
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำพูน  ภาค ๗

ส่งสอบ ๒,๙๘๓ คน ขาดสอบ ๖๒๑ คน คงสอบ ๒,๓๖๒ คน สอบได้ ๑,๔๕๒ คน สอบตก ๙๑๐ คน (๖๑.๔๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ ภาสุตะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายธนทรัพย์ คำอ่อน

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายบุญรักษา ลุงส่า

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงประภาพันธ์ ซือสันติกุล

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายพงศธร สอนศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงพิจิตรา ปญญาปง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงรุ่งนภา แซ่จาง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายศุภกร อินหน่อแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายศุภกิจ แซ่เห่อ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงหยาดเพชร ภักดีมี

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายอดิลักษณ์ มาลัยกอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงอลิษา สว่างใส

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายเรืองศักดิ

์

แซ่จาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายไกรเลิศ แซ่เจ๋า

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายกันตพล บุญลา

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กันทา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๑๗
นายซ๋า ลุงติมะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงณัฐณิชา เก่งผสานคุณ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๑๙
นายพีรพัฒน์ สัญญวิชัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงธิดาพร ระวีรุ่ง

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายบูรพา

รุ่งโรจน์ประชาชืน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงปาริชาติ แก้วกำเนิด

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๒๓
นางสาวพจนา คงคาผล

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๒๔
นายพีรพล แลง

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๒๕
นายชาญณรงค์ ปาลี

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๒๖
นายธวัชชัย แก้วกาศ

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๒๗
นายวิชัย เสหมี

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๒๘
นายวิวัฒน์ สายเครือง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๒๙ นางสาวศิริประภาพรรณ

วันปน
๐๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๓๐
นางสาวสุปราณี นุนพนัสสัก

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๓๑
นายฐานันดร เนติไลย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๓๒
นางสาวทานทยา กุศลหิรัญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๓๓
นางสาวสุธิดา อมรใฝชล

๑๕/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๓๔
นางสาวสุวพัชร จอมจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๓๕
นางสาวเมทินี ทิศสัก

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๓๖
นายชนะศักดิ

์

ศรีศุภทรัพย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๓๗
นายสิริพงษ์ ใจจอมกุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงเกศินี ทาเมืองแก้ว

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเมธีวุฒิกร

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายธนากร คงบันลือ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงอรปรีญา ธะธง

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเมธีวุฒิกร

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงภัทราวดี ยอดแก้ว ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเมธีวุฒิกร

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงปราณปรียา สิทธิเจริญ

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเมธีวุฒิกร

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงขวัญชนก หม่องตาวงศ์

๑๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมธีวุฒิกร

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงสุภัคจีรา ก่อนกระโทก

๒๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเมธีวุฒิกร

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีใจวงศ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงกมลพร ลาพิงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายกฤตภัค ฝนกาศ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงกานติศา สุภายอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายคีตะ แสนคำวินิจ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายจักรพันธ์ ฉัตรอินต๊ะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงจิตรกัญญา วัฒนวิเชียร

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงชลธิชา น้อยศักดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงชลลานนา สายคำปา

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงฐิตารีย์ ศุภอักษร

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงฐิติวรดา ชัยมูล

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงณัชชา สายปนตา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายณัชพล กมลภพตระกูล

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงณัฐกฤตา ถายะพิงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีธิ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงณัฐริดา สะกล

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงณิชกานต์ ศรียอด

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายตังปณิธาน

้

สอนปญญา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงทัศนียา กายาไชย

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงทิชากร วงศ์ตระกูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายธนวัฒน์ ชัยทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายธรรมนิตย์ สิทธิกัน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศรีวรรณา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายธันวารินทร์ อินทะพิงค์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงธีราพร วิวัฒน์อรรถกุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงนภาลัย สุขแจ่ม

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายนรบดี แก้วเสถียร

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายนฤเบศร์ ติบใหม่

๊

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงนันทฉัตร ฟองมูล

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงนันท์นภัส อินสัน

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงนันธิชา กันทะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงปาณิศา ปงชัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายพงศกร ราชา

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายพนธกร ปละอุด

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงพิชชาพร เรืองอินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงพิชญาพร บุญสุทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงพิรญาภรณ์ เรือนปลี

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายพุทธิพงษ์ ถาน้อย

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงภัทรกร วารินต๊ะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายภีรดล สาวะจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายภูตะวัน บุญเรือง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายภูมิธรรม ตาเหียง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายภูวิศ ศรีบุรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงภูษณิศา เท่งสมุทร

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงมณฑกานต์ ทาส้าว

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายมนัสวิน กองแพ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงมีสวัสดิ

์

ขัติเรือง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงยุพารัตน์ ตามชือ

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงรภิญญา มณีวรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายรัฐภูมิ ศรีบุญเรือง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงรามรพี สุภาวรรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงวนกพร ณ ลำพูน

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร พึงสถิตย์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงศศินิภา กะหะกะสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงศศิวิมล จอมจันทร์ยอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงศิวัชญา กึงวงษ์

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายศุภกิจ นุตตะละ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงศุภรักษ์ ศรีทรายคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ต๊ะราช

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายสรัล วันนะวันนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงสาวินี ปาลี

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงสิริทรัพย์ ปวดคะสัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงสิริธินันท์ เผ่าพงษ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงสุกฤตยา หิรัญภัทรโชติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงสุชญา มณีขัติย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงสุพิชญา สุขเหล็ก

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงสุพิชญา เต็มมูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๑๒

เด็กชายสุริยศักดิ

์

นันต๊ะกาศ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๑๓

เด็กชายอนันตพงษ์ จันทะวัง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๑๔

เด็กชายอภิวัฒน์ มะโนวรรณา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงอรปรียา แสนระแหง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายอานุภาพ อุประ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๑๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พุทธา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๑๘ เด็กชายเอกปฏิภาณพัฒน์

อุ่นธง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีดอนไชย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

มูลนารัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๒๑

เด็กหญิงธนัญญา ปญญาคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงนภัสรา ลินฤาษี

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๒๓

เด็กหญิงบุณยานุช ยอดจักร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายปรมัตถ์ แสงแปง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๒๕

เด็กหญิงปรียา โปร่งใจ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงพิมพิกา ชลายศ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายพีรพล อันทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๒๘

เด็กชายภาคภูมิ เปงคำตา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๒๙

เด็กชายภูมิศิษฐ์ พุทธวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๔ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายอลงกรณ์ นาคะปา

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายอโนชา เครือลิต
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงเจตปรียา จีสละ

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๓๓

นางลัดดา สุภานันท์
๐๑/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๓๔

นางกานต์สิรี คำธิตา
๒๘/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๓๕

นางปราณี หาญประโคน
๐๙/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๓๖

นางบุษบา กิติศรี
๓๑/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๓๗

นางวรรณลักษณ์
สันติภาพวิวัฒนา ๐๑/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๓๘

นางโสภา สมยอม
๐๕/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๓๙

นางพิสมัย ยงพานิช
๑๒/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๔๐
นางศรัณยา ยายะเชียงคำ

๒๑/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๔๑

นางกุลวรี คำทะแจ่ม
๑๗/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๔๒

นางณัฎฐิมา ไทยเทียง

่

๑๒/๐๔/๒๕๐๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๔๓

นายสุวิทย์ ทุนอินทร์
๒๐/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๔๔

นางนันทวรรณ ไชยเจริญ
๐๔/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๔๕

นางถนอมจิต ปนกันทา
๑๓/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๔๖

นางพนาวรรณ ปญญาเมืองใจ
๒๗/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๔๗

นางกรรณิการ์ กันทะวงค์
๒๗/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๔๘

นางทัศนีย์ บุญมาภิ
๒๐/๐๘/๒๔๙๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๔๙

นายสุรศักดิ

์

นามบุปผา
๐๑/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๕๐
นางพูนพร ปูระณะพงษ์

๑๘/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๕๑

นางชวนชม เครือเขียว

๑๙/๑๒/๒๔๙๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๕๒

นางเนาวรัตน์ มณีรัตน์
๑๓/๙/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๕๓

นางอุทุมพร กัญจา
๒๘/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๕๔

นางอรุณวันท์ วสุธวัช
๑๕/๗/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๕๕

นางสุพินธ์ บุตรดี
๒๖/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๕๖

นางอัมพร สุภารัตน์
๕/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๕๗

นางวันเพ็ญ ทิพย์เวียง
๙/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๕๘

นางรัตติกาล พลโฮม
๒๑/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๕๙

นางกาญจนาพร โพธิกลาง ๒๐/๕/๒๕๐๐ โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๖๐
นางจันทร์พิมพ์ มาอินทร์

๑๓/๑/๒๕๐๔
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๖๑

นางสาวพรรณเพ็ญ บุญประเสริฐ
๑๘/๙/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๖๒

นางนิตยา เนตรศักดิเกษม

์

๒๐/๓/๒๕๐๒ โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๖๓

นางผาสุก วงศ์ฝน
๒๕/๘/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๖๔

นางจุลี บุมาลี ๗/๖/๒๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๕ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๖๕

นางสุรภี รุ่งเรือง
๑๒/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๖๖

นางปาณิสรา บัณฑิต ๙/๒/๒๕๑๕ โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๖๗

นางรัตนาภรณ์ ปนเปง
๒๕/๒/๒๕๑๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๖๘
นางสาวประวัณสรณ์ ไชยวงค์ษา

