จันทรตาคำ

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงเบญญาภา สุธรรม

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงกชกร แดงตา

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายวัชรกรณ์ พวงสุดรักษ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายณัฐพันธ์ พนมการ

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงธิชาดา ผาสุข

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายธนสิทธิ

์

พงษ์วรวงศ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายธนวัฒน์ จิตตธรรม

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๕๕ เด็กหญิงปพิชญาภรณ์
คำนนท์

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายเมธาวี ก๋าวิตู

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายบูรณศักดิ

์

หลวงธิจา
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงปราณปรียา ประสงค์สิน

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายธันวา อยู่เจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายณัฐนนท์ วนาสินสมบูรณ์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายธีร์ ศรีตระกูลวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายณัชวนนท์ แสนสองแคว

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงวรัทยา คำพวง

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงณัฐสุดา สบบง

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายธีรภัทร วงค์ใหม่

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายพันธการธ์ จียศกาบ

้

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงชนิตา วงศ์ฝน

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงณัฐชธิดาพร ขุนเจริญ

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงธัญกมล ใจอักษร

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๘ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงวรัชยา แสนหมืนแก้ว

่

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงณัชชา จักขุเรือง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายปฏิภาณ บุญสม

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายภูมิระพี มะโนเพรียว

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงปริศา สิงห์แก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายกรณิศ นุ่นรอด

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีคำสุข

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุญมากาศ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงปรีณศิริ ใจคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายด้วยเกล้า สุวรรณเตชา

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายเอกนวิศ จินดา

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายธีรวุฒิ เกษมสุขเลิศ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายอรรถวุฒิ ณ ลำพูน

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายมหาสมุทร บุญอุปละ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงทิพย์จุฑา สินธุยี

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายธีรภัทร มโนเสาร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายปรมัตถ์ ตาคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายธีระพัฒน์ วรรณบูรณ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายภูวดล ราชสัก

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงนภัสสร สุริยจักร์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงธิติยา อุตรศักดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายบูรพา มณีขัติ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงพลอยปภัส หมืนแจ่ม

่

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงตฤนกร พูลสระคู

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงธัญศญา นันติ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายธุวานนท์ พุทธิมา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงพัชรา สุทธรังษี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงธวัลรัตน์ กิตติวรรณ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายกฤษณพงศ์ เตจ๊ะเสาร์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงยศาธร วรรณโร

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงธิติมา จอมทัน

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายธนภัทร ธิพิงค์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายพีรภาพ ชีพธำรง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายพงษ์นรินทร์ ใจกาศ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงพนัชกร ธรรมสาร

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๙ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายอมเรศ เสนาธรรม

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายภัทรดนัย อินต๊ะหมุ้น

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงอารินทร์ดา ชัยวงศ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงปยธิดา ธิสาระ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงธารทิพย์ ชำนาญณรงค์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายปยวัฒน์ ด้วงทรง

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายฮัสซานัล มณฑากูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงทัณฑิกา มูลกลาง

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงสมัญญา ดงกาฟู

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายภูวิศ คำดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงชนิดาภา ไพรินทราภา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายศุภวิชญ์ ณ ลำพูน

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงปยฉัตร ศรีวิราช

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงศศิธร สิงห์แก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายนนทวัฒน์ มะโนวงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายกฤตภัค สินประเสริฐ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายนิธิกร นันทบุญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายภูวรินทร์ ยศถาวร

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายมนัญชัย วงศ์จา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายสุทิวัส กาสกูล

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงปรีดานันต์ มีกลิน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงพิชญา ปกะเข็ม

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงพิมพ์รตี ระฉัตร

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายกรัณย์พล ล.สุวรัตน์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายธาวิน คำวังสวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายธีรนัย ไชยลังกา

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายระพีพัฒน์ นันทะศิลป

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายเอกรินทร์ ปวราธิสันต์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ สิงห์ทองแท้

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงภัทรวดี มหาพรม

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายธนานนท์ เทพประสาร

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายธีระดนย์ ชัยมงคล

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายพีรพล อภิวงค์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ คำฟู

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงนิศาชล โกมลธง

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๐ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงพีรยา ผุสดี

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายวรินทร ปญญาด้วง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๔๒ เด็กหญิงพิชญาพรรณ
อนันตศิริ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงอณิชา ลุงออง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายพาลาภ สมเรือง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายก้องตระการ จันทร์แก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายศิระพงศ์ หน่อคำสัก

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงพิชยานันท์ พิมสารี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายชินภัทร เมืองใจ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงลักษมีโชติ วัตร์สาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายพลภัทร นาปนจักร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายปยวัฒน์ กองรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงพิชญธิดา กรุณา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายวรัญู วงศ์หงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงณามิ ธัญกิจพรรณ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายสุรเสกข์ นพบุรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายปภาวิน เรืองอนันต์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายศักดิธัช เรือนธง

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายธนาธิป คำเมา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายพริษฐ์ สมบูรณ์ญา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายปวรุตม์ หมุดกาศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงพิชชาภา ทองหยิบ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงนลินี ทาใจ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เด่นรุ้ง

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๖๔
นางสาวธีรภรณ์ คำฟู

๑๖/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๖๕
นายมนตรี ทองอรุณศรี

๒๑/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๖๖
นางรดาณัฐ เลขนอก ๕/๙/๒๕๐๔ โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๖๗
นางวงเดือน บุญมา

๑๘/๖/๒๕๔๑
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๖๘
นายวสุภัทร ไชยเหล็ก

๑๒/๖/๒๕๑๗
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๖๙
นางวาสนา จันทร์ทิพย์

๐๖/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๗๐
นางสุธีนี เอืออรัญโชติ

้

๑/๓/๒๕๐๙ โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายกฤตภาส จำปาวัลย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงปภานภัส จันทร์ชัย

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงนภสร เสียงสูง

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายธฤต เทียงบูรณธรรม

่

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๑ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายพีรวิชญ์ ฐานันตรานนท์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงนิภาธร บานหฤทัย

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๗๗ เด็กชายจักรกฤษชนม์
มณีเวช

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายปณณวัฒน์ นารินทอง

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงศิริธิดา วงษ์โสมะ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายธณัชพสิษฐ์ สุวรรณเรือง

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายชินานนน์ ไชยวงศา

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงกมลชนก นพเจริญ

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงนรมน จินาอิ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงโยษิตา กาปญญา

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงพิชญธิดา สังข์สิริพงศ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงณัฐชา ผุสดี

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายภูมิรพี จุลธง

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงปรวีร์ ทะไชย

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงปราณปรียา เปรียญญารัตน์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายสัณห์มนัส เหล็กยอง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงจิตราธัญญ์ คำเตจา

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายปกฉัตร จริยา

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงธีรนุช บุญมา

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงชวิศา ด่านปยโชคกุล

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายวสุพล สงวนแพทย์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ หอมสุวรรณ

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายไกรสิทธิ

์

มิตตาภรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงปาณิสรา ดวงสว่าง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายณภัทร ศรีฟอง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายชยานนท์ มูลเรือน

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายธันวา คำจูมจัง

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายกรวิชญ์ ณ ลำปาง

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายปรเมธ วงษ์สุธน

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายศราวุฒิ ไชยวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายสิรวิชญ์ ติบธง

๊

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงภรภัทร ฮันตระกูล

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงณัฐชยา ปาลี

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายนารยดิษฐ์ นาคสวัสดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายภาณุรุจ คำดี

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายพีระวัฒน์ เปงกาสิทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงณิชาภัทร พงษ์ปน

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงชนิดาภา รัตถิกุล

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงจิรัฐิติกานต์ ทนันชัย

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายเทพนคร อินทร์แสง

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายธีระโชติ ฟูใจ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายธนกฤต ยาวิละ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายเตชทัต ศรีทองเย็น

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายจิรกิตติ

์

วังอินต๊ะ
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงธันย์ชนก ไชยวงค์วรรณ

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงสุภัสสรา เข็มลาด

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงศศิวิมล สุวรรณชีพ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงปณิตา ศรีสว่าง

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายกิตติภาส สมอุทัย

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงศรัณย์พร พรมแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายจิตบุณย์ กุลจันทร์

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายชัยภัทร วิไลวัลย์

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายภูเบศ ศรีทรายคำ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายปุญญพัฒน์ จายโจง

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายกล้าตะวัน สิทธิกัน

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายสรวิชญ์ ผลมานะ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงพนิชญา สมพฤกษ์

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ ไทยกรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงวิรัลพัชร ปนสกุล

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงฐิตารีย์ ใจใหม่

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายปรณล วงศ์ใหญ่

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายปณณวิชญ์ จะงาม

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงปยธิดา จุลวิวัฒน์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปวนหนอง

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงณปภา ปนทะอิน

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายชลพัฒน์ มูลย่อง

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายภัทรชัย ไชยวงค์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฝนกาศ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายสิทธิพงษ์ สมบัติใหม่

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายวรภัทร ตาลศรี

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๓ / ๑๐๙

้
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ลพ ๓๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายสุปญญา แซ่ก๊วย

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ ฤาชัย

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงปานชนก แสงสัก

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายณัฐนนท์ จันดา

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายทักษ์ดนัย กัญจา

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงพิริยา วงศ์ต๊ะ

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงวิมลสิริ สิทธิโรจน์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายสิทธิกร ดุมเพชร

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงภัทรภร ไชยวงค์

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงพรรณราย ปนเจริญ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงกฤตยา อินต๊ะพิงค์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายเพชรมงคล แดงสัก

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายณัฐชนน เสมอใจ

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงเหมรัตน์ มะโนชัย

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ จันทร์ชาติ

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงคณิตา คงคล

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายชยพล ใจพรมมา

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ อิกำเหนิด

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายทักษ์ดนัย บุญสุวรรณ

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงธิตาพร เจริญไธสงค์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายนิชคุณ อินธิยศ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ อุตศิลป

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายจิรภัทร ติบปาละ

๊

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงธารทิพย์ วงค์แสนศรี

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงบุญญิสา ไชยนวล

๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงยู จีอึน

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายปงอารักษ์ โอริส

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงปวิชญาดา ทาคำ

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงณัฐธิดา หล้าพุฒิ

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร แก้วมา

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงภัสร์ชนกพร ชลมนัสสรณ์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายวรปรัชญ์ จรมาศ

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงปวริศา กันทะดี

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงศุภัชญา อุนจะนำ

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายวีรภัทร พรวนหาญ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๔ / ๑๐๙

้
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ลพ ๓๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ อินคำ

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายปภาวิน ระดาพันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายศิวกร อินทรตัง

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายธนภัทร คำมี

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายชยังกูร ตันใจ

๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงนันท์นลิน อุตอุโมงค์

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายดนุภัทร ทาเจริญ

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายพิทยอมร ตุลยาพิพัฒน์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายกฤษฎา ดวงสถาน

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีบัวนำ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายพชรพล มูลงาม

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายกษิดิศ ยะพรม

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๙๒ เด็กหญิงประภาวรินทร์
หลักมัน

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงธัญพิชชา เพชรวรรณากุล

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายรณกร เรืองแพง

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงอรพรพรรณ แฝทองดี

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงปุณยนุช แซ่ฟง

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายนรินทร์ ทิวงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายธีรภัทร กองทอง

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายกิตติกร กันทายวง

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายจีราเดช พ่อค้า

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายนนทัช ตรงภัทรพล

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงอัยริสา ปญญาเลิศ

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายศรัทธนิตย์ สารพฤกษ์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ จีรัตน์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงภัทรวดี แปงกันทา

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงสริตา ขันธะโชค

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายณัฐภัทร เทพมณี

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงวิสาข์รักษ์ จินาจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงอัญชลิกา ยอดยา

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงอรกัญญา ทานท่า

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายธนาโชติ ใจแจ้ง

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายพงศ์ภรณ์ สันติรักษ์สกุล

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงยศวดี กันภัย

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายวิศว สมลิคุณ

๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๕ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน ปนเจริญ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา หน่อใหม่

๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายจิรกร จิรัฏฐพรพิรุฬห์

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงนัทนดา ผัดดวงเปง

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงอชิรญา จันทร์พรหม

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ปาระมี

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สมจิตร

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงกานต์ญาดา มะโนเนือง

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายธีวรุตม์ ธรรมขันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายผดุงเกียรติ นันใจปอ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงจิดาภา ตระกลศักดา

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายดนัยพล ใจพูล

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงศรีจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงสุพิชญา วันอ้าย

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงสิรินทรา เตจ๊ะ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงปรานปริยา โรจจวัฒน์

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงพรชนก มูลยาบ

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ทะสุใจ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายธัญย์พิชญะ ประกายวิทย์

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงธนพร ประมูลสิน

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงศศิวิมล เจริญกิจ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายนโม พิริยะภาส

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายณัฏฐัย กาวินคำ

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายชนัฏฐ์นันท์ เรือทะมิน

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงธมนวรรณ ธงสอง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายพรหมพิริยะ เพ็ญสิทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงบุญทิพ ธรรมชาติ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ปอใจ

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงณวภัสร์ คำภิคำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายชโยทิต ยาชะวันนา

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายณพล มหัทธนวุฒากร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายฐิติณัฐภูมิ พีรวาณิชกุล

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายณัฐภัทร จันตาเมือง

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงณัฎฐณิตา นึกได้

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงฐิติวรดา สิงห์ขา

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงณรกร คำมาจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงปณฑิตา ทิมพิทักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงชาลินี ปลืมใจ

้

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงกมลพรรณ จันทิมา

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายณัฐภูมิ พันธ์เดช

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายธนกฤต รัตนพงศ์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงณำใส วงค์นันตา

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงปุณยวีร์ ปลูกปญญากุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายณัฐภัทร แก้วอุ่น

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายพชรพล พิมสาร

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงญาณิศา สุทธิวงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายณัฐนันท์ อุ่นต๊ะ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายกฤษณพล คำพิชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายณัฐชานนท์ สารกาศ

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายณัฐชัย ชัยศรี

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายธนกฤต ศรีพฤกษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายชูชัย ศรีบุญเรือง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายคณิศร คนกล้า

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายชยกร ปฐมกฤษฏ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายธนทรรศน์ เครือมณี

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายเตชัส ทังเรือง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

อุดม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายญาณวุฒิ วงค์ฝน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายชัยพร ศรีตานัน

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายธนาธิป ชัยอักษร

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายธนากร ริบแจ่ม

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายธันวา จันต๊ะรังษี

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายนิธิพร พรมมาแบน

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายรัชชานนท์ สุวรรณวลัยกร

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายณัฐภัทร จีอินทร์

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายการัณย์ คำแสน

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ สุนทรลาภ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงชินภรณ์ กันธิยะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงนันท์นภัสร์ เดชชิต

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายฐิติพันธ์ ยะใจ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๗ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงพิชชานาฏถ์ อย่างสุโข

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายณรัญเดช เรืองศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงคุณัญญา สุทธสนธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงเกวลิน สุวรรณเลิศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายวุฒิพงศ์ สมวะเวียง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงฐิติวรดา สุขจินดา

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายกาจณรงค์ ขันติวรพันธุ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายจักรวาล อินแสง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงพุทธริกา สุบุญมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายหรรษวัต จิตต๊ะใสย

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงบัณฑิตา อินต๊ะจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายฉัตรภูมิ อุ่นนันกาศ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายณัฐธิดา กันทะวงค์ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายธนาธิป เหมประยูร

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงนิศาชล ขาววิละ

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายวิชญ์ ลุงทา

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงศศิกาญจน์ หายทุกข์ ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายศุพลวัฒน์ พลเยียม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายศุภศิต สุขเปงทวี

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงสรัลชนา จันต๊ะแดง

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงสุทธดา ไชยอ้าย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายสุทธิพงศ์ เขียวจันทร์สืบ

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงสุพรรษา ประดิษฐ์ ๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงสิริกัญญา ทานะสัก

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายอนันต์ เรือนคำงาม

๒๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายอภิรักษ์ ชัยนา

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๑๑
นางสาวกัญญาณัฐ ชินแสน

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๑๒
นางสาวพิจิตรา ปญญาเจริญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๑๓
นางสาวจิรภัทร สวัสชัย

๑๑/๑๐/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๑๔
นางสาวทิชากร แดะดู

๒๔/๑๒/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๑๕
นางสาวอารัชฎา ชุ่มพา

๑๗/๐๓/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๑๖
นางวลัยลักษณ์ ผลงาม

๒๐/๐๕/๒๕๐๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๑๗
นายธีรพงษ์

เลิศปปฏฏาทรัพย์ ๒๖/๐๗/๒๕๒๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๑๘
นางสาวอภิญญา อ้ายเปย

๒๗/๐๙/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๑๙
ด.ต. พงษ์เทพ จันสม

๒๘/๐๙/๒๕๑๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๘ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๒๐
นายกิตติพงษ์ นันติสิงห์

๑๑/๐๔/๒๕๒๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๒๑
นางสาวนิรชา งามศักดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๒๒
นางวิไลพร จันทร์ต๊ะภา

๑๔/๐๑/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๒๓
นางสาววรินทร อนากาศ

๑/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๒๔
นายสุเทพ ภาววิภาต

๑๒/๐๙/๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๒๕
นายวายุทธ์ ปนโย

๘/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายศุภวิชญ์ ราชสัก

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีย้อย

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายณัฐชนนท์ บุญสวัสดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายพิสุทธิ

์

สุภาธง
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายพงศ์พัชระ เขียวสวัสดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายณฐกานต์ ยาใจ

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายสิทธิพล พรมพีระ

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

มหาบุญเปง
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงณัฐณิชา เนตรสว่าง

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงอทิติยา ปญโญ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายถิรวัฒน์ มูลแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีย้อย

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายญาณวิทย์ โพธิพฤกษ์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายกนกนพฉัตร มงคลเทพ

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงปารย์ปวีร์ สายทิ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงอักษราภัค อินวัน

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงดวงนภา ปนแปง

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงกฤติกา บัวลาแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงปราณวาส อาจหาญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงลักษิกา สิทธิกัน

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายวรปรัชญ์ พลวัฒน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายนรินทร สิทธิธง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงทองผกา ปญญาธง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงธฤษวรรณ แก่นจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงนุชนาฎ ชำนาญค้า

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีย้อย

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงวิภาวดี ปาระมีธง

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายณัฐพล ไชยเลิศ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายณพงค์ มณีวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงนลิน อภิณหวัฒน์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงณัฐชยา แสนกันทะวงค์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายภานุพงศ์ เกียรติชัยนิตย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๙ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายณัฏฐกรณ์ บุญประเสริฐ

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงศิริกัลยา นิรัตธราดร

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีย้อย

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงศิริกานดา นิรัตธราดร

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีย้อย

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายภาณุพงศ์ สิทธิโรจน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายภานุวิทย์ แสนใจ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายชโยดม อินคัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายหัสไชย อ๊อดเดช

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายณัฐพล อุทธิยา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงสุภาพร สมพฤกษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงณัฐพร อุประบ่อง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายภูริศ วงต์ต๊ะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ แก้วบุญเรือง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายณัฐวัตร มณีทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ติใหม่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

อะพิเนตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงพรชนก มะลิธง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ญาณะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงอาทิตยา ปญญานวล

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายมงคล อำนาจวงศ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๗๔
นายกชกิจ

ตาเจริญเมืองชาดา ๑๑/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๗๕
นายกมล รินลีสวัสดิ

้ ์

๑๑/๑๑/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๗๖
นายกฤษดา เมืองอินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๗๗
นายกฤษดา ปอกแจ้

๒๕/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๗๘
นายกศิดฤษ ถูกนึก

๐๖/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๗๙
นายเกียรติศักดิ

์

จันทะภา
๑๔/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๘๐
นายเกียรติศักดิ

์

วงค์เยาว์
๑๔/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๘๑
นายเกียรติศักดิ

์

แสนเขือนแก้ว

่

๒๓/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๘๒
นายคณิต ศรีวงค์

๑๖/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๘๓
นายจรงค์ เตชะพลี

๒๕/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๘๔
นายจรัล คำปญญา

๐๒/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๘๕
นายจักรพันธ์ ไววาง

๑๒/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๘๖
นายจักรพันธ์ สวรรค์ทอง

๑๔/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๘๗
นายจักรพันธ์ พรหมปญญา

๐๑/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๘๘
นายจักรี ยะมา

๑๒/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๘๙
นายจีกรีวัฒน์ มหาไม้

๑๐/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๐ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๙๐
นายเจริญชัย สิงห์ทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๙๑
นายชนินทร์ ธีรวัชรินทร์

๐๔/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๙๒
นายชานุวัฒน์ วิรัช

๐๔/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๙๓
นายโชคชัย บุญไพล

๑๓/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๙๔
นายณรงค์ ติบยะกาศ

๊

๐๒/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๙๕
นายณรงค์ศักดิ

์

คำชมภู
๑๒/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๙๖
นายณัชรัตน์ ศรีปุริ

๐๕/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๙๗
นายณัฐพงค์ ไชยทิพย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๙๘
นายณัฐพงษ์ เดชเขตขัน

๑๒/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๖๙๙
นายณัฐภาส เงาแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๐๐
นายทรงพล หะกาศ

๑๖/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๐๑
นายทิพณรงค์ แผ่นใหญ่

๐๔/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๐๒
นายธนบูรณ์ ขาววิเศษ

๑๕/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๐๓
นายธนาดล ชมเชย

๐๖/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๐๔
นายธนาพงศ์ ใจแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๐๕
นายธเนศพล ศรีเนตร

๑๒/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๐๖
นายธรรมนูญ นาควัชระ

๐๖/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๐๗
นายธวัชชัย ส้อกาศ

๑๕/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๐๘
นายธวัชชัย พรหมจักร

๑๗/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๐๙
นายธัญญา สุขสินธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๑๐
นายธาราเทพ ยอดงิว

้

๐๔/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๑๑
นายธีระยุทธ ไชยวงค์

๐๑/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๑๒
นายธีรศักดิ

์

ไตรโภคสมบัติ
๐๕/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๑๓
นายธีระพงษ์ ปนวิชัย

๐๔/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๑๔
นายธีรศักดิ

์

ก๋าแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๑๕
นายนที นุนพนัสสัก

๐๕/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๑๖
นายนพรัตน์ กองมณี

๐๑/๐๙/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๑๗
นายนพดล วังแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๑๘
นายนภดล สร้อยข่าย

๐๘/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๑๙
นายนภดล กันทะวัง

๐๔/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๒๐
นายนริศ กันธิยะ

๐๔/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๒๑
นายนัฐพงษ์ วงค์คำฝน

๑๒/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๒๒
นายนันทวัฒน์ อินต๊ะนัย

๐๕/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๒๓
นายนิคม ณะปญญา

๐๖/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๒๔
นายนิพนธ์ อนุหวัน

๑๕/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๑ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๒๕
นายนุยแตะ บุษบาจรูญ

