
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำพูน  ภาค ๗

ส่งสอบ ๓,๙๑๓ คน ขาดสอบ ๖๘๐ คน คงสอบ ๓,๒๓๓ คน สอบได้ ๒,๑๘๘ คน สอบตก ๑,๐๔๕ คน (๖๗.๖๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายครองทรัพย์ ศรีสวัสดิ

์

๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายคีต แคว้นคีตวานิช

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

หัตถกอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายวีรกร ดีงาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายโยธวาทิต สีแจ๋ม

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๐๖ เด็กหญิงณัฐชยากาญจน์

ชนะญาติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายศุภโชค ใหม่บุญมา

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายทักษ์ดนัย อินหน่อแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายศักดา สุทธกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงสุวิมล ทุนกาศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ แขมจังหรีด

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายนัฐพล ไชยเรือน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายสิริวัฒน์ สมบูรณ์ชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายชนก ลุงวี

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงสุทธิกานต์ รุ่งฤดีไพรวัลย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงอัมรินทร์ ดวงดึง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงอรอุรา ทองปา

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงณภัทรภร มันทนา

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงนันทิยา แสงสรทวีศักดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ แซ่เห่อ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงนันทกานต์ ทองสว่าง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๒๒
นายฐานันดร สุทธิ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายปรีชา ผลสำลี

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงกุลฑีรา กรรณิกา

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ฤาชา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงปาจาวีย์ แสนโมทนา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงสุนิสา ใจสดใส

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงนฤมล รัคนวนาเลิศ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงพนมพร คงคาผล

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงกรรณิกา ราษฎรสรรเสริญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๓๑
นายชาติชาย ใจสดใส

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายนครินทร์ วงค์ษา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายอนุจันทร์ อนาถา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายพงศ์ภัค สิทธิสุรินทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายธนเดช ยิมสว่าง

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๓๖
นางสาวสมศรี รักษาประเพณี

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายณัชพล จิงต่า

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายรชานนท์ ตุงใย

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงภัทรนันท์ จารัตน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงณัฏฐพร นกแดง

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายวันชนะ บุญโฮม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายยุทธศักดิ

์

ใจมาวิลาศ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๔๓
นายธีรชาติ ทองวันดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายศุภกฤต ทิใหม่ธง

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๔๕
นายวสันต์ แสงคำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ลือยศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายชิติพัทธ์ ฉางข้าวพรม

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๔๘
นายลูน ละกวาน

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๔๙
นายมนตรี หนูสา

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๕๐
นายธเนศ วันมาละ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงสุพรรณี ธงชัย

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๕๒
นายญาณวุฒิ กุนาทราย

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๕๓
นายเสถียรพงษ์ สุขใจ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๕๔
นายนรวีร์ พรมจักร

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๕๕
นายทวีศักดิ

์

วังคำสาย
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๕๖
นางสาวณัฐพร สุวรรณ

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๕๗
นายสุริยเทพ ฤกษ์ใหม่

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๕๘
นางสาวลัดดาวัลย์ คีรีชัยพฤกษา

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๕๙
นายนิธิ เจลึกู่

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๖๐
นายสุรศักดิ

์

วิจิตรพงษ์ไพร
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๖๑
นายทรงสิทธิ

์

หม่องน่าน
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๖๒
นายปฐมพร นามสว่าง

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๖๓
นายจตุพร ยอดคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๖๔
นายขจรเกียรติ ปยไพร

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๖๕
นางสาวกมลพร ยาใส

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๖๖
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ทะกาศ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๖๗
นายณัฎฐกิตติ

์

มูลโลก
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๖๘
นางสาวสิริกร เตรียมพิชิต

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๖๙
นางสาวจิรานุช อรุณปติชัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๗๐
นางสาวกมลพรรณ อุดมลาภผล

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๗๑
นางสาวพิพรรณ์ จรูญวิบูลย์วัฒน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๗๒
นางสาวทัษณา แก้วใส

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๗๓
นางสาวสุภารัตน์ ใจมา

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๗๔
นางสาวเพ็ญพิชญ์ชา อำทิม

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๗๕
นางสาวนภัสรา หมืนทะวงค์

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๗๖
นางสาวศตพร ไชยยศ

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๗๗
นายพิรุณฤทธิ

์

ทองสว่าง
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๗๘
นายรณกร ใจเดิม

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๗๙
นายศิริวัชร์ กรัณทรัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๘๐
นายอภิสิทธิ

์

ศรีอำไพพร
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๘๑
นายจักรพันธ์ สิริประเทืองกุล

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๘๒
นายคมไผ่ ไชยรินทร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๘๓
นายศักดิชัย

์

รินทะกาศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๘๔
นางสาวญาณวดี พุ่มพวงปญญา

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงสกลสุภา ศิริปรุ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ใจมุข

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงปริยาภัทร แสงคำ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงเนตรนภา ภาณุมาศรัศมี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงณัฐณิชา มาเชียงผา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงอภิษฎา คำบุญเรือง

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายชนาธิป ศรีพฤกษ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงนภัสสร โพธินาม

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงจีรนันท์ บำรุงสุข

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงกุลจิรา ธิกา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงนภาพร คำเสม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงชลธิดา ณ  เชียงใหม่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายแผ่นฟา บุญอุปละ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงวรวลัญช์ หน่อแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงวชิรญาณ์ รัตน์จันตา

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายจัตวา คำวังพฤกษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายกรวิชญ์ สังวาลย์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายจิรายุ นามพร

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายศุภกฤต ปนแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายพัทยดลย์ สุริยจักร์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายปนะพงษ์ เรือนมณี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายสิริภพ ไชยวงศ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายวรพงศ์ เข็มเกาะ

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายทัตธน ราชสักดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายกิตติภูมิ ปละอุด

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงรักษิกา ดำธรรม

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงรุจรวี มณีไชย

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายชยพล เวียงเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายศิระวงค์ ญาวุฒิ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงพิมพ์นิภา คิดชอบ

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงวนัสนันท์ เทพขาว

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงธัญจิรา ยะมะโน

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายพชรพล รักบางบูรณ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีวงค์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พรมนิมิตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทิวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายกันตพิชญ์ อริยะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายชัยภัทร บุญเฉลียว

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายสิรภัทร สันคะยอม

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงศรุตยา คำภีระ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงนัฏฐา คินาสิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายรัชพล ธิวงค์คำ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายชูชัย เชิงชัน

้

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แสงสุธีสถิต

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงสุธิศา กันทะวงค์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๔ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงรัตน์ชนก ก๋าตืบ

๊

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงณิชารีย์ สินสุวรรณ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงสิริกร ไวว่อง

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงณัชชา ดาเปา

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงจิรัชญาพร ไกรพล

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายสินรวิชญ์ สหัสแปง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายรัชพล

กัญญภัคชัญปภัช
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงปาณิสรา แสนโบราณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงจิดาภา เร็วการ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงคีติกา จันทะโพ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงกนกพร อุ่นอุโมงค์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงธนพร โพธิทอง

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงสิริยากร สียะกาศ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ ไชยวงศ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายอนุภัทร เตชะสาย

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงจันทรกานต์ สิงห์โตวะนา

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงจิระวิภา แจ้งสว่าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงฐิติภา วงศ์คำ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงณิชกมล ใจพงค์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงธัญญรัศม์ กาคำ

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงอนัตตา อินอ้าย

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงอภิชญาน์ ปญญาสัก

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายวรากร อ่อนสุระทุม

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงศศิธร เฉิดฉายเกียรติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายธนกร เพชรดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายศุกล ยะวงค์แก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงจิรัชยา หล้าเมา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงณิศาชล ดัสดีสอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ช่วยวงศ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงณัฐชา แดงชม

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงณัฐณิชา แดงชม

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ดวงแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงขวัญหทัย สมทิพย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงปาณิสรา ศรีคำมูล

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงปลายฝน วงค์สถาน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๕ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายปณณทัต พรมรักษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายถิรวัฒน์ แก้วเจริญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงภัทรนันท์ คันทะมูล

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงกันยาวีร์ แสงทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายธนกฤต กอบคุณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงผาณิตนิภา ก้อนบอน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ธินันชัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายกิตติธัช กันภัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายกุลธวัช มโนสา

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงพิมณุมาศ แสงคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงชาลิสา สิงห์ลอ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงฉันทนิษฐ์ ไชยวงศ์ผาบ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายณฐวร สุตา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงชยาภัทร ไชยวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ติดโกสน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายพีรวิชญ์ หมอมนต์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงกุลนันทน์ ชมภูวงค์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงธนากานต์ ต๊ะอ๊อด

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายธนาธิปกรณ์ นาปนจักร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายธีรวิทย์ วงค์ยศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายนพกร วิทยานำโชค

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายจุฑาวัฒน์ ธรรมเดช

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายเรณุกรณ์ กาปญญา

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายวรพงษ์ วรรณมณี

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงจิตติมา บุญมาจิตร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงวิณิตดา นุนพนัสสัก

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงอารียา ริยะปา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายจิรายุ ญาณะสร้อย

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายสรวิศ สิติวรรณา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงจารุวรรณ์ ยุวงค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงณัฐริกา เตมิยะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายชนภัทร อมัติรัตนะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายนฤภัททร์ อุตตะมะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายภูริวัจน์ อมรจิระพันธ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายวรภาส ทาธง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๖ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงดาราวดี แก้วกัน

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงพิชญธิดา จันทร์อินทร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงเพียงจันทร์ เครือเทพ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายกิตติพงษ์ ขยายเกตุ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายวธัญู อิสระภาพ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงพิมพิศา ดวงสนัน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงศิริญากรณ์ ไหมแพง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงปาริทรัพย์ จุมปจิติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงวรารัตน์ ลาพิงค์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงนันท์นภัส พันวัน

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงกมลพร ภาคอุทัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ สุนทรศารทูล

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายปณณวิชญ์ ภคบวร

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงสุภชา จันปนขว้าง

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงชนันท์ภัสส์ ตาเจริญเมือง

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงกชพร วงค์คม

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงพิชญ์พิชชา สุเรียมมา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายศุภกร ปนสนิท

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงสุพิชญา บุญทากลาง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายกฤษณพงศ์ บริภารักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงภัททิยา เหล็กตัว

๋

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงตุลยดา คำบุญเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายหฤษฎ์ ปนทะโชติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายปรัชญา ก้างออนตา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายจักรกฤช ปนดิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายคณพศ รอดคง

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๒๖ เด็กหญิงเก่งสุพรรลกัลยา

วิจิตรรัตนไตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายวรภัทร กัมปะหะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงชนิดาภา มงคลเกิด

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงสุพิชญา ชอบธรรม

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายนฤภัททร์ ไชยสลี

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายภูวเดช ชม ภูธัญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงพิมพ์นารา คล้ายแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายเอืออังกูร

้

ผัดสัก
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายนิธิวิทย์ อะกะเรือน

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๗ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายวุฒิภัทร นาพิมพ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายศุภชัย สินธุวงค์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายธนวัตพล มะโนพิงค์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงธัญชนก วรรณอนันต์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ต๊ะดุก

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายสุวิทวัฒน์ กัณทาทรัพย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ สิทธินนท์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงอภิชญา สมวะเวียง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายเทวินทร์ โสภากุล