๑๒/๕/๒๕๒๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๖๙

นางทันยา นิตตา

๒๔/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๗๐
นางนภัสสร ศิลประเสริฐ

๒๖/๒/๒๕๐๖
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๗๑

ไม่ทราบกณิศวร์ อุ่นต๊ะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายกนกพล กิติศักดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๗๓

เด็กชายกริชเพชร โยพนัสสัก
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๗๔

เด็กชายกฤษฏิศิวัช

์

ศรีเทศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงจารุพิชญา คำนาสัก

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงจิรัชญา คำจูมจัง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงจีรพร เมืองมูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงจีรภา เมืองมูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงชญานินทร์ ใจวุฒิ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงชนกชนม์ อนุกูล

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงชนากานต์ ปญญาทา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายชยพล กุณต๊ะคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๘๓

เด็กชายชยุตพงศ์ ฝกฝน
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๘๔

เด็กชายชลกร จันทิมา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายชวัลณัฐ โฉมเฉลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๘๖

เด็กชายชัชวิน พรหมกาวี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงชัญญานุช กลัดเพชร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงชาลิสา เกษามูล
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงฐิติพันธ์ วงศ์สุรดาพร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายณพงศ์ ทะนันปา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๙๑

เด็กหญิงณภัทร ด่านปยโชคกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงณัฎฐิชา ยะสม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรวนหาญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๙๔

เด็กชายณัฏฐนันท์ ใจกลางดุก
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงณัฐญานัญ ลังการ์พินธุ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงณัฐณิชา มีชือ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายณัฐดนัย จอมจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายณัฐนันท์ มหาธง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๑๙๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ สมศักดิชัยศรี

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๖ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายณัฐนิช มหาธง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงณัฐพิราภรณ์ ตระกูลตาลาคุณ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายณัฐภัทร จักขุเรือง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ กุลวิวัฒน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีวิชัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงณิชารีย์ กาบเกตุ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายทรงยศ ชัยนาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายธนกฤต จันทร์ตา

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายธนพล ตรีรัตนานุภาพ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายธนภัทร ศิริมูล

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงธนภัสวรรณ ไชยศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายธนากร ศรีสกุลอุดมสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๑๒

เด็กชายธรรมรักษ์ สีหาบุตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงธรรมสรณ์ สุขสาร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงธรินทร์ญา อุปละ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงธัญภัคค์ คำเงิน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๑๖

เด็กชายธีรพนธ์ ศรีวิชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายธีรภัทร หล้าพุฒิ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงธีราภรณ์ วังอินต๊ะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายธีรโชติ สุภามูล
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายธีร์ธวัช ส่องเมืองสุข

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายนนทพัทธ์ กะสิรักษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๒๒

เด็กชายนนทพัทธ์ นนท์ธีระธนากุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงนภัสนันท์ ใจบุญมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงนวพร บัวเทียง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายนันทิพัฒน์ ทะลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงนิชดา หัวเมืองแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายนิติทัต จันทร์มณี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงนำทิพย์ คลำมณี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายบูรภัทร อินทรักษา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายปณพัฒน์ จอมสัก

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงประภารัชฏ์ พรมปญญา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงปราณัชภรณ์

วรรณทัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๓๓

เด็กชายปรเมศ วงศ์ลิขิตลาภ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๓๔

เด็กชายปรเมศวร์ มาลีเดช
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๗ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงปวรรัตน์ จีส้ม

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงปาณิสรา สิงห์แก้วสืบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงปารีณา สุธรรม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงปยภรณ์ พุทธานุ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงปยะฉัตร ดวงไทย
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายพงศภัค ศรีกอก

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๔๑

เด็กชายพงษกร จงแจ่มฟา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๔๒

เด็กชายพชรกร แก้วสว่าง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๔๓

เด็กชายพชรดนัย ตันวิจิตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงพชรมณฑ์ เตชะโสด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๔๕

เด็กชายพลพล กล้าแข็ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โยริยะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงพันทิพย์ พุทธวงศ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงพิชญ์นาฏ ไชยวรรณะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงพิตรานรี วงค์วิราช

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีพฤกษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงสัก
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๕๒ เด็กหญิงพิมพ์พระนาง
พรหมเทศ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธิตา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ต๊ะวิจิตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๕๕

เด็กชายพีรพัฒน์ นันใจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๕๖ เด็กหญิงภัทรธิราภรณ์
ไชยอาราม

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ สุธรรมยะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายภัทรพล จันทิวงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงภาสุรีย์ ใจยะปน
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายภูทฤทธิ แสนพล

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๖๑

เด็กหญิงรภัทร จีริผาบ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงรวิพรรณ จันทร์เปง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๖๓

เด็กชายรัฐภูมิ ธรรมนาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงรัตกันต์ จินะวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๖๕

เด็กชายรุจิภาส ใจไว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงรุ่งรักขณา กองอรินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงลักษณ์นารา ม่วงแดง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงวรัชญา สุภาษี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงวรัญญา ยศน่าน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๘ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายวุฒิภัทร อินตาชัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๗๑

เด็กชายศุภชัย ถาอินทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๗๒

เด็กชายศุภณัฐ สุริยาสัก
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายสหพงศ์ ปญจบุรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๗๔

เด็กชายสิทธิโชค ชัยก๋า
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายสิรธีร์ คิดกันไว้
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๗๖

เด็กชายสิรวิชญ์ วงค์อินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงสุตาภัทร ยะถา
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงสุพรรษา กุยศรีกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ นาคเส้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายอชิร กันทะอุโมงค์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๘๑

เด็กชายอฑิรุจ เกือกูล

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๘๒

เด็กชายอนันดา จันทร์ขจร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงอภิญญา แก้วมุกดา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงอัจฉราพร ปนพันธุ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงอัจฉรีย์ ศรีจาน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายอาทิตย์ ขันธิ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ เทพสมรส
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๘๘

เด็กชายอิทธิกร ควรชม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายฮิโรมุ อิชิคาวา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงเกวลิน มูลศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ สีวงแก
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงเจนจิรา ไชยพฤกษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายจอนมารี

ชาดะรามอสแซสเพนเน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงกรกนก การะเกตุ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๙๕

เด็กชายกฤติเดช อินตาวงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๙๖

เด็กชายจิรพัฒน์ วุฒิอรรถสาร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงชฎาพร ชัยวิลยศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงชนกนันท์ กุณต๊ะคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายชนาธิป ชมสวน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายชวนันท์ ปนตาศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายชัยนันท์ธรณ์ เพลียหาญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงญาณิศา ธรรมานุพัฒน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงณฐกร ดวงใจสัก

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงณภัทรธิดา ปนตุ้ย

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๙ / ๔๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายณัฏฐกฤต อารีวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายณัฏฐากร มูลศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายณัฐกรณ์ โนโชติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงณัฐวดี กิติวงค์อิน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายธนพัฒน์ กัญญา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายธนภัทร กันธิยะ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๑๑

เด็กชายธนรัก ชุ่มสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงธนัชพร มณีทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายธราธิป ทาโสด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๑๔

เด็กชายธัชพล เร็วการ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๑๕

เด็กหญิงธัญวรัตน์ มูลเรือน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายธเนศ นูนทะธรรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายนรภัทร พรมรักษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงนลัทพร ไชยพูน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๑๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ สุขศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ฟกทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงนารีนาถ อินทร์แสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๒๒

เด็กชายนิติธร ไชยมาลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงนิภาพร จิตต์ปรารภ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๒๔

เด็กชายบุรุษมิตร พวกอินแสง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงปณพร วงษ์สืบ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงปนิดา ศรีธิธง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๒๗

เด็กชายปรัตถกร สร้อยญาณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายปทกร ใจจิตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๒๙

เด็กชายปุณณวิช อินแก้ว

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายพชร พิพัฒน์วุฒิกุล

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงพรธิตา กล้าแข็ง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงพัชรพรรณ ศรีงาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายพัชรพล พรมปน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงพัณณิตา ยอดมูลดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๓๕

เด็กหญิงพิชญา สันตะจิตโต
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายพิชาชาญ จันทิวงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๓๗

เด็กชายพิทักษ์พงค์ ปนเจริญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงพินทุกานต์ บุญเทพ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขาวะนา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๐ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุริยะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงพิมมาดา มาเขียว
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงพิมมาดา ไชยชนะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงพิราวรรณ ไชยวงษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ วงศ์จันทร์ติบ

๊

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงภัควดี อุดแจ่ม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๔๖

เด็กชายยงวิทย์ กิติเงิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายสพลเชษฐ์ อมแย้ม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงสาริศา คชกฤษ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงสาริศา เดคำกาศ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายอดิวิชญ์ ดวงสนัน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายอติวิชญ์ ปาละกูล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๕๒

เด็กชายอธิภัทร ใจเสาร์ดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๕๓

เด็กชายอนวัช นิพนธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงอนุสรา อ่อนคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๕๕
เด็กชายอรรถโกวิทย์ สวัสดิอารี

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายเจนณรงค์ หมอศาสตร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายเมธัส แก้วมะลิวงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๕๘

เด็กชายโสรส วงศ์คำพัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๕๙

นางสาวกิรณา แสนนะริน
๒๖/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๖๐
นางสาวชฎาพร ปญญา

