
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำพูน  ภาค ๗

ส่งสอบ ๑,๖๗๔ คน ขาดสอบ ๔๒๘ คน คงสอบ ๑,๒๔๖ คน สอบได้ ๘๓๒ คน สอบตก ๔๑๔ คน (๖๖.๗๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ กาสา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงหล้าโหย่ง ลุงจ่าม

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๐๓
นายก้องหล้า แสนมา

๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายคุโณดม แพทย์รัตน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงฐิติพร ลำพิมาย

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายศราวุธ สิงห์ทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายธนพล ลือศักดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายธีรวัฒน์ ลือศักดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๐๙
นายฐิติกร มีกิน

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๑๐
นายณรงค์ศักดิ

์

จันทะพิงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๑๑
นางสาวทิพย์รัตน์ ทองมูล

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๑๒
นายยุทธชัย กันยะธง

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๑๓
นายวัชรพงษ์ มานารักษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๑๔
นายวีรศรุต ทิศา

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๑๕
นายสุทธิรักษ์ วงวิริยะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๑๖
นายหาญทนง บุญชุม

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๑๗
นายอำนาจ สุกใส

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๑๘
นายชินดนัย พูลพจน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๑๙
นายณัฐวุฒิ ชมบุรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๒๐
นายนพดล จันทวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๒๑
นายพงษ์ไพบูลย์ นันต๊ะกาศ

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๒๒
นายพรเทพ ฉันทะ

๑๓/๐๒/๒๕๓๙

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๒๓
นายอานนท์ ยิมเสงียม

้ ่

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๒๔
นายเจษฎา ขัดเชียงราย

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๒๕
นายก้องเกียรติ แก่นแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๒๖
นายณัฐพงษ์ ศุภฤกษ์หฤทัย

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๒๗
นายณัฐพล เศษลาว

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๒๘
นายนพรัตน์ อาทร

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๒๙
นายนลธวัช พนาลีจรุง

๑๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๓๐
นายพงษ์พิทักษ์ แก้วเมืองมา

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๓๑
นายพีรพัตร์ ศรีสุขหู้

๒๖/๐๖/๒๕๓๙

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๓๒
นายภาสกร ปางวิสัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๓๓
นายวรเมธ ไชยศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๓๔
นายวุฒินันท์ อินคำ

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๓๕
นายศักดา มูลโลก

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๓๖
นายสงกรานต์ ส่างตุละ

๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๓๗
นายสมยศ อำภา

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๓๘
นายสัจจะ สิงขรชัยรัตน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๓๙
นายอธิคม จันทร์ศิริ

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๔๐
นายอรรถพงษ์ เด่นเจิดจ้า

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๔๑
นายอาคเนย์ ยาใส

๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๔๒
นายอาทิตย์ ทรงอาจหาญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๔๓
นายเอกพงษ์ ตาดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงรชิญาภา เปยงเก๋

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายกิตติทัต จันตาธรรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงขณิฐ วงศ์ชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงฆีโรชา โยศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงจิรัฏฐ์อร กองคำ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายจิราธิวัฒน์ ปญญามูล

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ อ้นเกตุ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายณภัทร ใจกลางดุก

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ลือเรือง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงณัฐธิดา สุนชาติ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงณัฐวรา เขือนแก้ว

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงณิชา ไซโต

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงณิชาภัทร ชมภูธัญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงณิชารีย์ จันตัน

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงธัญชนก ศิริคำฟู

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายธีรเทพ ศรีฟอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๒ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายนนทพัทธ์ สายเครือง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายนวพร จิตนารินทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงนีรพัฒน์ ปญญาวีระวงศ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงปพิชญ์ชญา จะงาม

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๖๔ เด็กหญิงประวาลปทม์
พิทาคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายปราชญา โตปนใจ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงพรรณพษา ศรียาบ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงพิชชาภา อุไรสาย

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงพิชญาภา ใจจิต

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดวงสถาน

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ วงศ์นันท์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ วณิชานุกุลยกิจ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายภูรินทร์ หงษ์โสดา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายภูริพัฒน์ คำภิคำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงมทียา วงค์ชัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายมัธย์นัย ไวว่อง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงรติกานต์ มูลธิจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงรตินันท์ จินา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงรมย์ธีรา ตาแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงรวินันท์ เสนาวารี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงลักษิกา ผุสดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทีปรึกษา

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายวรปรัชญ์ สิงห์งาม

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงวรรณนิสา เพ็ญธง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงวิรัลพัชร ละมูล

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงวิลาสิณีย์ ปนทะแค

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงศริยา ปาระศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายศิวกร สุบัวเขียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายศิวกร เทียงบูรณธรรม

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายศุภณัฐ กันไชยสัก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายศุภโชค สุนันต๊ะ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายสิทธิพงษ์ ยศพิมสาร

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงสิริกาญจน์ ประเสริฐธนพล

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงสุชานันท์ ตาอ้าย

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๓ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงสุติวพร เจริญไธสงค์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงอธิชา พานิชพัฒนากิจ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายอนุวัตร สุริยันต์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงอภิญญา นิมกิง

่ ่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายอภิรวิชญ์ ฝนต๊ะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงอมลรดา ภคบวร

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายอัมรินทร์ เสนา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายโรจนัสถ์ สุวรรณเรือง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงเนตรนรินทร์

ริบแจ่ม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายสกาย ออดแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๐๕
นางสาวกรกนก ติบแดง