๐๖/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๒๖
นายบัณฑิต ศรีวิชัย

๐๔/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๒๗
นายบุญเส็ง โครตศรีเมือง

๑๒/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๒๘
นายประชัน แก้วก๋าขัด

๒๕/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๒๙
นายประพันธ์ เรือนติบ

๊

๑๒/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๓๐
นายปรีชา สมพมิตร

๑๕/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๓๑
นายปานมนัส ธิยา

๐๕/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๓๒
นายพงษ์ศักดิ

์

สายเครือง

่

๐๔/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๓๓
นายพชร ภูริชนพิทักษ์

๑๓/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๓๔
นายพยุงศักดิ

์

สว่างศรี
๑๕/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๓๕
นายพรชัย แซ่ยัง

้

๐๖/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๓๖
นายพรเทพ รอดรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๓๗
นายพันธ์เทพ เทพสาธร

๑๕/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๓๘
นายพิพัฒน์ มหาวงศ์

๑๕/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๓๙
นายภานุชา ชุติมาชัย

๑๑/๐๘/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๔๐
นายมงคล จิโนสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๔๑
นายมารุพงค์ เนตรแสนสัก

๐๔/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๔๒
นายมิติ ณ ลำพูน

๑๕/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๔๓
นายยงยุทธ วรรณรัตน์

๑๗/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๔๔
นายยุทธนา ศรีดอกไม้

๐๔/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๔๕
นายโยธิน สีแจ๋ม

๑๔/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๔๖
นายรัชพล วิจาอ้าย

๑๐/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๔๗
นายรัตน จิตรนารินทร์

๑๔/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๔๘
นายลือชัย มานะเพียร

๐๔/๐๘/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๔๙
นายเลิศศิล หัวนะราษฎร์

๑๔/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๕๐
นายวชิระ ประธานราษฎร์

๑๐/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๕๑
นายวรพนธ์ ฟาสาร

๑๔/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๕๒
นายวัชรพงษ์ รัตนงาม

๑๔/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๕๓
นายวัชรพงษ์ ปราบผาง

๑๕/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๕๔
นายวันชัย รุ่งเรือง

๑๔/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๕๕
นายวิชัย ใจสิทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๕๖
นายวิชาญ ซางเล็ง

๐๕/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๕๗
นายวิทยา จินาเดช

๐๔/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๕๘
นายวิทวัส อัตรา

๑๗/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๕๙
นายวิทวัส วงค์คม

๐๕/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๖๐
นายวินัย ดวงขันเพ็ชร

๐๖/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๖๑
นายวิริยะ วิริยะบุปผา

๑๕/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๖๒
นายวีระพันธ์ คำชัยวงค์

๑๕/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๖๓
นายศราวุธ ซาวบุญตัน

๑๕/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๖๔
นายศิวชากร ไววาง

๑๕/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๖๕
นายศุภชาติ พงค์ดำ

๐๓/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๖๖
นายเศวต อุปนันท์

๐๕/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๖๗
นายสกล แสงสว่าง

๐๒/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๖๘
นายสถาพร หวันฮือ

๑๕/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๖๙
นายสมเกียรติ ชัยวงค์สถาน

๑๕/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๗๐
นายสมเจตน์ มาลาจุมป

๐๕/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๗๑
นายสมโภชน์ กาจุมพงศ์

๐๔/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๗๒
นายสมศักดิ

์

ปอกฝาย
๑๔/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๗๓
นายสมศักดิ

์

พรหมเจริญ
๐๖/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๗๔
นายสรายุทธ ทิศหล้า

๑๔/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๗๕
นายสัมฤทธิ

์

สุขมี
๐๕/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๗๖
นายสามารถ อุตวงค์

๐๔/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๗๗
นายสิทธิชัย เชียงแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๗๘
นายสิทธินนท์ จันทะมา

๐๔/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๗๙
นายสิทธิพงศ์ ธิฉลาด

๐๔/๐๘/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๘๐
นายสีสมุทร ปญญาโนกาศ

๑๕/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๘๑
นายสุขเกษม สุภายอง

๐๕/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๘๒
นายสุทธิพงษ์ นกเสือร้อง

๐๖/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๘๓
นายสุทธิราช โยริยะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๘๔
นายสุทัศน์ จิตตา

๑๒/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๘๕
นายสุทัศน์ เมืองแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๘๖
นายสุทัศน์ สุรินทร์กาศ

๐๘/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๘๗
นายสุทัน ชนัญชนะ

๐๖/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๘๘
นายสุนทร หล้าแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๐๐
เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๘๙
นายสุพรชัย หวายมอย

๐๔/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๙๐
นายสุรชัย ธรรมชาวดอย

๐๔/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๙๑
นายสุรเดช เพชรพิพัฒน์

๐๖/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๙๒
นายสุรศักดิ

์

คำพิชัย
๐๗/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๙๓
นายสุริยะ เตจ๊ะเสาร์

๑๗/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๙๔
นายแสงจันทร์ ธรรมทิน

๐๖/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๙๕
นายอธิวัฒน์ เหม่ากระโทก

๑๖/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๙๖
นายอนุชา ปาระมี

๐๔/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๙๗
นายอนุชา อะกะเรือน

๑๖/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๙๘
นายอนุพันธ์ ยาชะวนา

๑๕/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๗๙๙
นายอนุภัทร ไทยภูเขา

๐๕/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๐๐
นายอนุรักษ์ เทพสุพรรณ

๐๖/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๐๑
นายอนุสรณ์ วงค์คม

๐๔/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๐๒
นายอภิชิต ปญโญ

๒๖/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๐๓
นายอรรถกร ใจสุยะ

๒๖/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๐๔
นายอรรถพล ดวงคำ

๐๔/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๐๕
นายอัครพงษ์

เจียมเลิศประเสริฐ ๐๕/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๐๖
นายอาทิตย์ กาปญญา

๐๕/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๐๗
นายอานนท์ สวนแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๐๘
นายอุเทน สนใจ

๐๖/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๐๙
นายเอกชัย วงค์ตัง

้

๐๕/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๑๐
นายโอ อินตา

๐๓/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๑๑
นายเกรียงไกร ทรัพย์ประเสริฐ

๒๖/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๑๒
นายศุภกิตติ

์

ทรัพย์ประเสริฐ
๒๖/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๑๓
นายจารุวัฒน์ หมายดี

๑๖/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๑๔
นายสงัด นันธิสิงห์

๑๔/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๑๕
นายศิวนาถ วงค์สถาน

๑๒/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๑๖
นายจักรวาล สุยะใหญ่

๒๔/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๑๗
นายศรายุทธ ทองจินดา

๒๕/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๑๘
นายวินัย สิทธิคำ

๑๕/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๑๙
นายสิทธิศักดิ

์

ทองพิชัย
๒๑/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๒๐
นายเอกลักษณ์ เชือปญญา

้

๒๔/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๒๑
นายเอกรา เชือปญญา

้

๐๓/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๒๒
นายเอกชัย สุต๊ะเขตต์

๐๕/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๒๓
นายสมโภชน์ คุณากาศ

๒๕/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๒๔
นายเกริก ปุรณพรรณ์

๑๔/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๒๕
นายพันกร กันทา

๒๖/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๒๖
นายกรกฎ ดวงชืน

่

๑๐/๐๗/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๒๗
นายพัชรพงษ์ จินาติ

๐๘/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๒๘
นายจีระศักดิ

์

คำปญญา
๒๗/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๒๙
นายทรงพล สุขโชติ

๒๕/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๔ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๓๐
นายชิงชัย วงค์พิชัย

๑๔/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๓๑
นายเอกพงษ์ แสงอุทัย

๒๕/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๓๒
นายวัชพันธ์ ตุ้ยกาศ

๑๒/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๓๓
นางสาวนิตยา กาวารี

๓๑/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๓๔
นางสาวสุดคนึง แสนใจบาล

๑๐/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๓๕
นางสาวนิรัชรา ใจสัตย์

๒๙/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๓๖
นางสาวเกศริน ศรีนวลอ้าย

๑๗/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๓๗
นางสาวช่อมาลา แก้วตา

๒๕/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๓๘
นางสาวสุธาริณี ใจยา

๒๘/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๓๙
นางสาวรัตติกาล อินต๊ะลอ

๑๐/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๔๐
นางสาวยุพิน อินทะจัก

๒๔/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๔๑
นางสาวกชกร บุญสูง

๑๐/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๔๒
นางสาวดวงมณี สุดสงวนเกียรติ

๑๑/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๔๓
นางสาวจุฑามาศ ศรีชำนาญ

๐๗/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๔๔ นางสาวประภาพรรณ
โหมดสง่า

๐๕/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๔๕
นางสาวพัชรพร มณีวรรณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๔๖
นางสาวนำฝน เกตุพิจิตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๔๗
นางสาวสุภาพร นันตากาศ

๒๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๔๘
นางสาวณภัทร จิรัชธรรมโชติ

๑๙/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๔๙
นางสาวเบญจวรรณ มาลีเศษ

๒๖/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๕๐
นางสาวอรพรรณ ปนดอนตอง

๐๔/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๕๑
นางทองวรรณ กันทะยอม

๐๓/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๕๒
นางสาวยุพาพร ศรีตือ

้

๐๙/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๕๓
นางสาวบุษบา สุรพรรณ

๒๘/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๕๔
นางวารุณี ดวงตาสิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๕๕
นางสาวจิราพร สุยะเหล็ก

๒๗/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๕๖
นางสาวนงลักษณ์ มูลนาศักดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๕๗
นางสาวหนึง

่

โพธิม่วง

์

๑๙/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๕๘
นางสาวพงษ์พร ย้ายบุญธรรม

๓๐/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๕๙
นางสาวลลิตา ยาวิชัย

๒๒/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๖๐
นางสาวศศิพร ทรงคำ

๒๙/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๖๑
นางสาวเบญจมาศ ดวงแสงจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๖๒
นางสาวศิริภรณ์ แปงตำ

๒๔/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๖๓
นางสาวดวงพร ตำนันท์

๒๘/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๖๔
นางสาวพิกุล ขัดเปา

๐๕/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๕ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๖๕
นางรัตนาภรณ์ ศิริแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๖๖
นางสาวสุวรีย์ ไทยมี

๒๕/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงธนภรณ์ กันทะกำ

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงสิริณัฎฐ์ พิตตา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงปยภัทร ก๋าโสด

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงกานต์นภัส เตชะอุ่น

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงสิยาภรณ์ ตันกลาง ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ใจเชือม

่

๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงนันท์นภัส จิโน

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงชลลดา ดอนเลย

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงมณิชา วงศ์กาวี ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายณัฐดนัย โพธิงาม

์

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายรัฐชานนท์ กันทา

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายกิตติพัศ กันทะวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายวีรภัทร ยามูล

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายนภัสกร ตนะวีระกุล

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายอัษฎาวุษ โฉมศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายธนพัฒน์ เนียมโพธิ

์

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วมีสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายอิงไผ่ อินต๊ะเหล็ก

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ พรหมพนัส

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายอภิฤทธิ

์

อัมพุธ
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายปรเมษฐ์ ไชยเหล็ก ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายอุดมสุข กาวีผาย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายชนาธิป โปกำเนิด

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายศุภกร ไหมเพชร์

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายศราวุฒิ มณีขัติย์

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายณัฎรวี ทิพย์แก้ว ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายปฎิพัทร์ คำศรี ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงชิดชนก พรมชัย

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงพิพ์ชนก มหาวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงเนตรนภา วรรณา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงชลธิชา ธะนะโขง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๙๘ เด็กหญิงกานต์รัตติกุล
เยืยมยุทธการ

่

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงชนิสร อินต๊ะปญญา

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงญาณัจฉรา จอมหนิว

้

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงอภิชญา สัณหพรชัย

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงภัทรธิดา กาศสนุก

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงนฤมล พุฒแดง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายธิติพัทธ์ สายตะเข็บ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงนริศรา พยาเทพ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงศิรประภา ทาส้าว

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายภัทรพิสิฐ จันทร์นวล

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายพลพล พรมพิงค์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายศักรินทร์ เทพชืน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงอมลณัฐ เอือวัชโร

้

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงนิภาวรรณ ใจแจ่ม

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายวรพงศ์

ด่านสกุลเจริญชัย
๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จ๋าก๋าง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายกันตพิชญ์ มังคัง

่ ่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายพันกร ขันแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายนนทนพงศ์ เขียวอาสะวะ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงกรชกร ทิตา

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงกนกวรรณ สุภา

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายกฤตานนท์ มีมาก

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายไกรภพ พงษ์สุภาพรหม

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงจิรัชญา ชาวเขียววงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายณัฏฐากร สิทธิชัย

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงภัทรธิดา จันตะบุตร

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายธนวิชญ์ ทาหน่อทอง

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ทะลอย

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายธนกฤต ผิวสุข

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงวรรณวิสา เชียงปา

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายทักษพงศ์ ศรีพรม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายธีรภัทร เมืองพรหม

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายกฤตเมธ พาสอน

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายธนาวิทย์ ชมสมภาร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ปติยงยุทธ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายธีรภัทร ณ นคร

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายธนวิชญ์ ลังกาแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๗ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงธัญพร พืนอินต๊ะศรี

้

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายภูวดล รวมสุข

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงฐาติการ์ สุยะแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายภานุวัฒน์ กุลภาณุเดช

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงวริศรา ออกเกษตร

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายพีระพัฒน์ เรือนเปง

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงปณิตา ชัยพนัส

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงกนกกาญจน์ แปงชัย

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายปณณวัฒน์ ทาคำ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายระภีพัฒน์ วงศ์ยาเปง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงรสสุคนธ์ วังวงค์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายกฤษณะ อัปมา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายนิติภูมิ ไผ่เรือง

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายธีรภัทร ม้าแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายจิรายุ รักบุตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายศุภณัฐ คะปญญา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายนนทพัทธ์ ไชยวรรณ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ตือนวล

้

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายเมธาวินท์ ก๋ากาศ

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายโฎปริญ ไชยยอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงวันสิริ เจริญวัง

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงณิชาดา โพธิศาสตร์

๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงกรพรรณ แก้วยิธิ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงธัญญรัศม์ ทองกลาง

๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงญาณัจฉรา วัดเกตุ

๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงไอลดา สีสวัสดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงชลนิภา ธาตรีเฉลิม

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายปุณณพัทธ์ หน้างาม

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายวรภัทร แก้วไชโย

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายณันกร วงศ์ประภา

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงชนันชิดา เวชมะโน

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงสุวิชาดา เปงมัชยา

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายพีรพัฒน์ เมืองมูล

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายศาสตรา สุทธปรีดา

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายภูริจิวัจน์ เวียงวัฒนา

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๘ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายสิทธินนท์ ทิงาเครือ

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงปณฑิรา อุทัยสา

๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงธัญรดา วงศ์หล้า

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายธนภณ ปนเขียว

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายกฤษฎา สล่าชาญ

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายอะฮะหมุด ทาใจ

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายนันท์พิพัฒน์ ไชยพูน

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายศุภกานต์ สิงห์บี

้

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงสุมินตรา จิตตโคตร

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายภูฟา สุขโต

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายกิตติคุณ สายโอ๊ะ

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงปราณปรียา เทพบุตร

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายกฤตภาส ชยพิทักษ์

๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงสุพิชญา อุ่ยวิรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ วงศ์ชมภู

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายรัฎชานนท์ ใจดี

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายภาคภูมิ ถาพยอม

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายรพิ จินโนวาส

๐๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายกรรวี หอมนาน

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายวิทยา ไชยลังการ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายเอกบุตร การเก่ง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายสิรวุฒิ ญาณะตัน

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายเขมพงษ์ ยาวิโล

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงภัทรธิดา ถาวรรณา

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิกุล นิมมานภัทร

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายภู อภัยวาทิน

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงชลีวรินทร์ เครืองกาศ

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยพูน

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงเพ็ญรัศมิ

์

เฮงเลิศรัตน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงภัทรพร สุวรรณสุข

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงแสงหอม ปูออน

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงสกุณา วรากุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงวรนุช ประทุมพงษ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายธีรพงษ์ กันธิมาพงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายธีรพันธ์ กันธิมาพงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๙ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายชลธาร ดวงวะนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายนนทกานต์ ติห้วย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายเอนกพงศ์ บุญมากาศ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายณัฐพล สอนสำแดง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายนครินทร์ ณ  บางช้าง

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายภานุวัฒณ์ อ่อนช้อน

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายดนัย พรหมโย

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายกิตติชัย เมืองไทยเจริญ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ขาวสัก

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงพุทธรักษา ทิศักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงสุกัญญา ดาราวรรณรัศมี

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายพงษ์พัฒน์ เจตนาธรรม

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงส่วยห่าน ลุงตี

้

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายคำ ลุงนะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงพิชชาอร พิงคะสัน

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายอภิชาติ นายลิว

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงธนัชชา อัดธา

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงธัษนัน ณ แก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายระพีพัฒน์ โพธิคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายจิตติศักดิ

์

ต๊ะวัน
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายหลอย ลุงออ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงศวิตา เวียงคำ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงอัญชลี ทาปน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายจามโทน มหาทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงนลิน ณ.บางช้าง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายกษิดิวรรธน์

์

ณ แก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายหาญแดง ลุงเจียน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายธัญวิชญ์ ขาสัก

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายภูริพัฒน์ คำมา

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายศุภวัฒน์ คำมีจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายธีภากร อะเต๋า

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายทุน -

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายสิรวิชญ์ ภาสดา

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงพรพรรณ พรมเสพสัก

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงนิตยา หล้าศรี

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๐ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงรัตนพร ปูคลัง

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พรมคำ
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงศลิษา สำเนียงใหม่

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงรัตติกาล บุญทะวงค์

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายธีรนันท์ ธรรมสฤษฎ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงต่อง -

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายสมบูรณ์ ศรีมูล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายกิตติโชติ พรมเสพสัก

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายวีรวัฒน์ สมนาบัติ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายภูมินทร์ โท๊ะทองซิว

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงธิดา คำกอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ฐานเหล็ก

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทาใจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายจุลจักร แสนสมบัติ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงกาญจนา ถาวรยิง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงวาสนา อินต๊ะ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงยอ ลุงวิ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงนวลละออ ลุงตา

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงกมลวรรณ ลุงยง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงตามล ลุงแสงฟา

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงโพง ลุงกวาง

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงชมพู่ เซียมลาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงกระแต ลุงตา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายอโนทัย แก้วปญญา

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงวีรอร ลุงยี

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายจาย -

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายพชรพล ทังสุภูติ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายเอก คำน้อย

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายนัฐพล กุลสิริบุญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายอภินัทธ์ เทพอินทร์

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายวรพล อ้อยหวาน

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายวิชญวิสิฐ นิลนารถ

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายตะวัน งามแสง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายณัชพล อยู่เย็น

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายหนึง

่

ใจทา
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๑ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงรัตติกาล กรรมกร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายอลงกต ทองดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายอนุวัฒน์ ปนวิชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงชนาภา เจริญสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายสมชาย มันคงแสงจันทร์

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงสุพิชชา ชัยยะปวน

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายแสงจอม ปนอิน

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายวีระพงษ์ คำเงิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายคมสัน เจิน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายคุณานนต์ สมพะมิตร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายธาราพันธ์ วุฒิ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงชลธิชา ตาธิยะ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายศุภกร สุรินทร์ปา

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายธนภัทร อินตัง

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๘๙
นางสาวสุจิตรา เกาะสมัน

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงชลิตา วงชัยภูมิ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงอลิสา เทพอินทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงชลดา พูลชนะ

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงชลธิชา ปนแจ้

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายธนกฤษ ไชยวารินทร์

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงนันท์นภัส ใจทำดี

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงวริศรา เชาว์ศิริ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายอนุชา สมหวัง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายอัครพนธ์ สานา

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงแสงแก้ว ลุงคำ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงพัชรา ขุนนา

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ปนสวย

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ริมแจ่ม

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงนิตา จะแฮ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายจิรายุ เล่าต๋า

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงณัฐชา ชัยพนัส

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงโมแดง ลุงจาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงโมคำ ลุงจาย

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงแก้ว ลุงแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายอนุวัต ชลเทพ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงนันท์นภัส จันต๊ะไพสน

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เขือนแก้ว

่

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงศุภานิช อมรใฝชล
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงกันตยา แซ่เห่อ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายทิวากร ลุงออ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยเมืองยอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๑๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศิลาดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายธีรพงค์ สุเต
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กชายชัยราดล ชัยปญญา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงนันทิดา พินิจมนตรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงจิณห์วรา วาฤทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายธีรภัทร สุขสามบัน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงจีนา แสนหมี

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๒๓

เด็กชายธนากร พลพงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๒๔

เด็กหญิงเกวลิน ชมภู่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงจิรดา เหล่วะนา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายภูวเดช ซอนสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๒๗

เด็กชายไตรภพ ลุงหย่า
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โปธา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงวรารัตน์ แซ่เติน

๋

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายปฏิภาณ แซ่หาญ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงชุติมณฑน์ วงค์จันเสือ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๓๒

เด็กชายธีรภัทร วรโชติพิศุต
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายญาณวิทย์ อุ่นเรือนพิงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กชายกิตติวงษ์ ไชยเมืองยอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๓๕

เด็กชายนิพิฐพงษ์ ศรีวงค์วรรณ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงยุพิน ไผทเลิศตระกูล
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กชายณัฐพงศ์ พันธ์ทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กชายหนุ่ม ลุงนะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๓๙

เด็กชายณภัทร โปธา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายธนากร ย่องห้วย

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายนันทพน ชินะวันนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายภีรภัทร มณีจอม
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๔๓

เด็กชายภูริภัทร มณีจอม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๔๔

เด็กหญิงจันทกร ผู้รักสงบ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ์ หมืนมหายศ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายจักรพงษ์ เจริญชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๔๗

เด็กชายชยุต ราชสม
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายแปรแหระ นิแง
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงอรทัย กุศลหิรัญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ชัยเนตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทามัน
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงอัมพร สัมพันธ์วนา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงทัตสรวง ฟองจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายอลงกรณ์
กระจ่างแจ่มเจริญ ๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๕๕

เด็กหญิงณัฐกมล สุขจิตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงปาริฉัตร พรหมพิงค์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปายาง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายองอาจ วันมาละ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปายาง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๕๘

เด็กชายณชพัฒน์ แสนต๊ะ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปายาง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงศศิประภา ศรีน้อย
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายกิตติภูมิ น้อยวันนา

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงนรกมล สุขจุ้ย
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ บุตรขัด
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๖๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

เล็กตัว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กชายศรันต์ อินต๊ะโพธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายศิรวิทย์ อินโม่ง
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงเพชรนารี คำบุรี
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงณัฐณิชา แสนกันทวงค์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายพงศ์ชัย เกษตรกุลทรัพย์
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๖๙

เด็กชายจุฬา ลุงต๊ะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงพิมพาพร ชายพฤกษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๗๑

เด็กชายพงศภัค วรรณอนันต์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กชายจักรพงษ์ ศรีวิกะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๗๓