๑๔/๐๑/๒๕๐๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๖๑

นางสาวทองพูน บุญกองรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๖๒

นางสาวธัญลักษณ์ ประสาน
๒๗/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๖๓

นางสาวนงคราญ ธิน่าน
๘/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๖๔

นางสาวผุสดี พรหมสิทธิ

์

๘/๐๕/๒๕๒๕
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๖๕

นางฝนทอง วงศ์อินทร์
๒๑/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๖๖

นางวราภรณ์ ไชยมงคล
๒๕/๐๓/๒๔๙๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๖๗

นางวารุณี จุมเขียว

๒๓/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๖๘

นางสาวสุรภา ยาวิไชย
๒๘/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๖๙

นางอรพินท์ นูนทะธรรม
๔/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงกมลลักษณา กุลวิลัย

๓๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สิงห์เครือ

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายโชติพงศ์ เงาเงิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงดวงสุรีย์ มณีรัตน์
๑๘/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงทิพยรัตน์ จันดาวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๑ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๗๕

นายธีรพล ยอดน้อย
๑๐/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงนฤมล บุญเสริม
๑๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงนิศามณี อัศวพิภพ
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงเนตรชนก เปงวัง
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงเนตรศรา กาฬสินธุ์
๒๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายพงศธร ทองกลาง

๑๘/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๘๑

เด็กชายภูรินทร์ สุขมัน

่

๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงลิษา จะแฮ
๒๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงลักษณารีย์ สมประสงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงสุจิรา มาปน

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงสุภาพร เกียรติโอฬารกุล ๑๒/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงอรอนงค์ อินตาพรม
๑๒/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงอภัสรา ดวงดึง
๑๕/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงอรปรียา เตจารังสี
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงอรัญชัย เปงวันนา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงอารียา แก้วตาบุศย์

๒๙/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงอันธิกา อินต๊ะว๊ะ
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๙๒

นางสาวอาผ่า เยเบียง
๒๘/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๙๓

เด็กหญิงกฤตพร เมืองคำ
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงกันติชา ใจมัน

่

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงกัลยาณิน เจนยนต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงกิติการณ์ ชัยได้สุข
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงชลดา เกลียวตัน
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ อาปามัง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายจิรโชติ ยะมณี
๒๗/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายธวัชชัย มาสุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงบัณฑิตา อาจคำ

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายปานนภา บัวศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายพัฒทรพงศ์ เพ็ชรทิพย์

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงพิมลนาฏ สุขสามปน

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๐๕ เด็กหญิงวิรัญญารินทร์
วังมูล

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงสุมินตรา แสนเขียววงค์

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงอาภาภรณ์ มังกรพลอย

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม วัดหนองเส้ง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๐๘
นางสาวฉัตรระวี มณีขัติย์

๔/๐๕/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๐๙
นางสาวณัฐริกา ปูนตา

๕/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๒ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๑๐
นายธนภัทร อัครพะกา

๒๒/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๑๑

นางสาวพงษ์ลดา เสนสัก
๓/๐๘/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๑๒

นางสาวพจณี มะโนชมพู
๒๐/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๑๓

นางสาวพรนภา วังพฤกษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๑๔

นางสาวพิชชาภา เพ็ญธง
๑๔/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๑๕

นายวัชระ มณีจักร
๑๙/๐๘/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๑๖

นางสาวสุปราณี พรบันดาลสุข
๒/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๑๗

นายเอนก เสาเทพ
๒/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๑๘

นายกันตภณ จงงามวิไล
๑๒/๐๘/๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๑๙

นางสาวเกศรินทร์ สิงหทา
๙/๐๔/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๒๐
นางสาวเนืองนิตย์ แก้วแจ่ม

๑๒/๐๘/๒๕๒๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๒๑

นางสาวฐิรวดี ปนธินวล
๙/๐๕/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๒๒

นางสาวสุธาวี งามเมืองตึง
๑๓/๐๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๒๓

นายกริช นิลโขง
๐๒/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๒๔

นายกิติพงษ์ ไชยวุฒิ
๑๕/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๒๕

นายไกรสร มาชมภู
๑๖/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๒๖

นายจารุพงษ์ โชคพาณิช

๑๖/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๒๗

นายจิราธิวรรษ ลูนประดับวงค์
๒๖/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๒๘

นายชาญวิทย์ ใจปอ
๑๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๒๙

นายณัฐพงศ์ แก่นอิว
๑๐/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๓๐
นายณัฐวุฒิ กีรติปาล

๒๓/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๓๑

นายนที ปนตาดง
๑๘/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๓๒

นายนพดล ท้าวหน่อ
๒๖/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๓๓

นายนพดล คำภีระธรรม
๓๐/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๓๔

นายบุญชุม มณีขัติย์

๑๖/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๓๕

นายบุญยิง

่

ปนเถาว์
๑๐/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๓๖

นายพาณิช แสงฟู

๒๖/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๓๗

นายพิฆเนตร เล็กพงค์
๒๓/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๓๘

นายพีรยา ศรียาบ
๑๒/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๓๙

นายภูธดล หงสาภินันทน์
๐๒/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๔๐
นายมงคล วราสินธ์

๒๖/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๔๑

นายมานพ ทาระทอง
๑๙/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๔๒

นายรามเทพ ปวงแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๔๓

นายรุ่ง คำอ้าย

๑๖/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๔๔

นายเรวุฒิ สมสิน

๒๙/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๓ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๔๕

นายฤทธิพร แต้มรู้

๑๘/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๔๖

นายวินัย หมึกมณี
๒๔/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๔๗

นายวุฒิชัย ศรีวิราช
๑๘/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๔๘

นายวุฒิศักดิ

์

สายคำวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๔๙

นายศราวุธ ชัยพนัส
๒๒/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๕๐
นายสมคิด นันตากาศ

๐๒/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๕๑

นายสมศักดิ

์

งิวผา

้

๑๐/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๕๒

นายสิทธิกร ไชยวีระ
๐๗/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๕๓

นายสิทธิพร เขือนคำ

่

๐๓/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๕๔

นายสิทธิศักดิ

์

เทียนนำเงิน
๒๐/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๕๕

นายสิริชัย โปธา
๐๑/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๕๖

นายสุพจน์ กันยะโรจน์
๒๖/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๕๗

นายสุวรรณ ปงชัย
๒๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๕๘

นายเสรี สุริยาการ

๑๓/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๕๙

นายแสนสุข เพ็งจัน

่

๐๙/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๖๐
นายอนันต์ ดีตัน

๋

๐๓/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๖๑

นายธนัท หน่อรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๖๒

นายประทวน ปญญา
๓๐/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๖๓

นางถนอม ภูเวียงจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๖๔

นางสาวเนตรนภิส เปงกาศ
๒๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๖๕

นางสาวทิพวรรณ ท้าวอ้าย
๒๔/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๖๖

นางสาวกุลยรัศม์ ยอดยิง

่

๑๕/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๖๗

นางสาวรุ่งทิตย์ อนุสาร
๒๒/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๖๘

นางสาวรุ่งรัตติกาล โตมอญ
๐๘/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๖๙

นางสาวศิริพร ไชยเดช
๐๖/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๗๐
นางมาลี ทาปน

๑๖/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๗๑

นางสาวอัจฉรา คุณา
๒๔/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๗๒

นางพรทิพย์ ชัยชะนะ
๐๗/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๗๓

นางสาววริญรดา ทานะวงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๗๔

นางสาวอรวรรณ อ้ายใหญ่
๐๑/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๗๕

นางสาวราวดี กันขัด
๑๐/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๗๖

นางสาววาสนา ผาคำ

๑๓/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๗๗

นางสาวสาวิตตรี ชมภูเทพ
๐๙/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๗๘

นางสาวสุพิน คำหน่อ
๐๓/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๗๙

นางสาววาสนา หมอกมุงเมือง
๒๐/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๔ / ๔๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๘๐
นางพัชรา ทนัญชัย

๑๗/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๘๑

นางสาวกนกวรรณ ติมาน
๒๒/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๘๒

นางสาวเครือวัลย์ เวลานันท์
๐๘/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๘๓

นางสาววันเพ็ญ แสงสอาด
๑๖/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๘๔

นางสาวสุธินันท์ ฉำชืน

่

๑๗/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๘๕

นางสาวเยาวเรศ สิงห์คำมูล
๐๗/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๘๖

นางสาวกิตติวรา ศรีธิชัยยนต์
๐๓/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๘๗

นางสาวแสงจันทร์ มณีขัติย์
๐๑/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๘๘

นายธวัชชัย กาวิจา
๑๙/๘/๒๕๒๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายจิราวัฒน์ ภูแก้ว
๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายกิตติวินท์ ธรรมจักร์ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๙๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ชะนะญาติ
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายวชิรวิทย์ วิงวอน
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายปยะพงษ์ วงศ์ไชย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๙๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ บุตตะคุ
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายภาณุพงศ์ ทองอาชา
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายปรัชญา ทาโสด
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๙๗

เด็กชายวรวุฒิ จักคำบาง ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๙๘

เด็กชายปญจพล วางษ์หัสดร ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายจิรมน สมบุญโสด
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายอนันต์ มณีเหล็ก

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายรักชานนท์ คุมวงค์

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายธนภัทร หินแก้ว

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายชนกฤต มณีเหล็ก

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายกฤตเมธ สินธุใส

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงหทัยรัตน์ กันทะสัก ๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงกรกนก บัวผัด ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงธันยาพร หลี