๊

๐๗/๐๙/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๐๖
นางสาวกรรณิการ์ ใจแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๐๗
นางสาวคณัสนันท์ ซางนำ

๑๑/๐๔/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๐๘
นางสาวจารุพร พัฒกระโทก

๐๕/๐๖/๒๕๒๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๐๙
นายจิรภัทร์ เปงกาศ

๑๐/๑๐/๒๕๑๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๑๐
นางสาวชลธิชา อุ่นมาลี

๑๖/๑๐/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๑๑

นายโชติกา ใจอักษร
๑๕/๐๘/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๑๒

นางณัชชนม์ เขือนแก้ว

่

๒๙/๑๐/๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๑๓

นายณัฐพล สุภาวงค์
๓๐/๐๗/๒๕๐๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๑๔

นางสาวทัศนีย์ คงคา
๐๔/๐๓/๒๕๒๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๑๕

นายธนัท นันต๊ะกาศ
๐๒/๐๒/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๑๖

นางสาวธิดารัตน์ สุต๋า
๐๗/๐๖/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๑๗

นายธีรวุฒิ สมวะเวียง
๐๙/๑๑/๒๕๐๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๑๘

นายนิรันดร์ ยะเมฆ
๐๘/๐๖/๒๕๒๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๑๙

นางสาวเบญจรัตน์ พันวัน
๒๖/๑๐/๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๒๐
นางพิมพา เลสัก

๐๗/๐๖/๒๕๓๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๒๑

นางเพชรนภา คำธิยศ

๒๘/๑๑/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๒๒

นางสาวภักดิพร วิยะกัน
๐๙/๐๘/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๒๓

นางสาวมณีนุช ทิพย์จักร
๐๗/๑๑/๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๒๔

ว่าทีร้อยตรีรังสรรค์

่

จันทร์ลาย
๐๖/๐๘/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๒๕

นางรุ่งทิวา แววแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๒๖

นายศรีทน มหาวันชัย
๐๙/๐๗/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๒๗

นางสาวศศิวิมล วงศ์ศายะ
๓๐/๑๐/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๒๘

นางสิริกร ปนดอนตอง

๒๗/๑๒/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๒๙

นางเสาวณี กิติศักดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๔ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๓๐
นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์คำ

๐๔/๑๒/๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๓๑

นางสาวอำพร ไชยะพูน
๒๗/๐๒/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๓๒
นางสาวธัญญาลักษณ์

คงวิชัย
๐๑/๑๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๓๓

นางสาวกรรณิการ์ หล้าเสาร์
๐๕/๐๓/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๓๔

นายชยากร มุนินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๓๕

นายธงชัย เสียมพัฒ

๒๖/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๓๖

นายนิกร มณีหาญ
๑๒/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๓๗

นายยงยุทธ สุยะสัก
๒๓/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๓๘

นายวิชัย นุราฤทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๓๙

นายวีรพงษ์ ศรีฝน
๑๒/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๔๐
นายศรัณย์ สิทธิหาญ

๒๒/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๔๑

นายสมศักดิ

์

จันทวัง
๐๒/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๔๒

นางสาววารุณี สุริยะวงค์
๓๐/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๔๓

นางสาวเยาวธิดา พิมสาร
๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๔๔

นางสาวลัดดา คำวงษา

๑๖/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๔๕
นางสาวศิริญญารัตน์ ดัสดีสอง(คำยา)

๒๔/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๔๖

นางสาวธัญญานุช ดวงฟูคำ
๐๙/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๔๗

นางสาวเพ็ญนภา บุตรพรม
๐๓/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๔๘

นางสาวจันทร์เพ็ญ อมรกันทรากร
๑๗/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๔๙

นางสาวหทัยชนก แสงวงค์
๒๐/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๕๐
นางสาวอังสุมารินทร์ ยะจิตร

๓๐/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๕๑

นางสาวไพลิน นันทะไชย
๒๔/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๕๒

นางสาวสุพรรษา จันทร์เรือน
๒๖/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๕๓

นางภาวิณี มณีหาญ
๒๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๕๔

นางสาวอาสึมะ แซ่ย่าง
๒๐/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๕๕

นางสาวกรวรรณ ขัดสี
๐๘/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงกรวดี เมธีสันติกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๕๗

เด็กชายกฤษดา อินทร์มานะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๕๘

เด็กชายคุณวุฒิ ใจพรหม
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ บุญมาตา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ถินเจริญ

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายณัฐกานต์ กันแจ่ม
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงอัญชลี เกษร
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๖๓

เด็กชายโยธิน จันทร์บุญเรือง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๖๔

เด็กชายธนวัฒน์ มงแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๕ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๖๕

เด็กชายสุพจน์ แซ่จาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๖๖

เด็กชายอรรถชัย สิริรัตนมณี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๖๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ จันทะกลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายสิทธิพล ชัยเอิก
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๖๙

เด็กชายพีรกร สิทธอกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายสิทธิกร สุโท

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๗๑

เด็กชายคณิน ขีดขัน

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงณัชชา ไชยศักดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงสุวรรลญา คำแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงวริศรา ไชยยาผาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงพันธิตา แสงคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงธนัญชนก จุลธง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงธัญรดา ประดับหิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงเมธาวลัย ปญญาใจ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงรุจิรา บัวแย้ม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงวชิราพร วิงวอน