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงทิฆัมพร ขว้างแปน

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงจรรยพร มูลศรี

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงรมย์รวินท์ เนตรงาม

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายณฐกร คงปรีชา

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงสุภนันท์ เปาะทองคำ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายอภิวิชญ์ มูลมัง

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายพีรพัฒน์ หมืนศรีวงค์

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงพัณธิชา ผัดวัง

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงชญานี สวัสดิอารี

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ใจคำวัง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงวิมลณัฐ สมพัตร์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงรุจิกร ด้วงสุยะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงวรรณษา คำปา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงพลอยชมพู นาคสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายชยพล วิธี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงธัญญรัตน์ สมศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงนันท์นภัส เปงนา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงวณิชญา มะโนชัย

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงอริสา ณะวงค์จักร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายศุภณัฐ ศรีวิชัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงพิชญาภา พัฒนตังตระกูล

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงธัญรดา ยะคำปอ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงรมิดา ไชยวงศ์คำ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงเพชรลดา ตาพรหม

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายจารุวิทย์ กิณเรศ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงวรรธนพร มหาวันแจ่ม

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๘ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายปภังกร ประดิษฐ์วรกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงกมลชนก นำจันทร์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายธนวัฒน์ เจริญทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายพีรวิชญ์ มาเขียว

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายอมตะ เกตุประจักษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายชาลิลญาพร ไชยวงศ์สิงห์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายชัพวิชญ์ ตันตรา

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายพีรภัทร ต๊ะนันกลาง

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงพัชรพร ไชยวันนา

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายดารากร ลินฤาษี

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายกฤติพงศ์ ธนาพิศิษฐ์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงธัญรัศม์ กาบเกษร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายภานุวัฒน์ งามไพบูลย์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายปลันกรณ์ กฤษณ์กลาง

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงศานันทินี โสภา

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายภัทรโชติ สุนันต๊ะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายศิวัช ไชยมงคล

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ ยศน่าน

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายศิรภัทร ร้อยทุย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงมนัญชยา หน่อใหม่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายราชณรงค์ ปนตาดง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงธันยพร สารกาศ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ปญญาแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงกัลยทรรศน์ สันทัดการ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงสิรภัทร เปงทา

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงภูษิตา จันธิมา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงอนัญญา ศิริสุข

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายพงศธร สิเนหะบุตร

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงปรัญญาพร บุญธิมา

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๒๙๙ เด็กหญิงธนินนทร์กานต์
อูปคำแดง

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงอริสรา ธนุสินธุ์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายอธิภัทร ปกปงเมือง

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายกฤษณพล เหมือยรินทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายปญญากร จินามา

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เรือนเปง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๙ / ๖๓

้
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ลพ ๓๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายวีระพัฒน์ ไชยวัณณ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายสรัล ขันคำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายภัคพล หงษ์สามสิบหก

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ปาระมี

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายธนาวัฒน์ ศรีบัวนำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายธีรภัทร์ แสนทะวัน

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงสิริรักษ์ จันทร์ปราช

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายสิรภัทร สวาลึก

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงจันทัสมา โรจนานุยุตต์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายวุฒิภัทร ไชยวงค์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ธรรมานุวงศ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายสถิตคุณ วังแวว

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงราชาวดี เกษรพรม

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงรินรดา ณะลุนลี

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สุริยะ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายวสุพล มะกอกทิพย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงเกศรินทร์ นาคปลา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายอัครพนธ์ สว่างอารมณ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายฐิติพงศ์ สุรินทร์เปา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายปุณณวิช จีรัตน์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายปุลวัชร จีรัตน์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายชวนากร เจนกิจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายจตุรวิชฌน์ มณีเวช

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายจิรัฏฐ์ แปงงาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายวิเชียรวิทย์ อุตรสัก

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายนิพิฐพนธ์ สุยะเพียง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายคณกรณ์ เล่ห์กล

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงศิวิภา ชัยม่วง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายอภิชาติ

โชคธนศาลสมบัติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงกุลณัฐ วงศ์สถาน

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงปารณี ชัยเขียว

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จินะกาศ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงฐิติชญาน์ ทองสกุล

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายธนวรรธน์ พุฒพิพัฒนสกุล

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๐ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงกชพร ติบปะ

๊

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงณภัทร ณะใจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงวรัญญา คำมีจันทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายอภินันท์ พรมมาแบน

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงวิรินดา งามลำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายธนภัทร สุภาษี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายอัครชัย กันทะวงค์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงกัลยากร ขัดคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงปุณยนุช มงคลเกิด

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายศุภวิชญ์ เถียรทิม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงคณาสิริ ธัญญอารีกุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายโภคิน นันตากาศ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายวชิรากรณ์ ปญญาแดง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายคณินธร เคหะสมบูรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายกัณต์ดนย์ รัตนะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายจักรพงษ์ ชมพู

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เกตุแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายกิตติทัต มณีธร

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ สมยาวะกาศ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงชญานิศา ชุ่มใจ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ หัวนะราษฎร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายฐปณวัชร์ ธงศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงเกวลิน สุวรรณภูมิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายธนพัต กำเหนิด

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายพิชัยภูษิต ศรีวิชัยวงค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงรินรดา ชุ่มมงคล

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงชัญญานุช วงศ์จันทร์ต๊ะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงวิลาสินี จิตรมัน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงวิลาวัณย์ อินทรวิชัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายสุจินต์ ไชโย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายศุภสิน ไชยบัง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ญานะคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายธีมังกร ชมภู

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงโศภชา บริสุทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายคจิตพัฒน์ สินธุบุญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๑ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายคนธศักดิ

์

แสงศิลา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงชลธิชา คำปาแฝง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายสุวิจักขณ์ ญาหน้อย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงศรินภัสร์ เดชชิต

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงพรพัชร สุภะถา

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายคีรีบูร หนึงสวัสดิ

่ ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายวัชรากร เรือนเปง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายณัฐวัตร บุตรขันธ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงวิภาดา พันธวงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ มนกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพินพิทยา วัดช้างรอง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายกษิดิศ แต่ชะนะจิตต์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายเกริกพล เทพมณี

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงณัฐธิดา สายแสงจันทร์ ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงดารินทร์ เมฆมงคล

๑๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงดาวผ่องเพ็ญ

สุวรรณชัย
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายตรีพล บุตรศรี

๑๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงนิชา ปานใหม่

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายบรีรักณ์ สมบูรณ์ชัย ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายประยูร เศรษฐศิลป

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงพรนภัส ขันคำ ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงพลอยชมพู สุภา

๑๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงพิมพรรณ ต๊ะนา

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหน่อม หนองเส้ง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๙๗
นางสาวปยธิดา วงศ์ใหญ่

๒๑/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๙๘
นางสาวกัญญารัตน์ ใจทอง

๖/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๓๙๙
นางสาวเจนจิรา ดอกแซ

๗/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๐๐
นางสาวสุดา บุตรจุมปา ๑/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๐๑
นางสาวบุญรอด พิทะวงค์ ๑/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๐๒
นางสาวธิดารัตน์ ยะพรม

๒๓/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๐๓
นางสาวศิริพร แจ้ใจ

๒๗/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๐๔
นายชะนะตะ ตันจา

๋

๑๓/๙/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๐๕
นางสาวนวพร เนตรแสนสัก

๑๓/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๐๖
นางสาวนิลุบล ติดทะ

๖/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๐๗
นางเยาวลักษณ์ มูลเมือง

๐๖/๐๘/๒๕๒๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๐๘
นายวีรชัย มอยทา

๒๙/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๐๙
นางสาวกาญจนา หีมหรับ

๒๕/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๒ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๑๐
นายเจตพล สูติพัธุ์สกุล

๓๑/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๑๑
นายเฉ่ชะ ขยันกิจมงคล

๗/๑๐/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๑๒
นายชาติชาย กุศลมณีเลิศ

๑๖/๐๔/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๑๓
นายกริชสวรรค์ อินต๊ะกอก

๐๑/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๑๔
นายกฤษฎา ปาประสิทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๑๕
นายไกรเกรียงยุทธ ขาววิเศษ

๑๔/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๑๖
นายคมคิด เมตตามนุษย์

๐๔/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๑๗
นายคมสันต์ วงค์แจ่ม

๐๓/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๑๘
นายจงพัฒน์ พรมสุวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๑๙
นายจักร์กฤช จันทร์กระจ่าง

๐๓/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๒๐
นายจำเริญ จอมทอง

๐๔/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๒๑
นายจำลอง จันต๊ะพา

๐๗/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๒๒
นายจิรพงศ์ แดงโอ๊ะ

๐๔/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๒๓
นายจิรายุส สอนสุข

๐๖/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๒๔
นายชนะชล สิงห์ต๊ะ

๐๔/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๒๕
นายชัชวาล ขันนา

๐๖/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๒๖
นายโชคชัย ย่องห้วย

๐๖/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๒๗
นายณรงค์ อุ่นนันท์

๑๕/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๒๘
นายณัฐพงศ์ จันทร์สม

๑๗/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๒๙
นายณัฐพงษ์ ศรีบุญเรือง

๒๓/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๓๐
นายดิเรก ภู่ตระกูล

๒๕/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๓๑
นายทรงวุฒิ ศรีวิชัย

๐๗/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๓๒
นายธนพร กุณามา

๑๔/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๓๓
นายนวย โปธาคำ

๑๖/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๓๔
นายนิพนธ์ เชียงชีระ

๒๓/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๓๕
นายปริญญา แก้วยะ

๒๖/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๓๖
นายพร ธรรมชัย

๑๖/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๓๗
นายพัฒนรังสรรค์ มณีทอง

๐๔/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๓๘
นายพิณนคร วังทอง

๑๖/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๓๙
นายพุทธิพงศ์ สมเปงตัน

๑๔/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๔๐
นายภานุวัฒน์ พรหมณะ

๑๒/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๔๑
นายมงคล ตาลน้อย

๑๒/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๔๒
นายโยธิน ชัยยศ

๑๕/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๔๓
นายรักไทย ขาวสัก

๑๖/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๔๔
นายรังสี ด้วงทอง

๑๒/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๓ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๔๕
นายรุ่งโรจน์ ถาน้อย

๑๔/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๔๖
นายวสันต์ เตปนยา

๑๔/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๔๗
นายวสันต์ ลาภเจริญ

๐๒/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๔๘
นายวัชระพงษ์ ทะนุกำ

๑๕/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๔๙
นายวีระศักดิ

์

ตุงคนาคร
๑๕/๐๘/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๕๐
นายศักดา มโนรา

๒๑/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๕๑
นายศักนรินทร์ ชมภูกา

๑๕/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๕๒
นายศุภชัย มูลรังษี

๑๖/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๕๓
นายศุภชัย ภาชะรส

๑๑/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๕๔
นายสมเกียรติ ปญญา

๑๖/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๕๕
นายสรพงษ์ สุปนนะ

๑๖/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๕๖
นายสรรเพชร วรรณสังข์

๐๒/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๕๗
นายอดิเทพ สุวรรณมา

๐๔/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๕๘
นายอนุสรณ์ มูลงาม

๑๕/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๕๙
นายอุเทน สาวะจันทร์

๒๕/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๖๐
นายเอกาพล ธนะสารปรีชา

๒๕/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๖๑
นายเอมชัย มะโนเพ็ญ

๑๕/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๖๒
นายเสน่ห์ สุภาวรรณ

๑๕/๐๘/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๖๓
นายณรงค์ศักดิ

์

หล้าแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๖๔
นายคมสัน กันทะสี

๑๕/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๖๕
นายทนงศักดิ

์

พลกุล
๒๕/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๖๖
นายบุญศรี ชัยชนะ