๓๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงอรนิชา วงษ์ศรี ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงธันย์ชนก ยะอุโมงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงนันทิพร วงศ์โสมะ

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงอรนิตย์ จันตาเหล็ก
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงทรายงาม บัวผัน
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงวราภรณ์ จิโนเขียว
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงเปมิกา สีเขียว
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๕ / ๔๒
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ลพ ๓๕๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงเวสิยา ปนตาแจ่ม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พุทธสอน

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงสุพรรษา สุทธวิชา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๑๘ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
คำจิตแจ่ม

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๑๙ เด็กหญิงประกายกานต์
อิวกาศ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงกมลรัตน์ แซ่บุญ

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงภัทรวดี วิงวอน
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงพรทิพย์ จงเสมอ
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ สาลีโนศักดิ

์

๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงศิริพร จันทร์แจ่ม
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงหทัยชนก โดดาธรรม
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงชนกสุดา กาละวัน
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงกนิศา ร่มพนาธรรม
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญใส่ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๒๙

เด็กชายรัชชานนท์ ผางวนา
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงกฤติกา สุวรรณตรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายกฤติน สุทะนวน
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงกฤติมา บุตรเนียม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงจารุวรรณ รัตนา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงจิรัฐติกาล ปาระมีโชค
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงจิรัตน์ติยา ยานะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงชนกชนม์ อนุชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๓๗

เด็กชายชาณุกร หมืนแจ่ม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายชิดชัย วงศ์สม
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายญาณภัทร เครือบุญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงณัชชา พลแหลม

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงณัชชา ศรีไชย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงณัชพร เลายีปา

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายณัฏฐกิตติคุณ อูปคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๔๔

เด็กชายณัฏฐชัย ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๔๕

เด็กชายณัฐชัย จันต๊ะนิด
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ หาญสามัคคี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อุตสาห์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายติณณภพ กันทาทรัพย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงธัญชนก เสาร์อ้าย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๖ / ๔๒

้
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ลพ ๓๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีวิชัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายธีรเมธ จันตัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายนรภัทร มณีขัติย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงนริศรา จันทร์ผา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงนันทิชา กาศสกุล
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๕๕

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สุทธดุก
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๕๖

เด็กหญิงปาลิตา ธรรมสอน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา กับปุละวัน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ สุขสา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๕๙

เด็กชายภานุพงษ์ ฟองตา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงมัชฌิมาย์ มูลชีพ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายวรินทร กัณฑ์ไตรบัญชร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๖๒

เด็กชายวิศวะ คำวินิตย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

สายวงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๖๔

เด็กชายศุภณัฐ กองจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายสุรเกียรติ มีมาก
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงสุวนันท์ คำจิตแจ่ม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๖๗

เด็กชายอถิเดช ถาคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๖๘

เด็กชายอภิชาติ ลุงสุก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงอริสรา หมู่โสภิญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายอัครชัย สุภาโขง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๗๑

เด็กชายอัษฎาวุฒิ มูลมีรัตน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงแพรววนิด ชาดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายกรกฤช ลิตุพานนท์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงกลีบสไบ พลธรรม
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงกุลปริยาพร สินทร

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๗๖

เด็กชายก้องเกียรติ จันตัน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๗๗

เด็กชายคิมหันต์ ใจวรรณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงชนัญชิดา วงศ์ฝน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายณฐภัทร ยารังษี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายณัฐฐากร ฟูวัน

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายณัฐภัทร จอมแพง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๘๒

เด็กชายณัฐภัทร จันทร์ฉาย
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายดนุพงษ์ เสนสัก
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

ศิริวราดร
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๗ / ๔๒

้
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ลพ ๓๕๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายธนพล
เผ่าวัฒนวราภรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ แถมโฮง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๘๗

เด็กหญิงธมลวรรณ โนภิวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงธัญญาเรศ กรสวรรค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายธิติภัทร ทะนันชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายธีรชาติ โนโชติ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๙๑

เด็กชายธีรภัทร์ ทุนแท้
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงปฐมาวดี วรนุช
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงปยาอร สมบัติใหม่
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๙๕

เด็กชายพงศธร เย็นสบาย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายพงษ์สิริ ปนไชย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงพัชรพร รูปมาศ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงพัชราภา ใบพะออม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงภัณฑิลา ภุนุพา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงลลิตภัทร สุภาผาบ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงวรรณฤทัย ใจจอมกุล

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายสหรัส ทองสว่าง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา โยริยะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงสุพิชชา ปญญาเครือ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงสุพิชฌา วงศ์เมือง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงอภิญณีย์ ชมภูแสง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๐๗ เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์
ใจจาย

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงเกษศินี สุยะใหญ่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์โพธ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายณัฐกานต์ จันสุกปุก

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๑๑

เด็กชายณัฐภัทร มังคัง

่ ่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายธราธิป บุตรจุมปา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายปทม เสนสัก
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายภรัณยู สุจริตจันทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๑๕

เด็กชายภูวดล กิติบุตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงศิริประภา สุจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายศุภากร ยศปน
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายเกษมสัญ ขันสะวะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ ปทุมแสง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๘ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายพงศภัค นิลเนียม

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายกรกฤต ศรีคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๒๒

เด็กชายจิรพงค์ กันทะพิงค์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงธิดา ศักดิสุจริตฤทัย

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ปลิวมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงกานต์สินี ติใหม่
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๒๖

เด็กชายกิตติชัย ดวงเปง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงจิรชญา ปานสมบูรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายจิรภัทร์ กรุณา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายณัฐพัชร์ สุรินทร์แก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายณัฐวัช กุดชัยภูมิ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๓๑ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
สิทธิสม

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๓๒

เด็กชายปรเมศวร์ ธรรมโคร่ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงปยาภัค แอลลี
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตันตรา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายภัทรฉัตร ศรีวิชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๓๖

เด็กชายภาสกร บุญเลียง

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงลลิตภัทร ไชยเจริญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงวิชญาดา วุฒิเสน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงสายชล ธารธัญสาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายสุระวิชญ์

สมานรัตนเสถียร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๔๑

เด็กชายอภิวัฒน์ อารีวงค์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงกรนันท์ หอมนาน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายธนภูมิ ล้านโรจน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงภครตี ก่อเกิด
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายภานรินทร์ กุณราชา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงภารดี ตาเหียง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ กันทายวง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๔๘

เด็กชายมังคลา สมบูรณ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงรินทร์ลดา ไชยมงคล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายเฉลิมพล เทียงแท้

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงอุทุมพร ปสืบ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วังแก๋
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๕๓

เด็กชายเมือง ม่วงคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทศักดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๙ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๕๕

เด็กชายจักรพงษ์ ไชยนอก
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงชไมพร พลารัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๕๗

เด็กชายนครินทร์ ขัดลิ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายสงกรานต์ ลุงอู
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงณัฐนารี จันต๊ะเวียง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ พึงผล

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงนริศรา สุทธมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงนุช เชียงตุง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงพิชามญช์ พรมนา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงพิมพ์นภา ยาวิราช
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๖๕

เด็กชายรัฐภูมิ แสงตาล
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงเมธาวี กะณะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายขอนเครือ เชือหงสา

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีวิชัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๖๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ว่องวัจนะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายธนาคาร ใจลังกา

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงกิติญาดา โวหาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๗๒

เด็กชายหม่อง ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงอำพร ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายแสง หม่าฮะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงธิวาพร กำทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายบุญยเกียรติ

์

สุขเรือง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงกนกพร อินแก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงกมลชนก วงค์อินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงถิรดา ราชศักดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงธิดา คำกอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๘๑

เด็กชายธีรวัฒน์ วังพฤกษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงพิชฎาภา เปงเสพสัก
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงรินลดา แก้วเรือน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ พณาดร

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๘๕

เด็กชายชลกานต์ นาคะปา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายธนชาติ คำคึง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงนฤมล สุริวงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายนัฐพล ซิวแดง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงปรารถนา พิลาบุตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๐ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงวรินดา จอมสัก

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายวรเชษฐ์ วังพฤกษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๙๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ ธรรมมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ หัวนะราษฎร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายเศรษฐสินธ์ มณีใจคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงกาญติมา ปญญาแจ่ม
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงชนากานต์ จักร์วรรณา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงชลธิชา สุโพธิเมือง

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงปยาภรณ์ ยาวิไชย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๖๙๙

เด็กชายภคิน เจตจำนงหมาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงศิรินันท์ ลุละ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงสินีนุช ใจคำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายหลู่ จุ่งเจริญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงอัจฉรา ขาววิละ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายปฐวีกานต์ ปมเกษม

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงสิราวรรณ ทองภัคดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๐๖
นางสาวสุภาพร แซ่หลี

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายธีรภัทร แก่นโพธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายธีรโชติ ชาวนา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายปยราช บุญโรจน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงพิมยาดา กันธมาลี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๑๑

เด็กชายสายวัน ลุงสาย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๑๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ พรมนัส
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีทิพย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงทิวาพร ต๊ะใจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๑๕

เด็กชายปรีชา มีสว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๑๖

เด็กหญิงพรธีรา บุญรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายเทพทัต ลุงทน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงอารียา สุวรรณเพชร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงจิดาภา วงษ์ธิสา
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วพิงชัย