นายขิน

่

จิงนะ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายปฏิภาน พรมศรทัย
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๗๕

เด็กชายเจษนรินทร์ กำเพ็ญ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กชายดนัย ใจพิจิตร
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กชายจิรพนธ์ เหล่วะนา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงพิมพ์อักษิภา รัตนะ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๗๙

เด็กชายแสงแดงคำ ลุงหลิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๔ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงปรมาภรณ์ อินต๊ะน๊ะ

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายปราโมทย์ ต๊ะวรรณา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงวรัญญา จอมพิจิตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายณัฐพล เสนาลัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๘๔

เด็กชายเหมราช ธรรมตาล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงฟาใส คำใหม่
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๘๖

เด็กหญิงนงนารถ ปนคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงชยุดา อินต๊ะ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายกวินภพ สันโรงพิน
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๘๙

เด็กชายจักรพงษ์ ไชยเพ็ชร
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงโอ๋ -

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงอาทิตยา สารอินทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลบ้านแปน วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วกุดฉิม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านแปน วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๙๓

เด็กชายกรณ์ดนัย ธัญหมอ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๙๔

เด็กชายกฤต อุ่นใจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กชายจ้อย น้อย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๙๖

เด็กชายชาติกล้า แซ่เจอ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๙๗

เด็กชายชานน ร่มรืน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงจิงทุน

่

ลุงส่าง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงนันท์นภัส คำมีจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงโม อ่องเคอ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงรุจิรา จีนันท์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงแสงจันทร์ หวังดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงอรัญญา เสวีวัลลภ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๐๔ เด็กชายกฤษฏาพฤทธิ

์

อุประโจง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายจาย -

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายดุลยวัต บุญรุ่ง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายตรีวิทย์ สมอุโมงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายธีรัช ไชยวุฒิ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายบัญชา คำมากาศ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายพีรัช ชัยพนัส

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายภานุพงศ์ คำคึง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กชายรพีภัทร์ ซาวแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กชายอนนท์ ชะนารา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๑๔

เด็กหญิงกุลธิดา จักขุเรือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๕ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงจันทร์หอม ลุงคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงศิรประภา ก้อนสินธุ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๑๗

เด็กหญิงยุส่า -

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงสิริยากร จันทร์วงค์จร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงพรรณวษา ส่งเสริม
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายธาราดล กิจสุทธินันท์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๒๑

เด็กชายณัฐภูมิ งามพักคร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๒๒

นายชายหลาว ลุงทวน
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงจิราภร ธุรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงนำฝน บุญเรือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงปาณิสรา ยศชัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงมณฑารพ คำวัง
๑๕/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงวรัญชยาการ

แซ่ตัง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายสิทธิชัย ธาราทัศนีย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันมะกรูด วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๒๙

เด็กหญิงปยาอร ลุงตอ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายจิรวัฒน์ สมแยง

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงคำอิง

่

มน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๓๒

เด็กชายไกรสร หย่าม่า
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๓๓

เด็กหญิงจ๋ามกู่ ลุงซอ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงต้นหอม ลุงชิง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงจ๋ามยิง ลุงมู
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงติน่า ศรีฉ่าว
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงบุ๋ม -
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงนัฐติกานต์ ช่างหล่อ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงปณิดา ศรีพูนพัน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงสุพรรษา กลาสี

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๔๑

เด็กหญิงจารุพร ซือมือ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงคำพร ชัยยอด
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สังข์ทองพันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๔๔

เด็กชายยอด บายตี

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๔๕

เด็กหญิงอรทัย ดวงอาทิตย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงนันทวัน ปญญา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงวณิดา ทองดล
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๔๘

เด็กชายฉลาด คำพล
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๔๙

เด็กชายกรินทร์ อุ่นใจ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงเอืองพร

้

ลุงจางต๊ะ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงสุธินี สุยา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๕๒

เด็กชายพีรณัฐ ปนตา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กชายนครินทร์ ทนาขันธรรม
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงอติกานต์ เขือนวิชัย

่

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายยูร สร้อยชมภู่
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๕๖

เด็กชายจิราพัฒน์ บุญมาธรรม
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายอนุชา แสงสุวรรณ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายปรวัฒน์ ธรรมเสนา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายศุภสันห์ คุณทา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายธมกร เชียวรอบ

่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายศุภกรชัย ทิพย์โสติ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายเจษฎา รักร่วม
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายไชยวัฒน์ เจริญศักดิชัยกุล

์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงสุนันทา ใจภูมิ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กชายพงค์พิสิฐ อินตาปง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงธัญญากร เจตะวัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงแสงส่า ปธง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงปภาวรินท์ นามภิชัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายชนากร จันทร์ดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๗๑

เด็กชายภูวรินทร์ มากจริงใจ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๗๒

เด็กหญิงปภาวดี เชียวรอบ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กชายธีรชัย เครือกล่อม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายกฤษณพันธ์ บุญมา
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๗๕

เด็กชายธนภูมิ ขาวแสง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ปาเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๗๖

เด็กชายชินดนัย ชัยเงิน
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ปาเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กชายนันท์พิพัฒน์ เสนเจริญ

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ปาเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กชายอัครเดช สิทธิวงษา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ปาเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงเบญจมาศ ปารมีโมงค์ ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ปาเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงเพชรรัตน์ เพ็ขรจักร์ ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ปาเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ สุประเสริฐ
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ปาเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงหทัยภัทร สุรินติบ

๊

๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ปาเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงภูวรินทร์ บุญปน
๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ปาเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๘๔

เด็กหญิงอารยา จุ้ยกระจ่าง
๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ปาเส้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๗ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กหญิงปุณยาพร แซ่ลิว

่

๓/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ปาเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงสิรินยา สุทธิหา

์

๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ปาเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๘๗

เด็กชายนฤดล เมืองแก้ว ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ปาเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงณัฐญาดา แสนกา
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ปาเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา โสภณจิตร
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ปาเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงไปรยา แซ่ลิว

่

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ปาเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กันทะอุโมงค์
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ปาเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายหนุ่มเครือ แสงเดือน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชัยสถาน วัดชัยสถาน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กชายเปา ลุงหมาก
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชัยสถาน วัดชัยสถาน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๙๔

เด็กชายกษิดิส รามัญกุล
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยสถาน วัดชัยสถาน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๙๕

เด็กชายสรัล จันทรา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสถาน วัดชัยสถาน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายคำ ส่วยคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสถาน วัดชัยสถาน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงสุภานันท์ รือยอด

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสถาน วัดชัยสถาน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ขัดกันทะ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยสถาน วัดชัยสถาน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ ปนธิยะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสถาน วัดชัยสถาน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงคำเอ่ง อินต๊ะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสถาน วัดชัยสถาน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงพวง ลุงคำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสถาน วัดชัยสถาน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงเกษร ทวีมา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยสถาน วัดชัยสถาน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายตะวัน ศรีรัง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงคำ ลุงคำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงปอย แสงคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงมอนคำ ทองกู่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๐๗
นางสาวคำโหม อินต๊ะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงสุวนันท์ ตานะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงแสงหอม ลุงซอ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายนนทชัย ใจเทียง

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงชืนจิต

่

ลุงตา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กชายพัทธดนย์ พรหมวงค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กชายภัฏชกร แก้วเงิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๑๔

เด็กชายวรพล -
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๑๕

เด็กชายศรายุทธ์ พงษ์สนิท
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงสิริธร คันธวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายกฤษฎา แก้วพงศ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงคำหลู่ ลุงหล้า
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงฐิติมา สมบุญใชย
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๘ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงศรีสมร -

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงณัฐริกา แสนสุภา
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๒๒

นายณัฐวัตร แก้วอู๋
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๒๓

นายพัฒกรณ์ ธรรมเจริญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๒๔

นางสาวพิมพร ใจมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงชฎาพร อินต๊ะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๒๖

นางสาวชนิดา สวรรค์บรรเจิด
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๒๗

นางสาวรุ่งรัศมี ปนประเสริฐ
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๒๘

นางสาวส่วยอิง

่

นายคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๒๙

นางสาวอรญา ต๊ะคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๓๐
นางสาวลำยอง ลุงมัน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๓๑

นายภัทรพงษ์ ชัยชนะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงสุพรรณษา ศิริอาภรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเส้า วัดปาเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายอีด

๊

ขันคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชตวันหนองหมู วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงรมณี สุดธรรม
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเชตวันหนองหมู วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงนำหวาน ลุงคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชตวันหนองหมู วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ ชัยเมือง

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฮ่องกอก วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงสร้อย ลุงติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฮ่องกอก วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงกวินธิตา จันทร์ผ่อง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฮ่องกอก วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์หล้า
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฮ่องกอก วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงวัชรินทร์ ว่างตระกูล

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฮ่องกอก วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงวันทนี มอนจิง

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดฮ่องกอก วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๔๒

เด็กหญิงแสงอุ่ง ลุงหลิง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฮ่องกอก วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายนรินทร์ สมบูรณ์ชัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฮ่องกอก วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงเมษา บุณตัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฮ่องกอก วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงจิรดา เเซ่โซ้ง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฮ่องกอก วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๔๖

เด็กหญิงกนกพร คำวังพฤกษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฮ่องกอก วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงสา ลุงปน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฮ่องกอก วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายกร ลุงปน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฮ่องกอก วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงนำเพชร ปนจุติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงกฤติญดา หลิมเมืองมา

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงญาณิศา สุภาธง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเดช
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๕๓

เด็กชายภูวดล ใสทา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงคริษฐา กากาศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๙ / ๑๐๙

้
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ลพ ๓๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายศักดิสุนันท์

์

แหล่งอุโมงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายอนนตพร ประสงค์สุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงนิลรภัทร์ ศิวิลัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๕๘

นางสาวแก้ว ลุงเงิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน วัดหนองช้างคืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายบุญยกร ฟองรัตน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน วัดหนองช้างคืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงปณิสรา สุภานันท์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงกุลธิดา บุญเลืองลือ

่

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายพุทธิพงษ์ อุดม
๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายกฤติพงค์ จิกยอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงวิลาสินี นันตา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๖๕

เด็กชายสุรบดินทร์ ศรีสุวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงสุธีธิดา พรมมาแบน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายจักรวุฒิ อินต๊ะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงกมลชนก เคลือนตา

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์ มันคง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายเฉลิมขวัญ ริวรรณา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กชายปยะทัศน์ วงศ์ต๊ะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๗๒

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สุวรรณกาศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงกนกพร ยศกาบ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงลภัสศิริ เชาวนดิลก
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายธนภัทร พงษ์วิทยานุกฤต
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กชายนครินทร์ อินต๊ะ
๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๗๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ อินต๊ะ
๐๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายอติพงษ์ ต๊ะวงค์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงกัญญณัช จีปูคำ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงมณีกานต์ เมืองละ

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๘๑

เด็กหญิงธัญชนก ตาปาง
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายกิตติพงศ์ พรมโอ๊ต

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กชายบารมี พิทักษ์เจริญวงศ์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๘๔

เด็กชายปฏิภาณ ยาหอม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงสุรัสสา เพชรพลิก
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงสิริวิมล อินต๊ะ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงศศิกานต์ญา เตชะวรณพงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงณิชาภัทร ใจจิต
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๘๙

เด็กชายณพฤทธิ

์

พรมหลาน
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๐ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายธีรธรรม ปรุงเครือง

่

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ วงค์ชัย
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๙๒

เด็กชายธีรพัฒน์ ปนสกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กชายธนากร อาริยะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงมนัสมีญ์ โชติขุนทด
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงบุตรษยรังสี เทพรักษา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ ทานกระโทก
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายพีรพันธ์ ชุยกระเดือง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะปุง วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายวชิรวิทย์ อุดมะแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กหญิงปาริชาต ตุงคณาคร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๐๐ เด็กหญิงจิตรตรีอักษร
แสนคำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงฉวีวรรณ ฉาบกลินหอม

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงชาลินี ลำแสง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองชัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายธนกฤต นาลาด

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงนรีกานต์ ทาธง

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงนฤนาจ เล่าเจริญวิวัฒนา

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงนิธานันท์ พายุมัง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงนิรมล ปญญาเหล็ก

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงเปรมฤดี ลุงซอ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทาฟู

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงฟาใส ลุงละ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุภาคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายภูพิรัฐ เลือมมะโน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงยอดหญิง ธะวิ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายวายุ ลุงแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงสุธารส ลุงคำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงเหมือนฝน ลุงคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงอรนุช ซาวพงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๑๙

เด็กชายกิตติคุณ มณีวงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงพิมนภา สิริส้าว

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงอารียา ชนันพรหม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายศุภฤกษ์ ราชกูลบุญทำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงพีรดา ยองจา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงพีรยา ยองจา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๑ / ๑๐๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ ลังไชย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายเจษฎาพล เหล่าญานะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายพิพัฒน์ พงค์ตุ้ย
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายวาสุกรี ชัยกาวิล
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายศุภกิตต์ วงค์วิริยะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายศุภฤกษ์ ทันใจ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงกมลชนก ปนดอน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงชลดา สายจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงฐิติพร ทาเหมย
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงรังสิมา จีปูคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๓๕

เด็กชายเกียรติภูมิ พรหมมะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๓๖

นายจิง

้

ลุงละ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายธีรธรรม เตชฤทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๓๘

นายปนัฐชา สุวารีย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๓๙

เด็กชายสิทธิกร พงค์ชมภุ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายอาทิตย์ คำสาย

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงสร้อย อินรัศมี
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๔๒

นายทุน ใจดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายวชิรพงศ์ ใหม่พรหม
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายพิชิตพงษ์ จอมวงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงกนกพรรณ บุญฟู

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงณัฐรินี แก้วยองผาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๔๗

เด็กหญิงวราภรณ์ นาเตจ๊ะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงภานุมาศ เตจ๊ะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๔๙

นางสาวรัตติกาล ลางอ่อน
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๕๐
นายดอย คำทอน

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๕๑

นายปฏิวัติ หมืนธรรมสอน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๕๒

นายธนวุฒิ จิโนคุณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๕๓

นางสาวปยฉัตร กูลตา
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๕๔

นายกฤษณะ ปนใจกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๕๕

นายณภัทร กันธา
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กชายชยพล กันทาติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงชบาไพร ศรีวิชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงลลัลดา สาวงศ์ตุ้ย
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๕๙

เด็กชายอานนท์ จงนอก
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายสิทธิกร ศรีทองมะดัน

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายเมธัส อุ่นเรือน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๖๒

เด็กชายณัฐพล สิทธิมาก
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายประวิตร ไชยสิทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายธีรพงษ์ กันอุตม์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงจรรประภา เปยฝน

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๖๖

เด็กหญิงอนันตญา นครจีน
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงสัณห์สินี ศรีแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ มังอุตม์

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายชโยดม เชียงยศ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายนพรัตน์ โสภณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทรงบรรพต
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงสิรินดา เขือนแก้ว

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงณิชกานต์ กสิกาสติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๗๔

เด็กหญิงรุจิอร มูลใจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายพิสิษฐ์ เดชละ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายธนภัทร อุตพรหม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายอุดม เคลือนแก้ว

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทราย

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงศศินา นันต๊ะหน้อย
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงอุษามณี นันต๊ะหน้อย
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงชนิภา คำไอมาลี

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง

่

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงปานชนก ชัยชาติตระกูล
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง

่

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงวราภรณ์ นาทรายเฉลิม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง

่

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงศศิภา พงศ์พูนวิวัฒน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง

่

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงภัทรธิดา พงศ์พีรกานต์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง

่

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงเขมหยก ชัยอนุพงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง

่

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๘๖

เด็กหญิงชนิดาภา ศรเชียรอนันต์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง

่

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงอริสรา ชีวมณีกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง

่

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๘๘

เด็กชายจักรภัทร ตานะสา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาลาด

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงนันทกาญจน์

ตุ่นกันทา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาลาด

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงพิชญานิน จิระ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาลาด

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงปวีณา เมืองคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาลาด

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงอรไพลิน จาเตจ๊ะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาลาด

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงมัลลิกา หล้าทา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กองวะ

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๙๔

เด็กหญิงพลอย จันทร์เปง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลาน

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กชายกฤติศักดิ

์

วงศ์ปุก
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาน

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงธวัลพร ปูเสาร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาน

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงพรฤดี นิตุธร
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลาน

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายชาติชัย คีรีเสถียรทรัพย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงกัญญพัชร สวัสดิโรคา

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงเกตนิกา ประกอบวุฒิกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงเกวลิน ธารสุขเวฬุ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงดวงธิดา ดวงติบ

๊

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงทักษพร ปลอดรุชา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงนิญาดา วงศ์ธรรมไพรดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงปภัสสร อริยะรักษา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงพัชนี ชูทรัพย์เจริญ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงสมฤดี สีขาวผ่องนวล

๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงวริศรา สีขาวผ่องนวล

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงวารี วนาวิวัฒน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงอุษณีย์ จรัสสมศักดิชัย

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายธนภัทร์ มาธุสรสวรรค์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ รักศักดิตระกูล

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงชุติมน วันเจริญใหม่
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงฐิติพร เวียงนาคา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงณัฏฐนิช แก่กู
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงปณาลี ปูนุ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงปานระพี สมใจปรารถนา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงฟาใส
ประสิทธิแสงทอง

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงภัคนันท์ ศรีอุตสาห์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายกวินภพ สืบบุญเต็ม

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๒๑

เด็กชายสมชาย รุ่งวุฒิโรจน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงจรรยพร ทะนุภูมิปญญา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๒๓

เด็กหญิงนันทิตา ขจรเดชวนา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงนิตยา อาญาสุจิต
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เลิศศศิธร
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายจิรายุทธ นภาแสงใส
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงจันทร์สุดา เข็มชัยเจริญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงรัชนก จริยาสง่ากุล
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงรัชนาท จริยาสง่ากุล
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๔ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายสรยุทธ ธารสุขสิริ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๓๑

เด็กชายอาทิตย์ งานสำเร็จผล
๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๓๒

เด็กหญิงณัฐิดา พนาวิงวอน
๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงณัฐนรี นิภัทรเจน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงยศวดี เกียรติไพรวัลย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงวิชุดา ตาดทองดีเด่น
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงกวินทรา ทันทวีเพิมผล

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงจรรยพร ไพรพันแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงปรางทิพย์ กิจวิทยาวรกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงพัชรพร ผ่องใสวนาลัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ วนาวิราม

๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา กติกาธรรม
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงกฤติมา วนาอุดมทรัพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๔๓

เด็กหญิงพิมพ์นภา นาทรายสมาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ มณีเสถียรวงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงเกวลิน นาทรายกิติคุณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงจันจิรา คีรีเสถียรทรัพย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ธารสุขประชา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงภัทรกันย์ พาราเวคิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงภนิตา ตระการวารี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงยศวดี บำเพ็ญขุนเขา

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงวนิดา ผดุงกระดังงา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๕๒

เด็กชายธนโชค นิภัทธเจน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงณัฐนรี ถวิลผลเพิม

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงณิชารีย์ รวิพรรพงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงนันทิดา ลลิตพนาสุวรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๕๖

เด็กหญิงนุชจารีย์ รักสุดสกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงพัทธวรรณ สุขถินไพร

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงพิชญานัน แม่ลานคีรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงอรทัย ธำรงธรรมชาติ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายเอกภพ เวียงไพรทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงทัตสรวง เชรากุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๖๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชัยวัชรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงณิชานันท์ เชรากุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๖๔

เด็กชายวิหค พนมพนอไพร
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๕ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายธีรวัฒน์ สุขเงินนอน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายสุรพงษ์ ดำรงกิจกุศล
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงพรนภา รุ่งตระกูลไพร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงปณิตา ลลิตตาคม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงเพชรแก้ว
ซือสัตย์เทอดไทย

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายบรรจง เอกพรหมศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงชุติมา ดาวมาลัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงอริยา เศวตวิมลไพร
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา ลาภทวีพนากุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายจิรายุส พอรินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๗๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา ธารสุขสกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงจิตรานุช คีรีแปลงภาพ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงศิริประภา สิงห์นิรามัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายกฤษฏี ชโลธรลำเลิศ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๗๙

เด็กหญิงชุติกา รักบ้านปาดอย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงปยนุช สราญพัฒนาคีรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๘๑

เด็กชายทยากร รอวงศ์ตะวัน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงชญาณี ทะนุอัครศิลป
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๘๓

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ปรีชาเดชานนท์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงจินตพร เทียมพิมานคีรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงฐิติวรดา สัมพันธ์ดียิง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงณัฏฐนิชา เขียวขจีไพร
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๘๗

เด็กหญิงมัสยา เพียงพิสมัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงสุวนีย์ สัตยาคุณบวร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงศาริน สาธิตบุญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงสุชานาถ ธารสุขไชโย

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๙๑

นางสาวศิริพร เปรมนภา
๐๔/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงกันตพร สุขแดง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงการะเกด ชัยชาติเจริญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๙๔

เด็กหญิงชนาภัทร รุ่งแจ้งสกุลไพร
๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๙๕

เด็กหญิงฐิติชญา กิจวิทยาวรกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงศุภกานต์ กล้าประสิทธิกุล

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงสวรินทร์ ธารสุขมงคล
๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงจัญญารัตน์ คงหิรัญรัศมี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๕๙๙

เด็กหญิงจิลลาภัทร วนาคล้ายเจริญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงปราณี แม่ต้านพรไพร

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงยาดา มณีเสถียรวงศ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงรวงทอง เอกรัฐวงศา

๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงชุติมน พนาขจีไสว

๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงญานิกา ธารสุขกตัญู

๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงธนาภรณ์ พนากิตติศัพท์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงนิราภร วงศ์ธรรมไพรดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงภักดี หน่อไพรสน

๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงยุพารัตน์ วังกระจุก

๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงศิริพร รวิพรรณพงศ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงสุทธิภัทร ชาญธนมงคล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายชัยวัฒน์ รักคีรีเทิดไทย
๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงดวงเดือน วรกิจเจริญวงศ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงวานิดา ชนะชัยชมชืน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงเสาวณีย์ ไพรมนูญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงทิพานัน คีรีกถินเทศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงกชกร รุ้งโอบดอย
๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงภารดี ภัทรเกียรติวารี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๑๘

เด็กหญิงภัทรสุดา ภัทรเกียรติวารี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงอารยา ปตติสกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงมาริสา ไพรประพิณ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงตะวันพร คีรีงาม
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๒๒

เด็กหญิงบุณยานุช เอกอาชาชัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กชายชุติพนธ์ นิภัทธเจน
๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายฐิติกานต์ นาทรายขจี
๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงจอมขวัญ วังพากเพียร
๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๒๖

เด็กหญิงฉวีวรรณ สุวรรณธัญญกิจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงชนาภา รุ้งโอบดอย
๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงชนินาถ มือผอ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงณัฐรัตน์ วงษ์สุวรรณชัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงนภสร เผ่าเสรีชัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงปาลิดา ศิริกรพนา
๒๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กหญิงพรรัก สัมพันธ์ดียิง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงพิมพ์พา คีรีวนาศรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๓๔