๒๑/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๖๗
นายนฤสรณ์ ปญจรงค์

๒๖/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๖๘
นายกิตติพงศ์ เสนคง

๒๖/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๖๙
นายณรงค์ สิมะวงค์

๒๕/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๗๐
นางขนิษฐา คำยอง

๐๕/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๗๑
นางสาวจริชญา น้อยสะปุง

๐๔/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๗๒
นางสาวจิราพร จอนจันทร์ยอง

๒๕/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๗๓
นางสาวไดวรรณ คำภิระไพร

๐๕/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๗๔
นางสาวธัญลักษณ์ เทพวรรณ

๑๔/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๗๕
นางสาวนงเยาว์ จีศรี

้

๒๖/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๗๖
นางปทุม ไชยวัน

๐๖/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๗๗
นางสาวประภัสสร สมบุญโสด

๒๕/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๗๘
นางสาวพรทิพย์ หาวงษ์

๑๕/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๗๙
นางพริงเพรา

้

ไชยพิน
๐๖/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๔ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๘๐
นางสาวมินตรา ทากิจ

๑๔/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๘๑
นางวชิรา ด่านไพบูลย์

๐๓/๐๒/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๘๒
นางวรรณฺศา มายาง

๐๓/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๘๓
นางวันเพ็ญ ปนวารินทร์

๑๔/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๘๔
นางสาววารุณี ไชยวุฒิ

๒๕/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๘๕
นางวิลัย วังพาน

๑๕/๐๘/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๘๖
นางวิไลวรรณ แสงพิงค์

๒๕/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๘๗
นางสาวศิริพรรณ ไชยวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๘๘
นางสาวสายใจ ขันแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๘๙
นางสาวสุพัตรา เปงเส้า

๐๖/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๙๐
นางสาวสุภาสินี สุขเจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๙๑
นางสาวอัจฉรา วงค์ฝน

๑๔/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๙๒
นางเอมอร ธรรมขันติ

์

๐๔/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๙๓
นางสาวจุฑามาศ กันทาจักร

๑๕/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๙๔
นางสาวพัชรี ปญจรัตน์

๒๖/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๙๕
นางสาวอัญชลี นพคุณ

๑๒/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๙๖
นางสาวชัญญานุช ขุนหาญ

๒๕/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงกฤติยา บุญคุณ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงธมลวรรณ โสภารัตนกูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายเอกติ ผิวขำ

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายพิทักษ์ หอยแก้ว

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่องส้าว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงกนิษฐิกา เกษานนท์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เครือปญญา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายไชยวุฒิ ใจพรหม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายธนกฤต หมื่นแจ่ม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงนพัชภรณ์ มหายศนันท์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายพีรพล พิบูลย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงฐิติมา จุมปารี

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายพีรพัฒน์ อะถานา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายชนะพงษ์ เสรัมย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายวชิรพงศ์ กาวันนา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายภูริภัทร เมืองคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงนราพร ปยะธรรมรักษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายอากิยะ อภิวัง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนรัตน์วิทยา วัดปาม่วง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายปุญญพัฒน์ เตมีศักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๕ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงปพิชญา พงษ์ศิริ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงสุพิชญา เปงมัชยา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายวรัญู ไชยพิเศษ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงชนนิกานต์ กลินหนู

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายชยพล เทพศักดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายธนวัฒน์ บุตรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ขัดมะโน

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายอริญชย์ กุณราชา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายชัชพล มาลยพันธุ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงรินญาดา ยาวิชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายญาณโชติ วรรณห้วย

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงจิรัชยา ธิยะ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายภาคิน วัฒน์เอก

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงมนิชนัญญ์ สินธุใส

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงนัชชา สิงหามาตย์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงภิญญดา เชือพูล

้

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงรญิดา นันต๊ะกาศ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงธนิสร ไชยทา

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายพงศ์ณกร คุณาพรชัยพงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงปราณัสรา จิโนทา

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายเจตพงษ์ สิมาขันธ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงณฤดี พรมพนัส

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงเวณิกา ซือวาจา

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงพอเพียง สุคนธา

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายภูผาภูมิ ตรีพล

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายศิวกร โชคมาก

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงจิรัชญา เครือยศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ญาติอยู่ไกล

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงภคพร กันทะมูล

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายซานเดอร์  คอร์นิลิส

ซคาป
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายไกรรักษ์ สินธุบุญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายกาลัญู ศรีแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายเทพไท พรหมมาเหล็ก

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายณัฐภัทร จันทร์ต๊ะอินทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายณัฐพนธ์ พยัคฆศักดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๖ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายพัสกร เพชรรักษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายอุทัคพงศ์ ซัง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายรชต วนพฤกษาศิลป

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายศิรชัช สีตือ

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงนัทธมน จันทะโพ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงณิชนันท์ เนตรแสนสัก

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายธนกฤต หาญนฤชัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงกุลชญา จักรแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงศุภัทรษร วงศ์สุวรรณ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงปานชีวา ยิมแฉ่ง

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงพชรพรรณ กันตี

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายชัยชาญ ชายสัก

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายสุวรรณภูมิ ไชยวุฒิ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายณัฐภัทร คงกระพันธ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงกรกฎ ชยพิทักษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายทิระชัย กัณหะยูวะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงพิมพิกา ณ  ลำพูน

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายปภาวิน ชุ่มปว

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงจิราภา ปาทร

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงมันทนา ลุงจาย

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงภัทรพร ทองซิว

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายสุรสิทธิ

์

คำปุ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

กิงโคง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายนพรัตน์ ทารักษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายภูวนาท แช่มศิริ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายณัฐชนนท์ วงศ์แก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงเบญจมาศ จันทิมา

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร์ฟอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงณัฐมน จ่านายพล

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงอัจฉราพร โยงจิตร

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายไผ่ ลุงตา

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายณรงค์ ลุงปุด

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายดาว คำใส

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายจ่ามยุ้น ลุงยี

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายอภิวัฒน์ ซานนท์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๗ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายธนาวุฒิ ศรีวิชัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงพิมพ์วิภา นามอาษา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ วินาวา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายเมธัส ศิริโภชน์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงพาณิภัค เลียงจำปา

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายธีรชาติ ราชสัก

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายกฤษฎา สระธรรม

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงชนิภรณ์ วังศา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงเกตุณรินทร์ เนตรสัก

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงจิรัญญา สินายะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงปานตะวัน เตจ๊ะเสาร์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงศศิการณ์ ซาวสัก

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

แจ้งสันเทียะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงสุทธิดา ธรรมมา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองซิว วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายปริญญา น่วมด้วง

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายนิกร ก่อนเลา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงกุลธิดา พันธ์สกูล

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายศิลา แก้วโพธิศรี

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงหฤทัย ทองดี

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายขจรศักดิ

์

ยาบุษดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงปภัสสร สายชุ่มใจ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงกมลชนก คลองศีลธรรม

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงจิดาภา เลาหมู่

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงจิรนันท์ ก้อนกู่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายชัยวัฒน์ ทำทาน

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายณภัทร จิตต์วัฒนนุกูล

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายดวงจันทร์ ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงปภาวดี ศรีนิเวศน์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายปุญญพัฒน์ กันธมาลี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายพีรวัช เลขนอก

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายศศินทร์ ไชยวารินทร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงสุนิศา จีฟู

้

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงสุพรรณี มานาแวน

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายอนุกูล เงือกนำ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายคำดาว มีคอน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๘ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงนภาพร อินตา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ คำดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายสมชาย ลุงทน

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายสิทธิโชค เริมยินดี

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายวิทวัส ลุงต๊ะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ ลุงขาน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงพิมพ์อร แสงนา

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงอรนาฎ แสงนา

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายเอกชัย ต๊ะแดง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายรวิชญ์ จิตมัน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงชาลินี บุตรถา

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงคุนันญา อุบลรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายกฤษณ ริบแจ่ม

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายบุญเกิด คะจู่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงญานี ไตรณรงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายภูมิวิศ ชมชืน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงชนาพร ตาวงค์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงศรสวรรค์ ธิตา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงสุวรรณนรัฐ ผัดเปา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก วัดเหมืองกวัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงสโรชา บุญวะนา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงจันทภา ปองรุ่งโรจน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายภัทรพงษ์ บุญสุทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงศศินา ใจศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายวัชรพันธ์ ยศนาทราย

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายวรวุฒิ อารุณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงพรธิดา แววทราย

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๔๖
นางสาวอาริสา มูลธง

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตำบลริมปง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายวุฒินันท์ พขันทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปายาง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงอริยาพร ชัยชนะ

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปายาง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายพีรวิชญ์ เครือแวงมน

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปายาง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงวรรณกานต์ บุญส่ง

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปายาง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงนริศรา ใจแจ่ม

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปายาง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงพรรพษา ชุ่มมะโน

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปายาง วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงกรกนก ศรีวิชัย

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีบังวัน วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายวิริยะ อะโนวะนา

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๙ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายปยะพงษ์ ดวงวะนา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายอนวัช พิงค์ทร

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายณัฐรัตน์ นัญชัย

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงนิรชา มะโนวรรณา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงณัฐกฤตา คำจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ แก้วบุญเรือง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงอัยยาวรรณ โรจนบุญญานนท์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงยุพารัตน์ หมันคง

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายชัยวัฒน์ มหายศ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงปวีณ์สุดา ใจยา

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงอรนิชภัค อินทองเอียด

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงแวนด้า คู่สันเทียะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูปา วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายกฤช กมล

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงอภิษฎา ผังวรรณา

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายศักรินทร์ ธิทะโพธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายอัครพล ปณะวันนา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงวนัสนันท์ ปญญา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายกฤษณพร ปญญา

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงพรหมพร พรหมวะนา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายณัฐศรุต อินต๊ะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายสิทธิชาติ โสภี

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่ามช้าง วัดประตูปา  

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายจิรวัฒน์ บุญสา

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตำบลบ้านแปน วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายพีรภัทร ทะกาศ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลบ้านแปน วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงจุดารัตน์ ทาทุบแปน

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลบ้านแปน วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงธิดาพร สุโรจน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลบ้านแปน วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงลักสิกา เลิศพฤกษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลบ้านแปน วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายพณัชกรณ์ นาพรม

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลบ้านแปน วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายเกรียงไกร เสนอุ่น

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านแปน วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงปวีณา พองวัน

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านแปน วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายกิตติ ภาสดา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านแปน วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ อาสมศักดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลบ้านแปน วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายปรัชญา ทองหอม

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านแปน วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายจีราพันธุ์ เนตรนิลพฤกษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลบ้านแปน วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงแพรวา มาลี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านแปน วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงกัญญาภัค สิยานันท์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านแปน วัดบ้านรัว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๐ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงปยธิดา ขัดอุโมงค์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านแปน วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เมืองใจ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซางน้อย วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายเจตริน คำฝน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายชัยวัฒน์ พรหมพีระ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายณรงค์ชัย คนเฉียบ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญชู

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายธนวัฒน์ วาสนา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีวิชัย

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายอธิวัฒน์ กาวีเมือง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงชนม์นิภา ขันศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงธมลวรรณ แซ่ลือ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงนันทวรรณ แปลงศรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงอรุณรุ่ง ศรีวิชัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงอรุณี พวงมาลัย

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายกฤษณพงศ์ นันตาโจง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายโกวิทย์ มาลาธวัช

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายคณาธิป ยะบึง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายชยานันต์ ใจพรมมา

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายณัฐพล พรมยะดวง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายบวรวิชญ์ เพลียครบุรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายเพชรกลัด สมบัติ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายสิรภพ จีรัตน์

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงสริมน กาพันธ์สิทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายกฤษดา วาสนา

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายพิทักษ์ ลุงอยู่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายภูรินทร์ กันเนตรกาศ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายวรภพ หมืนศรี

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงเมศิณี ปวศิลปศักดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ยาวิชัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายวรโชติ สุพรรณ์สัก

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายธีรวัฒน์ มูลนาสัก

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงพัทธนันท์ สุทธิสน

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงธีราภรณ์ มงคล

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหนาม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงช่อทิพย์ ชัยวงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหนาม วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่มาก

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อโจง วัดบ้านรัว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๑ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงรณพร คุ้มศิริ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเหียง วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายจิตรเทพ วงศ์สมศักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายพงศกร แสงคำ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงศศิกาญจน์ บำรุงแจ่ม

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงกรกช จันทะราชา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงพชรพรรณ ยอดเมธา

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงปนทิพย์ เลารอดพันธุ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายธนพัฒน์ ภควิริยกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ หงษ์บุญเรือง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายปยวัฒน์ พรมสวัสดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงปฎิพร เขียวสวะ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงชวัลรัตน์ ชัยวรรณ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงสุพรรษา สุตินกาศ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงกมลทิพย์ ปงคะยอม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงนันทัชพร เอนกการ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ ทองคำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายกีรดิต รณระวีธนากร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงทิวาพร ปรีดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายชูวิทย์ สติภา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงกมลวรรณ พากเพียร

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ยามเย็น

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงรัชนีกร มณีเหล็ก

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงนันทกร มาเยอะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงภัสสร แซ่เฉา

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงประภัสสร ปญโญเหียง

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายชยุต เตงโหย่ง

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ งอกไม้

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายชัยวัฒน์ นันแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงภวิภา สิงห์เรือง

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงศิรินภา ทองคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วัดศรีบุญยืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงนัชฐณิชา สุกันทะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายประสิทธิศักดิ

์ ์

พรมล้วน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายนิรดล ปาระธรรม

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงฐิติยา สิทธิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงวรรณนรี ไข่แก้วณารัตน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๒ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงยิงดารา

่

ซอ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงจ๋ามเปา ลุงแดง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงสุภัสสรา สกุลชลฤดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายพิชชาทร ปนทรา

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายศิณกรณ์ วงศ์ชนะจิตต์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายณัฐปคัลภ์ อินเถิง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายบรรณวัชร เรือนสอน

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงณธษา ธมพัฐจักร

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายยุทธศักดิ

์

บุญเปง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงกุลยา ถากำเลิศ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จิตพรมคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่า วัดเหมืองง่า  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงคิน

่

นายสร้อย
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสถาน วัดชัยสถาน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงเอมิกา รุ้งทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสถาน วัดชัยสถาน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายวุฒิไกร ใจกันธรรม

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายวันเฉลิม นาราศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงญาณิศา สมบูรณ์ชัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายจิรภัทร ต้อนรับ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายธีรภัทร สาลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายธีรเมธ ปวนคำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายวสันต์ ชัยเนตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายอาทิตย์ อุ่นนะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงศศิกานต์ คำปุก

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงอรุโณชา คำแคง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายจักรพงค์ รักบำรุง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายสุริยะ ทิพย์วงค์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายอนุพงษ์ กันทะวงศ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๘๖
นางสาวโยธกา สุวรรณเลิศ

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงสุวิชญา อรุณชยนันท์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๘๘
นางสาวฐิติกานต์ รุ่งเรือง

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม วัดเชตวัน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา ศรีมี

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงวาสนา สุริยะเจริญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงอภิสมา ทับทิม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงอภิชญา หานิล

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงหฤทชญา สมบูรณ์ชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงธนาวดี มณฑา

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๓ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงธัญชนก ภิญโญจิตต์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงสมธิดา กับเปง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน วัดหนองช้างคืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงกนกภรณ์ ลิตวิจิตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน วัดหนองช้างคืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงชีวาวรรณ วงค์ปญญา

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน วัดหนองช้างคืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายศุภชัย ตามะ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน วัดหนองช้างคืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงวนิดาภรณ์ เมืองลือ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน วัดหนองช้างคืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายพัสกร สุรินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน วัดหนองช้างคืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงอภิชญา กันทะปาง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงอริศรา กองวัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายธีรพงศ์ ไชยโยธง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงอรรัมภา ดวงขันเพ็ชร

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงเจนจิรา กิติคำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๐๗
นางสาวนุช ลุงกอ

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายอภิวิชญ์ มอญอ่อง

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ต๊ะพรม

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๑๐
นางสาวศิริพร ลุงนาลี

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านก้อง วัดธรรมสังเวช  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงณัฐนิชา บัวสำลี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายปรัชญา ทาจิตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายวรวรรธน์ จันมาทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ ญานะทาน

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงปาริชาติ มะโนธรรม

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงปตินันท์ ปาตีคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ แสงตุ้ย

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๑๘
นางสาวณัฏฐวรรณ แสนแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๑๙
นายศิวกร หมืนอภัย

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๒๐
นางสาวมณฑิตา ใจสัตย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำดิบวิทยาคม วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ มาหลง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงรินลณี ใจงาม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงปกิตตา ทาเส

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงอัญชลี ปนตา

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงวิรดี เนตรทองคงคา

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง

่

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายทักษ์ดนัย นามณี

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลาน

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ไชยมิตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาน

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๒๘
นางสาวณิชกนต์ บูชาผาภูมิ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายนราวิชญ์ ธารสุขสนธิ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๔ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงอาชุมา กิจธนลาภ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายศุภพงษ์ ก่อเกือตระกูล

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงนภัสสร ธารสุขสินธุ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงพันธ์วิรา ใจรักยุติธรรม

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงพิชพา โกศลบารมี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงพิสินี ไพรพิสุทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงมธุรดา ขจิตมิตร

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงวารี ทรงคีรีบรรพต

๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงสุพัตรา เกษมศิริกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงสุลิสา บุญส่งศักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงธวัล ศิลปาชีพงาม

๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงนัชชา สว่างยศลาภ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงนันท์นภัส มานะปฏิบัติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงพุธิตา ธารสุขวนา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงลิรีธร ธารสุขวิจัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงส่อกา วนาเฉลิมไกร

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายภัทรชัย รัตนชัยวงค์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงนิดธิวดี ธารสุขวิหาร

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงบุญสิตา จันทร์วันทา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงมุกมณี ธารสุขวิไล

๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงณัฐวรา ฤทธินาคา

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงนิชญาภา วงศ์ษาพระบาท

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ ไพรปฏิคม

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงมัลลิกา ชัยอนุพงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงรวินันท์ ปยธรรมดำรง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงอริศรา น้อยหมอ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายสุรชัย คงคาผล

๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงเกศรา ฮึกเหิมชัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ พิเคราะห์งาน

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงนุตประวีณ์ คีรีกอบกสิณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงพรจรัส ธารสุขประสาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงวิภาดา จิตใจเมตตา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงสมิตา เดชมหาทรัพย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงอริยา ซือสัตย์กตัญู

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงแอนนา คีรีกนกเขียว

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๕ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงทิพย์ฤทัย แสงดวงเดือน

๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงนิชา ศิลปเพลงไพร

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงวิรดา ก่อเกือตระกูล

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงอทิตยา สุขถินไพร

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงอริสรา เวียงแสนช้าง

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายเกียรติพล ศรีคำดอยงาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงศิริขวัญ ฟากุศล

๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายนราธิป คีรีวนัส

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงทัตทรวง วนาดำรงศักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงสุภาพร รัศมีส่องแสง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงไพรินทร์ วิวัฒน์ไพรพนา

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงน้องหวาน วนาเวียงวงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายสมบูรณ์ วนาดำรงกร

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงภัทรสุดา พนาโกศลสุข

๒๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงพรธิดา รุ้งโอบดอย

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงสุทธิดา ตกแต่งพงไพร

๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงพิมพ์ลดา วนากนกจำรูญ

๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงมารินี ทาปญญา

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายสหัสชัย ปาละ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๘๔
นางสาวนฤมล ชัยอนุพงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๘๕
นายเสกสรร ไชยปญญา

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๘๖
นางสาวณัฐรินีย์ แพร่เมือง

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๘๗
นางสาววิชชุดา เริมตระกูลใหม่

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายสรจักร นวลสอน

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ คำสุมทร

๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม แม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๙๐
นายจิรเดช ปูแปง

๐๕/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๙๑
นายณัฐพล สุภาวงค์

๒๗/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๙๒
นางสาวปยวลี คำมี

๒๒/๐๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน

วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายชยางกูล ลาดใจ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายอภินัทธ์ ก๋องแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงปวิมล สมหนู

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงณัฐกมล ชัยลังกา

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ เลืองลือไกล

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายวรัชญ์ ดวงติบ

๊

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายลิขิต ตรัยหล้า

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๖ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายจักริน ศรหยกภูษิต

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงวรรณวลี ผานามสดใส

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงกรกนก พนาลัยคำจุน

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงภัทรวดี ชัยเดช

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายวิวัฒน์ คงส่องแสง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงบุญสิตา เดชเถกิงไพร

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสักงาม วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายณัฐพงษ์ วรรณยศ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายอนุยุต พุทธิมา

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายธิวากร สุยะน้อย

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายธนากร แปงคำมูล

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายธีรเมธ เกตุแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงนิสา อยู่ท้วม

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงจิรัชญา สุวรรณแพร่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงณัชชา อาปามัง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงส้ม รักดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายจิรกร ดิผอ

๊

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายจิรพัฒน์ จรูญกรพินธุ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายพรหมมินทร์ ใจมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาจี

้

วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายธัญธร จักสาน

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายบวรพจน์ ต๊ะลิสังวาลย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายธนาธิป เลิศอนันต์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายธีรภัทร ไชยลังกา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงอริสา สิงห์คำปน

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายสรวิชญ์ แก้วคำปน

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายภัทรดนัย กาวี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายพลวัฒน์ ใจปวน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายพีรพล บุญมาเปยง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายชนะการณ์ อินต๊ะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหล่ายท่า วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายคุณาสิน คำเจริญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายพัชรพล ตาสุสี

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชนันชนะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงสุชานันท์ สิงหนาท

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายศุภกฤต ปญโญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายพัสกร จินดาหลวง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายวริทธิ

์

วันตลา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๗ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายวีรวัฒน์ ไชยยา

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายเสกสรรค์ ต่อมสังข์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายเกรียงไกร กำแพงทิพย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายพิรุฬพงศ์ เสละคุณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายอจลวิชญ์ แก้วดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงกมนียา วงศ์แตง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงมณฑิตา กำแพงทิพย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงศศิวิมล สิงห์โต

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงลักษณารีย์ ศรีสืบ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงวารุณี สุพร

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงธนัญญา เนตรผาบ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายกณิศ ตาคำไว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงพิมพ์ยุภา ธรรมศิลป