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายวีระชัย วันมาละ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายคณาวิทย์ ริวสมบัติ

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายณรงศักดิ

์

คำพิชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๒๔

เด็กชายภาสกร กันทะจา
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๑ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๒๕

นางสาวมีแหง่ เมรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายพงศธร ท้าวชัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปายาง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ บัวใจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงฐิติพร เสนเสาร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กชายพชรกร อินคำ

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๓๐ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
อุ่นนิลคำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๓๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยวงศ์ศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงสร้อยฟา อินต๊ะพิงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงฐิติมา ศรีวิจิตต์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงฑิตฐิตา ตันต๊ะวัน
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงนลินทิพย์ แสนใจ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงอาภาวรรณ ใจมาศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายจักราวุธ เขียวขำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงอุทุมพร ชัยปญญา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๓๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

มะโนวรรณา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายพงศกร ปาจีคำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงศรัณน์พร ไชยชำนาญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายอัครชัย หมดใส
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ ผางวะนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ก้างทุน
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายกฤษณะพงษ์ ณรงค์ศักดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงวิราสินีย์ ทาสีวิราช
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๔๗

เด็กชายณัฐวัตร มะโนวรรณา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงวาธิณี ผุสดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงศิรินภา อริวรรณา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายจิรพัทธ์ สันโรงพิน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๕๑

เด็กหญิงณัฐพร แสงอินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมจักร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงนุชนาฎ ปญญาทะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงศิริษา ใสทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อโจง วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๕๕

เด็กชายหลาว ลุงตอ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อโจง วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายคุณากร พรมเสพสัก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อโจง วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงจิรนุช ใจเย็น
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อโจง วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แก้วมาเมือง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเหียง วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงปณัดดา สุรินทร์ศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเหียง วัดบ้านรัว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๒ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายวุฒิภัทร ภิญญ์ญาพัช

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอินทะวิทยา วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๖๑

เด็กชายรัฐภูมิ ตาลธิ
๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทะวิทยา วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงพรชนิตว์ จันทร์ต๊ะพงศ์
๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอินทะวิทยา วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายธีระ ไม่มีชือสกุล

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอินทะวิทยา วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงพรชนก พันพลสิทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอินทะวิทยา วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายเมธาวุฒิ อุปกรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทะวิทยา วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงจ๋ามหญิง ลุงมู
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงปาริชาติ มิกิตติ
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงกมลชนก สุริยะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงจริยา คำวัน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงมนทิรา ปวศิลป

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงวริศรา ใจวัน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงศศิพิมพ์ แซ่ว่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงอนงค์นาถ จันทวงค์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงผุสชา อ่อนสด
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กชายศุภโชค ใหม่บุญมา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๗๖

เด็กชายไกรวิชญ์ บางหลวง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๗๗

เด็กชายณภัทร พงษ์แสงพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงวนัสชิฎา ปญญาชัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงอลิชา เรือนแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงแพรวไพลิน ไชยวงค์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๘๑

เด็กชายจักรพงศ์ ยุวเบญจพล
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๘๒

เด็กชายจักรพันธ์ ยุวเบญจพล
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กชายธนกร กันอูบ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายณัทพล กันทาวัฒน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงธันนิศา พรมอ่อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๘๖

เด็กชายธิติวุฒิ กมลภัทรกูล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายบุญฤทธิ

์

สุริยาศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไชยยันต์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายพีรเดช วุฒยากร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายวชิรวิทย์ กามินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ รัตนะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงวรัญญา จิตวงค์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงศิริวรรณ์ สุวรรณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๙๔

เด็กชายศิวะวงศ์ เจริญลาภ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๓ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงนงนภัส ไชยวงศา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงสุรางคนางค์ วรกมลธรรม

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๙๗

เด็กชายกล้าณรงค์ สายเครือง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายสุรนาท เตชะพี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายอัครภูมิ มหาไม้

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายธนกร จันทร์อุดม

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายธนภัทร ยวนตา

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายธีร์ธวัช ปารัว

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายนนทพัทธ์ กมลธง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายปณิธิ วงศ์คำปน

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายพิชาญเมธ สมอุทัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายพิทักษ์พล เปนพนัสสัก

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ พงศ์ทิวาพรรณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายภูตะวัน มะโนวรรณา

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายรัชชานนท์ มุขแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงวรกมล ไชยเมืองชืน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๑๑

เด็กชายศุภกฤต สมานชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายสิรวิชญ์ จันทะวัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๑๓

เด็กชายอภิวิชญ์ ใจเรือน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนใบบุญลำพูน วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายคชพล พลอยบำรุง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดด วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๑๕

เด็กชายชาญ ลุงปง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาแดด วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงธิดาพร จันแปงเงิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดด วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๑๗

เด็กชายปยนัส ลุงแสง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดด วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงพร นายสม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดด วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๑๙

เด็กชายภาวัต นาราพงศธร
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดด วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายมงคล สายยอ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดด วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๒๑

เด็กชายเขม สายยอ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดด วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๒๒

เด็กชายเรือนชัย ลุงติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดด วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายสุวรรณ ดวงเดือน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดด วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงณัฐชนก ปญจบุรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงทรรศนันทน์ จันทร์ชู

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงชนิสรา ชนะเดช
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายธารานันท์ นาลาด

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๒๘

เด็กชายนภัสกร เปงเมืองลอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ กาแพร่
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๔ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงบังอร นายต๊ะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงปยธิดา กาบแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงพิยดา ทองรัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงรัชฎาพร ปุดใชโย
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงวารุณี วิญญาเงือก

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายวิทยา เกิดเปง
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงวีระดา ผัดเวียง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายอาทิตย์ พรพงศกรภักดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงอุ่ง ลุงคำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงเกษศินี กุยวารี
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงเยาวลักณ์ ศิริใหม่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงแคทรียา ปญญาปอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๔๒

นางสาวจิราภรณ์ มาทะการณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๔๓

นางสาวณริสสา นันพนัด

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๔๔

นายธฤษณัช ปนต๊ะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงนฤวรรณ แซ่พัว
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงนันทิยา ต๊ะเสียว

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๔๗

นางสาวปาริชาติ เตจะสา
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๔๘

เด็กหญิงพรธิวา เจตตา
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๔๙

นางสาวภัคนันท์ ขัดทา
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงวรุณี นันตะคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๕๑

นางสาวนำทิพย์ จุมปูดวง
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๕๒

นายวรวิทย์ กิตติวรรณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๕๓

นายศตวรรษ เสาศิริ
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายกมลวิทย์ นภาแสงใส
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงวรนุช รุ่งตะวัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๕๖

เด็กหญิงนิสา ไพรจำเริญแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๕๗

นางสาววิภาพร ประดับหยก
๑๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงเกศรา กุลสัมพันธ์ชัย
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงจิรนันท์ ชูทรัพย์เจริญ ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ สุภามี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงอุสรา คีรีรัตนเจริญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงจันทกานต์ ชูทรัพย์เจริญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายกฤตเมธ เชียงแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๖๔

เด็กหญิงเกวลิน กติกาธรรม
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๕ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ ตามา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ แก้วคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ เชียงแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงจันทร์ธิดา เข็มชัยเจริญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ วนาวินิจฉัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงณัชชา วนาจำเรียง

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๗๑

เด็กหญิงณัฐพร ตาสุศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายนครชัย จันทร์เปง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงนิธินาถ สุทธนะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงปยาพัชร ธิหนู
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงพรรัตน์ กุ่ยแฮ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงวิภารัตน์ สิงห์กำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงสาวิตรี ไพรมนูญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงหฤทัย ถาเบา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงอภิญญา ศรีไม้
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงอัปสร บุญยืน

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายคนองเดช เสาร์เปย
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงณัฐสุดา สุนันตา
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๘๓

เด็กชายถิรยุทธิ

์

เฟยธิก๋า
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

โพธิกลางดอน

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงนรีกานต์ มาฤทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงนิรัชพร ทาตา
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๘๗

เด็กหญิงบวรรัตน์ คำเปย
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงลัทธวรรณ สายเขียว
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๘๙

เด็กชายอติชาติ จันทร์ขวา
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงอรวรา ปากันตี

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงอารียา ทรงรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายอุเทน เชือหมอ

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๙๓

นายวชิรวิทย์ คันศร
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๙๔

นายธีรภัทร์ เมืองคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๙๕

นายกรรชัย ปนโปธา
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๙๖

นายกษกิเดช

์

นันต๊ะหน้อย
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๙๗

นางสาวกัณทิวา วิชาเฉียบ
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๙๘

นางสาวขวัญทิพย์ สุขีขจรไพร
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๘๙๙

นายจิรยุทธ จันทร์ธิยะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๖ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๐๐
นางสาวจีราภรณ์ หิรัญทาสันต์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๐๑
นายธนิน สมปานดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๐๒
นายธีรพงษ์ คำเทธา

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๐๓
นายบัญชา ทะนุพุทธคุณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๐๔
นางสาวรัชนีวรรณ เขือยชัยวงศ์

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๐๕
นายศักดินรินทร์

์

บุญญาโชติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๐๖
นางสาวสุรีพร เชือสายยคีรี