เด็กหญิงภัทรสุดา กระทิงไพร
๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๗ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงมยุรีย์ นาทรายขจี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงสุดาภรณ์ วนาวัลลภ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๓๗

เด็กหญิงอทิตยา ขจรเกียรติสกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงอารยา ถวิลวงศ์เสถียร
๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงเจนจิรา จิตรสมานมิตร
๒๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ ชาญพนากุล

๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๔๑

เด็กหญิงดวงหทัย มณีเสถียรวงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงดาราพร ชำนาญมนตรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงนงนุช รวิพรรณพงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงพรชิตา เขียวขจีไพร
๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๔๕

เด็กหญิงพิจิตรา วัฒนาสกุลคีรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ใจ ธารสุขวิไล
๒๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงพิมพ์สุดา คีรีเสถียรทรัพย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายเมธา อมฤตธารา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๔๙

เด็กหญิงกุลณัฐ ขวัญปฐพีเลิศ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงจันทกานติ

์

กรศิริโชค
๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงดารินทร์ พันพนาคีรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงทิพานัน ไพรพุทโธ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๕๓

เด็กหญิงลีลาวดี ตำลึงทองกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงวาสิตา สัตยมิงมงคล

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงศรุตยา สังวรศิลปชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงอมลวรรณ เผ่าพิทักษ์มุนี
๒๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงอาทิตยา ศรัณย์แสนสิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงเก็จแก้ว ชำนาญมนตรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงญานิภา เข็มชัยเจริญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงพิมพิดา ธารสุขประสาน

๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงธัญญาเรศ ธารสุขวงศา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงนิตยา ไพรวิปสสนา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงรัตนา กิจวิทยาวรกุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงละวา เวียงไพรทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๖๕

เด็กหญิงวรนุช ซือสัตย์กตัญู

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงสริตา แสงดวงเดือน
๑๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงอรินยุพา ทะนุศีลธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงนารี วังสะพรัง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๖๙

นางสาวสุภัทรา โศภางกูรไพร
๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๘ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงแปง ขวัญหล้าวิจิตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๗๑

นางสาวกาญจนา นิยมทศ
๑๕/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงฉันท์ชนิต ธารอำไพ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงปาลิตา วนาวิราม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๗๔

นางสาวปราณี ห้วยกาเหว่า
๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงจิตรสินี ธารสุขชลาลัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๗๖

เด็กหญิงสุรัตน์ อร่ามเรืองผา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงธนัชชา ฟากุศล
๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงปวีณา นันต๊ะหน้อย
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮัว

่

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงณิชานันท์ สานา
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮัว

่

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงมาติกา จินวรรณ

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮัว

่

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงอัมพกา ทาตา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮัว

่

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายอนพัทย์ ทาหมด
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮัว

่

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายธนากร ธินิยา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮัว

่

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๘๔

เด็กหญิงภานุมาส ประดิษฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮัว

่

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายกิติพงษ์ สิงห์ตัน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ทรัพย์สิน
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

หล้าปอก
๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๘๘

เด็กชายวิษณุ ตาสุสี

๒๒/๑๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมอิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงวริศราภรณ์ กันทะ

๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงศรินทิพย์ ปญญาเดช
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายเทวินทร์ ปากันตี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ปานแฟง
๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงจีรนันท์ พรหมแก้ว
๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงดาทิตพร วีรคมนาคา
๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงธิดา เมืองตาแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายอนุรักข์ อุปปนใจ
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงเพชรลัดดา สุดใจ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงศกมลวรรณ ปากันตี

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายญาณารณพ อินตาวงค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายนัทพงศ์ จินาวัน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายบัณฑิต อินแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายอภิรักษ์ การะวัง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงกรรวี สุนันตา

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๙ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงประครอง ลีลาพัฒนาคีรี

๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงพิยดา กุลสัมพันธชัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงรุจิรา ตาสุสี

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๐๘
นางสาวกมลลักษณ์ มณีศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงแสงสว่าง สุขถนอมใจ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๑๐
นางสาวทิฆัมพร สมพงษ์อุทัย

๓/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๑๑

เด็กชายสิริฉัตร พันธุ์ดิบ
๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายกฤษฎานนท์ ภูเวียงจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายณัฐชัย เทพสิงห์แก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมใจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สิงห์กำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงนิตย์รดี แดงอ้าย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงบุษกร แสงลา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงพลอยชยา นันปญญา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๑๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ด้วงอ้าย
๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงวรฤทัย แก้วเรือนคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงสุชานันท์ สามีแฮ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงณัชชา ตาพริก
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ ไชยวงศ์กาศ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงธนัชญา อู่เสาร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงนงนุช วงศ์อินทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงสุนิษา ตันติบุญชูชัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๒๗

เด็กหญิงปาริฉัตร คำไวโย
๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงพัชริญา สิงหาทา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงศิริญากร พรหมแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงอัญชิสา แก้วปญญา

๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๓๑

เด็กหญิงอาภาพร นันต๊ะเปย
๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๓๒

นางสาวกัลยา เนตรจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๓๓

นางสาวขวัญทิพย์ ตันตานะ

๋

๒๑/๐๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๓๔

นางสาวจิตราภรณ์ ธารสุขพินิจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๓๕

นางสาวณีรนุช ติบแก้ว

๊

๒๓/๐๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๓๖

นางสาวณีรนุช ธาราระคนสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๓๗

นางสาวปภัสสร วนาการวงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๓๘

นางสาวพิมลรัตน์ วรรณยศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๓๙

นางสาววรดา นะโม๊ะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๐ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๔๐
นายพรชัย เอกอาชาชัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๔๑

นายภาสกร สายประสม
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๔๒

นางสาวสุรนุช ชัยอนุพงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๔๓

นางสาวเพชรา ปาตัน
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๔๔

นางสาวกัลยาณี จีระเมทา

๑๖/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๔๕

นางสาวกาญจนา ปรกพรมมา
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๔๖

นางสาวชไมพร คำแดง
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๔๗

นายธนากร จินะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๔๘

นายปรวัฒน์ ตะยะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๔๙

นายพีรพงษ์ นูเบีย

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๕๐
นางสาวภาวิณี คำฝน

๐๗/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๕๑

นางสาววารุณี วนาจิตภาวนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงปยาพัชร เวียงหมืนเพชร

่

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงภิรัญญา ไชยลังกา
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๕๔

เด็กหญิงมนชยา มณีสาร
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงอารดา ผานามยืนยง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ปนใจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงมณฑิตา บุญพลอยมณี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๕๘

เด็กชายพีรพงศ์ ผานามสิริ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายรัชชานนท์ คือพอ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงเสาวณีย์ เขตจรัสแสง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ หยกภู

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายกิตติภณ ศรีวิชา
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายวรวัฒน์ สุยะปญญา
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุยะสืบ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายธนภัทร นาคส้มปล่อย
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เตจ๊ะสา
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายกษิเดช จิตภิรมย์รืน

่

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายจักรกริช วนาเฉลิมเขต
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายจักริน จันกัง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงณัฐนรี ผานามดอนชัย

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงณิชา ธิติทรัพย์ยืนยง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงพรลภัส ผานามมิตรภาพ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงรติมา บุญบวรนันท์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๗๔

เด็กหญิงอาภาภัทร เบญญาบุษกร
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๑ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงกิตตินันศินีย์ แก้วหล้า

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงนวล สวาท
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๗๗

เด็กชายภูมิพลัง ทรัพย์ประมาณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงพีรกานต์ สิงห์คำปน
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงรักษิณา ตันตี

้

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงอนันชนก สมขาสิทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงชัญญาภัค สมบุรณ์มี
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ต๊ะอุ่น
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายสุทธินัย ใจปวน
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๘๔

เด็กหญิงขวัญข้าว ทับทอง
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงอภิญญา อินทรศรี
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงพิชญา สิลาทิพย์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๘๗ เด็กหญิงเปล่งประกาย
ต่อเอ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กชายวินัย ต๊ะอุ่น
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๘๙

เด็กชายชิดดนัย กำแพงทิพย์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายกรวิชญ์ เมืองมูล

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กชายกฤษดา ธรรมกันทะ
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กชายวีรชน แจ้งศิลป
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๙๓

เด็กชายธีรนัย สุวิมลกิจ
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายภาคิไนย ยะทา
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงภูริชญา ชมภูพงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ ปวนคำมา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๙๗

เด็กหญิงพิมพการต์ สิงหนาท
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ ชัยลังกา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กชายขจรศักดิ

์

ศรัธาทร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายเรณุวัฒน์ กันธะคำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงอรปรียา กาปญญา

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงณัฎฐากนก นัยพัฒน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงอินทิรา ปนทนันท์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงปทมา แจ้งศิลป

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายนิติภัทร ปนตาแสน

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายวทัญู ใจน่าน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายพูลสวัสดิ

์

ไชยยา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายธีรยุทธ จันตาเส

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายเสกสรร จันทร์ตาใหม่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๒ / ๑๐๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงปฐมาวดี กำแพงทิพย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงมาติกา กันทะวงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๑๒

เด็กชายก้องเกียรติ ปนกอ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงจิรภิญญา วิรัตน์เพ็ชร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงธนพร วัฒนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กชายตะวัน ฉิงเงิน

่

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๑๖

เด็กหญิงเขมจิรา เพชรดา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ชัยยา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงพิมพกา มิตตะกูล
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พรมคำ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงภานุชนาถ ฟุมเฟอย

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายภาคิน สุทธนะ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ปะวันละ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงกัญญาภัค กันทะวงค์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๒๔

เด็กชายไชยวัฒน์ วรรณใหม่
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายปภินวิช ประจวบบุญ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กชายจิรพัฒน์ ยอดเขียว
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๒๗

เด็กชายสรณ์สิริ วิชาดี
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๒๘

เด็กชายนวรัตน์ บุรีชัย
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายปณวรรษ ธรรมเสนา
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา พงศ์สุนทรศรี

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงเกวลิน ไตรต่อผล
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๓๒

เด็กหญิงวิกัญญา กาบเกียง

๋

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ ทาธิ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กชายจิรภัทร วงค์ษา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ สุภมาตา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๓๖

เด็กชายธีรเดช ปนตาแสน
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กชายนิรันดร์ เทศน้อย
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กชายเบญจพล นำจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กชายพสิษฐ์ จันทร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายรพีภัทร ขันนารัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายวรวัฒน์ เกตุแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กชายพรชัย หนูพร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๔๓

เด็กชายรณพีร์ ตันกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๔๔

เด็กชายศิริมงคล วินันท์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๓ / ๑๐๙

้
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ลพ ๓๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงกัณฐิกา ปนกันทะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๔๖

เด็กหญิงชลธิชา สุยะพอ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๔๗

เด็กหญิงธนาภา ไชยสำพัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงธัญจิรา หมูคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงธันยพร เครืองชนะ

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงนันทรินทร์ ใหม่พรหม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๕๑

เด็กหญิงผกามาศ นาคเสวี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ คำปน
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงวรัญญา วงษ์นาค
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๕๔

เด็กชายสุเมธ ส่งเสริม
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงกุลนิดา สุภา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กชายธนกฤต อุเทียนยอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงอุมากร หอมดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายรัฐภูมิ ใจคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๕๙

เด็กชายประวิทย์ เมืองแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายปยพงษ์ ซอลอซอ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงสุกฤตา สุภาพ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายธีริทธิ

์

โนทะวงค์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายอัครเดช ช่วยรักสิงห์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายสิทธิกร สิงหนาท
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายธาราดล ขัดสาร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงดวงหทัย จันทร์ตาทะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ หม่องเขียว
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายกล้าณรงค์ อ่วมสัน

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายณัฐวัตร แก้วใจ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายนันทกร คำจุมปู

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๗๑

เด็กชายปฐมพงษ์ จันตา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายภคนันท์ สุขเสม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กหญิงศุทธหทัย ไชยยา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงณัฏฐนิชา สวนปา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๗๕

เด็กชายทวีทรัพย์ อินต๊ะฝน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กชายวรมันต์ เครืองชนะ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายธีรภัทธ อะเจยะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๗๘

เด็กชายอานันต์ เอมเอาธาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๗๙

เด็กชายจิราโรจน์ ครุธจร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๔ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงจินดาพร คำภีระไพร

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชิตาวิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๘๒

เด็กชายอนุทิน แก้วปวน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กชายวิศรุต ภัทรก่อเกิดบุญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายพิสิฐชัย ยาเขียว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายธนกร แซ่เฮ้อ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๘๖

เด็กชายสุทภฤทธิ

์

ปนต๊ะอินทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายดรุณ อุ่นสา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๘๘

เด็กชายณัฐพงษ์ วงษ์รินยอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๘๙

เด็กชายวงศกร โปธาจุ่ม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ ใจคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายสุวิชา ไชยสมภาร
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ดีตัน

๋

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๙๓

เด็กชายเก่งกาจ ต๊ะเปงปน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๙๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ โสภา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กชายคมกริช ไพรพนา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงรสิตา คุ้มหอม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๙๗

เด็กหญิงชนันทิพย์ ธนันชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๙๘

เด็กหญิงจิราพร บูรณ์พรม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงนิชาภัทร หงษ์ขาว
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร ต๊ะวงค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงอารีวรรณ์ จันทร์ต๊ะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงจิรัชญา หมูแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายอรรถพร ตุ่นคำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงสุฐิตา สมนึก

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายวชิรวิชญ์ จินดาหลวง

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงปาณิสา ตาตัน

๋

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงณัฐพร กันทะตา

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงชนม์นิภา ดวงดี

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายรัชภูมิ ใบภักดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงตรีรัตน์ ไชยพูน

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ มนเหมย
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กชายธนพร งามดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๑๓

เด็กชายกฤตนัย เปยงน้อย
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๑๔

เด็กชายสิรวิชญ์ ปงชัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๕ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กชายวรกานต์ ชมกลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กชายภูตะวัน เลิกนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๑๗

เด็กชายอชิรชา ใจยะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงวราประภา ตะคำวรรณ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กหญิงวรรณพร พันกันทะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงเทียนทอง ปนตาอินทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๒๑

เด็กหญิงภัทราพร บุญเรือง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงกุลสตรี เมากาวิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายกฤษฤกษ์ อินธิยะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงกนกพร โพธิพงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๒๕

เด็กชายกรวิชญ์ แก้วคำปน
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงเบญจมาศ ทายะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายรพีภัทร ยะคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายวุฒิการณ์ ใบรัก
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๒๙

เด็กชายศุภจิต สีวิจี

๋

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายพลาธิป บุญยืน

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กชายทวีทรัพย์ ยาวิละ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กชายธนากร ธรรมใจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๓๓

เด็กชายวัชรพงษ์ วงศ์สามารถ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายวิศิษย์ ขานเกตุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายอวิรุทธ์ บุญมาก
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงนภัสสร ตากำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงพิรกานต์ แบ่งปน
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ ใจกล้า
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงภัคจีรา เชียงมูล
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงกัณณิกา อุตมะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๔๑

เด็กหญิงกฤษณา การดำริห์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กชายจิรภัทร ปวนหนอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมน วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายสุวิรัตน์ กันทะทรง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมน วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๔๔

เด็กชายชยธร นาชิน
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมน วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๔๕

เด็กหญิงสิริสุภา วิชาดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมน วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงนำฝน อนุชาญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมน วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กชายทักษ์ดนัย ต๊ะพรหม
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมน วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๔๘

เด็กหญิงณัชชา ต๊ะพรหม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมน วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๔๙

เด็กชายสหรัฐ พึงสุยะ

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๖ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายธีรวุฒิ ต๊ะพรม

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงสิดาพร ใจยา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๕๒

เด็กชายกฤษตเมธ แสนหัวห้าว
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายศุภกฤต บุญพิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายธราเทพ สุภามงคล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายภูธเนศ จันตา
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงพัชรพร เปงวัน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงธิดาพร คำวิลา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงปยาภรณ์ ยอดแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๕๙

เด็กชายกฤษฎา ขีดเกษม
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายภควัต เยตา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายสอง วันสี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ วงศ์ฝน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กชายธนภัทร บุญจูแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๖๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เสนาธรรม
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายธนากร หล้าแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กชายธนภัทร ฟุงฟู
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กชายอภิรักษ์ บัวศรี
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๖๘

เด็กชายศุกลวัฒน์ ปนต๊ะอินทร์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายทวีชัย อนุสิน
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายภานุพันธ์ ปนโญ

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๗๑

เด็กชายธีรพล อุตมะแก้ว
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๗๒

เด็กชายภคนันท์ เรือนอินทร์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายสุรสิทธิ อิมัง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กชายประชากร เมืองสุข
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กชายธนกร แสงมนต์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๗๖

เด็กชายทินภัทร พุทธะ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงนันทิชา กสิเวช
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงอาริสา พูเจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๗๙

เด็กหญิงนรกมล อินไหล
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงวิมลสิริ กาบศรี

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงปานไพลิน ใจยะ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ บัวทรัพย์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงณัฐพร ขุนจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๘๔

เด็กหญิงปริชญา คำนันตา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๗ / ๑๐๙

้
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ลพ ๓๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงพิชชานุช อุตมะแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แบนปง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๘๗

เด็กชายมโนพัศ วิวัฒน์พงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงศุกร์ใจ หล้าแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กชายธนชาติ รัตนานนท์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายธีริทย์ เชียงคำ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๙๑

เด็กชายวรวุฒิ อุดขา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายภานุวัฒน์ เรือนอินทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายประภาส ขัดเรือง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กชายวัชรพงษ์ พ่อแจ้
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๙๕

เด็กชายรัชชานนท์ รัตนาภรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ รัตนแสง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ราชนาพรม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กหญิงศรุตา ศรีวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๑๙๙๙

เด็กหญิงศิริทิพย์ เอินทะไชย

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยยะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ ท้าวแสนเปย

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงประภาพร กันทะตรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงนิศารัตน์ พรมมูล

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงชัญญานุช พะแฮดู

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายปติศักดิ

์

ตาคม
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงอัญชิษฐา ใจดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายเอือการณ์

้

ประทุมมา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายอภิรักษ์ อินทร์อุดม

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายกรวิชญ์ เขือนควบ

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายธีรพงษ์ เมเฮ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายภัทรพล อุตมะแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายณัฐปคัลภ์ นันท์ชัยวงค์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายพงศกร สังข์สุทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายกริด ยานิวงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ คำมาหล้า

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงภูวดี ใจยาคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงดลพร ไชยเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายเกริกรินทร์ อาจชมภู

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายชัยณรงค์ ดียะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๘ / ๑๐๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงณัฐวศา นวลเต๋จ๊ะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายชวลิต ใชยยะ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอกใน วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายทัตเทพ พรมมูล

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ปอกใน วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายศุภษิน ศรีวงค์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอกใน วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงสุพิชญา ค้างคีรี

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอกใน วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายสุรสิทธิ

์

สิงห์แก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปอกใน วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายจิตติพัฒน์ แก้วเพชรวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอกใน วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายศุภกิจ พิมผาสุข

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายสิทธินนท์ ตาโล๊ะ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายทยากร ตาโล๊ะ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ เดชยิงเจริญกุล

่

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วงค์วรรณ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงจินตนา พุทธิวงค์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงสลินทิพย์ ศรีคำ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงอาลิตา เงินมูล

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายปรเมศร์ ทะสุใจ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงรัตติกาล คำทะลา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๓๗
นายอนุรักษ์ เหลาสกุล

๑๗/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายณัฏฐภัทร แสนอุตม์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงปวรวรรณ มูลอินทร์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงชลธิชา ก๋าแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายพันธวัช ยะเปย

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายฤทธิเกียรติ แก้วมา

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายชุติศรณ์ คำตา

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงพรยมล เจตกเษตรกรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงปยญาดา เตชะอุ่น

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายชินภัทร มูลอินทร์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงวิฌกาญจน์ แก้วแว้ว

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายณธีภัทร บุญฟู

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สนใจ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายกิตติพงศ์ ไชยา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงวิชชาพร ไทยใหม

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายศุภกร ไพรัตน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายวีรบุรุษ ทรัพย์เจริญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายพีระพันธ์ แพร่เมือง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๙ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๕๕
นางสาววรางคณา เมืองขวา

๑๗/๒/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงพิชญธิดา ดวงใจสืบ ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายภูริภัทร วงค์ขัติย์

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงกชพร โชคสุภนัย

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงกรรณกนิษฐ์ คำปวน

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงกวินธิดา สุภาพิน

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงเกวลิน มาใหม่

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงณัฐพัชญ์ เจริญทรัพย์สกุล

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงณัฐิยา ปุดภาษี

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ ธรรมสุภา

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงปภาวี ใจสุยะ

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงสุชัญญา ฟองคำตัน

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงสุพิชญา ไชยคำ

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายจิรเดช ตันเจริญ

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายชัชพิมุข ปนวิสุ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายธนพัฒน์ ชัยชนะ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายปฐพี ปญญา

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายภูวเดช รักษาภักดี

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายวรวิทย์ ทุมสิงห์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงกมลวรรณ ปนดิสรณ์

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา จันทร์เขียว

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงพราวฟา ทองรับแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงไพลิน ฉัตรบุรานนทชัย

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายธนดล ใหญ่ทอง

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนวรางค์กุล

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงกันต์รพี ปูยาว

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงศุภิสรา ลาธิ

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายภูพิงค์ สุชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายวชิรวิชญ์ เปยสุยะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายศุรธีร์ วงศ์ไชยวะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายอดุลวิทย์ ขัดธินนท์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงชลธิชา ปญญา

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงณหทัย นันต๊ะหน้อย

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กัลจาก

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงอภิชญา แสนกันธิ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  
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ลพ ๓๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงธีรนาฎ ศิริอางค์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงเบญญาภา สนินัด

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วสร้อย

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงจุธาทิพย์ ต่อมสังข์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงณัฐกมล มิตตะกูล

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายกันตพิชญ์ จำปาศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายธนดล จันทร์แสง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายบุรธัช บุญยืน

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงกีรติกา รัตนพรหม

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงสรินทิพย์ กัญญาทิพย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงชาลิสา เวทย์ปญญา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงณัฐมล มลทัศน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงณิชานันท์ เยตา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายชัยนันท์ ท้าวใจ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายจักรกริช รัตนกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายวุฒิพงษ์ คำเมทา

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายสุทธิภัทร ยอดแปง

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายสหชัย อุดสาพะแล

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงณัฐพร แย้มพจนา

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปนกันทะ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายธนวินท์ บุตรดี

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กชายศุภกันต์ ปนกันทะ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๑๒

เด็กชายอติคุณ ยอดแปง
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงญาณิศา รอดแปง
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลายสนธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กชายประสิทธิ