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงอิสรีย์ เรือนเปง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ แก่นจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีสมพร
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงลำไย ทองคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงภาวนา ธรรมปญโญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงฤหัยชนก ไชยโย
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงณัฐธิญา ทาสีคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงวนัชพร ใจแจ่ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เครืองสนุก

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายนิติกรณ์ ตนะวีระกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง วัดร่องส้าว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๙๑

เด็กหญิงกชกร หวลอ่อน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงขวัญชนก รวมสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงจนิสตา ปนตุมมา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงจรรยพร หาญขำพงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงชลธิรา สุยะก๋อง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงชุติภรณ์ ทำกิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายณัฐกร กิจจานุกิจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายณัฐปภัสร์ ไชยพูน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๑๙๙

เด็กหญิงณัฐพลิน คุณาพรชัยพงศ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๖ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงณัฐริกา กาวี

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายณัฐวัตร ทิงาเครือ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงดลลดา วิวงศ์ศักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงธนิดา มูลพนัส

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงบุณยาพร เจียรนัยวิทยากุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายปภังกร คุณะเกษม

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงปณณธร แก้วคง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงปลันธ์ สามสอนศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายภควัต

วัฒนาหาญนุวัฒน ๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงภูษณิศา แสนมา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงมาริโกะ มิอุระ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ วุฒิการณ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงศิโรรัตน์ จิตรเกือกูล

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงสุภัสสร ดอนลาว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงหทัยชนก เศรษฐกิจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายเกียรติภูมิ หมันดี

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงเบญญาทิพย์ เปงใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๑๗

นายจอม นาใส
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๑๘

เด็กชายรัฐกานต์ สมสัก
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายกฤษนัย น้อยปวง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงฉันทนา ลุงยี

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายณัฐพงศ์ นันพนัก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงปทุมรัตน์ ไชยเลิศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงวรัญญา บุญยัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายอมรเทพ ใจตึง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายกิตติภพ พรมเสพสัก
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงณัฐชยา สุยะสัก
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงนภาพรรณ พรมมา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงสตรีรัตน์ ยุปา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายชยพล วงค์อินทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายวัชริศ พรหมจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายทินภัทร สุวรรณทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๓๒

เด็กชายปณณวัฒน์ มีชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๓๓

เด็กชายภานุวัตน์ ภักดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๓๔

เด็กชายสงกรานต์ ลุงติ

๊

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๗ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงอวัสดา อินต๊ะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงเปรมยุดา ปนแจ้
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงกัลยา อิงต่า

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายภัทรพร ทรัพย์สินพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงอิงอร ลุงติหม่า
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงมณีวรรณ ลุงวิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๔๑

เด็กชายอธิรักษ์ ปนตาแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ ปนตาแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๔๓

เด็กชายอัครเดช ลุงปาน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงพรสุภา พิมิงกิติพัฒน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงกุลธิดา ยีอินทร์

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ ปญญาแจ่ม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๔๗

เด็กชายอนิวัฒน์ มหาไม้
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงธนาภรณ์ ติใหม่
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงณัฐชญา คำภิคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๕๐ เด็กหญิงสมปรารถนา
พรมราช

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงเขมนันท์ ริยอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงชนิดาภา วงค์จันเสือ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปายาง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงปรียา ลุงสู้
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปายาง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงปาริชาติ พรหมพิงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปายาง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงนัศรินทร์ จันทวี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงอริยาลักษณ์ ธรรมกิติ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงเมธิญา กาวิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายณัทการณ์ อุปละ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงชนิดา พอใจ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงดาว สาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๖๑

เด็กชายธนทร อินาลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงธนพร กันทะปง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๖๓

เด็กชายธนพล จีนเพชร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๖๔

เด็กชายธนสร ใหม่หล้า
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๖๕

เด็กชายธนากร วิไลวัลย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงธัญชนก ปารมี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๖๗

เด็กชายธีรพัฒน์ ประธานราษฏร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายธีรภัทร์ ปนเจริญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๖๙

เด็กชายนริศ มัทธวรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๘ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงนรีวนันท์ สุทธิไส

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๗๑

เด็กชายนัทธพงศ์ พิมสาร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงปราณปรียา บัวสงค์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ชุมภู

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงปาลิตา รัตนซ้อน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงพศิกา พิบาลแดง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๗๖

เด็กชายพัฒณชัย อินทร์ชูพงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงพัฒน์นรี กาวินา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ บัวอินทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๗๙

เด็กชายพิษณุ น้อมเชือมเพชร

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายภัทรพล สุริยะกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๘๑

เด็กชายภาคิน เชือวงค์

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๘๒

เด็กชายยศภัทร์ ตาเจริญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงยิงรัก

่

สังข์รักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๘๔

เด็กชายวริทธิกร กันทะอุโมงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงศิรภัสสร บุญหมัน

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงศุภิสรา กามินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๘๗

เด็กชายสรยุทธ ธิยศ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๘๘

เด็กชายสรยุทธ โพธิ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงสุคภัค ทายะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงอัจฉริยา หน่อทราย

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๙๑

เด็กชายกฤตอาชา ต๊ะสูรโย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๙๒

เด็กชายกิติพงศ์ มะโนเพียว
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขาวงศ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๙๔

เด็กชายชัชวาลย์ เงินแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๙๕

เด็กชายปฏิภาณ เดชะสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๙๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันทร์ทา
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงธัญลดา ด้วงสมบัติ
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๙๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ อินทะวัง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๖๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงสุวรรณณา กันทะโจ๊ก
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายกฤษณ์พากร ไคร้หมู