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายปฐมพร โปธิปา

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายอนุกูล ปญญาคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงอริยา ปญญา

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงสิรินญา สิงหนาท

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาไผ่ วัดปาไผ่  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายธนพล โนจา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายกิตติภูมิ โสภา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงจิราภา ผาเจริญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงธาวินี ไชยสมภาร

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงกนกธรัตน์ หมันดี

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงอังคณา หัวอ่อน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงปนัดดา อุตโพธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงชลธิชา คล้ายแสง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงคชาภรณ์ เนตรยอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงพิมพ์สุภา เมืองใจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงปวริศา เนตรยอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงธัญฌิตา ตันคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงกวินธิดา พลมาตย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายจักรพรรดิ

์

เพียงตา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายธีรโชติ บุญประกอบ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงคณิศร ปงวัฒนกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายฐาปกรณ์ พุกมาก

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายธีรภัทร แสนเรือน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๘ / ๖๓

้
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ลพ ๓๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ พรหมมา

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงสุพรรษา คำวัน

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายธีรภัทร อัคณะ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงวาสินี

อาคมประคองไพร ๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายธนวิทย์ นิลไชย

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายปกังกร มีวันนี

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ สุขนาม

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงรัชนีกร ก้อนจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงวริศรา เจริญฉิม

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงสิริกร เจริญวงค์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงอธิติยา ไชยเจริญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงอรวรรยา ลุนชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงไอยลดา อินต๊ะลือ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงมัลลิษา ก๋าใจ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงญาธิการณ์ ใบรัก

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมน วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายเจตนิพัทธ์ กันธิยะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงจินตพร ไทยยันโต

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงนรินทร์ภร แก้วสร้อย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงนิธิพร วรรณภิระ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดสันปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงกชกร นุเงิน

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายเอกภพ หวายพรม

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายนภัสกร เมืองคำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายภัทรดนัย สายวงศ์คำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงนริศรา แสนขัด

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายบดินทร์ กุมภา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายณัฐพล มนกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจหมุด

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายศักดิสิทธิทัย

์ ์

ชัยวิละ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงกนกวรรณ วงค์ฝน

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงชบาไพร ใจแจ้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงฐิติมา สุยะปน

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วอ้าย

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงเอมวิกา เครืองมืด

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีวิชัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญมา

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาง วัดห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒๙ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงนริศรา เลิศอนันต์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงญาณิศา ยะเมฆ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงกาญจนา สาระพงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงวรรณรดา ชิดวนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงวรนารี ปญญาศรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงศศิธร ไชยยอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงศุภิสรา ผ่องทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอก วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายอุกฤษฏ์ หวันฮ้อ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอกใน วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงกฤติยาณี โกษารักษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอกใน วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงจินต์จุฑา ตาโล๊ะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอกใน วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงสุพรรณษา จันตา

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปอกใน วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายอนุชา แดงตัน

๋

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอกใน วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายอัมรินทร์ กันตี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปอกใน วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายจิรานันท์ ทาต๊ะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายพิชิตพงษ์ นุพาเลา

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายวรเมธ ตาโล๊ะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายสุจริต ยะวา

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายนครินทร์ มุแฮ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายภาคภูมิ โปธาคำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายเบ็นจามิน ดวงสุวรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงพิยดา สาก้อน

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงนริศรา คำวิลา

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงสุภาวิณี ธรรมยะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงอนัญญา ศรีแก้วปา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายราชพฤกษ์ อินยะยอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายภูวนาถ ยาปา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายสราวุฒิ แสนใจ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงปาณิศา แก้วก๋า

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายกฤตกมล โสมโสดา

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายบัณฑิต อุตสาพะแล

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายพงศธร ปาละ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายณัชพล ศรีชัยพล

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายแทนคุณ มะโนตัน

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายณัชพล ตุ่นมานะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงภคภัทร พงค์มุกดา

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๐ / ๖๓
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ลพ ๓๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงนันทิชา พรหมแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายพุฒิพงษ์ มหาสมุด

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายณัชพล ดอยทองพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายทัศน์พล บุญมี

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงธนัชชา ทาปญญา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงชนิฏา ฟูจุมปู

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงสุวนันท์ ตากำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงชมพูนุช ตากำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงธัญพิชชา ตันอุตม์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายจักริน สุริยันต์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงคณภรณ์ หวยขุนทด

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงสุวภัทร อุปนันท์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงอิสริยา อุตชมภู

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงชัญญานุช ไหมเกิด

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงภูรดา มีวันนี

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงวราภรณ์ หวันจี

๋

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายปติภัทร พรหมชิตมาตร

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายพงษกร เสาร์คำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายสิรกานต์ เตรียมวงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงณัฐชยา ทองดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายพรภวิษย์ สุทธิรักษา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอัยยสิริ วัดปางส้าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร กาวีมณี

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงปาริฉัตร อุตตระ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงเปมิกา สายวัง

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงภัทรนันท์ เปยดอก

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายไชยวัฒน์ ก๋องต๊ะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายเอกพันธ์ อินถาปน

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงปาริชาต วังแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงมณฑิตา คำมี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายพรรณกร ก๋านันตา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายธีรดนย์ ตันตระกูล

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงสุพิชญา ไทยใหม่

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงนภาพร ติบจือ

๊ ้

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ ขัดยศ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงณัฐกฤตา มามี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๑ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงภาพิมล น้อยก้อน

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายรฐนนท์ ยอดแปง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๗๗
นางนางลาวัลย์ หน่อสีดา

๒๐/๐๕/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๗๘
นางสาวสุพิชญา วังแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๗๙
นายอนุกุล วงค์ปาลีย์

๓๐/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๘๐
นางสาวโสรยา แดงชัย

๓๑/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง วัดนากลาง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายภัครพล เชือปง

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายภูวฤทธิ

์

จีภิโร

๋

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายอัมรินทร์ เตชะนา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายเจษฎา ปตถาวงษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงหญิง ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ ต๊ะนา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงธัญญาเรศ มาแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายวรพล ดวงจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา ขัติยะ

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงรู้งญดา สุขใจ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงศศิวิมล มะโนตัน

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวก วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายศุภณัฐ เกิดผล

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงชลธิชา เปงปะนัน

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงสุชัญญา ชัยพรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๙๕ เด็กหญิงภรณ์พานทอง
ราชไทย

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายสัญชัย เปงสุ

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงกันตา กรเอียมเกษม

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงธนพร ท่าคล่อง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงณัฐชยา สุคำตา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา นุปากรณ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงปวิชญาดา มโนสัก

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงวันวิสา นุปากรณ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงวิชญาพร เอียมกาย

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงสุภาพร บางสินธุ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงชญานี ส่องสว่าง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายธนโชติ กองกลม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายศรันย์ภัทร สวยศิลสมวงศ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงภทรพรรณ วัชรกาวิน

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงศิรภัสสร นาทรายวาสิน

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๒ / ๖๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงปุณช์กนก ทองคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา กัญชนะ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๑๒

เด็กชายกฤษฎา อนันต์ภาคภูมิ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายจุรินทร์ สุภาใจดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายรุ่งฤทธิ

์

ปูอุตรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายอนุพล มูลกันทา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ขจรเกียรติสกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสามป วัดพวงคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงนันทวรรณ อารีศีลธรรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงนฤมล จันแดง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายรณกร เอียมศิริ

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงวิชญาดา แก้วมาลี

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงสุจิตตรา ดวงติบ

๊

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงวิลาสินี แก้วมิงมงคล

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ธารสุขชลาลัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๒๔

เด็กหญิงวิสสุตา เปาวะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงพิชญาภา ฤทัยรัตน์เจริญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายชินเขต ครองศักดิสกุล

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงณิชกานต์ เนตรผาบ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงมาริสา เตจา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงบวรลักษณ์ แสงอาวุธ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงกฤติยา จันทร์ตา

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงอรอุมาวดี จิระเมทา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๓๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา น้อยแสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายอานันทชัย ทรายคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงนวินพรรษ วรรณภีร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ หวันจี

๋

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงดวงฤทัย ใจผุย
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงกัลยา ปนดิษฐ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงกนกพร มาชมภู
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงธิดา เมเฮ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังดิน วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายชนสิษฏ์ วิญญาณ ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายธีรภัทร ใจปน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงนรารัตน์ ขัดสงคราม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงพชรพร สอาดล้วน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๔๔

เด็กหญิงวราพันธ์ ปญญา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๓ / ๖๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงศิริวรรณ คำยอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บังคมเนตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๔๗

เด็กชายชิติพัทธ์ กันทะวัง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ เดชศึกศักดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กชายพสิษฐ์ พรหมเมืองยอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายศุภกร สอนบาลี

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงชนัญชิตา เดชชิต
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงทิตตยาภรณ์ ไชยห้วย

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงศริญญา ทาเกิด
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๕๔

เด็กหญิงอชิรญา คำเตจา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายธีรดนย์ ธรรมมากาศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กชายธีระพล นันตา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุ่นชาติ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงจุฑามาศ กล้าหาญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สิทธิวงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงธารวิมล อุปมาณ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงนิติพร ชมภูกา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงสิริขวัญ ปนแสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงสุทธนุช มูลรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงอรัญญา ยุปาระมี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายกรวิทย์ ต๊ะอ๊อด
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีบุญเรือง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๖๗

เด็กชายณัฐพร ถอดมูล
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายนพการณ์ สุระธง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๖๙

เด็กชายพีรดนย์ ไชยสมภาพ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายภัทรกร สมทราย

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๗๑

เด็กชายรพีพัฒน์ สุพรรณุบล
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์เสน่ห์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงจินดาทิพย์ วงค์จันทร์ติบ

๊

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปนวงศ์ยอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงนภัทสรณ์ บุญมาดวง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงปยะธิดา มณีทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงอภัสรา แข่งขัน
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงออละดา ยุญทา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๗๙

เด็กหญิงอารยา นันตา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๔ / ๖๓

้
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ลพ ๓๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายธีรวิทย์ พงสปน

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายภัทรพล มือแป

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๘๒

เด็กชายอัครพงษ์ กาปญญา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงกมลชนก สอนบาลี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา เมตตานุวัฒน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงจิราวรรณ สมสา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๘๖

เด็กหญิงชมพูนุช กันทะนัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงชีเนฬาภรณ์ แสนวงค์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงณัชฐนิชา ท้าวคำวัง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ สุภาเปย
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงนภสร จิกยอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงนันทกา เสนาใหม่
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงพิชญา พันธ์พุทธ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงเมษณี หล้ากาวี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงศศิวิมล มณีทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงสิรินรัตน์ ทองสาดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงสิริญาภรณ์ โสระขา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๙๗

เด็กชายกิติพงษ์ สิทธิกัน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๙๘

เด็กชายชุติพงศ์ ไชยวงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กชายธนพล เมธาวงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายวรายุทธ เมายศ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงคณัสนันท์ แก้วสร้อย

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงฐิติมา จินดาหลวง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงดวงกมล แซ่งุ่ย

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ มูลรังษี

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงนภัสวรรณ หลิว

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงปยฉัตร จันทร์สม

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงพรปวีณ์ จอมเดช

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายก้องสกุล ไชยชนะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีสวัสดิเพ็ญ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงธนัชพร มูลจักร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงปยะฉัตร บังคมเนตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงวิชชุฎา ตันแปง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๑๓