์

คำแกแว
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๑๖

เด็กชายอนุสรณ์ แดงสิงห์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงกันติชา ปนวิชัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงจิตรานุช คำนุ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงณิชารีย์ อุดสาพะแล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงณัฐธิดา มามี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กหญิงพิชญา มาแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กหญิงมินทร์ศิณี คำมา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงสาวิกา ปนทวัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๒๔

เด็กหญิงอนุธิดา เย็นเอียม

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  
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ลพ ๓๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กชายสิงหา ครุผาด
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายณัฐพล อโนต๊ะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๒๗

เด็กชายอภิชัย ติบปน

๊

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายธนกร อุตสาพะแล
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายสิทธา มีแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายอภินัทธ์ ขัดยศ

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๓๑

เด็กหญิงสาวิกา วงษ์ปาลี
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงอารีย์ หล้าจ้อน
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายธนภูมิ ดีปญญา

้

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ ตาลาน
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๓๕

เด็กหญิงสุพัทนา ภู่เรือง
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กชายจีรพงค์ เชียงแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงเขมิสรา เอกรัฐวงศา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงปณัตตา บำรุงบรรพต
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๓๙

เด็กชายภรัณยู เครืองชนะ

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายวชิร รอวงค์ตะวัน

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กหญิงพิชญา ราดพลแสน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๔๒

เด็กชายอิงควัต ซอเฟย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๔๓

เด็กชายฐิติพงศ์ ปนทวัน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๔๔

นางสาวพวงทอง เขียวสา
๑๖/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กหญิงประภาดา คงเมือง
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๔๖

เด็กหญิงจุทาศิณี สาต๊ะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๔๗

เด็กชายภูริณัฐ ต้อคำมูล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายจักรพันธ์ ธรรมดำรงกุล
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กหญิงมนต์นภา เปงกันทา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายพรพิพัฒน์ คำตา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงลักษณารีย์ เนตรจันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กชายภูริเดช ขุนหาญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กชายวีรพงศ์ หล้าสุก
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๕๔

เด็กชายอรุณ ทาเงิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๕๕

เด็กชายจักรี ณ คำพล
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กชายประวิตร ตันปง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กชายยุทธนา สมบุญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๕๘

เด็กชายกรวิชญ์ เปงปะนัน
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๕๙

เด็กชายธนัช สุวรรณ
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๖๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงกัลยากรณ์ ฟองคำตัน

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงชนาพร ก้องกังวาลไกล
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๖๒

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ ไชยาจินะ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงบุษกร พลหงษ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ตาปง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๖๕

เด็กหญิงรวิพร ตันสุข

๋

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๖๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร ปาละสอน
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงพิรดา สุรินทร์ธรรม
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กหญิงสุจินธรา อุปา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๖๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เนตรปญญา
๒๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงศลิลทิพย์ รินสมปาน

๑๐/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กชายจักรพงษ์ ดุลยไพศาล
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กชายณรงศ์สิทธิ วงค์ต้าว
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๗๓

เด็กชายณัฐนันท์ ก๋าติบ

๊

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๗๔

เด็กชายณัฐพนธ์ กาวิละพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายธนบดี เสนสุภา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กชายธรัศมิธาวิน

์

ปนทรายมูล
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กชายธีรภัทร์ อุดอ้าย
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๗๘

เด็กชายปฏิกรณ์ จินะธรรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายศรชัย เดชกำแหง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ เปงกันทา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๘๑

เด็กชายอดิสรณ์ เย็นวัฒนา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๘๒

เด็กหญิงอัฐภิญญา ก๋าติบ

๊

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กชายศิรวัฒน์ เครือเพลา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กชายจิรเมธ พิมพ์กะภีร์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๘๕

เด็กหญิงศุภัคสิตรา ปนทะวัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๘๖

เด็กชายเงินตรา ทะนะปาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายนพกร ยะปอม

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กชายเสกสรรค์ หล้าเบอะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคา วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๘๙

เด็กชายจิราเจตน์ จันทร์ตา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคา วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงปณณิกา หล้าเปง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคา วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายสมเจตน์ จิแฮ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคา วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กชายนคร ปงปก
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคา วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๙๓

เด็กชายธนธรณ์ ชนะโพธิชัย

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคา วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๙๔

เด็กชายธัญวัฒน์ อุตระ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคา วัดพวงคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๖๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายปุรเชษฐ์ สมฝน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคา วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายก้องเกียรติ ยาวิละ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๙๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ไชยปญญา
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

มาธุสรสวรรค์
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กชายธนพนธ์ มูลกาวิน
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายธาวิน พูลสวัสดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายปกรณ์เกียรติ วรปญญาพงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายพลอธิป ธารสุขสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายรัฐภูมิ เนียมพรมลี

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายลัญจกร แก้วพิงค์

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายวนศักดิ

์

สายศิลสมวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงกุลปริยา ปญญาพงศ์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงณัฐสิริ เมาคำลี

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงณิชมน เทพาชุมภู

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงนงลักษณ์ นวลสอน

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงนำทิพย์ เสาร์สาร

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กหญิงปรียาณัฐ แก้วนินตา
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๑๒

เด็กหญิงปุณยานุช ยาวิชัย
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๑๓

เด็กหญิงพรญาณี บุญเจริญ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงพิชชาพร รจนาพิกุล
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ ดอนนาทราย

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๑๖

เด็กหญิงไพลิน ณ วันเพ็ญ
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๑๗

เด็กหญิงชลกร แก้วคำปน
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงรมย์นลิน ยาทองคำ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงศศิธร รักพงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงสุพรรษา แก้วสุข

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๒๑

เด็กหญิงอนาพร วนาเฉลิมไกร
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงอภัชญา จินะวัน
๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายรณกฤต ศรีพร
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๒๔

เด็กหญิงครองขวัญ ขจรเกียรติสกุล
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๒๕

เด็กหญิงนุชธิดา วงศ์ฤดีเจริญกุล
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กหญิงสาวิตรา อมฤตธารา
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๒๗

เด็กหญิงจินต์จุฑา ปอกกันทา
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงณัฐกมล ทะสุใจ
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๒๙

เด็กหญิงนันทรัตน์ ไชยมงคล
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๖๔ / ๑๐๙

้
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ลพ ๓๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายธนกร ไตรเมธาวรรณ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กชายเจติยา เขียวขจีไพร
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๓๒

เด็กชายรัฐศาสตร์
ประสิทธิแสงทอง

์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กชายศราวิน งามเลิศบุญพินิจ
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กหญิงณัฏฐกันต์ อินต๊ะสืบ
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กหญิงธัญธร แสงตระกูลชัย
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๓๖

เด็กชายชัชชนน จูมนาฝาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงภรภัทร พรมมิ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๓๘

เด็กหญิงวิลาสินี คำเสือ
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๓๙

เด็กชายคูณผล อินตา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายชนภัทร นุปา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กชายอรรถชัย อินนันชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๔๒

เด็กหญิงพรทิพา ปูนะอุด
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงลักษิกา จิตใจเมตตา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๔๔

เด็กชายพุทธวิธี คำธิยะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กหญิงเสาวรส ธารสุขสินธุ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๔๖

เด็กชายก้องกิดากร ตันยศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๔๗

เด็กชายอัครชัย ธารอำพน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๔๘

เด็กหญิงกฤติยา ต๊ะนะสา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงคุณัญญา ตุ่นสอน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงธัญพิชชา โนจา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๕๑

เด็กหญิงปาณัทดา จิระเมทา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๕๒

เด็กหญิงศุภิญญา ยาวิละ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทะโยโส
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ วัดพวงคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กชายเจษฎา ต๊ะยานะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๕๕

เด็กชายจิรภัทร สุมี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๕๖

เด็กชายจิรเวช อินต๊ะนนท์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กชายธีรพงษ์ แก้ววิชัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ปนตาแสน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๕๙

เด็กชายรพีภัทร์ สุมี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายอติคุณ บ้านนาชอุ่ม

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กหญิงณิชกานต์ ปนวารี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ บัวตอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๖๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นาทรายประทุม
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๖๔

เด็กหญิงวิภาดา ใหม่ทองดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๖๕ / ๑๐๙

้
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ลพ ๓๔๖๐/๒๒๖๕

เด็กชายธนวัตน์ สิทธิเขียว
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กหญิงภาชินี กุศลพาสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๖๗

เด็กหญิงกวินธิดา ชุ่มเย็น
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กชายปรินทร กาสุนันท์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๖๙

เด็กชายกฤตเมธ พรมพิงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายวัชรพงษ์ ต๊ะสุภา

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ วงศ์วาน

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กหญิงพรนัชชา เพ็ชรหมู่
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย มาเรือน
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๗๔

เด็กชายสุทธิพงศ์ วงค์เรือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๗๕

เด็กหญิงเกวลิน มหาวงค์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงชลธิชา ก๋องต๊ะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงบุญญารัตน์ ตาคำปญญา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๗๘

เด็กชายเขมทัด ธนันชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๗๙

เด็กชายภูมิพัชร อัมพรพิศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายธนพนธ์ จันทร์หงษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๘๑

เด็กชายวุฒิพงศ์ ต๊ะสุภา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กชายปฏิภัทธ์ โปธิบาล
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๘๓

เด็กชายรัฐนันท์ เอียมสุรโชติ

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นามบุญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงนันทฉัตร ปญญาจักร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๘๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ วงค์สถาน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๘๗

เด็กหญิงพิชชาพร เจริญกุลธัญกรณ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงอรภาพันธ์ อินทร์สมใจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๘๙

เด็กชายพงศภัค นอแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายเจเจ ทองคำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๙๑

เด็กหญิงธนัญชนก กองค้า
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายศิวกร ม่วงอากาศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กชายวุฒิชัย เขียวเขิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๙๔

เด็กชายดิศนันท์ เอียมสอาด

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๙๕

เด็กหญิงณัฐชยา ปอจุมปู
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายชยังกูร รัตนวิมุต
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๙๗

เด็กชายเกรียงไกร สืบแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๙๘

เด็กชายพงษกร นิลศิริ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๒๙๙

เด็กหญิงปุณยาพร แงะโวะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้
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ลพ ๓๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงอรัญญา บุญเสริฐ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงจิรภิญญา มุดชิดา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายถิรคุณ วรรณปน

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายวราดุลย์ ธาวงค์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายสาริน พัฒนสมสิทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงณกานต์ นามณี

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงณัฐธิดา กาวิเปง

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายพัสกร ลาดใจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ

เลิศนทีเจริญลาภ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายจิรายุทธ กัญละยา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายธนพัฒน์ หน่อเรือง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กชายธนาวัฒน์ ต๊ะบุตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กชายรัชชานนท์ อินทร์วงศ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๑๓

เด็กชายกิตติคมน์ เรือนรัตนาโชติ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๑๔

เด็กชายศุภกิตต์ ปามูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงจินดา เเก้วบุญเรือง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงรุ่งไพริน เรืองพิเชียรจรัส
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงอรปรียา ขุนทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๑๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ไชยก๋า
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กหญิงสิริอัญญา อินศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายธนวัฒน์ มังกา

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๒๑

เด็กหญิงณิชกานต์ สิงห์อ้าย
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๒๒

เด็กหญิงอภัสรา แก้วมณี
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๒๓

เด็กหญิงสิรินทรา สุระจินดา
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๒๔

เด็กชายณัฏฐิพงษ์ เสนสุภา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๒๕

เด็กชายณัฐนนท์ จริยมุขยากร
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๒๖

เด็กหญิงบัณณพร จรัสวีรพงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ เมืองขวา
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กชายปานตะวัน เทพอาจ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๒๙

เด็กชายกฤติชัย มหาวงค์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงชรินรัตน์ ตาพะจา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๓๑

เด็กหญิงกุลภรณ์ พุฒโต
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กหญิงนำฝน บุญพัด
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๓๓

เด็กหญิงจิรัชยา คณารีย์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๓๔

เด็กชายจักรพันธ์ พงษ์ตุ้ย
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำดิบ วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๖๗ / ๑๐๙
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ลพ ๓๔๖๐/๒๓๓๕

เด็กชายปฏิพัทธ์ เรือนทราย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำดิบ วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๓๖

เด็กหญิงจินตวีร์ เปาพิษ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำดิบ วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๓๗

เด็กหญิงลัลน์ลลิน คำงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำดิบ วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กหญิงพรรณนิสา บุตรเรือน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำดิบ วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๓๙

เด็กชายภูริวิทย์ จอมแปง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำดิบ วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ หลำปุน

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำดิบ วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงปราณปริยา กิติ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กชายณัฐภัทร์ วรรณภิละ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๔๓

เด็กชายนราวิชญ์ ปญญาเถิง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๔๔

เด็กชายปุณณวิชญ์ ทันวัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๔๕

เด็กหญิงฐิตานันท์ ไชยชนะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กชายศาศวัต ไชยสมภาร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๔๗

เด็กชายปยวัฒน์ พัลวัน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๔๘

เด็กหญิงจิรนันท์ อุ่นนันกาศ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๔๙

เด็กหญิงชนากาน ชัยวงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงสิรินภา บุญญะโสมะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๕๑

เด็กหญิงวรัญชลี เพ็ชรหลำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๕๒

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วรรณภิระ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๕๓

เด็กหญิงวรวลัญช์ เชียงจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กหญิงณิชาปวีณ์ กองกันภัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๕๕

เด็กหญิงณัฐธาริณี ต๊ะน้อย
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๕๖

เด็กหญิงรุจิสา กวางจินะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๕๗

เด็กชายฐิติวัฒน์ สิงห์คำปน
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายธนภัทร บุญน้อม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กชายนพณัฐ ยศโม่ง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายเดชาวุฒิ ติบเตปน

๊

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๖๑

เด็กหญิงเขมิสรา สุดสม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๖๓

เด็กหญิงพีริยาภรณ์ มากขุดทด
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๖๔

เด็กหญิงอรปรียา สุธรรมมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๖๕

เด็กชายศุภโชติ สมสมัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กหญิงภัณฑิลา มูลเมือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กชายธีรภัทร์ ปนทะนัน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๖๘

เด็กหญิงโชติกา วงศ์ฝน
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๖๙

เด็กหญิงนรีกานต์ กุนะคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๖๘ / ๑๐๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงอภัสรา บุญอินทร์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กหญิงศศิวิมล ผัดสัก
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๗๒

เด็กชายปฏิณญา ชัยยะสิริกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กชายรัฐพล ศรีคำวัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กชายจักรภัทร ธรรมปอก
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กชายพัสกร ตาสุยะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงจิรัชยา จำปาโชค
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กชายวรดร พรมอนันต์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงพรรณชมพู สนธิเส็ง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๗๙

เด็กชายพิษณุพงศ์ แก้วเดชธง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงปาริชาติ แขกเทศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กชายรัฐภูมิ โพธิกา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กชายณัฐภัทร แสนแฝง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๘๓

เด็กชายณฐกร เดชอูป
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๘๔

เด็กชายพีรภัทร มูลรังษี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กชายเฉลิมชัย ชมภูกา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พรมเมืองยอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๘๗

เด็กหญิงธิดา เรือนอินทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๘๘

เด็กหญิงพิชญา วงศ์ฝน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กชายฐานะ วงศ์ฝน
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงณัฐชา ชัยสมภาร

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๙๑

เด็กชายณัฐพล คำทะนงค์ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๙๒

เด็กชายทศวรรษ โปธาคำ
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กชายธีรกรณ์ วงศ์ฝน
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กชายนิติกร โท่นร่องช้าง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๙๕

เด็กชายนิติธร องค์จันต๊ะ
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงพฤกษ์พนา พิระลัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงพิชชญา กัญจะลา
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กชายภคนันท์ วรรณภิระ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๓๙๙

เด็กหญิงมณิชญา อนงค์ทรัพย์
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงมีณา วรรณภิระ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงวรพิชชา เข็มทอง

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ วังเขียว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงสุทธิสินี บุญมี ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงสุพรรษา มาลิรินทร์

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๖๙ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายอภิรักษ์ มูลกลาง

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงอินทิรา แสนคง

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงเปรมกมล ไชยยาโส

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายวิชชากร เอียมแท้

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายเอืออังกูร

้

ภูมิพลับ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายจักรี จิตสุทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๑๑

เด็กชายธนบดี โกวรรณ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายปรเมษฐ์ หาญเมืองใจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๑๓

เด็กชายอัจฉริยะ ชมภูกา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายเจษฎา ดาสินธุ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๑๕

เด็กชายนันทกร จินะธรรม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายปานวัช วงศ์อาษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กชายวีรวัฒน์ ธรรมจักร
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๑๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ วรรณภิระ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๑๙

เด็กหญิงธิดาพร มูลรัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงมัลลิกา ทนันชนะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กชายจักรราช ติบเตปน

๊

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๒๒

เด็กชายธนากร จอมอิน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๒๓

เด็กชายวิสิทธิ

์

มูลยศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงนุขิน

่

เส้นหวี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา ลุงคำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๒๖

เด็กชายเกรียงไกร ไชยห้วย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๒๗

เด็กชายสุชิน หลวงมูล
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกาน วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กชายสรยุทธ ติบเสือ

๊

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกาน วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๒๙

เด็กชายชาญณรงค์ วรรณภิระ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกาน วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายศรสวรรค์ ขัติศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกาน วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๓๑

เด็กชายพีรพัทธ์ สมเปง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกาน วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก้วสร้อย
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกาน วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กชายวรวิช มูลสัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกาน วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๓๔

เด็กชายกรกฤตณ์ กุนาเรือน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกาน วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๓๕

เด็กชายกิตติภูมิ ศรีวงศ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกาน วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กชายวาฤทธิ

์

พรหมมินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ นาใจ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๓๘

เด็กหญิงบัณฑิตา สุยะยอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๓๙

เด็กชายจืน

้

ลุงปน
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง วัดสันเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๗๐ / ๑๐๙

้
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ลพ ๓๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงชนาภา ตะมะแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงชลธิชา ปนจินา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๔๒

เด็กหญิงวาณิชญา ครองสมบัติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายประสพชัย สุวิชา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้า วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กชายกฤตยชญ์ จิตหาญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้า วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กชายธนากร มูลกาศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้า วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๔๖

เด็กชายณภัสกร ใจกาศ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้า วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กชายพลพจน์ วังหล้า
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้า วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กชายนครินทร์ กันทร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้า วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กหญิงศิริธาร เซ็นแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้า วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายธนกร จินาวงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้า วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงจุฑามาส ยะกาวิน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กหญิงรสริน ชัยสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กชายอติเทพ ศรีวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ ยะท่าตุ้ม
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายจิรายุ สุธรรม
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงธวัลรัตน์ มูลคำ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ ยาวิละ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๕๘

เด็กหญิงปยาอร กวางจินะ
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงวิมลศิริ หมืนกันทา

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายวีรภัทร นากุ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กหญิงจีราพร คุณพรม
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๖๒

เด็กหญิงพิราภรณ์ หลีแซม

้

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กชายเกียรติภูมิ ชัยจุมปู
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ คำแปง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กหญิงพัณณิตา ยะดอย
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๖๖

เด็กชายจักรพันธ์ พวันนา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายระพีภัทร อุ่นนันกาศ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายอนพัทย์ ตันเมือง

๋

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๖๙

เด็กหญิงจิรภิญญา มูลรัตน์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายธรรมรัตน์ กันทะถำ

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงชนัญชิตา นิเกษ
๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กหญิงณัฐนิชา ทาใจกาศ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กชายปฏิภาณ ชัยสมภาร
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์ลอย
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๗๑ / ๑๐๙

้
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ลพ ๓๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กชายอชิระ มันห้วย
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กชายสิทธินนท์ ตาโล๊ะ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๗๗

เด็กชายมงคล ก้อนจำปา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กชายปฏิภาณ มันห้วย
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กชายปริวาส ปาสุนันท์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายพิชญะ วงค์จันทร์ติบ

๊

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๘๑

เด็กชายฐาปกรณ์ ตาโล๊ะ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายณัฐกิจ ตาโล๊ะ
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กชายชัยวัฒน์ เงินดี
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายประกายเพชร

ดอกดวง
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๘๕

เด็กชายภูสิทธิ

์

กองซาย
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กชายธนกานต์ ดอกดวง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จินาการ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กหญิงพรสุวรรณ์ ดอกดวง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงถนอมพรรณ วงค์จันทร์ติบ

๊

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงพิชามัย หอวิมาลย์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ปาสุนันท์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงสุภัสสร คำดี
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๙๓

เด็กหญิงปทิตตา ปาสุนัน
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงวรัดตยา ศิริปน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ คำดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กชายธนภัทร แซ่ย่าง
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๙๗

เด็กชายพีรณัฐ วงค์วิริยะ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กชายนพกร ยีคำ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จินะอุตร
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายณัฐปธาน จิตต์มัน

่

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายเปรมณัช ยีคำ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายสุริยะ ดอกคำ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายอัครวินท์ ทันวัน

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วแสง

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงกุลฑีรา หมืนมูล

่

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงนิชาภัทร แสงแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงสิริกาญจน์ ตะมะแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงกรกนก ผันยอด

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงพิชาพร วรรณะภิระ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๗๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงปติวรา ท้าวคำวัง

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

ยะกาวิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๑๒

เด็กชายสรสิทธิ

์

ดอกคำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงณัฐกรานต์ ไฝนันตา
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยแดน วัดดอยแดน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กชายนภัสกร นิลทิตย์
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอยแดน วัดดอยแดน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ใจเตีย

้

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยแดน วัดดอยแดน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๑๖

เด็กหญิงชัญญาวดี วงค์อาษา
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยแดน วัดดอยแดน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายน้อย
ไม่ปรากฎนามสกุล ๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยแดน วัดดอยแดน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงพิมพร อ่องคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยแดน วัดดอยแดน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชนันชนะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยแดน วัดดอยแดน  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายชุติพนธ์ ดอกแยะ

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายภูมิศักดิ

์

ทิพย์จันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กหญิงญาดา จอกดี
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงชลริชา ชมชืน

่

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๒๔

เด็กชายอิสิวุฒิ โพธิเดช
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงภัณฑิรา มหาชัย
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงรัชนก อุตสาห์ปน
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ตายูเว
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๒๘

เด็กชายธีรภัทร์ ทิพย์กันทา
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงรัฐยา แก้วจาเครือ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายสมโชค อโนชา

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ กันทะทิพย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๓๒

เด็กชายภานุพงค์ ธิมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๓๓

นายกิตติศักดิ

์

อาญาลำเลิศ
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

ครองถวิล
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กชายธชัญกร วิโรจน์พาราคีรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงณิชกานต์ กันทาทรัพย์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงวริศรา ดวงรัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงชลธิชา จินาพึง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กชายธนวํฒน์ อุตสาห์ปน
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายชวิศ สุยะยอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธรรมสุทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กชายกิติกร ครองรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๔๓

เด็กหญิงวาสนา ลุงฉะ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๔๔

เด็กหญิงโสพิศ -
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๗๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กหญิงศรีมอญ แสงใจ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กชายทีปกร -
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงไอลิษา กาวิน
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงศศิประภา อินทะยา
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายณัฐภพ นันตา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงวันวิสา เพียงบำรุงไพร