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงยอง วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายเขต มณีศรีวงค์กูล

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงยอง วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไตรจินดา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงยอง วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายปฏิภาคย์ ปนตาศรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายอลงกต แก้วศักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๙ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงศรีนวล ลุงตา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดด วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงมนัญชยา ต๊ะวัน

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงรินรดา เมฆโปธิ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๐๘
นางสาวจิรัชญา ปนต๊ะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๐๙
นางสาวชลธิฌา ศรีมูล

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงธนัญญา ใจใหญ่

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๑๑

นางสาวพิมพร สมจิตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๑๒

นางสาวรสา เด็กยอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๑๓

นางสาววัชณิการ์ กันทาเจริญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๑๔

นางสาวชลธิชา อุตวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๑๕
นางสาวสุภรรณธิดา สุยะพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงสุทธิพร อัศม์เดชกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงอารยา เปลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงอนุธิดา อุปนันท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงกมลพรรณ กิจเจริญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงจิตรดา ธารสุยเวฬุ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๒๑

เด็กชายศุภาวัฒ ดีไร่
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ สว่างวินิตกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงจิรพร วงศ์ฤดีเจริญกุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๒๔

เด็กชายชาคริต อุดแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงทิพย์ตะวัน การศิริขจร
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงพรรณภักษา ศรีวงค์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงพุทธชาติ วรปญญาพล
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงสุชญา เผ่าเสรีชัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงอลิษา อุดแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงอินทิรา ทะนุอัครศิลป

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงณัฎฐิกฤตา ธินิยา
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายวโรดม สมพงษ์อุทัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงพนัชกร หมืนเมา

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงกานต์มณี ตาธิยะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๓๕

เด็กชายคมกริช ศิลาวงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายธงชัย ตุมจา
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงพรวิภา จันใจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายวรวุฒิ แก้ววงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงวรัชยา เมืองตาแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๐ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายวสันต์ คำลือเภณ

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายวัชรพล เตจาโท่น
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๔๒

นางสาวกัญญารัตน์ อินทร์ตา
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๔๓

นางสาวธิฎินันท์ กันทะมาดา
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๔๔

นายภานุพงษ์ ตะนันศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๔๕

นางสาวตันหยง อารีย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๔๖

นางสาวกาญจนา สุดวิลัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๔๗

นางสาวชลธิณี วรรณสุถา
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๔๘

นางสาวโชติกา เลิศอนันท์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๔๙

นางสาวพิชชา ศิริคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๕๐
นายศรสิริ จันธิยะ

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๕๑

นายสุรกานต์ แก้วคำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๕๒

นางสาวณัฐสุดา อุตพรหม
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๕๓

นางสาวกันยา ไชยพหรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๕๔

นางสาวนิตยา บงดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๕๕

นางสาวจันทกานต์
นาทรายเลิศสกุล

๑๑/๐๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๕๖

นางสาวประวีณา จันต๊ะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๕๗

นางสาวปยฉัตร ชัยธีรธรรม
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๕๘

นางสาวพีระดา หล้ารู

๑๙/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๕๙

นางสาววรรณวิสา ก๋องมณี
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๖๐
นางสาวสมิตานัน หมูธิ

๒๘/๐๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๖๑

นางสาวสิรินดา สุป
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๖๒

นางสาวสิรินทรา สุป
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๖๓

นางสาวอภิญญา แดงอ้าย
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๖๔

นางสาวกรรวี แม่ลานศิริ
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายการุณย์ เกือกูลตระกูลดี

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงจิรัชญา กรศิริโชค

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายชญนนท์ แววทราย
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายณัฐธศิล ดีนุ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงธัญพิชชา กรกฏโกมลรักษ์
๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ ถามัง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงบุษยา ผานามสิริ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายปวีณ ตระกูลพัฒนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงภัทรสุดา อำรุงธารา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๗๔

เด็กชายสหชัย แก้ววิชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๑ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงสิดาพร ลาดใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงสิริกร สีเปน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงสิริวิมล สีเปน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายอดิรุจ ขจรบุญเจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายอนุชา ผานามรุ่งโรจน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายชินกฤต เกตุแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๘๑

เด็กชายพงศธร เกตุแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๘๒

เด็กชายภีรภัทร ใจธิ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงศิริพร ศรีคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงไปรญารัตน์ บุญนาม

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๘๕

เด็กชายกฤษณพงค์ วงค์ษา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงกุลรัตน์ ภูวงค์ษา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงชลดา ใจปามาด
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงชลธิชา คำมูล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เมืองใจ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงนิภาวัลย์ อินต๊ะอ้าย

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงนิลรณี ต๊ะลิสังวาลย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๙๒ เด็กหญิงประกายวรรณ
หมืนปญญา

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงปริญญาพร อินคำ

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายพีระพล สิลาทิพย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงวิรัญญา มะหลีแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงศรุตรีภรณ์ ตันตี

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงสุวิมล สิงห์คำปน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายอธิศ อินทรศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายอัครพนธ์ มุ้ยศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงกัลยาณี สุใจ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงปานทิตา ธรรมขันโท

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายเจษฎา บุญยงค์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงผกาแก้ว สุยะน้อย