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๐๗
นางสาวกัณฐิกา อินถาปน

๑๖/๐๗/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๐๘
นางสาวกชกร ปญญา

๐๑/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๐๙
นางสาวกันติยา อุดสาพะแล

๑๓/๑๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๑๐
นางสาวกัลยรัตน์ ตาเสน

๒๐/๐๓/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๑๑

นางสาวกุลภรณ์ โมราฤทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๑๒

นางสาวจันทนา เงินคำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๑๓

นางสาวจันทร์วลัย วงค์ษา
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๑๔

นางสาวจิราวรรณ สุภา
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๑๕

นายจีระศักดิ

์

ลันทมทอง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๑๖

นางสาวจีรานันท์ พนวาสี
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๑๗

นางสาวจุฑารันต์ ฟองฟู
๒๒/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๑๘

นางสาวชนัญชิดา หม่องน้อย
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๑๙

นางสาวชมัยพร ใหม่ปน
๐๗/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๒๐
นายชยันต์ ติบปน

๊

๑๒/๐๖/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๒๑

นางสาวชลธิชา โลหะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๒๒

นายชัยธวัช กิวัฒนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๒๓

นายชุมพล อิมแก้ว

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๒๔

นางสาวณัฐธิดา นันตา
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๒๕

นางสาวถวิกา สมวงค์
๐๒/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๒๖

นายธนวัฒน์ สุยะพอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๒๗

นางสาวนันทนีช ณ วันเพ้ญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๒๘

นางสาวนำทิพย์ น้อยมะโน
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๒๙

นางสาวนำฟา หอนิยมไทย
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๓๐
นางสาวปพิชญา วันแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๓๑

นางสาวปภาพินท์ ธารสุขสกุล
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๓๒

นายประวิช คำแกแว
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๓๓

นายปารเมศ บัวทองสิงขร

๒๘/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๓๔

นายปยะบุตร สินชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๗ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๓๕

นายพงศกร ใหม่น้อย
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๓๖

นางสาวพิมผกา ก้อนแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๓๗

นายพิสิษฐ์ เปงปานัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๓๘

นายพิสิษฐ์ สุขันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๓๙

นายภริต ตาทองคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๔๐
นายภาณุพันธ์ พันกันทะ

๑๐/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๔๑

นายภาณุพงศ์ ดีปญญา

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๔๒

นางสาวภาวิณี คำฝน
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๔๓

นางสาวภิรมภรณ์ ทาวี
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๔๔

นางสาวรัตนา สุขใจในวนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๔๕

นางสาวรุ้งทิพย์ ปญโญใหญ่
๐๓/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๔๖

นางสาวลาวัลย์ เทพสิงห์แก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๔๗

นางสาววารุณี วนาจิตภาวนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๔๘

นายวีระชาติ ไหวแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๔๙

นางสาวเวณิกา ชูทรัพย์เจริญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๕๐
นางสาวศิริรัตน์ อินนวน

๐๑/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๕๑

นายสงกรานต์ บุญมี
๑๑/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๕๒

นายสุทัศน์ พันธ์ศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๕๓

นางสาวสุภาพร แฮไหว
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๕๔

นางสาวอรุโณทัย ใจรักยุติธรรม
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๕๕

นายอังคาร พิธาน
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๕๖

นางสาวหนึงฤทัย

่

อุตสาพะแล
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๕๗

นางสาวลดาวัลย์ ธนันศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๕๘

นางสาวเมธาวี อภิวัฒน์สมบัติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงฐนิชา ผานามพุทธา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงณัฐนิชา ผานามวงศ์ไชย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๖๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองประศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายธนากร อะโนต๊ะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายธนาธิป เขตจรัสแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายธนโชติ เดชเถกิงไพร
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๖๕

เด็กหญิงธัญชนก ผานามรุ่งโรจน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายธีรเจต นภาแสงใส
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายปยะวัฒน์ สมหนู
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายพงศ์พิช จิตนฤนารถ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๖๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ ธารสุขปรีดา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๘ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงวิจิตรา ผานามขจี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายวีรภัทร สุวิมลกิจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๗๒

เด็กชายอรรถวิท ผานามสกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายกฤชกร กุณาเบีย

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงกัลญา นาคส้มปล่อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๗๕

เด็กชายฉัตริน นาวงศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงทักษิณา อาปามัง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายสิทธิพล แก้วยองผาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงจิรภิญญา วรรณยศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๗๙

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แปงคำมูล
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายธีรเจต จิตนฤนารถ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายธีรเดช ทาต๊ะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๘๒

เด็กชายยุทธนา อาทะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา มุ้ยศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๘๔

เด็กชายณัฐพล สมบุรณ์มี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๘๕

เด็กชายทิพย์เนตร กาวี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายนันทวัฒน์ ตันตี

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๘๗

เด็กชายพีระวัตร อินถาปน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ต๊ะลิสังวาลย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงสิริรักษ์ ยาแปง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายเดชาวัต จันตาทะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๙๑

เด็กชายสงวนศักดิ

์

เฮ่งเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงสโรชา ยอดราช
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงจารุกร ดวงเนตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทย วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ ตาแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทย วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๙๕

เด็กหญิงประติภา หม่อมปญโญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทย วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๙๖

เด็กชายพงศธร บุญอนันต์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทย วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงพิชญานิน ตะคำวรรณ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่เทย วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๙๘

เด็กชายภานุพงค์ เปงเมืองมูล
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทย วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายภูเบศร เหล็กแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่เทย วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ แก้วเมืองฝาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายชานุวัตน์ เกียงคำ

๋

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงดารารัตน์ ฝนเมฆ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายธนภัทร จายปาตาล

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายธนภัทร มหาพรหม

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๙ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายนัทธพงศ์ อินไหล

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายนิวัฒน์ หลีแซม

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายภาณุเดช คำอ้าย

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายภูมินันท์ ปนธิ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงศิวาพร อัศวประพล

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายสรธัญ กันทะตรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๑๑

เด็กชายสรรชัย อุดขา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงอริศรา อนุวงศ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงอัมพิกา วงค์ฝน
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงเมธาวี โปธาคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงณัฐิดา ยอดแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงทักษพร พงค์ขาว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงอนุธิดา เตจะสังข์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

ก๋าทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงจินจิรา สุขดี

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายนรวิชญ์ ก๋าติบ

๊

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงนิตยา เนตรจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายนิวัฒน์ อินคำ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๒๓

เด็กหญิงสุชาพิชญ์ อินคำ

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายเจริญวิทย์ สาต๊ะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงชนิดาภา อุต๊ะมา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงณัฐชยา วรรณผ่องใส
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงนิจวิภา สิงห์ตัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงพิชชาญา เส้าเสนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ไชยคันธา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงภัทรวดี รักษาภักดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๓๑

เด็กหญิงธนวรรณ หวานสนิท
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ ตาจา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงอรินยวรรณ พิมพา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงเสาวภา ปญญาตัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๓๕

เด็กชายธนกร ทาเสนา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงนพจิรา ชัยมงคล
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

ไชยงาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายพีรยุทธ แก้วนอก
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๓๙

เด็กชายรัชชานนท์ เงินมูล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๐ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงวรรณษา ปนทวัง

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายวีราทร ปนธินวล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๔๒

เด็กหญิงอรจิรา สาธนันชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๔๓

นางสาวสุปราณี มามี
๑๙/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๔๔

เด็กชายพงศกร พรมคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงอรสินี มีสอน
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงเจนจิรา เรียนติบ

๊

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงนภัสสร ก๋านันตา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงรุ่งราตรี ปาตัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๔๙

เด็กหญิงพิมริสา วรกิจเจริญวงศ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สงวนโสตร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายอนุพัฒน์ มูลกันทา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงเปรมมิกา เปล่งแสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๕๓

เด็กชายกฤตภาส เขือนปญญา

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๕๔

เด็กหญิงณิชนันทน์ มโนตัน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายพงศกร ปุดภาษี
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงพรนภา มณีสาร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงภัทรีดา วิสิทธิไพศาล

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงชลธิชา แก้วยะวงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายนนธกรณ์ ชัยพร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายวรุตม์ ตันตี

๋ ้

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

มะริริน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๖๒

นางสาวชลชญา เปงกันทา
๑๘/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงจิรัชญา ขุอินต๊ะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายดิศรณ์ น้อมระวี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายปริตต์ ศรีหาตา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายพรหมมินทร์ สิงห์ทา

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงภัณฑิรา ปอมฝน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายภาศกร คำปวน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงรมิดา นวลใส
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายฤทธิชัย ศิริแปง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายวรกุล กิจวิทยาวรกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๗๒

เด็กชายวรัญู เตจ๊ะสา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงศศิวรรณ อารีศีลธรรม
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงศิโรรัตน์ วิเชยันต์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๑ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงศุภนิดา กันทะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายสิทธิพล นาทรายสมาน
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงสิรินภา มณีศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กชายสุพรชัย ไชยวงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงอรัญชญา มุดชิดา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงเมธาวี หอมดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงแพรววา เนติบัณฑิตไพร
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๘๒

เด็กชายโมกขธรรม จีนประโคน
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๘๓

นายศุภชัย วงศ์ปาลี
๐๓/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๘๔

นางสาวแสงดาว วงศ์ศรีใส
๓๑/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๘๕