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๕๑

เด็กชายชินาธิป มูลโรจน์
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ เมฆโปธิ
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กหญิงอมรกานต์ พรหมซาว
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๕๔

เด็กหญิงอมราพร พรหมซาว
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๕๕

เด็กชายอนุชา ตุมแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กหญิงพลอย ทุน
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กชายภูมิภัทร
นวรัตน์ ณ อยุธยา ๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๕๘

เด็กหญิงดาว ปางน้อย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร วัดทากาศ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๕๙

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วัตรสุข
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทากาศ วัดทากาศ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงศศิกา เหล็กแดง

๑๒/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่เมย สาขาแม่เหล็ก วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กชายศิธิโชค อินจาย
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่เมย สาขาแม่เหล็ก วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ หมืนพงศธร

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่เมย สาขาแม่เหล็ก วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๖๓

เด็กชายนณชัย มะโนกาศ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่เมย สาขาแม่เหล็ก วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงณัฐชา ธาราสุข
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่เมย วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงพรรณพร บุญคง
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่เมย วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงภัทราพร นันทกฤติ
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่เมย วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๖๗

เด็กหญิงลักษิกา แสนย่าง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่เมย วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กชายอภิรักษ์ ปะละมะกาศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่เมย วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กชายอนุวัฒน์ วรรณกาศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่เมย วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงณัชยา น่านกาศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่เมย วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๗๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สุนันกาศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่เมย วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พรรณศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่เมย วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ มะกอกน้อย
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่เมย วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๗๔

เด็กชายคิมหันต์ ไหวหลวง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีปาน วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๗๕

เด็กชายนภดล หมืนจี

่ ้

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีปาน วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กชายชิษณุพงษ์ สุทธิกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีปาน วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงศุภิสรา ณ ลำพูน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีปาน วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงกชกร ไชยโยกาศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีปาน วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๗๙

เด็กหญิงญารินดา วงศ์กัญญา
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสบเมย วัดทาดอยครัง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๗๔ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงสุรัตนา ไชชนะการ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบเมย วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำมูล
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสบเมย วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๘๒

เด็กหญิงเกวลิน ดุจพยัคฆ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายราเชนย์ ปญญาโนกาศ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงอังคณา จันทรเสนา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายนันทวัฒน์ นิลคช
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๘๖

เด็กหญิงเอืองฟา

้

ยะกาศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงนริศรา เทศประสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กชายบูรพา คำเส็ดสัก
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๘๙

เด็กชายภัทรดนัย จันทร์กาศ
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอยคำ วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงโยธิตา วงค์วิริยะ

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยคำ วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงพิชชาพร ขาวกาศ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยคำ วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๙๒

เด็กชายพลวัตร จันทร์กาศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยคำ วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๙๓

เด็กชายกฤษฎา อ้ายวัน
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๙๔

เด็กหญิงภัณทิรา ใจสุขกาศ
๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงธัญยพร ปวนกาศ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กชายธีรเมธ คำบุญมา
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงณาตยา มูลเมือง
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ อุปคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงวีรภาพร วรธรรม
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงปวิชญา วงค์จักร

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายชินพัฒน์ จินา

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ ใจกาศ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายวัชรพล แสงกาศ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายณภัฒณ์ แสงกาศ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ปนแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงกัญญ์วรา เตจะถา

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยางไคล วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายอาทิตย์ ลุงวิ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยางไคล วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงเอสิกา เสถียรสถิระกุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางไคล วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายธนากร ทีกาศ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยางไคล วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายคฑาวุธ อารินทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยางไคล วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กชายคำอ่อง ลุงต๊ะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยางไคล วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กหญิงสมหญิง ลุงต๊ะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยางไคล วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๑๓

เด็กหญิงศิรินิภา จายจาย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางไคล วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๑๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ ไชยวงค์
๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหมืนข้าว

่

วัดทาดอยแช่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๗๕ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายภาคิน จอมเมืองกาศ
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหมืนข้าว

่

วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงชณิสา หัวนะราษฎร์
๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหมืนข้าว

่

วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๑๗

เด็กหญิงศศิพิมล ตากาศ
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมืนข้าว

่

วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงฐิตารีย์ ไชยน้อย
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมืนข้าว

่

วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กหญิงธรชญาน์ มาเสน
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหมืนข้าว

่

วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ รินทะกาศ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมืนข้าว

่

วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ จินะกาศ

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมืองลึก วัดทาศรีมงคล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๒๒ เด็กชายฤกษ์ฤทธิพรรณ
วรรณหลวง

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมืองลึก วัดทาศรีมงคล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กหญิงพิมญาดา มณีวรรณ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองลึก วัดทาศรีมงคล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายจักรธร คงธนพงศ์เดชา
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมืองลึก วัดทาศรีมงคล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๒๕

เด็กหญิงสุลักคณา อุดม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองลึก วัดทาศรีมงคล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กชายดานุพงศ์ สมวะเวียง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองลึก วัดทาศรีมงคล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กหญิงปานิตา ขาวกาศ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองลึก วัดทาศรีมงคล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กหญิงจิรัชญา ปงคำ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองลึก วัดทาศรีมงคล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๒๙

เด็กชายวิริทธิธร

์

ปารมีกาศ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองลึก วัดทาศรีมงคล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ อุ่นประเสริฐ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองลึก วัดทาศรีมงคล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กหญิงพัชรพร ปาเปา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองลึก วัดทาศรีมงคล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กชายสหรัฐ สมวะเวียง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองลึก วัดทาศรีมงคล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๓๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ อุ่นประเสริฐ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองลึก วัดทาศรีมงคล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กชายมงคล มุดดาดุก
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปลาดุก วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงพิมพรรษา สุริยาศักดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปลาดุก วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๓๖

เด็กชายอาคือ จันตี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปลาดุก วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ ทะรันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาปลาดุก วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กชายวิทยา อ่อนธรรม
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปลาดุก วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กชายธนโชค บวรไกรฤกษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปลาดุก วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายชญานิน ขากาดุก

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปลาดุก วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๔๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ สุนุคุณศักดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาปาเปา วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กชายวัชรวิศว์ กระสายยศ
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทาสองท่า วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กหญิงพิมผกา ต๊ะกายโผ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาสองท่า วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กชายธวัชชัย วงศ์สถาน
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาสองท่า วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๔๕

เด็กชายปยะวัฒน์ ตาเมืองมูล
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาสองท่า วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายอนุพงษ์ ธรรมกาศ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาสองท่า วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงรัชนีกรณ์ คำมูล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาสองท่า วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กชายอธิชา อินต๊ะมี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาสองท่า วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๔๙

เด็กหญิงจันทกานต์ เต๊ะเปย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาสองท่า วัดทาปลาดุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๗๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๕๐
นายสายชล ฟูเฟอง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทากู่ วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กชายภูวริทธิ

์

ชัยมาสพงค์
๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทากู่ วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๕๒

เด็กหญิงถลัชนันท์ แก้วพงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทากู่ วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กหญิงภัทรศยา พรหมวาทย์
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กชายศราวิทย์ ต๊ะพนัสสัก
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงศิวลัย ใจดี
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๕๖

เด็กหญิงสุพรรษา ตาเสาร์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายอภิวุฒิ ใจซอน
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กชายอาทิตย์ รดพงค์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๕๙

เด็กหญิงอมลณัฐ องอาจ
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงจารุนิภา ต๊ะปงแจ้

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงวันวิสา ปญญายง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กหญิงชาลิสา ตาพงค์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กชายหลาว ลุงแหลม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๖๔

เด็กหญิงกิตติยา สืบสวน
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายกฤตเมธ ลำเปงมี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กหญิงจิตรานุช มะหาไม้
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กชายจิรภาส เสนพนัสสัก
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๖๘

เด็กหญิงจิรวรรณ อุตราช
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กชายไตรภพ ทองสุวรรณ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายนิกร ขัติปอ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กหญิงพรนิภา แสงฝน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงพรรณปพร เพียรพนัสสัก

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กหญิงพินัฐดา แสงเงิน
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายภาณุพงค์ เจนพนัสสัก
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๗๕

เด็กหญิงอรยา นุนพนัสสัก
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๗๖ เด็กชายอรรถณัฐชดินย์
บุญมาก

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กชายกวีศักดิ

์

ตู๋งพนัสสัก
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กชายชินวัตร โยพนัสสัก
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๗๙

เด็กชายฐนปพัฒน์ เปนพนัสสัก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายณฐพงค์ แปงตำ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กชายธีรเดช น้อยใหม่
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กชายพชรพล เปนพนัสสัก
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๘๓

เด็กชายรณกฤต เปนพนัสสัก
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๘๔

เด็กชายอนุกูล เปนพนัสสัก
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๗๗ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ปนตาเสน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสนซี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๘๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ตะวันเกิดไพร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงเมษา ใจซอน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยะใจ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงกานต์ติมา ประคองวัน

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๙๑

เด็กชายอดิศร แสนขัด
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กหญิงนัสฐกมล หมืนไชยศรี

่

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยแก้ว วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงอภิชญา ขัดมะโน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยแก้ว วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงคำหลู่ ลุงสุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยแก้ว วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๙๕

เด็กชายวิธาน พิทักษ์ไพรเลิศ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยแก้ว วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กชายสุธีพงษ์ ต๊ะดุก
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาตัง

้

วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงจรัสรวี เปงเส้า
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาตัง

้

วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงปุณยานุช จาติระเปา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาตัง

้

วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงณิศรา ไชยวังษา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงมนัสสินี ขาวปอด

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหล่ายทา วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงเปมิกา นามพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหล่ายทา วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายวิวรรธน์ เชาวนะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายทา วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงพรรณิปพร กิติเดช

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใจยอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงปณิตา อินต๊ะซาว

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงกุลณัฐ มะโนสกุล

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงสุภาวรรณ โท่นตัง

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายศิวกร คำซาว

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายสุธีรพัฒร์ แปงปญญา

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงระพีพรรณ มะโนสกูล

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๑๑

เด็กหญิงอรัญญา กันธิมาพงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กชายสิรวิชญ์ ชัยมาสพงศ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงชนกานต์ ตะปงแจ้
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๑๔

เด็กหญิงพิรินยา ใจบุญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๑๕

เด็กหญิงแสงหลู่ จินตา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๑๖

นายศราวุฒิ ภูผาวงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๑๗

นางสาวกมลทิพย์ พงสปน
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๑๘

เด็กชายธเนศ กันตี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๑๙

เด็กชายณัฐดนัย ล้วนสุคนธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๗๘ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายพัทธดนย์ คำปอ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กชายปญญากร ตาดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๒๒

เด็กชายพีรยุทธ ใจกุนะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กชายธีรนันท์ ใจทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายชยันต์ ต๊ะใจ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายณรงค์ชัย อาระ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๒๖

เด็กหญิงวรรณพร ปอมแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กหญิงอริยา ไชยวงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กหญิงวีรวรรณ ณ  คำปุด
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

ติบแก้ว

๊

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายณัฐพงศ์ อมุงมา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ตะละน๊ะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กหญิงศิรประภา โต๊ะเจ๊ะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

อินวัง
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๓๔

เด็กชายไกรศร แก้วเอือง

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๓๕

นายตะวันฉาย โก๊ะไทย
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กชายจักรพันธ์ วังมณี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๓๗

เด็กชายชัยสิทธิ

์

พะลึก
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๓๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ ปนล้อ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กชายธวัลพจน์ กันทะวัง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายพีรพล อุวงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กชายภานุวัชร์ คำภิระ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๔๒

เด็กหญิงชาลินี หล้าลือ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ ครูเว
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กหญิงปลายฝน เชียงคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๔๕

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ตองติบแดง

๊

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๔๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ ปูแปง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงสุพรรษา ปูอ่อน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กชายธนกร หล้าเปง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๔๙

เด็กชายกลศ สุกิน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายกิตติ อ่อนแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กชายชินวัตร หล้าเปง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กชายพัสกร สุกิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กชายวัชระ แสนใจงาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๕๔

เด็กชายชาตรี จันคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๗๙ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กชายวีรากร ใจแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กชายอภิวัฒน์ เมืองแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๕๗

เด็กหญิงจรีนุช เงินคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงศศิธร สุต๋า

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กชายจิณรวัตร บุญฮอม
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายชาคริต จันทร์คำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๖๑

เด็กหญิงกนิษฐา จุนุ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จุนุ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงณิชารีย์ นาวา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงญาณิศา จุนุ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๖๕

เด็กหญิงเยาวภา ก้างวงค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๖๖

นายธนกร บุญปน
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๖๗

เด็กชายวรเดช ใจแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๖๘

เด็กชายวิทยา สุต๋า
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๖๙

เด็กชายสิทธิพล ตันตานะ

๋

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงเกศรินทร์ นันสาย

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๗๑

เด็กหญิงชุติพร ใจแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๗๒

เด็กหญิงณัฐวรา คำฝน
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๗๓

เด็กหญิงณิชากร วงศ์ษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เขือนข่าย

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๗๕

เด็กหญิงนันทนา มาด้วง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๗๖

เด็กหญิงพิมพ์เพ็ญ จันทร์ถา
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อุ่นเรือน

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กหญิงรพีพรรณ์ ใจแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๗๙

เด็กหญิงศิริโสภา สุต๋า
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงศิริกานต์ อุดสา

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๘๑

เด็กหญิงสลินนา ถาเงิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กหญิงสุรีย์พร ธิสม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กหญิงอรัญญา สุภา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๘๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ อุดสา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๘๕

เด็กหญิงดรุณี เสาร์เย็น
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๘๖

เด็กหญิงภรทิพย์ บารมีบิดร
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๘๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ปุดบี

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๘๘

เด็กชายพงศกร ติบแก้ว

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๘๙

เด็กชายยุทธพล สุภา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๘๐ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายจักรพงษ์ ชัยพนัส

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๙๑

เด็กชายธนพัฒ เดชศรีษะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๙๒

เด็กชายธนภูมิ สมรัก
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๙๓

เด็กชายธีรโชติ ไชยวรรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กชายพงศกร เมืองชืน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กชายเพชร วงเจระกา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๙๖

เด็กหญิงลาวคำ ลุงลู
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงศิริวรรณ อ้ายใหญ่
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๙๘

นางสาวออม ลุงลู
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๗๙๙

เด็กชายนัธทวัฒน์ ไชยลังกา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๐๐ เด็กหญิงจันทร์ทิมาลา
เทพา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๐๑
นางสาวบัวศิริ จันทรา

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายเกษมศักดิ

์

ริมแจ่ม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายธาดาพงษ์ สายเครือง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายวีระพงค์ รัตพนัส

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงวริศรา ใจมุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ เขียวจันสืบ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงอาชาณีย์ อัศวเศรษฐโกวิท

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายจีรกร แซ่พ่าน

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงพิศ มีติง

่

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงสรารัต ก้อนคำ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๑๑

เด็กชายภาคิน ก้อนคำ
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๑๒

เด็กหญิงสรัญญา จำปาโชค
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงแสงดาว ชัยชนะ
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงแสงดาว ทองแท้
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๑๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จันทร์ตา
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๑๖

เด็กชายกฤตภาส เสาร์ฝน
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กชายอนันดา ทาเกิด
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กชายอ่องงิน

้

ลุงต๊ะ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงจอย -
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงจิรสุดา อินตาพรหม

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กชายสุเมธ จะแล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กชายยุทธนา จินดา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๒๓

เด็กชายยอด ทุนแสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๒๔

เด็กชายมฑการต์ สุทธิประภา
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๘๑ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กหญิงกนกพร ลุงมน
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงมอญ ลุงออ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๒๗

เด็กชายชัชนันท์ ลุงแสง
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กหญิงชาลิสา ลุงคำ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กหญิงหอม คำแสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายแหลง ลุงกอ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๓๑

เด็กชายอ่อง ลุงขัน
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงคำอ่อง ลุงต่า

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายมอญแลง ปาหย่วย
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๓๔

เด็กชายเกษมศักดิ

์

ขัด
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๓๕

เด็กชายบุพกร ทองคำ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กชายเมืองแสง เจริญกิจ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กหญิงบัวคำ เมืองยวน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๓๘

เด็กหญิงนภัส ลุงปานโค่
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๓๙

เด็กหญิงนำฝน ใจดี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงแสงหน่อ คำแสง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กชายภูวดล สุภาษี
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๔๒

เด็กชายวันชัย ธนากร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๔๓

เด็กหญิงลูลู่ เจริญกิจ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กชายกร งุนไซ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงธิฆัมพร จันทรา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๔๖

เด็กชายเครือ ลุงหม่อง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๔๗

เด็กหญิงฐิติมา สร้อย
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงคำ ลุงปานโค่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงหลาว ลุงสม
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายกรกช เขือนแก้ว

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๕๑

เด็กชายธีระวุฒิ เชาว์แล่น
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กชายภัทรศัย วีระโจง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กชายรพีพัฒน์ กุณกัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๕๔

เด็กชายจิรวัฒน์ คำซาวสัน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๕๕

เด็กชายภานุพงศ์ วงค์เดช
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กชายเจนณรงค์ ไชยา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กชายพัชรพล พยาเทพ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กหญิงกฤติยาณี สารพฤกษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๕๙

เด็กหญิงญาณัจฉรา พัฒนาตน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๘๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงวนิดา เยาวะยำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ จินะทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๖๒

เด็กหญิงปยธิดา ทารักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงอารียา ต๊ะนา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๖๔

เด็กหญิงชนาภา คำนนท์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงนันทัชพร พรหมพฤกษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๖๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุริยะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กชายกฤษณ์พากร ไคร้หมู

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๖๘

เด็กชายณัฐพล ดีไธสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๖๙

เด็กชายชวัลวิทย์ ยาสมุทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงศิรินภา อริวรรณา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กชายจิระวัฒน์ สินเหล็ก
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงชนาภา ติใหม่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๗๓

เด็กชายณัฐภูมิ อินทร์วรรณ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๗๔

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

วงค์ปุกแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงสุมินตรา แสนเขียววงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๗๖

เด็กชายคณิศร คะศรีทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กชายภานุพงศ์ หัดธง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๗๘

เด็กชายสมพงษ์ อายี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กชายธนชน จันทร์วรรณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายพันธดนย์ จิตรง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กหญิงมินท์ธิตา เลิศสิริมันคง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๘๒

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วดุลดุก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงอาทิตยา สอนเสนา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กชายกฤษพิชัย สุวรรณะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กชายศิวกร จักขุเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๘๖

เด็กชายทักษนัย ดาวไทย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายคมสันต์ เลือดชัยพฤกษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายจักรพันธ์ ศรีจันตา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กชายพสิษฐ์ ภาโสภะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงพรนภัส คันธาเวช

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงกมลชนก ทวีผล
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กชายวรวุธ สมบุญโสด
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๙๓

เด็กหญิงอารียา ปาระมี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๙๔

เด็กหญิงกชกร ไชยบุญเรือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๘๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กชายเจษฎา สังข์เสือ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายฐิติกร ธรรมตา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๙๗

เด็กหญิงรัญชนา นันทิ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กชายรัฐภูมิ แยงพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กหญิงชุติมาภรณ์ คำหนู
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ โสภณจิตร

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงอภิษฎา วังษา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายธนากร แปงปน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายณัฐภัทร เครืองสนุก

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงมัณฑนา กองมณี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายภัทรดนัย จันทาพูน

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายธีรภัทร์ ข้าวสามรวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายอัมรินทร์ เปงปาง

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายณํฐชนนท์ โต๊ะเงิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงภัทราลักษณ์ เตชะลาย

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายไกรเชษฐ์ ดวงเลิศ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายณัฏฐกฤติ ตุ่นคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กหญิงญาณนันท์ ลาสุเร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๑๓

เด็กชายกิติกร อินใจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กชายศุภชัย ทวีคูณพูนทรัพย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์โพธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๑๖

เด็กหญิงพาทินธิดา สุปนชมภู
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๑๗

เด็กชายหริศ แหยมประเสริฐ
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายนิติวัฒน์ วรรณสิทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ คำนันท์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงธารทิพย์ อิืทธิวัฒนกุล

ื

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๒๑

เด็กหญิงศุภกร จตุธำรงชัยกุล
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กชายศานิต คงวิชัย
๐๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายธนกฤต บุญช่วย
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๒๔

เด็กชายสรวิชญ์ สมเจริญ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๒๕

เด็กหญิงปริยากร ปนดอน
๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กหญิงไผ่ ทิศลา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นุประชิต
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๒๘

เด็กชายเสฎฐพันธ์ พนิตธรรมกูล
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๒๙

เด็กหญิงปาริชาติ ริบแจ่ม
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๘๔ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายธนารักษ์ พรเกษม

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กหญิงหมวย ทองเงิน
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๓๒

เด็กชายทุนหล้า แสงเจริญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงแพรพลอย ชมภูงาม
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุปกรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงลักษณารีย์ ดวงมณี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๓๖

เด็กชายณัฏฐ์ดนัย เชือบริบูรณ์

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กชายศุภณัฐ กำแพงทิพย์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงณัฐกมล ต๊ะสุยะ
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กหญิงชนิษฐา ยอดชาย
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงดาริน จันทะโสม

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงดารา จันทะโสม
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กชายนที ลุงซอ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงปานทิพย์ มะโนธง
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๔๔

เด็กชายศุภณัฐ ดงแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงวันทนีย์ เลิศศิลป
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงสร้อยทอง ใจดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กหญิงณัฐริกา บุญเรือง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพชรเมืองไทย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงนัฐนรี สีหะวงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงมณีมณฑ์ สีตือ

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๕๑

เด็กหญิงวิภาพร ทัศน์พัสกร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ภุชงค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วรรณชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงอาทิตญา แสนเศษ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๕๕

เด็กหญิงเกตนิกา โชคมงคลคีรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๕๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ สุรินตา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กหญิงวรัมพร พนาสันติกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงฤทัย พยุหะวงศา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๕๙

เด็กหญิงสิริวิมล ไทยบุญราศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงกิติยา นาละออง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงพัตชรา วงษาปน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงมนปรียา
ก้องพนาไพรสณฑ์ ๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๖๓

เด็กหญิงสุดาพรรณ แซ่ว่าง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๖๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา ขนาดพัฒนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๘๕ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๖๕

เด็กหญิงวาสนา เวียงคำฟา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กหญิงธนาภา เชือพระซอง

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๖๗

เด็กหญิงครองขวัญ สิทธิตัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงเกวลิน ต่อสนิท
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๖๙

เด็กหญิงอลิษา หลีชัยกูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงกิติรัตน์ พรมลอย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๗๑

เด็กหญิงอาริษา เนมหาวัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ แซ่กือ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๗๓

เด็กหญิงอังคณา จาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๗๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปนเปยง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๗๕

เด็กหญิงวริศรา จันตา

๋

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๗๖

เด็กหญิงจิลาวัลย์ แก้วนินตา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงณปภา แซ่จ๋าว
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๗๘