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงอภิรมย์ ติบเตปน

๊

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงมัลลิกา โปธาคำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงรัตนากร โรจน์นวกร

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงวิชญาภรณ์ กันธวงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงวิภาวรรณ วงค์ฝน

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงพรพรรษา ยะวา

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปอกใน วัดห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๒ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายพลวัฒน์ ก๋าแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปอกใน วัดห้วยบง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงอรทัย ใจมาวิราช
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปอกใน วัดห้วยบง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๑๒

เด็กหญิงชลาลัย แก้วเพชรรัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พงศ์ศิริวาณิชย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ศรีวิจี

๋

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงนพวรรณ ธรรมสุภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายพงษ์พันธ์ สินไชย
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กชายพีรเศรษฐ์ โชคสุภนัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงรัชฎาพร วงศ์เขือน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงสุพัชชา ธรรมดำรงกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงหยาดทิพย์ ถาน่าน

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงกมลพร อินมาแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายกฤษกร มามี
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงณัฎฐนิชา ปวนทา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงนันท์ณลิน บุญมี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายปุญญพัตน์ ก๋องต๊ะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงพุธิตา ศรีวิชัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงศุภนิดา เมืองแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๒๘

เด็กชายอนุทัศน์ ติบปน

๊

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงศิริภรณ์ คำหล้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ดีปญญา

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงกมลวรรณ เถาปาอินทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๓๒

เด็กชายชวลิต คำมี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงชีวาพร อุตสาพะแล
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงทิพย์วารี ต๊ะแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายพัชรพล สายวัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๓๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฟองเทพ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงสุธาสินี ไทยใหม่
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงอภัสรา สนใจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ พรมคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายเศรฐพงษ์ คำหล้า

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายธีรสิทธิ

์

คำตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายภูรินทร์ กาปญญา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงอรพรรณ ทนุโวหาร
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สมฝน

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๓ / ๒๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๔๕

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ทันวัน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๔๖

เด็กชายพีรยศ ทับอุ่นญาติ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๔๗

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

สมฝน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงนรภัทร ธรรมดำรงกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงกัลยาวรรณ วรรณชัย

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายชนกพร คำวงศ์ษา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๕๑

เด็กหญิงภรอุมา เขียวกันทา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายวศิน ต๊ะดอก
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๕๓

เด็กชายเจษฎากร ตาปง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายนิรวิทย์ เปงคำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๕๕

เด็กชายพีรวัฒน์ หันสาริกร
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายเดชาวุธ แก้วเอียง

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณวงค์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงจิรานันท์ เสาร์สาร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ แปทู
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายนพณัฐ แก้วนินตา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายปวริศ เตจาโท่น
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงปยพร สีหมอก
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงพจมาน ก๊กใจเย็น
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายพินิจ ไพรพันเงิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ปูอุตรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงภคพร วงษ์วาล
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๖๗

เด็กชายฤทธิเดช อมรวิจิตรสกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๖๘

เด็กชายวัชรพล ไชยแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายศรัทธาธรรม ปญญาเครือ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงศิตางค์ ดอกไม้

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายศิริณัช ติมัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายสุนทรี อินต๊ะเทพ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงเจนจิรา ไพรพันเงิน
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงโสภิตนภา มนตราหิรัญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๗๕

เด็กชายจารุพงศ์ กูลต๊ะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายณัฐนนท์ ปุดตะล้อค้อ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงปญญาพร จันตา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ขัดธินนท์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๗๙

เด็กชายวินัย สมใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ วัดพวงคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๔ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายวีรภัทร สุขแดง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ วัดพวงคำ  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงกันต์ฤทัย หม่นสุ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุขประเสริฐ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงจิรัชญา จันทะวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๘๔

เด็กชายณัฐพล นันต๊ะแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงณิชาภัทร สิทธิมาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ มโนทิพย์เจริญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงนนท์ชนิตา วันดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายปฏิภาณ ปมสาร
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายปานราวัตร ต๊ะฝน
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงปยะธิดา แปจุมปู

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงผริตา เตจ๊ะสา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ สุขต้อ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงพิชชาพร หินสม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๙๔

เด็กชายสัญชัย จีทา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงกนกพร ปญญาปวง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายกฤตเมธ ประดับวัน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงฐิติพร ปนทนันท์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๙๘

เด็กชายณฐนนท์ บังคมเนตร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เลิศอนันต์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายธนพล ปุมตะมะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กันธิมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงนงนภัส เติมใจ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงนลินทิพย์ เล็กยอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายพงศ์พัทธ์ ไชยลังษี

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วเมืองมา

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายวณิชย์ วงศ์ฝน

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายสหรัฐ อุดอินแก้ว

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายสืบสกุล สืบต่อ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงสุพินดา เทพวี

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงอภิชญา ทาธิ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงอรปรียา ใจสุยะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๑๒

นายพรพจน์ คำบาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๑๓

นายอำนวย ต้อคำมูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๑๔

นายสรศักดิ

์

แก้วคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๕ / ๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๑๕

นางสาววิไลวรรณ ติดทะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๑๖

นางสาวเมชญา ผัดสัก
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๑๗

นางสาวเกวลิน สามา
๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๑๘

นางสาวเฉลิมชนม์ ใจซาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๑๙

นางสาวปรายฟา พุธดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๒๐
นางสาวมาลัย นกเงิน