เด็กชายกันตพงศ์ พุดเหียง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๘๖

เด็กชายกันตพงศ์ โคตรพรม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญธรรม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงชญานันท์ ตาวงค์ษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงณัฐนิชา สามา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายณัฐพงษ์ นูนเมือง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงพนิตประภา คุณีย์พันธุ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงพันธภรณ์ ปยะกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๙๓

เด็กชายพิทวัส ต้องใจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ อันเนตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายศรพรหม พุ่มโพธิทอง

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายอภิรักษ์ ฟุมเฟอย
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๙๗

เด็กหญิงเจนจิรา ณ เชียงใหม่
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงศลิษา ใจสุยะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ วัดหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๐๙๙

นายอนุรักษ์ รักษ์พนา
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๐๐
นายทวีชัย เลาว้าง

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๐๑

นายวรัตถ์ เจริญเจ้าสกุล
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๐๒

นายสุวรรณารีย์ แซ่เห่อ
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๐๓

นางสาวมิรันตี ปูชัง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๐๔

นางสาวหทัยชนก สุวรรณ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๐๕

นางสาวกมนต์รักษ์ ติบรุ้ง

๊

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๐๖

นางสาวชไมพร แก้ววอ
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๐๗

นางสาวดรณี ยอดคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๐๘

นางสาววาริณี จุนุ
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๐๙

นางสาวเตชินี พรรังสรรค์
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๒ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๑๐

นางสาววรรณดี ศรีสกุลเฮ้อ
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๑๑

นางสาวกฤษณา หนูวัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๑๒

นางสาวจิราภา เตชะเลิศพนา
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๑๓

นางสาวดวงเดือน รัตนดิลกกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๑๔

นางสาวดวงนภา นันวนาทิพ
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๑๕

นางสาวทัศนีย์ ยืนยงคีรีมาศ
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๑๖

นางสาวธมนวรรณ เลาหาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๑๗

นางสาวนิตยา พาลิแล
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๑๘

นางสาวนิสา คำปา
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๑๙

นางสาวบุษบา นิภัทรเจน

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๒๐

นางสาวพรนภ แซ่หาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๒๑

นางสาวพลอย นาทราย
๑๓/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๒๒

นางสาวเมธินี เลาหาง
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๒๓

นางสาวรัชนีย์กร แซ่วะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๒๔

นางสาวศศิธร แสงท้าว
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๒๕

นางสาวสรวรรณ วนาลัยสุขสันต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๒๖

นางสาวเสาวณี หนูวัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๒๗

นางสาวพรสุดา นกเงิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๒๘

นางสาวบุษบง ย่าคู
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๒๙

นางสาวอินทิรา ธารสุขชาญวงศ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงชลมาศ วิธี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงชาดา ตะโรงใจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงพนิดา วันนันตา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงพรรณพัชร วัฒนกุลสุวรรณ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๓๔

นางสาวบุษบา ย่าคู
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงจินต์จุฑา สิทธิกัน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายชัยมงคล วงศ์ฝน
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงชาลินี วงศ์ฝน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงณัฐธิดา คำไทย
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงวรินทร วงศ์เพชร
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๔๐

เด็กหญิงศุภากร ชนันชนะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงอมลณัฐ ชมภูแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงณัฐริกา ธัญญแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงทิพวรรณ จันทร์ทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายอานนท์ เขียวดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๓ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงนิรชา จินามา
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงพรพรรณ กันทะถำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้า วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงจิณห์นิภา อินไหล
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายนลธวัช กาจุมพงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายชิษณุพงษ์ ใจยะสาน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายธนชัย วรรณชัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงธัญจิรา หมืนกันทา

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงภัทรวดี สุขใส
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงเกสรา ตันเมือง

๋

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงเขมภัสสร์ จันทร์แก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายพงศธร อ่อนละมูล
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่หาด วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงพรพรรษา ตาฟอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่หาด วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายโยธิน สุวิชา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่หาด วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

มีเขียว
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงภัคจิรา กาปญญา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงภิชญาภา นันทะเสน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๖๑
เด็กหญิงจันทราภรณ์ นุผาเลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงชญากุล ตาโล๊ะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงฐิดาภา ทะนุชิต
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายณัฐชนนท์ ยะวา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงณัฐณิชา หวันต้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายภูรีวัฒน์ ยะวา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงอัจฉริยา พงษ์ขาว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายธนภัทร นุผาเลา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายเฉลิมชัย นุผาเลา
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ก้อนคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงมณฑิตา พงษ์ตุ้ย
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงมิงกมล

่

คำบุญปน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงวลัยพรรณ พรมมูล
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงศศิประภา เหมือนฟู
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงสุพรรณี มณีแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงสุวนันท์ วงค์ปวน
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงแทมมารีน รังบัติใจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงปาริษา กันธะเปง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๗๙

นางสาวอาภัสรา ปนตาวะนา

๒๖/๑๒/๒๕๓๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง

พระเจ้าตนหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๔ / ๔๒

้
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ลพ ๓๕๕๙/๑๑๘๐

นางสาวจิตรลัดดา ใจจุ่ม ๓/๘/๒๕๓๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง

พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๘๑

นางสาวเมลาณี บังคมเนตร ๖/๙/๒๕๓๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง

พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายศรีทุน ลุงใส
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายณัฐพงศ์ คำหน่อ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงนภาวรรณ นฤนาดวารี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร วัดทากาศ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงปนัสยา ฝนกาศ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร วัดทากาศ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงสุพัชญา ยศกาศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร วัดทากาศ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงสุลักษณา โท้กาศ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร วัดทากาศ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงเกศกนก แก้วกาศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร วัดทากาศ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ปญญากาศ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร วัดทากาศ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ กิติกาศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร วัดทากาศ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ยะกาศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร วัดทากาศ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ้นน้อย
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร วัดทากาศ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงนิรมล วงษายา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร วัดทากาศ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงพรชิตา เส้าหน่อแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร วัดทากาศ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงศฤทธิตาร์

์

ขัติธจักร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร วัดทากาศ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ทายอดฟา
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร วัดทากาศ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงศุภสุตา สินธุยะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร วัดทากาศ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงสุพิชชา อ่อนลมหอม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร วัดทากาศ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงอภัตสรา มะโนส้าว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เมย วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ รัตนะมณี

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีปาน วัดทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายธนภัทร รุ่งโรจน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปลาดุก วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๐๒

เด็กหญิงปานตะวัน ธิดุก
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาเปา วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงรวิภา หมูปญญา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๐๔

นางสาวต้อม คำแสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงจินดารัตน์ ตุ่นวิชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงณภัทร เมืองห้อม
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงนิราภร กุณา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๐๘

เด็กชายพงศกร บุญเขียว
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๐๙

เด็กชายพชรพล ปุดแค
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงพัณณิตา นันสาย
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ผกา ฟูเงิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงวรรณพร ปญโญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายศุภชัย ดูเก่ง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายเกรียงไกร เขตร์วัง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๕ / ๔๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงแต้มขวัญ ยะซอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงโสพิศนภา สมร่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๑๗
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ อินถาปน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายกิตติพงศ์ สุขันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายคีรี หล้าแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๒๐

เด็กชายฉัตรชัย ปูเงิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายชัยสิทธิ

์

หล้าแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ตาละนะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายพัทธดนย์ ใจซาง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายพีรวิทย์ แก้วสาร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ วังงิว

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงสุชาดา สุวรรณ์ติบ

๊

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายอัครพนธ์ วงศ์สา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงอาภัสรา วงอ้าย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายนฤเบศร์ เทพชืน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงนันท์นภัส สุขเจริญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายวรกฤษ พิมพา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงวิชชาพร แก้วสุวรรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงจิรนุช ยาปะนะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายธีรพงษ์ สุขสิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ตาสุภา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายปยวัฒน์ ยาปะนะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงวนัสนันท์ อินทร์ใจ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงกันยาพร ตาแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ใหม่เหลือง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงณิชากานต์ ใจแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงศุลีพร ปูคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงสิริกัญญา หนูวัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงสิรินยา หนูวัน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงอัจฉราพร ศรีวิชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ เรือนตา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายเจษฎา คำปา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงธัญพิชชา จินะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้สลี วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงนิภาพร บุญนำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้สลี วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงศิริพรรณ บงวรรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้สลี วัดห้วยห้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๖ / ๔๒

้
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ลพ ๓๕๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงสุภาวดี สุณา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้สลี วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายจักรภัทร เมืองห้อม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงธัญญา ปญโญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงธัญรัตน์ อินทร์ตา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายบวรศักดิ

์

หน่อแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงปยะฉัตร ปญโญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงยุวรัตน์ บารมีมารดร
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงวิภาวี ปูเงิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงสาธิดา แก้วคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายสุทธิชัย อุวงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีวิชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายทองแท้ ไชยเมืองชืน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้าง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายปยวัฒน์ เชียงคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้าง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงวิภาดา นาละออง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้าง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายอภินันท์ ทาวี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้าง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายจิรายุ ขัดผาบ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้าง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายจีรวัฒน์ ตืนหล้า

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้าง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงนุชรา ซาวยา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้าง วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายสมพร จันทร์ขาว
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดกู่ปาลาน  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายปฏิภัทร สุรินทร์จักร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ปาตาลหมืนราษฎร์อุปการ)