เด็กหญิงจียาพร ไชยมงคล
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๗๙

เด็กหญิงวิลาสินี ชอบธรรม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงศศินิภา ขุนเพ็ชร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๘๑

เด็กหญิงกุลยา อย่างจา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๘๒

เด็กหญิงกมลเนตร มูลย่อง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๘๓

เด็กหญิงพิจิตรา สุวรรณมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา ปกรสิทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๘๕

เด็กหญิงจีรวรรณ สีดอกบวบ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๘๖

เด็กหญิงรุ่งไพริน เลิศชัยสหกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๘๗

เด็กหญิงมิงกลม แสงสรทวีศักดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงภัทรชยา จันทร์มาทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร มะลิกา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงแพรวนภา หมันเยือน

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๙๑

เด็กหญิงณิชกานต์ สิทธิพล
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงพรประภา เวียงคำฟา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กหญิงณัฐธิชา มูลผึง

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๙๔

เด็กหญิงสุพรรษา คำสิทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๙๕

เด็กหญิงเจนจิรา ปญญาเพือน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กหญิงสุภัทรา รัตนายืนยง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กหญิงรติมา นันทะสาร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๙๘

เด็กหญิงเกตน์สิรี แสนมี

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๒๙๙๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุ้งทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๘๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงสายฝน อาเคอ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงมายด์ อุดมขันธุ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงพัชราภา ราชกูลบุญทำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงกัลยามาศ แก้วมา

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงเขมิสรา เช้าปลายนา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงมณฑิตา กาเร็ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงดวงใจ แซ่ย่าง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงเกศินี ทายะมหา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๐๘
นางสาวณหฤทัย สิงหชงค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงนฤมล วงค์ษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ สินหมี

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แสนว่าง

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงตมิสา วงค์ม่าน

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๑๓
นางสาวอรุณี อย่างจา

๐๙/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงธันยพร มูลชีพ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๑๕
นางสาวธัญญารัตน์ ศรีไพศาล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๑๖
นางสาวอัญชลี โมรัง

๒๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๑๗
นางสาวเมนิสา แสนคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๑๘
นางสาวศิริลักษณ์ โชคมงคลคีรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๑๙
นางสาวพิลาพรรณ ฝนแยง

๑๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๒๐
นางสาวยอดฤดี เขตสงบคีรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๒๑
นางสาววศินี เวนวล

๑๗/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๒๒
นางสาวอำพร เลายีปา

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๒๓
นางสาวนายิกา ทิศใจ

๒๓/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๒๔
นางสาวสุวนีย์ แซ่กือ

๐๘/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๒๕
นางสาวนภาพร วิลาสสูงไกล

๓๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๒๖
นางสาวฐายินี จานเก่า

๑๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๒๗
นางสาวพิยะดา แซ่กือ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๒๘
นางสาวทิพย์สุดา มโนพะเส้า

๑๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๒๙
นางสาวกนกวรรณ โสจันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๓๐
นางสาวราตรี ทะนันไธสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๓๑
นางสาวธวัลรัตน์ ตันตี

๋ ้

๐๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๓๒
นางสาวลลิตา เบเซกู

๒๐/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงวราลี กรมหลวง

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายศุภฤกษ์ จะตุเทพ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๘๗ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงสุนิษา แสงศรี

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ เล่ห์แสน

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายธนเทพ จันทร์ตาใหม่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายรัชชานนท์ แดงชาติ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงกนกกาญจน์ แดงโอ๊ะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงธัญเรศ นรินทร์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงธนพร ยารังษี

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงอภิวรรณ วิสาปา

๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายสิทธิชัย อาชญาสิทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายพงศกร หมืนยอง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเหล่า
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

กัณทะศิลป
๒๗/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงณทนนท์ หลวงปางอ้าย

๒๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายวิศวะ วัชรศุภรณ์

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงจิรวรรณ ชูวัฒนกุล

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงเพ็ญประภา ทองชัย

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงสุภาพร ธัญสม

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงดวงหทัย เทพวงค์

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงดวงกมล เทพวงค์

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ปาระมี

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายวงศธร นันทะชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงสาธิกา จันทร์เทพ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายณัฏฐพล สารอิน

่

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงวรัญญา วงศาโรจน์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เตอะสกุล
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายโรจน์นที ชูศักดิพรจำรัส

์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงปณณพร อุ่นละม้าย

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายญาณภัทร คำสม

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ตุ้ยยวง

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายธนกร หนูเอียด

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ต๊ะเวียง

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายเฉลิมพร แซ่อ๋อง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายติณภัทร หนูเอียด

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายศุภกร มณีววรรณ

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนตอง วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงญาณิศา สร้อยมะโน

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนตอง วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงณัฐชยา เครืองคำ

่

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตอง วัดปาเหียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๘๘ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงปาณิสา ปญโญแสง

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนตอง วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงวริษา มณีรัตน์

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนตอง วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงสุรสา จันทร์ศิริ

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนตอง วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงอารยา ขันศิลป

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนตอง วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายวิชชากร จันทะวัง

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตอง วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายอนุภัทร คำโย

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตอง วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงปยะธิดา หวานแหลม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงกลินสุคนธ์

่

ภวันนา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงอยู่ ลุงต๋า

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ถาธัญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาบุก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงธิติมา แก้วบุญเรือง

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาบุก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายราชพฤกษ์ ธรรมขันธ์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์ยอง

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายฐิรพล บังคมเนตร

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายกฤตพัจน์ สุภายอง

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายวรากร คำตา

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายกรนัย ปงใจ

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ปนดอนตอง

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงพิชชาภา มาปนตา

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงกมลวรรณ สร้อยสุวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงพิชญา สุวรรณมา

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงรุจิรา คงฉิม

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายยศภัทร แสงผาบ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายทวียุทธ ทะทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายเจษฎา กุณมา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายรัฐภูมิ ภูดอนตอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายณัฐวัตร ศรีกอก

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายณัฐพล งามตา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายธนกร ชายน้อย

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายเกียรติภูมิ บุญสุข

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงศิริวรรณ์ วรรณหลวง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงพรรณรพี ฤาชา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงพิชญากร พรเอียม

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงเปรมณัฐดา แสนโพธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วยองผาง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๘๙ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จุ้มเขียว

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุวรรณมา

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงณัฐวรา แดงแสน

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๐๘ เด็กหญิงศศิประภาภรณ์

คำด้วงโรม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายเจตดิลก จักรแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายภานุพงศ์ เนตรผาบ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๑๑

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ธรรมศร
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กชายสิทธิพล ภาพสุรินทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๑๓

เด็กชายพุฒิพงษ์ จ๋าก๋าง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๑๔

เด็กชายอรรถกฤต บัวตูม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๑๕

เด็กชายเฉลิมพันธ์ ปนยูร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงอัญมณี ธรรมขันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๑๗

เด็กหญิงวรางคณา วงค์ยา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๑๘

เด็กชายสมชาย ปูจ่าม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๑๙

เด็กหญิงศิภาพรรณ จันทะวัง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงกิง

่

จินต๊ะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงเบญญาภา กุนานันท์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๒๒

เด็กชายนิรุทธ์ ทิศดอนตอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๒๓

เด็กชายรณชัย ธรรมขันแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๒๔

เด็กชายเอกชัย ธรรมขันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๒๕

เด็กชายพิพัฒน์ สุภายอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๒๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ปญญาผัด
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๒๗

เด็กหญิงจีรวรรณ ปนยูร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๒๘

เด็กชายจิรเดช เปงเมา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๒๙

เด็กหญิงจิดาภา อนันชัย
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายกิตตินันท์ ปวนสิงห์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๓๑

เด็กชายวรพงศ์ ง่วยเตจา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๓๒

เด็กชายกรกวี แสงวังคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๓๓

เด็กชายธนาธิป ธรรมเสนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๓๔

เด็กหญิงศิรดา ปญญา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๓๕

เด็กชายอานนท์ ชัยวงศ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๓๖

เด็กชายอชิรวิทย์ ขัดเรือน
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๓๗

นายเอกรัตน์ ภูดอนตอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๓๘

เด็กชายภานุพงศ์ กองเงิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๓๙

เด็กหญิงอินทิรา ทันใจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๙๐ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงญาณิศา ริพรม

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๔๑

เด็กชายธนพงศ์ จุ้มเขียว
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๔๒

เด็กชายธนภัทร ทนันวัง
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๔๓

เด็กหญิงชืนกมล

่

ใจวัง
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๔๔

เด็กหญิงรชยา ใจเรือน
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงวศินี ไฝตุ้ย
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๔๖

เด็กหญิงธันวา มาเปง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กหญิงบริบูรณ์ ตันแปง
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๔๘

เด็กหญิงกาญจนา คำตา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๔๙

เด็กหญิงจิรัชยา โนโชติ
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงวรัญญา สมบุญ

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กชายพีรณัฐ กองตูม
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๕๒ เด็กชายตัวแทนแห่งรัก
เรือนแก้วเทวา

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๕๓

เด็กชายสรสิทธิ

์

อุปรัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๕๔

เด็กชายชวกร พรมปญญา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กชายระพีพัฒน์ ปญญาผัด
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๕๖

เด็กหญิงศศินิภา แสนสองแคว
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๕๗

เด็กหญิงกนกวรรณ วงศยา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๕๘

เด็กหญิงรัชนีกร แสนสิงห์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กชายบุรธัช แก้วดอกรัก
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายสิริภพ หมืนอภัย

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๖๑

เด็กชายกษมา เปรียมสติ

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๖๒

เด็กหญิงพรทิวา ประเพ็ญธง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงกาญจนา สายอุ่น
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กหญิงเมธาวดี แก้วกันทา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ กุยวารี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๖๖

เด็กหญิงพรภิรมย์ เตชะวงค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กชายเชิดพงษ์ วงศ์เนตรนภา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๖๘

เด็กชายพชรกร ชัยวงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๖๙

เด็กหญิงอนัญญา ณะวัน
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงจารุมน หมู่หนอง

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงสาริณี คำเวียง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๗๒

เด็กชายภัทรพล วงศ์ขัติ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๗๓

เด็กชายศิวดล ใจปอม
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๗๔

เด็กหญิงอรนลิน เจนพนัสสัก
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๙๑ / ๑๐๙
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ลพ ๓๔๖๐/๓๑๗๕

เด็กชายปยากอน ทนุโวหาร
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๗๖

เด็กชายธีรภัทร์ ตาลน้อย
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๗๗

เด็กหญิงหฤทัย อยู่สมบูรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กหญิงจ๋ามเปา ลุงยะ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ ทำหมืนยอง

่

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงทิพย์สวรรค์ แม่นยำ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๘๑

เด็กหญิงคำหลู่ พรมมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงคำหอม พรมมา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กชายศราวุธ วงศ์ปนตา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๘๔

เด็กชายกฤษณรักษ์ ไทยใหม่
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๘๕

เด็กชายทรงพล ธิทา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กหญิงปานไพลิน ไทยใหม่
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๘๗

เด็กหญิงสโรชา กิติวงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๘๘

เด็กหญิงรุ่งไพลิน แสนบัวหลวง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๘๙

เด็กหญิงพิกุล ลุงวิ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงหลู่ ลุงซอ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๙๑

เด็กชายเพ ลุงซอ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๙๒

เด็กหญิงสายฝน ลุงกอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๙๓

เด็กชายเสกสรร พรมมา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงประวีณา ปนยูร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๙๕

เด็กชายบุญเปง ชัยยิงชัง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๙๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ลุงคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๙๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสนบัวหลวง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กหญิงอัมพร พรมมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๑๙๙

เด็กชายธนวินท์ เรียงตอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายบุญอนันต์ กาวารี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายอัครชัย ถาสนัส

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายอริญชัย ถาสนัส

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงนันทิยาพร โพธิยอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร วรรณกิจ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงรู วัดโปงรู  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา คำโอภาส

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายบัลลังก์ ธีรนันท์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงอนัญญาพร สวนจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายกรวิทย์ แสนละมูล

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงชมพูนุท พรมพฤกษ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๙๒ / ๑๐๙
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ลพ ๓๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงวีริสรา สินธุยะ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๑๑

เด็กชายกฤตเมธ คำโอภาส
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๑๒

เด็กชายภูรี ปูเงิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๑๓

เด็กชายศิวัช มะกอกทิพย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๑๔

เด็กชายภูริช บุญมาติด
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๑๕

เด็กหญิงบุษกร สมบัติ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๑๖

เด็กชายกฤษกร เขียวสาร
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๑๗

เด็กหญิงวรัณธร กรใหม่
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๑๘

เด็กหญิงอภิวรรณ มณีวรรณ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๑๙

เด็กหญิงมนัญชยา ต๊ะเสาร์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายพงษ์ศิริ บุญมาลัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๒๑

เด็กชายกรวิชญ์ ภิญโญจิตร์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศาตรา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๒๓

เด็กชายธีรภัทร กัณธรรม
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา บัวเกตุ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์ถวัลย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๒๖

เด็กชายธีรภัทร เสนจี

๋

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายการัณยภาส วังใจ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๒๘

เด็กชายกฤตพัฒน์ สุพรรณศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ต๊ะเสาร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงปพิชญา พินธุกาศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๓๑

เด็กหญิงสุภัสสร คำออน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๓๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พินธุกาศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์ปา
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๓๔

เด็กหญิงพัชราภา เทิดสุวรรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๓๕

เด็กชายติณณ์ ฉันกันชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๓๖

เด็กหญิงเจนจิรา ใจซือ

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๓๗

เด็กชายอภิวัฒน์ กัณธิยะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ กองคำมูล

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๓๙

เด็กชายวุฒิชัย กาวารี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงศศิมล เชือปน

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๔๑

เด็กหญิงธันย์ชนก สารีวงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๔๒

เด็กชายวีรพงค์ ผ่องผิว
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๔๓

เด็กชายพีรวิชญ์ คำตา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๔๔

เด็กชายธีระพัฒน์ จันทร์ตาใหม่
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๙๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ สุตาจันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๔๖

เด็กหญิงรวี สุขคุ่ย
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๔๗

เด็กชายชัยพฤกษ์ สอนแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กชายนทีพันธ์ ใหม่ปน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๔๙

เด็กหญิงเบญจพร ชมภูกาศ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายกันต์กวี แสงวังคำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๕๑

เด็กชายณัฐนนท์ สัตวุธ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กชายถิรวิทย์ ขัดอุโมงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำวังพฤกษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๕๔

เด็กหญิงแพรวา ลม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๕๕

เด็กชายธนธรณ์ โท๊ะทองซิว
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กชายธนกฤต ภูดอนตอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๕๗

เด็กหญิงเพียงใจ มุกมีค่า
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๕๘

เด็กหญิงพอใจ มุกมีค่า
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๕๙

เด็กหญิงรวิสรา ปนดอน
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงพิชญาภา ปาปาสัก

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๖๑

เด็กหญิงปรีระนุช กันธง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๖๒

เด็กชายภูวสินธุ์ วิลัยราช
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๖๓

เด็กชายโอภาส ศีขรปยะไพร
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กชายนพเก้า ไชยวัฒน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๖๕

เด็กชายกฤษดา อินปญญา

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๖๖

เด็กชายพงศธร ปนทัน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๖๗

เด็กชายภัคพล จุ้มเขียว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงปณิตตรา เรือนฟู
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๖๙

เด็กชายวชิรวิทย์ วงค์อุด
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายณัฐดนัย ทางาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๗๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เสนธรรม
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ใจใหญ่
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๗๓

เด็กชายศิวกร สุริยะสอน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๗๔

เด็กชายพุฒินันทร์ สุภา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๗๕

เด็กชายธนภัทร สิทธิบัว
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๗๖

เด็กหญิงณัฐวดี พงค์ดา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๗๗

เด็กชายสิริวัฑฒ์ ศิริ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๗๘

เด็กหญิงนริศรา ตาลน้อย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๗๙

เด็กชายปฎติวัฒฒ์ มูลรัง ษี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๙๔ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายชินภัทร ปนทัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๘๑

เด็กหญิงณัฎยา ณ ลำพูน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ชม ภูลัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๘๓

เด็กชายชัยเทพ อนุพงศ์พิพัฒน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๘๔

เด็กหญิงนันทชา มาปนตา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๘๕

เด็กหญิงพรญาณี หน่อชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๘๖

เด็กชายอัษฎาวุธ ตันวัน

๋

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายพรมนัส หมืนกันทา

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๘๘
เด็กชายปรัชญาวัฒน์ ไทยใหม่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๘๙

เด็กชายธนกฤต พินพวง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายศุภกฤต หลิงห้า

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กชายธนกร อิยะกาศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กหญิงนิชาภัทร คีรีมาศผล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๙๓

เด็กหญิงกุลนันทน์ บุญธรรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๙๔

เด็กชายภูวดล ศิริ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กชายธนวิชญ์ ศรีบุญเรือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๙๖

เด็กชายณัฐพล ซือหมือ

่ ่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๙๗

เด็กหญิงเบญจมาศ กุณมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๙๘

เด็กหญิงศุภิสรา จินา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงอภิญญา เอียมกัก

่ ๊

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงฐิตารีย์ จำบุญมา

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายนพดล การอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายปริญญา นวนคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงพลอยนารี แก้วทิพย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงสุภาวดี ปรัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายธนาวุฒิ มาแดง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายวรโชติ โสภา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายก้องภพ คำปญญา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงณัฐิดา บุตรสำราญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงสาวิตรี ซาวบุญตัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายดุสิต ดิผอ

๊

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงปยธิดา วงค์ชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กหญิงกมลชนก แสนมะโน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๑๓

เด็กชายธีรวัต สุวรรณมา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๑๔

เด็กชายจักรพันธ์ ขลัง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๙๕ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๑๕

เด็กชายอัฐพงษ์ ท้ายนาวา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๑๖

เด็กชายธันวา มหาครอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๑๗

เด็กชายศักดินนท์ กุมมารกาศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงญาณิน วนาคงประสงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กชายณัฐวัตร จะลอ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

ภัทรเกียรติขจร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๒๑

เด็กหญิงอริสา พงศ์ปญญาธร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงพัชรกัญญ์ ไพรทองคีรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๒๓

เด็กชายสุริยะ สนธิ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๒๔

เด็กชายภูมินทร์ นันต๊ะจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๒๕

เด็กชายธันวารักษ์ สิทธิราวี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงศรัณย์พร แก้วทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กชายณัฐพงศ์ กึนขุนทด
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๒๘

เด็กชายภูริณัฐ ฝนพรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๒๙

เด็กหญิงเยาวภา จันเขียว
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายณัฐกานต์ ไชยสูง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๓๑

เด็กชายอนุกูล ใหม่หม้อ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขนาดจิตรกร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๓๓

เด็กชายธนยุทธ มีแดง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วังพฤกษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กชายอรรถพล กาญจนศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๓๖

เด็กหญิงวรรณวิษา จะหา
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๓๗

เด็กหญิงอำภา

ประภาสกานต์โกศล ๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กหญิงอรวรรณ จะวอ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กหญิงพศิกา จะบู

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๔๐
นายศุภกฤต หลิว

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๔๑

เด็กชายทรงเดช ไชยรังษี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กชายธีรเดช อุ่นอินต๊ะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กชายนครินทร์ จ้อยผาจุก
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๔๔

เด็กชายวุฒิชัย ไชยเชษฐ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๔๕

นายนนทศักดิ

์

แก้วคำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กชายปณณวัตฒ์ มูลรังษี
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กชายทรงวุฒิ อดทน
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๔๘

เด็กชายชัยณชิต ณบางช้าง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๔๙

เด็กชายวาพัฒน์ ถุงแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๙๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๕๐
นางสาวสุธิตา นวลอ่อน

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กชายสถาพร ลิโป
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๕๒

เด็กชายธีรพงศ์ เสรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๕๓

นางสาวกัญญารัตน์ ขัดเรือน
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๕๔

นางสาวอาภาภรณ์ เยาะแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๕๕

นางสาวนารี จะหว่อ
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๕๖

นางสาวจุฬาลักษณ์ อะกะเรือน
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๕๗

นางสาวมาลี ไอ่ว่อ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๕๘

นายวิทวัฒน์ ขันคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๕๙

นายวรากร จันทร์หลวง
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๖๐
นายชนะกาน แสนสองแคว

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๖๑

นางสาวศศิธร ท้าวเทพ
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๖๒

นายไชยกร แสงเรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๖๓

นางสาววันเพ็ญ ไอ่ว่อ
๐๖/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๖๔

นางสาวศุมาลิน ทองน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๖๕

นางสุมาลี มณีวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๖๖

นางสุมาลี ไชยสิทธิ
๑๙/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๖๗

นางสาวหัทยาพร แสงดี
๐๙/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๖๘

เด็กชายณัฐพงษ์ อินต๊ะกอก
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กชายณัฐพล จิตนาริน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายวิทวัส วงค์เดือน

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๗๑

เด็กชายอนุพงศ์ อะกะเรือน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๗๒

เด็กชายอนุวัต จันทร์หลวง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กหญิงชนินาถ ขาหอม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กหญิงณัฐชา แก้วแสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๗๕

เด็กหญิงปวีณา งามเลิศ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๗๖

เด็กหญิงพิจิตตรา ญาณพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๗๗

นางสาวรัญญา ปานาย
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงลานนา ตันกุล
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๗๙

เด็กหญิง .ใหม่ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๘๐
นางสาวอ่องแสง ลุงแขก

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๘๑

เด็กหญิงมนปรียา วิลัยราช
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๘๒

เด็กหญิงจันทนิภา ฝนฉางข้าว
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๘๓

เด็กหญิงณัฐริกา วิรัช
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๘๔

เด็กหญิงบุญทริกา ขัดเรือน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๙๗ / ๑๐๙
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จางวาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กหญิงแสงสิง

่

ยีสาม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๘๗

เด็กหญิงอัญสุดา จันทร์กระจ่าง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กชายเจษดาภร ขันโปธิ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๘๙

เด็กชายพงศธร หอยแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายสุเมธ มณีกัน

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๙๑

เด็กหญิงภาวินี แก้วแสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กหญิงมอญสี ตอนะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๙๓

เด็กหญิงใส จิง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๙๔

เด็กหญิงอชิรญา มาปนตา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๙๕

เด็กชายทรงพล วงศยา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ธรรมวงศา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๙๗

เด็กหญิงภูมิรัตน์ ไชยเสน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๙๘

เด็กหญิงวรรณิสา โตะยีหล๊ะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๓๙๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ หล้าแปง
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายกฤษนัย วงศยา

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายชัยชนะ ปาสวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายณัฐพันธ์ สุยะสอน

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๐๓
นายธนดนย์ กันเนตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายธีรภัทร ปรารมภ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายภูวดล อิยะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายสงกรานต์ เรืองศักดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงชญากานติ

์

ขัดเรือน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงชนิตา แขกแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงธันวา กาวารี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๑๐
นางสาวนวล ลุงมล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๑๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุขา
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงอาภาศิริ อะกะเรือน
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อินกองงาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๑๔

เด็กชายนครินทร์ วิญญาเงือก
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๑๕