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๒๑

นางสาวรุจิรา ใจแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๒๒

นางสาวกัญญา ยอดยิงหทัยกุล

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๒๓

นางสาวคณัสนันท์ มุแฮ
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๒๔

นางสาวมัทธณี คำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๒๕

นางสาวไมล์รินทร์ เรือนชืน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๒๖

นางสาวยุพเรศ หล้ามี
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๒๗

นางสาววัณรุณี กันทะวัง
๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๒๘

นางสาววิภาวี เมืองกาวา
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๒๙

นางสาวศรสวรรค์ สุวรรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๓๐
นางสาวศิริวิมล หนูวัน

๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๓๑

นางสาวสิริลักษณ์ แก้วประภา
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๓๒

นางสาวแสงเดือน ตะบิ
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๓๓

นางสาวอารียา ขวัญธนสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๓๔

นางสาวเบญจมาศ กันตี
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๓๕

นางสาววิริญญา สุยะใหญ่
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๓๖

นางสาววาเรนรักษ์ สุกิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๓๗

นางสาวกมลรัตน์ สุมี
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๓๘

นางสาวผาณิต ติบยา

๊

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๓๙

นางสาวบุยฑิรา จุนุ
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๔๐
นางสาวอัมพร ไพมะลิ

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๔๑

นายสุจิโรตถ์ ฟองวาริน
๑๕/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงณัฐทนันท์ สิทธิตัน
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๔๓

เด็กชายทยาวัต สุยะเสาร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงกัญจนพร กันททรง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๔๕

เด็กหญิงชลธิชา นันต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายตุลยวัต ชนันชนะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายธีรพงษ์ แสงโฮ่ง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายธีรภัทร สาขาเรือน
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๔๙

เด็กชายพลากร เปงปง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๖ / ๒๕
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ลพ ๓๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินทะยศ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ สร้อยเสส
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายรัชชานนท์ คำทะนงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงรัตนวดี ยะยอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๕๔

เด็กชายวรพล ปนทะช้าง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงศกาวรัตน์ แซ่อุ้ย
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๕๖

เด็กหญิงสุธาสินี กุนาพงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายสุวิจักขณ์ หม่องเชย
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายอรรถกร กันทะถำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงเนตรนภา ยาวีระ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายกิตติภพ กาสกุล

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายเกียรติพงษ์ กุณามา

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๖๒

นายพงศกร ตาทน
๑๗/๐๙/๒๕๓๙

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๖๓

นายวรพล จินาติ
๑๕/๐๑/๒๕๓๙

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงวันวิสาข์ พงษ์ตุ้ย
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายคณิสร ชัยสมภาร
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงเดือน ลูซอ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๖๗

เด็กชายนพชัย ไชยเชษฐ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๖๘

เด็กชายจิรกิตติ

์

จารสิงห์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายจิรสิน อุตข่า
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงณัฐนิชา ไชยช่วง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงณัทนิชา สุภาวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงปยะวรรณ อินต๊ะอุ่น
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงพิทยารัตน์ พูพุ่ม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงพินทุ์สุดา ติยะบูรณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงวริชฎา ติบเตปน

๊

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๗๖

เด็กชายอนัสพงษ์ ลือไชย
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงลลิตา วงค์แสนสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายอภิเชษฐ์ แก้วสร้อย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงกชนันท์ อ่อนนะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ แก้วก๋า

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงจิราภา ปนธง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงชุลีลักษณ์ เทวีวิโรจน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายณฐาภพ แนชวา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ตาโล๊ะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๗ / ๒๕

้
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ลพ ๓๖๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ ดอกใหม่
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงธันยมัย คำดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายประวันวิทย์ เจนอาชากิจ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายพยุงศักดิ

์

ศิริปน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ติบทา

๊

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายเกียรติขจร พิมพ์ชัยภูมิ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๙๑

เด็กชายไชยวัฒน์ พงษ์ขาว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงชนิกานต์ วงค์ปวน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงตรีรัตน์ เพ็งบุญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงทรัพย์ศิริ กลำเพ็ชร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๙๕

เด็กชายทับแก้ว พรมมูล
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงสิริภรณ์ แซ่ซิม

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงเมฑากานต์ ใจสี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงโสภิตนภา ทะสุใจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงณัฐการณ์ ยีคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ก้อนคำ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายสินธิชัย ทัดมาลา

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทันวัน

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผ่องกระมล

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงจันจิรา ปวนสิงห์

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายจีรเดช วงศ์กาแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายรัฐพงษ์ คีรีรัฐวโรดม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๐๗
นางสาวปยะมาศ วงศ์กิติ

๐๒/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ตะยะพงค์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายเกษม ยอดแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายฐิติ ปนโยทิพย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๑๑

นางสาวสุวิมล พรมอนันต์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๑๒

นางสาวปทมาภรณ์ วงศ์กิติ

๑๑/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๑๓

นางโสภิตา กันทะใจ
๒๕/๐๕/๒๕๐๘ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง

วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายณัฐพล วุฒิ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงปนัสยา นันตาธิสิน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงมัญฑิตา ยอดสิงห์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงสุธิดา นันธิสิงห์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วพนัสสัก
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงณีรนุช สุปนชมภู
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๘ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงพรปวีณ์ อ่อนสุวรรณ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงภัคจิรา มหาไม้
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ทากอบ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายศุภกิจ นาคทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงสิริยากร เลิศศักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงกิตติญา ริมพนัสสัก