เด็กชายณัฐชนน บัวผิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๑๔

เด็กชายธีรภัทร์ กันทา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๕ / ๖๓
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ลพ ๓๕๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ตาโล๊ะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยช่วง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๑๗

เด็กชายกฤษณะ ก้อนจำปา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงพรกนก เสาวมาลย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงแพรววิกา น้อยลูน
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงศรุตา กันยะดอย

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงสิริยากร วงศ์ฝน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงอนัญญา ลายมาลี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงอรพรรณ สาก้อน
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงกนกภรณ์ ใจวงค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้า วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ยาวิชัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้า วัดสันเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงวรรณกานต์ วรรณภิระ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายอภิรักษ์ ตาสุภา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายวรากร โปธาคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๒๙

เด็กหญิงมนัญชยา โปธาคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายศักดิชัย

์

เศษลาว
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงศิริขวัญ พงษ์คำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงรัตติกาล คำหล้า
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๓๓

เด็กชายโพธิกร ยะดอย
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงศิริวรรณ หม่อมปญโญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงปริญญาพร เศษลาว

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงกนกพร ปมปา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงพิราณันน์ ปนแปง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ หวันห้อ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายนฤพัทธ์ โปธาคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงสุนิษา มณีเนตร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๔๑

เด็กหญิงอารียา หม่อมปญโญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายศักดินรินทร์

์

เดคำกาศ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายจิรานุวัฒน์ มีมาก
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงประทุม
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ ยศแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายนันทวัฒน์ สุภากาศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงทิพสุดา แซ่ตัง

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพลู วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๔๘

เด็กชายกิตติพงศ์ ปนตาดง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๔๙

เด็กหญิงสุชานันท์ ยะแบน
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๖ / ๖๓

้
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ลพ ๓๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายคุณาวุธ วงศ์ชนะ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๕๑

เด็กชายธนัท ธรรมสุทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๕๒

เด็กชายศุภกิจ ปนผสม
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๕๓

เด็กชายไชยวัฒน์ กันทา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงภัทรจาริน เหลืองทา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงจิรันธนิน อุ่นนันกาศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๕๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยเดช
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงฐิติมา ยะกาวิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแทง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๕๘

เด็กหญิงศรันค์ภัทร สุระ ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายชิษณุพงษ์ ไชยสมภาร
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายชนะชัย แสนวงค์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายนนทพัทธ์ นุผาเลา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายสุพศิน ปาสุนัน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายอธิภัทร กันทาส้ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๖๔

เด็กหญิงพรวันใหม่ ใจแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงหยาดทิพย์ คำดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงชนกนันท์ ตาโล๊ะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ดอกดวง

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ดีคำมา

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงอาภัสรา ดอกดวง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายชัยรัตน์ นุภาเลา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๗๑

เด็กชายนภสินธุ์ ปาสุนันท์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๗๒

เด็กชายพิชุตม์ พลูพิบูลย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กชายเจนวิทย์ ดีคำมา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายทรงธรรม อ่อนนะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงกัญญานาถ สุริคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๗๖

เด็กหญิงธัญธิดา ศิริปน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหละ วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กชายณภัทร อินทร์มูล
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๗๘

เด็กชายเกรียงไกร พรมมูล
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงปราณปรียา อินทร์มูล

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงทับทิม พรมมูล

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงเบญจพร เมืองจันทร์บุรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ อูปคำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงศิริทร วิญญาณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๘๔

เด็กชายชัชวาลย์ วงศ์ฝน
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๗ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายธนากร คำเมือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๘๖

เด็กชายวิระชัย ท้าวคำวัง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๘๗

เด็กหญิงพัชรชนก ทันวัน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๘๘

เด็กชายณัฐกร กันธะเปง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ โปธิสิงห์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายสิทธิพงค์ วงค์ฝน

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๙๑

เด็กชายศักดิกริทร์

์

ผันยอด
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายธีรภพ กาจม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๙๓

เด็กชายสุรเดช แก้วแสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังหลวง วัดทุ่งม่าน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๙๔

เด็กชายสุรยุทธ บุญทับ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยแดน วัดดอยแดน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงอภิญญา แก้วหล้า

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยแดน วัดดอยแดน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายธีรพัฒน์ รุ่งเรือง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยแดน วัดดอยแดน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๙๗

เด็กชายศุภวิชญ์ มายาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยแดน วัดดอยแดน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงกมลชนก ปาลีกุย
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยแดน วัดดอยแดน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงฉัตรชนก ขวัญทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยแดน วัดดอยแดน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงฐิติมา สร้อยเศษ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยแดน วัดดอยแดน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายสมุทร ยาสมุทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยแดน วัดดอยแดน  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงชลธิชา ใจยะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายณัฐรัตน์ อุตสม

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายฐาปกรณ์ ไชยลังการ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายจักรกฤษ วงค์คำปวน

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายปุณณวิชญ์ สุนิลหงษ์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงสุพรรษา อินจะสร

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงอุทุมพร นันทภิรมย์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายธันวา ทิพย์พงดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงวรัญญา จันทิดง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงชลธิชา แก้วแสง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุยะใหญ่
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงณัชชา เปลียนสะอาด

่

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๑๔

เด็กชายวิชัย วิเชียรพงไพร
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๑๕

เด็กชายศักดิดา

์

คีรีไพสิฐ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายเตชสิทธิ

์

วนาเฉลิมธรรม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายอิสราวัฒน์ เอกบรรเลง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงอาทิตยา อุดมรักษ์พันธ์พง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๑๙

เด็กชายจีรพัฒน์ จินาการณ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๘ / ๖๓

้
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ลพ ๓๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงนัทธมน ยศอิ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายกฤติพงษ์ วันนันตา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๒๒

เด็กชายไกรสิทธิ บุญสาร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายณัฐภูมิ สอนเบียว

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กชายอธิคม กิติจิต
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงกิตติยา กุนนะกัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงธันย์ชนก รัตนพรหม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายปญญา ณะยศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กชายพีรพล วงศ์ปวน
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๒๙

เด็กชายธีธัช เลียงหลีก
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีสฤงฆาร

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงลลิดา เรือนเหล็ก
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงกัญญา สกุลมันคง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๓๓

เด็กหญิงพัดพิชา ใจชุ่มใจ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ปนทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กชายอัครพนธ์ อารีนนท์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กชายวรัญู แซ่อัง

๊

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงสุพิชญา ศรีจันทร์หอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๓๘

เด็กชายอาทิตย์ วนารัถยากิจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายสุริยา วนาสงัด
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายวัชระ วนาระสี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายพิทักษ์ ชมชิดพนา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๔๒

เด็กหญิงวนัชพร สมมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงนันทกานต์ วงศ์ฝน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ นาครินทร์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงทัดชนก วงค์ษา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๔๖

เด็กชายศรัณยู เจริญคุปต์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กชายศรัณย์ โชติกันตะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายชานนท์ นันตา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๔๙

เด็กชายกฤษฎา แสงเงินชัย
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายกฤษติกร ต๊ะแปงบัน

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กชายพณิชพล สุวรรณหล้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงฉัตรพิไล กุนุพงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๕๓

เด็กชายวรวุฒิ เนตรพงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงอภิชญา ติบเตปน

๊

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓๙ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กหญิงจิรัชญา มายาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายศุภกิตต์ อัคนิบุตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโปง) วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงยอน นาทราย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงรนาพร สุจารี
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายส่วยหล้า -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงธัญทิพย์ ภูเวียงจันทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงสุนิสา ติดทะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายจักรพรรดิ ทิพย์สกุล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายชานน หมวกทองคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายวันดี อมรวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงเมษณี นิดาวัน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงมนทกานต์ อินตา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายคง ลุงติ

๊

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๖๘

เด็กชายลิขิต คำวังพฤกษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๖๙

เด็กชายรัชชานนท์ ยะยอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายสิริราช โสภา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงจันทรัช กันทะวงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงนิรภาดา มังใหม่

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงผกาวรรณ พงษ์กู่
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงวิชญาดา ตาลน้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงพีรญา เตชะวงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๗๖

เด็กหญิงสุนิสา กาสกุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๗๗

เด็กหญิงญาณิศา สมณา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายก้องภพ พรหมซาว
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายชิษนุพงศ์ เปงวงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงปณิศา มุ่งหมาย

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๘๑

เด็กชายปุณกันต์ บริสุทธิประเสริฐ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายจรุเดช ตันกุย
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๘๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ อ้ายแซน
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๘๔

เด็กชายกิตติพงศ์ ปาโกวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงพัชรา ชมภูลาว
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กันตุ่น

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงชลธิชา ใฝนันตา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงนนทลิยา ปาลีกุย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเตีย

้

วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงรุ่งศิริ จีรัตน์

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่เมย วัดทาดอยครัง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๐ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงรัตติกา แสนสะวะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองลึก วัดทาศรีมงคล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงสุภาพร ปะละมะกาศ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาเปา วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๙๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ใจนิด
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาเปา วัดทาปลาดุก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา ตลาด
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงวราภรณ์ เลิศศักดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๙๕

เด็กหญิงวริศรา นุนพนัสสัก
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๙๖

เด็กหญิงพิชญาภา นุนพนัสสัก
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๙๗

เด็กหญิงอภิญญา คำคง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๙๘

เด็กหญิงพรรณารา ไชยแจ่ม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๓๙๙ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
ไชยแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๐๐ เด็กหญิงพิมพ์ลภัสชญา
ดอกไม้

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายนราธิป สีนอก

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สัตนาโค

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงนันท์นภัส เพียรพนัสสัก

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงมยุรินทร์ อุ่นเรือน

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงศศิวิมล แก้วพงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงนวนันท์ โยพนัสสัก

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายรักษ์ชีวิน โยพนัสสัก

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงลลิตา คำคง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายภูมิบดินทร์ แสนอูป

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทาปาสัก วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายธนดล วงค์ลังกา

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาตัง

้

วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายดนัยวิทย์ สุกันทะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาตัง

้

วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายต่อเกียรติ มินมุนินท์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาตัง

้

วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายวัชรชัย ถาพนัสสัก
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาตัง

้

วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงประภาสิริ ศรีวิชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายทา วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายพีระพงษ์ ปกจินะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงวิยะดา นันทะชัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงศรุตา รุ่มรวย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงศิริยากร นามพันธ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงสุจิตรา ประดง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ ทิพย์ประเสริฐ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายณัฐศุกล จองมนัสสัก
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงกมลเนตร ไชยวงศ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงปยฉัตร เตจ๊ะพิงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๑ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงพรยมล ดีพิชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายภควัฒน์ วุฒิวัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๒๗

เด็กหญิงปริยภัทร ตาพงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงสตรีรัตน์ มะโนแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ ฟูเกษม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงฉัตรแก้ว เปงนันต๊ะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงนัจรี หล้าพอแน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงเบญญาภา จุนุ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงพรนภา ปนอ้าย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงอภิสร จุนุ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๓๕

เด็กชายยุทธนา ตันตานะ

๋

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายเศรษฐพงษ์ บุญฮอม
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงฐิติภา คำอ่อน
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงณัฐวดี ก้อนจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงนิชนิภา เงินคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงภาวิดา จุนุ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กองคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๔๒