เด็กชายนรากร โพธรา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๑๖

เด็กชายปุณณภพ บุญพิลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๑๗

เด็กชายวิชญะ ซาวบุญตัน
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กหญิงพลอยชมพู ปารัตน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๑๙

เด็กหญิงวรรณนภา อะกินแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๙๘ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงสริญญา ปนต๊ะปาง

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๒๑

เด็กหญิงภิญญาดา แก้วยองผาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๒๒

เด็กหญิงสุรดา มาเปง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงชนิสรา อัจฉริยมนตรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๒๔
นางสาวทิพย์พวรรณ์ ปนยูร

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๒๕

นายชนะชาติ คำชิต
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๒๖

นายณัฐพงค์ กันสุยะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๒๗

นางสาวปอย ลุงออ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๒๘

นายนพเก้า ปนปา
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๒๙

นางสาวมะลิวัลย์ ดาววงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๓๐ นางสาวประกายทิพย์
สวัสดิบรรพต

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๓๑

นายชัชวาล แก้วแว้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๓๒

นายนพวิชญ์ อินใจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๓๓

นางกมลทิพย์ สายสุวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๓๔

นางรุจิรา ชัยวัง
๑๕/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๓๕

นายรัตพล รักษ์พนาวารี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๓๖

นายสมบูรณ์ นิธิไพจิตมาศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๓๗

นายสิทธพร จะลอ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๓๘

นางสาวมณีวัน ดวงแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๓๙

นางสาวชมพูนุช รักพรหม
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๔๐
นางสาวนันท์ชพร ศรีแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๔๑

นายสรวิชญ์ จาระบู
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๔๒

นายหนุ่มเสก ครืดแฮ
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๔๓

นายศรราม ศักดิบำเพ็ญกุล

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๔๔

นายสุระศักดิ

์

สิริเมธีตระกูล
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๔๕

นายเจษฎา ตาแถะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๔๖

นายปรัชญา
วิทยาประสานกิจ ๐๙/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๔๗

นายสุรศักดิ

์

โกมลช่อมาลี
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๔๘

นายณัฐนัย ใจนวล
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๔๙

นายสุวันดี ลุงทุน
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๕๐
นางสาวทองไทย นามแสง

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๕๑

นางสาวแสงพร ทองชัย

๑๘/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๕๒

นางสาววรนุช อรุณวรรักษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๕๓

นางสาวหญิงอ่อน -
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๕๔

นางสาวอรณี แซ่วะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๙๙ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๕๕

นางสาวอะเลมะ เปยผะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๕๖

นางสาวภคนันท์ แซ่ลี
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๕๗

นางสาวจารุณี แซ่ว้าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๕๘

นางสาวสุชาดา แซ่ว้าง
๓๐/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๕๙

นางสาวทัศนีย์ หล้าหลวง
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๖๐
นางสาวนรากร กนกไพรวัลย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง

วัดหนองสมณะธาดา
 

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๖๑

เด็กหญิงหอม แซ่หลี

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๖๒ เด็กหญิงบุษบาธารทอง
วงค์คม

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๖๓

เด็กหญิงอ้อนริน ต๊ะส่วย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๖๔

เด็กชายธีรดนย์ พรหมพนัส
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๖๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ปวงสุวรรณ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๖๖

เด็กชายนนทฤทธิ

์

วันสี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๖๗

เด็กชายสวโรจน์ ปงพยอม
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๖๘

เด็กหญิงกมลพรรณ คำพยอม
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๖๙

เด็กหญิงนนท์ธิดา พรหมพนัส
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงภัทรวรรณ แฮดพนัส

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ ทิประมูล
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๗๒

เด็กหญิงจันทกานต์ สมคำ
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๗๓

เด็กชายสายฟา วันแรง
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๗๔

เด็กชายแสง ลุงคำ
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๗๕

เด็กชายณัฐพร มูลโลก
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๗๖

เด็กชายเล่ารู ใจงาม
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๗๗

เด็กหญิงธิดาพร -
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๗๘

เด็กชายพีรพงค์ คำศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๗๙

เด็กชายตะวัน แสงดาว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงกันยาพร แสงนุ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๘๑

เด็กชายฉัตรดนัย รัตพนัส
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๘๒

เด็กหญิงจินดา เมา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๘๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ลุ่งส่วย
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๘๔

เด็กหญิงพลอยดาว ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๘๕

เด็กชายสมบูรณ์ แค
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กหญิงละเท ลุงมล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงมล ลุงมล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๘๘

เด็กหญิงชืนฤทัย

่

ลุงกาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๘๙

เด็กหญิงโบแดง คำแดง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๐๐ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงกาญจนา เขียวใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลุงเฮือง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๙๒

เด็กหญิงพรนภา ลุงเฮือง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กชายสุรชัช พรหมพนัส
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๙๔

เด็กหญิงลำไย ยอดแสง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายแสงวัน ตันเพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๙๖

เด็กชายคำคง แก้วคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๙๗

เด็กหญิงเอืองคำ

้

ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กหญิงวันดี ลุงเคอ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๔๙๙

เด็กชายพลลภัตม์ ใจยุ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงสายเงิน ลุงอ่อง

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายเสียงเมือง ลุงคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายเขียว ลุงคำ

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงนำฝน เชียงคำ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงบัวเงิน ลุงสู้

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายอ่องบุญ ลุงคำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายเฉลิมวัน วีซ่า

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงผองมอญ ลุงติ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายณัฐพล เอียงการ

้

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงปงปอง ลุงจา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงลาหย่ง มิน

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๑๑

เด็กชายคำหล้า ปอจิ่ง

่

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๑๒

เด็กชายคิดส่วย วีซ่า
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๑๓

เด็กหญิงเรไร ทุน
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๑๔

เด็กหญิงขิงอ่อน ลุงเขือน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๑๕

เด็กหญิงณัฐนิชา น้อยเดช
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๑๖

เด็กหญิงดาว คำ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๑๗

เด็กชายอาจิง มิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๑๘

เด็กหญิงธันวาภรณ์ เข็มเกาะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๑๙

เด็กหญิงชนิตา สุวรรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา นันตีสู้

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๒๑

เด็กหญิงพิกุลทอง สมลิคุณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๒๒

เด็กหญิงธันยา ลุงวิชะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๒๓

เด็กหญิงคำอ๋อม ลุงอ่อง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๒๔

เด็กชายสมชาย ลูสัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๐๑ / ๑๐๙

้
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ลพ ๓๔๖๐/๓๕๒๕

นายหลู่ ลุงคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๒๖

เด็กชายอู เชียงคำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๒๗

เด็กชายอาทิตย์ อือจา

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๒๘

เด็กหญิงพิชามญช์ พรหมมาเหล็ก
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๒๙

เด็กหญิงวาสนา ลุงตี

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายณัฐพงศ์ วงค์สถาน

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๓๑

เด็กหญิงวราศิณี ใจจิตแจ่ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๓๒

นายนรากร ลุงวิชะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๓๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ ปลิดกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๓๔

เด็กชายอายลู ลุงมาด
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๓๕

เด็กชายสายแลง มันคง

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๓๖

เด็กหญิงมณีวรรณ ลุงวิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๓๗

เด็กหญิงแสงระวี ลุงยะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๓๘

เด็กชายอัครเดช ลุงปาน
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๓๙

เด็กหญิงพรธีรา บุญรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงสายสุนีย์ ยะคำแจ้

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๔๑

เด็กชายปยะพงษ์ ทะนันชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๔๒

เด็กชายกรณ์ดนัย ถาพยอม
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๔๓

เด็กหญิงปวีณา ลุงหมอก
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๔๔

เด็กหญิงพีรยา แสงทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๔๕

เด็กหญิงน้องนิด มันคง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๔๖

นายอาทิตย์ แซ่ลี
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๔๗

เด็กชายเกษมสันต์ ดำอุไร

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๔๘

เด็กหญิงละขิน

่

ลุงหม่อง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๔๙

เด็กชายมงคล ขันสวะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ หัสตกรรม

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๕๑

เด็กชายจักรกฤษ อินจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๕๒

เด็กชายฆนาการ กิงพวง

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๕๓

เด็กชายคมสันต์ คำดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๕๔

เด็กชายทักษ์ดนัย ค้างคีรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ ลาครึ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๕๖

เด็กชายปยะมล ตาดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๕๗

เด็กชายพงศ์สุภา ดีเงิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๕๘

เด็กหญิงกันยา จุมปานำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๕๙

เด็กหญิงกานต์สินี นะกาลัง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๐๒ / ๑๐๙

้
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ลพ ๓๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงจันทกานต์ อินทร์เมา

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๖๑

เด็กหญิงชุติมา นิเงิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๖๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กอนแก้วน้อย
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๖๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ เงินต๊ะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๖๔

เด็กหญิงสุชาดา ค้างคีรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๖๕

เด็กหญิงกมลพรรณ พีระเชือ

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๖๖

เด็กชายปติพงษ์ ปางสวัสดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาเลา สาขาผาด่าน วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คีรีรัตนชัยกุล
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเลา สาขาผาด่าน วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๖๘

เด็กหญิงอารยา ผาด่านประเสริฐ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเลา สาขาผาด่าน วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๖๙

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

โยธา
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ

วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงรสิตา ใจหล้ากาศ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ

วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กหญิงกรกช ปงผางนิมิต
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ

วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๗๒

เด็กหญิงชลธิชา อินตา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ

วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๗๓

เด็กชายณัฐชนนท์ มาตุทาคาม
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๗๔

เด็กชายธนกฤต ปางสมัย
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๗๕

เด็กหญิงรินรดา วิวัฒนากาศ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๗๖

เด็กชายธนาวุฒิ ธนศรีวรกุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๗๗

เด็กชายพัทธนันท์ แสนวิโรจน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๗๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วเพ็ญเลาวงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๗๙

เด็กชายกวี เลาทาศิริ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงนภัสสร ผาแดงชัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๘๑

เด็กชายธีรภัทร ปางสวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๘๒

เด็กชายกิติพงศ์ ปงผางวงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๘๓

เด็กชายปยะพงศ์ อินตา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๘๔

เด็กชายอนันต์ ประยงค์คีรีนิตย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๘๕

เด็กหญิงนำฝน ผาด่านวิชัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๘๖

เด็กหญิงชลธิชา เรือนแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กชายพงษ์สวัสดิ

์

อุตตมะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๘๘

เด็กชายสงกานต์ มาตุทาวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๘๙

เด็กชายสุขสันต์ ปงผางสกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงวาสนา สวัสดิบรรพต

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๙๑

เด็กชายธนพล ปงวนาดอน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๙๒

เด็กชายวรพรต สูงพนาดอน
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๙๓

เด็กชายสุเมธ ประยงค์คีรีนิตย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๙๔

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ผาด่านคีรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๐๓ / ๑๐๙
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ลพ ๓๔๖๐/๓๕๙๕

เด็กชายคัมภีร์ ประยงค์คีรีนิตย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๙๖

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วเพ็ญเลาวงศ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๙๗

เด็กชายธนวิชญ์ ขนาดพัฒนา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๙๘

เด็กชายเอกพล ผาแดงชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๕๙๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปะนอกดง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายกวีเอก ปางอรุณโรจน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายณัฐกร ชัยด่านพิสูจน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายณัฐพล ขนาดฉายา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายวุฒิชัย ด่านไพรศักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายณัฐธัญ ยอดเขา

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายเอกชัย ปางรุ่งฟา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายอโณทัย คีรีไพรสกุลพงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กชายภูวดล ปางอรุณโรจน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายตาทิพย์ ผาด่านพัฒนา

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงศรีสุดา สานทรายคำ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงพรชิตา สุขเมืองชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง

วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๑๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา คู่สอน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง

วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๑๒

เด็กหญิงโสภิตา ติบคำ

๊

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง

วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๑๓

เด็กหญิงเด่นณภา เปงดอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ พะซอ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม

วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๑๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ติบเงิน

๊

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๑๖

เด็กหญิงสุภนิดา ดีดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม

วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๑๗

เด็กหญิงพรทิวา ดอกติบ

๊

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๑๘ เด็กหญิงตรีทิพพยนิภา
หล้าดอก

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๑๙

เด็กหญิงอารยา วังงิว

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายนิติภูมิ หม่อมปญญา

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๒๑

เด็กชายอดิสร ปญญาเยาว์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กชายทวีโชค ลุงแหลง
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๒๓

เด็กชายสุชาติ จองอินต๊ะ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๒๔

เด็กชายอินต๊ะภพ ลุงจอ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๒๕

เด็กชายอัษฎาวุธ มูลนาศักดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๒๖

เด็กชายอาทิตย์ -
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๒๗

เด็กหญิงเอมอร ใจหม่อง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๒๘

เด็กหญิงฟา ภูเขียว
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๒๙

เด็กหญิงณัฐนิชา หัตถกอง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๐๔ / ๑๐๙
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ลพ ๓๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงเพ็ญพร กองแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๓๑

เด็กหญิงกานต์รวี ทองเภา
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๓๒

เด็กหญิงลอย เซียมราย
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงภัณทิรา ปญญา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๓๔

เด็กชายพิตตินันท์ สุริยะมะโน
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๓๕

เด็กชายวรากร แสนสง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๓๖

เด็กหญิงคำอ่อน ลุงติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๓๗

เด็กหญิงพิศมัย ลุงติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงอุษา นามุง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๓๙

เด็กชายหน่อเครือ ลุงตี

๋

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงพรวลัย ใจยศเส้า

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๔๑

เด็กหญิงอรสิรินยา จันทะสงเคราะห์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงมณฑกานต์ เถนนิยม

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๔๓

เด็กหญิงอารี พอใจ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๔๔

เด็กชายทอง เซียมราย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๔๕

เด็กชายธนกฤตย์ ผาปรางค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๔๖

เด็กหญิงชัญญานุข มูลนาศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๔๗

เด็กหญิงศรุตา อุนต้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๔๘

เด็กหญิงแสงเดือน อินต๊ะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๔๙

เด็กชายเปา ลุงต๊ะ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายเนติ ลุงอ่อง

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๕๑

เด็กชายจริง ปากน้อย
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๕๒

เด็กหญิงพริกไทย บุญมี
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๕๓

เด็กหญิงแสง ลุงรำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๕๔

เด็กชายคุณานนท์ มะโนสกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๕๕

เด็กชายอ๋อง ลุงทูน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๕๖

เด็กหญิงรินลดา ใบเงิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๕๗

เด็กหญิงพนิดา ลุงจิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๕๘

เด็กชายสมศักดิ

์

ลุงแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๕๙

เด็กหญิงอ้อมเดือน รุ่งเรือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายทูน ลุงอ่อง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๖๑

เด็กหญิงศิริพร ทองคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๖๒

เด็กชายสมชาย ปยะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๖๓

เด็กหญิงทวยคำ นายเฮือง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๖๔

เด็กชายหม่อง ปางน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๐๕ / ๑๐๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๖๕

เด็กหญิงวรัญญา เกียงหนุน

๋

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๖๖

เด็กชายภานุพงษ์ ปละอุด
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๖๗

เด็กชายภานุพัฒน์ ปละอุด
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๖๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

มะโนเสาร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๖๙

เด็กชายอธิวัฒน์ แยงคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายจงรักษ์ เขียวดี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๗๑

เด็กหญิงสุภัสสรา มะโนเสาร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๗๒

เด็กหญิงเนตรนภา ดอกพอน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๗๓

เด็กชายวิชญะ ณ ลำพูน
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรแสง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๗๕

เด็กหญิงสิรินยา แสนแก้วกาศ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๗๖

เด็กชายสุรพิทักษ์ ตรีครบุรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๗๗

เด็กชายบัณฑิต มีทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๗๘

เด็กชายเสฏฐวุฒ อุทธิยาเส้า
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๗๙

เด็กหญิงการะเกตุ มาตุทาวิสัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายอานนท์ แดงศักดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๘๑

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ธรรมไชย
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๘๒

เด็กหญิงวิภาวดี สุพรรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๘๓

เด็กหญิงธัญภรณ์ ไชยเสน
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๘๔

เด็กชายพัทธดลย์ ทนันศรี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๘๕

เด็กชายอัคคเดช หมืนแยง

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๘๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วรรณไทย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๘๗

เด็กชายนรกานต์ คำพิโล
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๘๘

เด็กหญิงชลธิชา บรรเทา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๘๙

เด็กชายประพันธ์ สิทธิดง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายณัฐวัตร ตุ้ยดง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๙๑

เด็กชายปกาศิต จันทิดง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๙๒

เด็กชายจาตุรนท์ กันทะจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๙๓

เด็กชายศักดิสดี

์

ใจเมือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๙๔

เด็กชายวชิรวิชญ์ เชียงชีระ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๙๕

เด็กหญิงณัฏฐิกา จินายะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๙๖

เด็กหญิงปยะธิดา เขียวหน่อเมือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๙๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ จินาการณ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๙๘

เด็กหญิงพิชญา ปญญาวงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๖๙๙

เด็กชายนรชัย คำพิโล
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๐๖ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงหฤทัย ตาจุมปา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงสุภิสรา บุญยวง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๐๒
นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณพนาสุข

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๐๓
นางสาวจันทร์วรรณ วิทูชำนาญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๐๔
นางสาวฐานิดา เปงโก๊ะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๐๕
นางสาวพรพิมล ติบแก้ว

๊

๑๖/๐๘/๒๕๓๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๐๖
นางสาวณัฏฐนิชา

กระจ่างกิจชมชิด
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๐๗
นายธาวัน เซ่งจ่าว

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๐๘
นางสาวกมลเนตร แซ่มัว

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๐๙
นางสาวจีรภา เลาหาง

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๑๐
นางสาวณัฐพร สัณฑ์วนาคีรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๑๑

นางสาววัชรีย์ แซ่หว้า
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๑๒

นายจีระศักดิ

์

เนติธรรมกูล
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๑๓

นายอภิชัย แซ่ย่าง
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๑๔

นางสาวระวี เลาว้าง
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๑๕

นายกฤตภัทร ระเห็จหาญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๑๖

นายไกรบุตร เกษตรกุลทรัพย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๑๗

นายไตรภพ ศุภมิตรอนันต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๑๘

นายธงชัย แซ่วะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๑๙

นายนิติชัย ใจซือ

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๒๐
นายสมบูรณ์ กุลสุพรรณรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๒๑

นายอภิชาติ หยกวิภัยกุล
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๒๒

นางสาวกนกพร ขจีวิไลลักษณ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๒๓

นางสาวกัญญา แซ่จ้าง
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๒๔

นางสาวกาญจนา แซ่เฮ่อ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๒๕

นางสาวกาญจนา เจริญเจ้าสกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๒๖

นางสาวขนิษฐา พัฒนเกียรติชีวิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๒๗

นางสาวจารุณี พีระวัฒน์คงทน
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๒๘

นางสาวจีรวัฒนา แดงสวาท
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๒๙

นางสาวจุลลดา ศรีเมืองกาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๓๐
นางสาวชนกทิพย์ พูเจริญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๓๑

นางสาวชนาภา แก้วยะวงค์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๓๒

นางสาวณหทัย กาญจนไพลิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๓๓

นางสาวทัศนีย์ เลาย้าง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๓๔

นางสาวธัญมาศ ทาธิ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๐๗ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๓๕

นางสาวนงนุช นภาเรืองอุไร
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๓๖

นางสาวนิภาดา ติบคำ

๊

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๓๗

นางสาวเนาวรัตน์ แซ่เจ๊า
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๓๘

นางสาวบัวทอง เตชะเลิศพนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๓๙

นางสาวปณิณฏา พยนต์ศักดาภาส
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๔๐
นางสาวพรพิมล ฝนดอยพนา

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๔๑

นางสาวมุทิตา บุญเปง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๔๒

นางสาวรักชดาพร เผ่าคีรีพนา
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๔๓

นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่เห่อ
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๔๔

นางสาวรุจิรางค์ นกเถร
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๔๕

นางสาวลลิดา เสาร์นุ
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๔๖

นางสาววนาพร สีสุวรรค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๔๗

นางสาววลัยพรรณ เมธากุลวดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๔๘

นางสาววัชราพร เปงดอก
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๔๙

นางสาววิยะดา กุลสุพรรณรัตน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๕๐
นางสาววิไลภรณ์ แซ่เห่อ

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๕๑

นางสาวศศิกานต์ ติบแว

๊

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๕๒

นางสาวศศิปรียา วังงิว

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๕๓

นางสาวสลิลทิพย์ กุลธนภูมิปญญา
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๕๔

นางสาวสิริกุล เสกสิทธิวรกุล

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๕๕

นางสาวสุกัญญา แซ่ย่าง
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๕๖
นางสาวเสาวลักษณ์ นุเงิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๕๗

นางสาวหนึงธิดา

่

แซ่เฒ่า
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๕๘

นางสาวอรชร ใฝกุศลอภิชน
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๕๙

นางสาวอริศรา วงค์ฝน
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๖๐
นางสาวอารียา วังงิว

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๖๑

นางสาวศลิษา แก้วเมืองมูล
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๖๒

นายจีรวุฒิ

์

ขวัญธนเกียรติ
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๖๓

นายปฏิพล บรรพตธรรมา
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๖๔

นายรณชัย สุขันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๖๕

นายวีรเดช พิทักษ์ไพร
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๖๖

นายศรายุธ ตุ่นฝน
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๖๗

นางสาวกาญจนา เลาวือ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๖๘

นางสาวจิณห์นิภา ปุดแค
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๖๙

นางสาวจุรีพร เลาลี
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๐๘ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๗๐
นางสาวเจนจิรา พนาลัยสถิตย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๗๑

นางสาวฐิตาพร ครองใจชาวดอย
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๗๒

นางสาวณัฐพร ปอปาลี
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๗๓

นางสาวพรนภา ดิลกพาณิชย์กุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๗๔

นางสาวบุษบา กองก่อเกียรติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๗๕

นางสาวปทมาพร เลิศพงษ์พาณิชย์
๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๗๖

เด็กหญิงคันธรส มาธุสรสวรรค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๗๗

เด็กหญิงพรไพลิน ดวงจันทร์สุรีย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๗๘

เด็กหญิงลัดดาพร สุขปน

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๗๙

นายมงคลชัย แซ่จาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๘๐
นายยศพล เเซ่ว้าง

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๘๑

นางสาวพรสินี เบียชกู่
๐๑/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๘๒

นายเกียติศักดิ

์

ยืนยงคีรีมาศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๘๓

นายมงคล พนาสัยสถิตย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๘๔

นายวราวุธ แซ่ย่าง
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๘๕

นางสาวจันทราพร หนูวัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๘๖

นางสาวรัตนา ตะละนะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๘๗

นางสาวจตุพร วงศ์อุ๊ด
๑๑/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๘๘

นายสุรชัย ่ลีธนายง
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๘๙

นายเอกชัย อาหยิ
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๙๐
นางสาวญานีลักษณ์ แสนยากุล

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๙๑

นางสาวรจณี แปงแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๙๒

นางสาววยุรา แซ่เห่อ
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๔๖๐/๓๗๙๓

นางสาววรนุช ดอกสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเสนาบดี)

เจ้าคณะภาค ๗

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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