่

วัดปาตาล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงสุธินันท์ ปญโญใหญ่
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ปาตาลหมืนราษฎร์อุปการ)

่

วัดปาตาล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงพรนภัทร ใหม่ปา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ปาตาลหมืนราษฎร์อุปการ)

่

วัดปาตาล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงคำ ลุงจ่าม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายซือ หลอยแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายธนาวัฒน์ สมศักดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงมาลี ปญญา
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงละออ ลุงต๊ะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงสาวฤทัย วิริตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงกัญชพร เขือนคำ

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงกัญพร ลุงวิชะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๘๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ ประโยงค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายจุฑาภัทร ปนชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงณษิกานต์ ชำนาญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายธนบุญ วรรณสารคีรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายธีรภัทร ใจยา
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๗ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงนงคราญ ลุงติ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงนงนภัส อ่อนสำอางค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงนริศรา ไชยสกุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงปณันธิตา พือวัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงปยวรรณ แสนสุคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงพรชิตา มหาไม้

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ อาซอ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ฟนเพียร
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สมบูรณ์ชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงภคพร เจตะวัน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงภิญญดา คำเจริญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงยุพเรศ มาผาบ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงหัสยา แฮดพนัส
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายอนาวิล เดชศรีษะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายอนุติวัช ปนใจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงอรวรา ปญโญใหญ่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงอัจฉริยา ประสงค์ทรัพย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๐๒

เด็กชายอ่องเมือง ลุงตา
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๐๓

เด็กหญิงเอืองฟา

้

ไหมคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงชญานี ยอดจิตรใจ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๐๕

เด็กชายธีรชาติ ขันคำกาศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๐๖

เด็กชายธีรภัทร ธุรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยสกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๐๘

เด็กชายสมใจ ทองดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ศรีนวลใหญ่
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๑๐

นางสาวขุนทอง อินทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๑๑

นางสาวสิรินทิพย์ ขันพนัส
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงเกตุทิพย์ นายยะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงฐิติมา สร้อย
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายหน่อเมือง ทองหล่อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงหลาว ลุงสม
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายเต็งกี

่

ส่างขิน

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายปรเมศร์ ประสงค์ทรัพย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายสมชาย ลุงทะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๑๙

นางสาวส่วยอุ่ง ลุงหมาย
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๘ / ๔๒

้
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่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๒๐

เด็กชายหน่อลืน ไชยสภา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันทราย วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงวิมพ์วิภา มากจริงใจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไซ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายสันติภาพ ปาลี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไซ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ ลุงอุง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไซ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงบัวตอง ลุงตี

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาตึง-ห้วยยาบ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา ปาลี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาตึง-ห้วยยาบ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงชลพรรณ ทองงามขำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาตึง-ห้วยยาบ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายดนัย แสงแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาตึง-ห้วยยาบ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงปนัดดา ปนตานา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาตึง-ห้วยยาบ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๒๙
เด็กหญิงปราณปริยา จันต๊ะตึง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาตึง-ห้วยยาบ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๓๐

เด็กหญิงภัคนันท์ กันไทย
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาตึง-ห้วยยาบ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สมพงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาตึง-ห้วยยาบ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายถิรธนา จันต๊ะตึง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาตึง-ห้วยยาบ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายธีรภัทร์ จัดสวย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาตึง-ห้วยยาบ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงแพรวา สินเธาว์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาตึง-ห้วยยาบ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายพงศกร จันต๊ะตึง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาตึง-ห้วยยาบ วัดสันต้นม่วง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายอภิวิชญ์ อินตา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงจิตรลดา นุ่มไทย
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๓๘

นางสาวชนาภา สุขยานุดิษฐ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงธมลวรรณ สีแก้ววงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงธัญญาเรศ มูลงาม
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงวนัสนันท์ สรวิสูตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงศุภัสร แก้วเนตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงสิรินภัสสร อูปสาแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงสุจารี แซ่ซ้ง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงสุภัสสรา ไชยวุฒิ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงสุวนันท์ วงค์จันทร์ติบ

๊

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงโชติกา ยศต๊ะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงศิริวัน ทะวงศ์อารี
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เวียงคำฟา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๕๐

เด็กหญิงอมรรัตน์
ศิริประทานพรชัย ๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงอัจฉรา ถากาศ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงแรกขวัญ กิติดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงจารุณี บางสินธุ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงนริศรา แซ่แต้
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๙ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงบวรรัตน์ ดวงแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงพัชรพร วงค์เติง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงอัญชลี ธรรมสิงห์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๕๘

นางสาวรัตนาภรณ์ แสนใจ
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๕๙

นางสาววรดา พานแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๖๐

นางสาวอัณศยา ชดพรมราช
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๖๑

นางสาวชลธิชา พิมล
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๖๒

นางสาวชลลดา แซ่ตัง

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๖๓

นางสาวดรุณี อุทัง
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๖๔

นางสาวดาวเงิน ทองคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๖๕

นางสาวธัญญารัตน์ สุขสม
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๖๖

นางสาวนิธิพร คำภีระ
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๖๗

นางสาวนุชนารถ แพ่งเมือง
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๖๘

นางสาวมธุสรณ์ พุ่มแจ่ม
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๖๙

นางสาวศิริพร กาญจนาสุกใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๗๐

นางสาวศุภาลักษณ์ น้อยห้างว่า
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๗๑

นางสาวสุกัญญา ใจยา
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๗๒

นางสาวโสรยา หวง
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๗๓

นางสาวช่อผกา ใจสัตย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๗๔

นางสาวรัติกาล มะโนคำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๗๕

นางสาววศินี มะณีจร
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๗๖

นางสาวศิริลักษณ์ กันทะทอน
๑๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ธนเจริญโชค
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายกฤติพงศ์ ชมภูศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงธัญรดา นรินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงวนัชพร หิมวัลย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงจริยาภรณ์ ไชยพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงอินทิรา ลาลุน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายชนะ แก้วหนิว

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๘๔

นางสาวนิตย สุยะดุก
๒๖/๕/๒๕๐๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๘๕

นางสาวนิษฐ์วดี ภัทรณรงค์รัตน์ ๓/๒/๒๕๑๔ โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๘๖

นางบุศรา บุญมี
๑๒/๓/๒๕๐๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๘๗

นางผ่องพรรณ์ แสงบุญ
๑๘/๔/๒๕๑๒

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๘๘

นางสาวผ่องศรี สมคำหล้า
๒๗/๕/๒๕๑๔

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๘๙

นางสาวเพ็ญศรี ไวโย
๓/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๐ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๙๐

นายสุบิน ชูทองรัตน์ ๙/๒/๒๔๙๒ โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๙๑

นางอรพรรณ คำแก้ว ๔/๑/๒๕๑๔ โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงสมศรี ลุงวิ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๙๓

นางสาวกมลวรรณ วัฒนาสกุลคีรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๙๔

นางสาวศรัญญา หล้าแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงปวีณา ลุงหมอก
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงกัลยาณี ทุจิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายระพีพัฒน์ คำสา
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงสาวิกา แก้ววอ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายดนัย ยาแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงธนาวรรณ ดูโยง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๐๑

เด็กชายนันทวุฒิ สมกาศ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงพรณิภา ติบคำ

๊

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๐๓

เด็กชายภาสกร จอมกาศ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๐๔

เด็กหญิงรัชนีกร พะซอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงสาวิตรี สุขเขา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายกรรชัย ซางนำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๐๗

เด็กชายจิรายุส ติบเงิน

๊

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๐๘

เด็กชายจีรภัทร นกเงิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๐๙

เด็กชายนพชัย สุขเขา
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงนภาพร อินใจ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายพิเชฐชัย ปุโปคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงภัชรา นกเงิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายภัทรพล อินใจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายเอกมาส เมืองห้อม
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงใบเฟริน พรมเสพสัก
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงชนานันท์ เมืองห้อม
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงณิศา หวันมา
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วสร้อย
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงธัญญาเรศ แก้วสร้อย
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๒๐

เด็กหญิงธิดา แก้วเงิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงปาริชาต ดอกสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงพิมพกานต์ ติบวัน

๊

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงลัดดา ดอกติบ

๊

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงศิริอำภา เมืองห้อม
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๑ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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ลพ ๓๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงสุธิดา ใจแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงอรณี ใจซาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงแพรวา ตาแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงนรีชา ลุงมุ้ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๒๙

นางสาวขาว ลุงทุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงดลยา แรมวัน
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงสุภาพร จินายะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายกฤษนัย แสงสร้อย
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายชัชชานนท์ แก้วดา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงชัญญา ตาจุมปา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายณัฐชัย ตุ้ยดง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ปนต๊ะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายณัฐพงษ์ เวลานันท์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงสุภาวดี เดชดง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายเริงฤทธิ

์

ลังกา
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้วอินถา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงชลธิชา นันตา
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายชิดชัย ดงมี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๔๓
เด็กหญิงภัทวรรินทร์ กันทาดง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงสายพิณ จันสม
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายกิตติคุณ ใจคาย
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายธีรพงษ์ สุพรรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายนันทวัฒน์ กันทะมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายบัญชา สุคตา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายพรพิศุทธิ

์

กาวิรส
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๕๐

เด็กชายมานนท์ ยะดง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงรินรดา บุญมายัง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงลัดดา สิทธิดง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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