เด็กหญิงอินทิรา บุญฮอม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๔๓

นางสาวสิริรัตน์ สุขแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๔๔

นางสาวณีรนุช ตันตานะ

๋

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายเมธัส สุภา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงรวิพร คำฝน
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๔๗

เด็กชายบรรพต สุภา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำฝน

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงชนิภา คำอ่อน
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงธัญญาพร จันคำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๕๑

เด็กหญิงปยฉัตร ดูกี
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงพชรพร จันทร์คำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงพรธีรา ติบแก้ว

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๕๔

เด็กชายนฤเบศร์ คำตัน

๋

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๕๕

เด็กชายก้องภพ สุขแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๕๖

นายสาธิต ก้างวงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๕๗

นางสาวมลวิภา หัวอ่อน
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายชาญณรงค์ อุ่นเรือน
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๕๙

เด็กหญิงสโรชา ใจแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๒ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๖๐
นางสาวรุจิรา สุต๋า

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๖๑

นายชนะศักดิ

์

วงค์ษา
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงเบญจรินทร์ จันคำ

๋

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย วัดห้วยห้าง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายกิตติธัช จันทร์สุวรรณ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ ลุงนุ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายธีรภัทร์ ปริดำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายภานุพงษ์ แฮดพนัส
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายศักดา แก้วมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงจิราพัชร เสียงสังข์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายณัฐกรณ์ ขันพนัส
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายเปรมประชา จันทร์ธิมา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๗๑

เด็กชายพงศธร ดวงเกิด
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายภาณุพงศ์ ดีบู่
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงณัชนิชา แสงรัตนางกูร
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๗๔

เด็กหญิงนันทนา ปาบุ่ง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงนิตยา ฐานะชมภู
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงสุปริญญา นวลคำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ชัยพนัส
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงมนัสวีร์ นวลยานัส
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายสิรภพ สาวสุวรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ยอดกาศ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงชลดา อินทะจักร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๘๒ เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ
ดวงเกิด

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงนลินี พรหมพนัส

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ปญโญใหญ่
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงภัครพร สารพยอม
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๘๖

เด็กหญิงสุพรรณษา ใจมุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงธันยพร บุญแรง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา ลุงสัก
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงเสาวรส แย้มเจริญวงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตาลบ้านธิพิทยา วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ปนทะกา

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงเครือทอง จองหอม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงขวัญพร ลุงลู
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงชลลดา ธันย์พนัส
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๙๔

เด็กหญิงอรวีย์ ดาวลอย
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๓ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงสาม ลุงใส
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๙๖

เด็กชายภูริพัทธ์ แก้วคำ ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๙๗

เด็กชายศิวดล คำลือศักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายเทิดศักดิ

์

อินแสง
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๔๙๙

เด็กชายพงศกร สมสัก
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายอัควุฒิ ชัยประพันธ์

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายรัฐภูมิ ปนคำ

๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายภานุพงศ์ อินทะวิชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายรณชัย สุริยะ ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายปวิชญ์ ชิวหะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ มีกลิน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันทกลาง ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงชนิกาพร ปงชัย

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงณัฏฐนิชา เคใจกาศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงจตุรพร อินทรา

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงศิริพร กล้าแข็ง

๒๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงภิญญดา พิงคะสัน ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงธนภรณ์ สุยะสัก ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงศศิธร ยอดใจ
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงรัชนก ปนตาอุ้ย
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงสิริประภา ถานา
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงช่อทิพย์ เทพภัทร์
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ฟองมูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงปารย์รพี ไชยชนะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงชนิกา ลุงอุง ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงศิริพร เลสัก

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๒๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินทวิชัย
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ เทศบอน
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๒๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กองอรินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงจารุณี อัสดา ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๒๕ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
สมยาวะกาศ

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงปรีญาณัฐ์ สีดา
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงฉวีวรรณ ทามาศักดิ

์

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๒๘

เด็กชายณัฐพล ธรรมรัตนพงษ์
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๒๙

เด็กชายนที จีฟู

้

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๔ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายศศิพงษ์ จันทร์มณี

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๓๑

เด็กชายจิรายุทธ เรือนตุ่น
๑๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๓๒

เด็กชาย .ศุภฤกษ์ ทาเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๓๓

เด็กชายพิพัฒน์ ถากาศ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๓๔

เด็กชายนนทนัตย์ วงค์ปยะ ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงถิราภรณ์ ไชยมงคล
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงฐิติพรรณ แก้วแจ่ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงศุภัชญา ชุ่มชืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงศริญญา นพบุรี
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงศรีสุดา อุปนันท์
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงปาฏิหาริย์ ลือขุนทด

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงจันทรวิมล อินโม่ง ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงนันท์มนัส ยาวิปา ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงศุภพิชญ์ฌา ลังการ์พินธุ์

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๔๔

เด็กหญิงษรสวรรค์ ธนพัฒน์โกศล
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ใจแจ่ม
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ อริยากรกุล
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงจันทร์นิภา วงศ์ปญญากุลย์
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงกรณิศ แสงศรีจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงศิรประภา เกตุยอด
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงมธุรส ณรงค์ศักดิ

์

๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงพรลภัส พงษ์อุบล
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงเกวลิน จายโจง ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงนันทิตา แสงบุญเรือง
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา ฟุมเฟอย
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงอัฐฐบงกช วงค์คำลือ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๕๖

เด็กหญิงอรัญญา คำภีระบุรี ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ก้อนใจ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงชนัสถ์นัน ศรีสุขหู้
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๕๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ เลือกผล
๒๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายกมลชนก กันทะศักดิ

์

๑๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๖๑

นายปยะพงษ์ เจริญพวง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๖๒

นายทักษิณ สนยุศิล ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๖๓

นายสุทธิพงษ์ สิทธิตัน
๒๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๖๔

นายภานุวัฒน์ สมนาศักดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๕ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๖๕

นายพีรพล ติบตา

๊

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๖๖

นายอธิชา ใจปน ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๖๗

นายภัทรพล พรมเปง
๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๖๘

นายรณชัย โกนสัก
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๖๙

นายกิจสมบูรณ์ จีมูล

้

๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายอติกิจ เกษมสุข ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๗๑

นายสรวิชญ์ แสนทา
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายภัทราวุธ แก้วพนัสสัก
๒๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๗๓

นายพุฒิพงศ์ บางสินธุ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๗๔

นายวชรพล ไชยวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๗๕

นายปุณยวัจน์ มะโนชมภู ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายนนท์ปวิธ ธีคะชน
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๗๗

นางสาวณัฐณิชา วงษ์ล้อม
๑๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๗๘

นางสาวพิมพ์ขวัญ ลือสัก ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๗๙

เด็กหญิงพรไพลิน นาแก้ว ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๘๐
นางสาวกัณฑมาศ นันต๊ะนา

๒๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงกนกลักษณ์ โมทะนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงแสงคำ ลุงคำ ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๘๓

เด็กหญิงธนัชพร จินาสุย
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงชลธิชา สมบูรณ์ชัย
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงนิชาภัทร มโนทัย ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๘๖

นางสาวปยธิดา เขือนศิริ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๘๗

เด็กหญิงสุภัคสร ติใหม่
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เสียงใส
๒๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๘๙

นางสาวรุ้งลาวัลย์ แซ่มือ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๙๐
นางสาววนัชนันท์ ลุงยะ

๑๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๙๑

เด็กชายภาณุภัทร มหาไม้

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายบวรภัคร รินเชือ

้

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายบุณยกร ไชยพรหม ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๙๔

นายอดิศักดิ

์

สุวรรณ
๑๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๙๕

เด็กชายสิรภพ พันล้อม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายธีธัช เนตรสุวรรณ์ ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ ทิพย์เวียง
๑๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายญาณวิทย์ อุดมา
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๕๙๙

เด็กชายอัมรินทร์ สิงห์ทองแท้ ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๖ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๐๐
นายธราดล อุตระศักดิ

์

๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายปรัชญาวัฒน์ บุญมา

๒๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายธนาวัฒน์ ยามูล

๑๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายอภิสิทธ์ สุตินกาศ ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายเดชา ปญญาธิคุณ ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๐๕
นางสาวปยนุช แก้ววรรณะ

๑๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ ยาแปง

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงพัณณิตา พิพย์เวียง

๑๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๐๘
นางสาวณัฏฐนิชา ปนเมืองคน

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๐๙
นางสาวปวีณ์ธิดา ปนพฤกษ์ ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๑๐
นางสาวเบญจพร หิรัญภัทรโชติ

๑๘/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กิจจงถาวรกุล
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๑๒

นางสาวณัชชา ศิริหิรัญรัชตะ
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินขัด
๑๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงสิริภัทร ยาวิละ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๑๕

นางสาวขวัญจิรา สมผลึก
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงวนัสนันท์ เจริญพร
๒๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๑๗

นางสาวธฤษวรรณ นาคปลา ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลประตูลี

้

สวนดอก  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๑๘

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ เนียมอ่อน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงฉันชนก วังศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงจิรัสญา อูปสาแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงศิริวรรณ ชนนกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๒๒

เด็กหญิงณิชกุล สุรพรรณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงนงนภัส จองแสง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงศศิธร วันดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงศศิธร
แสงเพชรไพบูรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๒๖

เด็กหญิงพชรพร พจน์วรนาท
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงพรชิตา สุวันโน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงพนิตพร สุริวัลย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงชดาภา สมน้อย
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงนรินทิพย์ ดิลกนาม

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงบัณฑิตา เซ่งจ่าว
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๓๒

เด็กหญิงนิตยากร แซลี
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงนันทกา ปนแจ้
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๓๔

เด็กหญิงทิพวรรณ คำปาลี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๗ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๓๕

นางสาววรพิชชา เมืองคำบุษย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงวิชราภรณ์ เซ่งเฮ่อ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๓๗

เด็กหญิงศิรินันท์ แก้วหลง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงนิตยา
แสนยาเกียรติคุณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ แซ่ลี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงรัญชิดา กันทาพันธ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๔๑

เด็กหญิงรัญชนา กันทาพันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงสุกานดา แซ่กู
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงอินทิรา ไอ่คำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ เยตา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๔๕

เด็กหญิงจิตรา อัวพรม

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงนิยนันท์ ปูยาว
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงรัตติกุล แก้วยัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๔๘

เด็กหญิงนภัสสร ยาเขต
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงชยาลักษณ์ สวัสดิรักษ์

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงอาทิตยา ขาคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงจิณห์วรา ตันตี

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๕๒ เด็กหญิงภิญญาลักษณ์
ณ กาศ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๕๓

เด็กหญิงพรนภา เลาหมี

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงวิภาวดี แซ่ม้า
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงธัญสุดา วงศนันท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทรมณฑล
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ พงศาสัตย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๕๘

นางสาวสุวลี แซ่หวือ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงพิชญา บุญชุ่ม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงจันทร์ธิมา ตะโหนดนอก

๐๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงอาภัสษร สุรินทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงธาริณี โพธิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงปย์รดา กันยารัตน์เจริญ
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงจิตรานุช ยีปา

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๖๕

เด็กหญิงสิริกานต์ แซ่ย่าง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ เลาซาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงศรัญญา ใจวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ แดงคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๖๙

เด็กหญิงเกศินี นภาโอบอุ้มวารี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๘ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงจุฑามาศ โปร่งเครือ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ รักษวงศ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุยะมัน
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ มโนวรรณา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงสุภาภร กาบแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงขิมผกา หลีแซม

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๗๖

เด็กหญิงชนกพร เสมี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๗๗

นางสาวจุติพร เสนางาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงชวลัน สินหมี