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงอิงครัต คุณชมภู
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายเอกลักษณ์ กันทะวงค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงทรงอัปสร หอยแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๒๙

นางสาวดวงหทัย รัตนตุมหิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๓๐
นางสาวพัฒนา เทียนชัย

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงวรรณวิสา อินต๊ะซาว
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๓๒

นางสาวสุชานันท์ อาดน้อย
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๓๓

นางสาวสุริณี สุวรรณวงศา
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๓๔
นางสาวมณฑาทิพย์ สุริยะวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงกาญจนา หวันน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงฐิติมา ครูเว
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงดวงจันทร์ ตาแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๓๘

เด็กชายนิวัฒน์ชัย ติบแดง

๊

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๓๙

เด็กชายปยพัทธ์ ตาสุภา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงพรพิมล อาระ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงรัชนีกร ปุดแค
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงวิรดา นันวนาทิพ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงอรณิชา กองดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงจรรยา คำเมธา
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงชนากานต์ วังงิว

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงดาราวรรณ หล้าแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงศิริกานต์ กาวิโล
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตุ่นวิชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงวิจิตรา ฤทัยธรรม
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงสุนิษา จินาจาย

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จักขุเรือง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้าง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ วิไลรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้าง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๕๓

เด็กชายภูเมศ ท้าวใจ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้าง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงวรนุช ตาสุภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้าง วัดห้วยห้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๙ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงอธิติยา อุดก้อน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้าง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงจุฑามาศ นิยมญาติ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๕๗

เด็กชายวรวิช ปญญายิง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงจิราพร สุภาษี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๕๙

เด็กชายนิคม ลุงต๊ะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงอิงค์ฟา อันนพพร

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงแอร์ ลุงแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายโชคชัย ทาเกิด

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายจิระพนธ์ สะสมทรัพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงชนิดา มหาไม้

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๖๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ดวงเกิด

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายณัฐชา ปญโญใหญ่
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายณัฐวัตร ตันตรา
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายธนพล คำพยอม
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงธัญญาพัณธ์ พรหมพนัส

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัยอ้าย

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายนวพล อูปนม
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงนันทฉัตร อัครมณีศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงปนัดดา แก้วอูป
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงพิชชานันท์ ปนไชย
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงภัณฑิรา ศรีไม้

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๗๖

นางสาววารินทร์ มูลพนัส
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงวิมลวรรณ วงค์คม
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายวิวัฒน์ ปญโญใหญ่
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีไม้
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงสุมณฑา ปญโญใหญ่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ปญโญใหญ่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงอัญรญา วงค์คม
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงเบญจรัตน์ พรหมพนัส
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๘๔

เด็กชายแดนไกล สีลาแดง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๘๕

นายแสงเมือง ลุงแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงแสงโอ แสงเมือง
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๘๗

นายขจรเกียรติ ทาเกิด
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงขวัญจิรา สมพงษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงจิรนันท์ สุภาษี
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๐ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๙๐
นายจิรายุทธ ลุงต่า

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๙๑

เด็กหญิงจีรภรณ์ มณีขัติย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงจุฬามาศ มหาไม้
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๙๓

นางสาวตามน นายเท
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๙๔

นายธนพล อุตมะดวงแจ่ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๙๕

นางสาวธิดารัตน์ เรือนมณี
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๙๖

เด็กชายธีรภัทร์ คำพยอม

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายนนทพัทธ์ นิวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงนิม

่

คำมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๖๙๙

นางสาวปรัศณี สุยะยศ
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๐๐
นางสาวปนทอง คำมา

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายพงศกร ศรีวิชัย

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงพรทิพย์ สายใส

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงลักษิกา แซ่เติน

๋

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายสฤษฎ์พงศ์ ศรีนวลใหญ่

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงเย่น โรงคำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๐๖
นางสาวแตงโม มูหลิง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๐๗
นางสาวโสรยา ถาแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๐๘
นายจีรศักดิ

์

คำพยอม
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๐๙
นายณัฐกรณ์ มหาไม้

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๑๐
นายดุสิต บุญนอก

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๑๑

นายธนาวุฒิ สินะวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๑๒

นางสาวนารีรัตน์ ชัยพนัส
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๑๓

นางสาวนำทิพย์ ดวงแก้วกาศ
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๑๔

นางสาวปรารถนา มหาไม้
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๑๕

นางสาวปริญญาพร สูตรเลข
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๑๖

นางสาวปทมา แก้วตา
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๑๗

นางสาวปยาภรณ์ สุภาษี
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๑๘

นางสาวลัดดาวัลย์ สุภนัส
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๑๙

นางสาวศรีนวล ลุงปน
๐๙/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๒๐
นางสาวอทิตยา ยานกำเนิด

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๒๑

นางสาวอรอนงค์ แปงตำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๒๒

นายเจษฎา ทาเกิด
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๒๓

นางสาวกนกวรรณ ศรีไม้
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๒๔

นายกฤตเมธ ปนไชย
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๑ / ๒๕

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๒๕

นางสาวกาญชนก นันตีสู้
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๒๖

นางสาวจิตลดา สะสมทรัพย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๒๗

นางสาวณัฐนันท์ อุ่นใจ
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๒๘

นายทิตย์ ขจรศิริวลัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๒๙

นางสาวทิพยสุคนธ์ ศรีไม้
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๓๐
นางสาวนภัสสร มูลงาม

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๓๑

นายมนัสวี ใจใหญ่
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๓๒

นางสาวละอองดาว สุยะใหญ่
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๓๓

นายศิริพงษ์ สมพงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๓๔

นางสาวศิริพร คำเฮือง
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๓๕

นางสาวศุภกานต์ ปญโญใหญ่
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๓๖

นายสายคำ ลุงหวิง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๓๗

นางสาวสุดารัตน์ ตุ่นฝน
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๓๘

นางสาวสุภาภรณ์ ตุ่นฝน
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๓๙

นายสุรินทร์ ปญโญใหญ่

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๔๐
นางสาวอรณิชา กองจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๔๑

นางสาวอริศรา เมืองชืน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๔๒

นางสาวอาทิตยา สุยะใหญ่
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๔๓

นายอานนท์ นันทะชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๔๔

นางสาวเกศินี ทาเกิด
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงคำดาว อายาทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๔๖

นายตาล ลุงคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๔๗

เด็กหญิงปพิชญา ทันปญญา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๔๘

นายศรราม ลุงคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงหล้าขิน

่

ลุงดำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงหล้าน้อย ลุงดำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๕๑

เด็กชายหาญ ลุงผาย
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายอ่องส่า อารียา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงคำขวัญ ลุงจืน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงจิง

้

ลุงต่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๕๕

เด็กชายณัฐเศรษฐ ขาคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงมนศิกานต์ ไอ่จาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงพิยดา ชัยพนัส
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาตึง-ห้วยยาบ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงอัญชลี จายศักดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาตึง-ห้วยยาบ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงปาง นายหริง

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาตึง-ห้วยยาบ วัดสันต้นม่วง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๒ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มูลงาม

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาตึง-ห้วยยาบ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงณัฐธิดา วงค์ปาลีย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงบัณฑิตา กองชุ่ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงบุณยานุช สะเอียมพงษ์

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงศิริพร ขุนหาญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงหลิน ชุมภูกาวิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงกชกร กุณะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ใหลทุ้ง
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงจุฑามาส โปธาคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงชนาภรณ์ คุ้มประภา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงชิน จันตาลบ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงญาณิน ขัดธินนท์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงธนาภรณ์ แซ่เล้า
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงอารยา นุ่มไทย
๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงจันทรา พงศ์ภีระทยากร
๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงธวัลหทัย จันต๊ะวงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงรุจิเรข สระศรีแสง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงรุ่งธิดาภรณ์ แก้ววิชัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๗๘

นางสาววันทนี แสงท้าว
๐๑/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงศศิธร วังสา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๘๐
นางสาวปยมาศ บุญกล้า

๒๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๘๑

นางสาวพิมพกานต์ ต๊ะยะพงค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๘๒

นางสาวมยุรี เล่าตระกูลทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงเจนจิรา เตชะบริบูรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๘๔

นางสาวปาริศา เอียมสะอาด

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๘๕

นางสาวสุพรรษา นันตา
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๘๖

นางสาวอารยา เขือนควบ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๘๗

นางสาวณัฐกาญจน์ ปนดิ
๐๘/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๘๘

นางสาวธาดา ยังมัน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๑
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๘๙

นางสาวนิภาวัลย์ กันทะวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๙๐
นางสาวนำทิพย์ พุ่มพฤกษา

๑๕/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๙๑

นางสาวสิริกมล กำแพงแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๙๒

นางสาวสุทธิดา กลัดสมบูรณ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ ปนปนตา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๙๔

เด็กหญิงชลธิชา นุชัย
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๓ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา รัตนะเวียง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ อุ่นนันท์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๙๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ใจขัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายรุ่งเฉลิม ทุนอินทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงนันทิยา เปจะโปะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตอง วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุภาคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตอง วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายสุพินิจ ทองรัตน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตอง วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงจินตพร ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ธนะกรพิสิษฐ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงธารทิพย์ ดู่สอน

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายธีรพิชญ์ จันทร์ดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงนันท์นภัส เครือคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายผดุงเกียรติ ชัยวงค์ษา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงศิรินภา ก๋องปุก

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายศิวกร ขันแก้วผาบ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายอริยพล หาญขว้าง

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๑๑

นางสาวณัฐธิดา อินกองงาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายชัยวัฒน์ วังสา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ กันธรรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงธีรยา มหาวาณิชย์วงค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๑๕

เด็กชายภานุพงศ์ อุตมะโน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๑๖

เด็กชายเทพพิทักษ์ ลิมพานิชย์

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๑๗

เด็กชายไพรสยาม มูลรังษี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ปนล้อง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาบุก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงจิรัญญา ริมพนัสสัก
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายวัศพล ลุงปน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงสุวนันท์ บุญอุปละ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นามกร

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๒๓

นางสาวจุฑามาศ สิทธิวงษา
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๒๔

นางสาววราพร มูลรังษี
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๒๕

นางสาวกมลวรรณ จันน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๒๖

นางสาวกัลยานี คำยอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๒๗

นางสาวรังสิยา จินะเปงกาศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๒๘

นางสาวสร้อยฟา ปาระดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๔ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๒๙ นางสาวสุธินี พรหมณะ ๐๘/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๓๐ นายกฤษดา นำทวี ๐๔/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๓๑ เด็กชายชานนท์ ใจแก้วหลวง ๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๖๕๙/๐๘๓๒ เด็กหญิงดวงฤทัย สายเสน
๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๕ / ๒๕

้
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