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงปยะนุช ธรรมวงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงกัลชนา โสจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๘๑

นางสาวปญจรัตน์ เอียงมณี

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๘๒

เด็กหญิงสุริษา อินสม
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ รุ่งเรืองสกุลลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๘๔

เด็กหญิงนพรัตน์ แซ่โซ้ง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงเสาวนีณ์ บุหงาสวรรค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงจารุณี พงศกรไพศาล
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงจารุกิตติ

์

คล่องกระโจนคีรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๘๘

นางสาวนันทกา เงินต๊ะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงพรพรรณษา บุญพิพัฒน์กุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงอภิชญา เนมหาวัน

๒๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงธนภรณ์ ไมตรีญาติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๙๒

เด็กหญิงมาริษา วตินา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงกัญญาพัทธ์ สาวรส

๑๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๙๔

นางสาวสุธิชา ปารินทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงณัฏฐพร เตชะนัน
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงเนรัญชลา กองศรีนวล
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงพิชชาพร แซ่ลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๙๘

นางสาวจารุวรรณ วนาสมบูรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๖๙๙

นางสาวลภัสรดา สุขิตพงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงพิชญาภา พันธุประภาส

๑๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงกัญญาภัทร มูลกาศ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงภิรมพร ยะชะระ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงผกามาศ ชะระ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา แซ่ว้าง

๑๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๔๙ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงอังคณา ร้องหารแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงตวงทอง บุญปลูก

๒๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๐๗
นางสาวอนุพร สมใจเรา

๒๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๐๘
นางสาวสุปรารถนา นภาโอบอุ้มวารี

๐๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงวรรณิษา ชัยเจริญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๑๐
นางสาววรกานต์ คำพวง

๒๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๑๑

นางสาวกุลเกตุ
อัครปญญาทรัพย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๑๒

นางสาวเจนจิรา คำเปง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๑๓

นางสาวกรรณิการ์ สร้างใหม่
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๑๔ นางสาวลีหลินสวรรยา

่

แซ่ตัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๑๕

นางสาวกาญจนา วงษาปน
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๑๖

นางสาวณัฐณิชา จันตา

๋

๐๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๑๗

นางสาวกนกวรรณ สมพงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๑๘

นางสาวพวงเพชร
แสนยาเกียรติคุณ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๑๙

นางสาวสินี ถนอมวรกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๒๐
นางสาวปภาวี แซ่เฮ้อ

๐๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๒๑

นางสาวโชติกา เกือกูล

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๒๒

นางสาวแสงอรุณ เตชะพนาลัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๒๓

นางสาวอัญชลา จรูญสกุลวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๒๔

นางสาวสุวนันท์ แซ่ลี
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๒๕

นางสาวนัทชา จินา
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๒๖
นางสาวภิญญาพัชญ์ ขวัญวารี

๐๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๒๗

นางสาวสุวนันท์ อุดมขันธุ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๒๘

นางสาวจิรัชญา แก้วน้อย
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๒๙

นางสาวชฎาภรณ์ สุริยะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๓๐
นางสาวจิตรลดา หาญใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๓๑

นางสาวจิรพรรณ์ ทาธิ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๓๒

นางสาวจุฑามณี บงดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๓๓

นางสาวจิรสุตา จิตร์มุง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๓๔

นางสาวเจนจิรา จันทร์เปง
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๓๕

นางสาวจารุวรรณ สุจา
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๓๖

นางสาวนภารัตน์ แงะโวะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๓๗

นางสาวณัฐพร แหลมมาก
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๓๘

นางสาวปยะกูล บัวอ่อน
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๓๙

นางสาวบุษกร ชมภูจา
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๐ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๔๐
นางสาวจิราภรณ์ บำรุงพงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๔๑

นางสาวกมลรัตน์ นารินทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๔๒

นางสาวจิรนันท์ จันทร์สว่าง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๔๓

นางสาวจริยา อโนสัก
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๔๔

นางสาวญาณินท์ ผูกพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๔๕

นางสาวอัญชิสา ใจคำลือ
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๔๖

นางสาวอโรชา เครือสม
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๔๗

นางสาวอรสา มังมูล

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๔๘

นางสาวพิชชานันท์ พนาดอน
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๔๙

นางสาวกาญจนา เทพสิงห์แก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๕๐
นางสาวดุจเดือน นับถือ

๑๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๕๑

นางสาวณิชนันท์ หมูกลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๕๒

นางสาวกัลยา มณเฑียร
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๕๓

นางสาวนายิกา วันสัก
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๕๔

นางสาวเกตุวรินทร์ พิมภิรัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๕๕

นางสาวธัญญรัตน์ เวชกิจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๕๖

นางสาวพรสวรรค์ วงศ์แสง
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๕๗

นางสาวสุวิมล อุ่มกลาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๕๘

นางสาววราภรณ์ สินหมี

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๕๙

นางสาวพรกนก บุญยัง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๖๐
นางสาวจิตรทิพย์ ชอบธรรม

๑๘/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๖๑

นางสาววรรณิภา มังกา
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๖๒

นางสาววารี แซ่มี

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๖๓

นางสาวนันท์ธิชา เครือพุด
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๖๔

นางสาวรัตตกา ศตศยามล
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๖๕

นางสาวรุ่งนภา วงเทพ
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๖๖

นางสาวสุพรรณี แซ่พ่าน
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๖๗

นางสาวเกตุธิดา อนุรักษ์ไพรสนฑ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๖๘

นางสาววัลยา เตชะพนาลัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๖๙

นางสาวสุภัตตรา วิจิตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๗๐
นางสาวงามวิไล เลาเสอ

๒๘/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๗๑

นางสาวกมลพร พรามณี
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๗๒

นางสาวอนัญญา เจริญสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๗๓

นางสาววรรณภา ตันจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๗๔

นางสาวใหม่ สัญญวิชัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๑ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๗๕

นางสาวสุวันณี เต๋จา
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๗๖

นางสาวอารียา ใจปวน
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๗๗

นางสาวเนตรนภา ดวงตา
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๗๘

นางสาวภัทรชนิดร์ พงศกรไพศาล
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๗๙

นางสาวกัญญาภัค ธนูรัตนชาญชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๘๐
นางสาวพรวิไล ภัทรเสถียรชัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๘๑

นางสาวอัญจีลา คัมภีรสัจจะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๘๒

นางสาวศุขนิตา พีระธรรม
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๘๓

นางสาวธนาวรรณ ห่านเกษตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๘๔

นางสาววรัญญา ปญจเนตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๘๕

นางสาวกัลยา เลาโซ้ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๘๖

นางสาวเปมิกา โอฬารภานุกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๘๗

นางสาวอรปรียา ดีมงคล
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๘๘

นางสาวเกษรา ขวัญวารี
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๘๙

นางสาวภาวิณี โหยย้อย
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๙๐
นางสาวสุขใจ ทันวัน

๓๐/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๙๑

นางสาวเพ็ญนภา ปรีชาโปร่ง
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๙๒

นางสาวภัทิรา ปรีชาเวชวงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๙๓

นางสาวสุนีย์ แม่สายสุขเจริญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๙๔

นางสาวภัณนิการ์ เชรากุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๙๕

นางสาวมินตรา พรมมี
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๙๖

นางสาวธีราพร ยีปา

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๙๗

นางสาวสุธาธิป กองเกิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๙๘

นางสาวศิราพร ซาวคำเขต
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๗๙๙

นางสาวลัดดาพร ภัทรเสถียรชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๐๐
นางสาวณัฐวิภา พรบัวขาว

๐๙/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๐๑
นางสาวพรญาณี แซ่เห่อ

๐๘/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๐๒
นางสาวมัทวัน แซ่ว่าง

๒๓/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๐๓
นางสาวมัลลิกา กะทู

๑๕/๐๓/๒๕๔๑
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๐๔
นางสาวอรพินธ์ พงศกรไพศาล

๑๗/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๐๕
นางสาวสาวิกา กะแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๐๖
นางสาวธนวรรณ พุ่มจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอินทขิล  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายเกียรติภูมิ เปยวงศ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงเสาวนีย์ พ่อพันดร

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงธมนวรรณ ปารีเสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๒ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายเอกรินทร์ คำแปง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงธัญชนก แก้วตุ้ย
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๑๒

เด็กชายจิรวัฒน์ จักษุธารา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๑๓

เด็กชายธีรภัทร์ กิติกาศ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงปุญยภา กุนาแหม่ง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงอารดา ธรรมเดช

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๑๖

เด็กชายณัฐกฤตา เอกเรือง

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๑๗

เด็กชายสกล ไชยเมืองยอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายสิทธิพล จินะการ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงเนรัญชลา ตราเกษม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงรัชดาพร พรหมมา

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงชนัดดา รัตนพงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงปาริตา ยาชะวะนา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๒๓

เด็กชายณัฐนันท์ สุภาเวียง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๒๔

เด็กชายสิรภัทร สุทิธง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงโชติชนิด บุญรอด

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๒๖

เด็กชายวรัญู จินา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๒๗

เด็กชายอนุศิษฐ์ จันทวรรณ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์เลิศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงศศิกมล ไชยวงศา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงธิดาภรณ์ กุยสอน

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองงาม วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงศรัญญ่า อินกองงาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายรชต ทามา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงสุวิชาดา อ้วนอินทร์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๓๔

เด็กชายจิรายุส รมณียอุทยาน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายฐากูร ตันกมลาสน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๓๖

เด็กชายวิทยชัย คำเล็ก
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงวีธรา เดชพงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงนิภาพร ตาปญญา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ ปงบุญทา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงญาณันธร บุญเรือง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายกวินวัชร์ คำพัฒน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๔๒

เด็กชายอัฐพล สิงห์ดิเรก
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๔๓

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สินธุสัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตอง วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๔๔

เด็กหญิงจิรภิญญา ปนตาธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตอง วัดปาเหียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๓ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๔๕

เด็กชายคุณากร จันทะวัง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตอง วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จอมวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตอง วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๔๗

เด็กชายพงพิพัฒน์ ขันศิลป
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตอง วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายเจตริน รัตนวรรณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายธนนันท์ พลพวง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์เพ็ญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายรัชชานนท์ ไชยลา
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายภัทรนันท์ แก้วประเสริฐ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงมัญฑิตา คำยอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงชฏาภา อุทยานุกูล
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พงษ์สุวรรณ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ วังโย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๕๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ศักดิวงค์

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายภูวนัย จะมี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๕๙

เด็กชายพุฒิพงค์ ปาดวง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงภัทรพรรณ คำดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงพิชญาภา แสนธรรม
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายพีรภัทร เขม้นดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายภูมิวัตร ศรีเรือน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายรุจิภาส ยศน่าน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายบารมี ไชยสุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา ปาระมี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๖๗

เด็กชายฐิติพันธ์ ชุมภูชนะภัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายอภิศักดิ

์

กันธรรม
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเงือก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายทัตธน ศรียาบ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายเธียรวิทย์ หล้าพระบาง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๗๑

เด็กชายสิโรดม ทองสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงกฤษณาภรณ์

คำคึง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๗๓

เด็กหญิงนฤมล บุญมาลัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๗๔

เด็กชายทัพกร สุวรรณนำปน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๗๕

เด็กชายวีรภัทร์ ตำปาละ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๗๖

เด็กชายวรพงศ์ ปาระมี
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาบุก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายธีรภัทร ยะอนันต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาบุก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๗๘

เด็กชายกฤติวุฒิ กิติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาบุก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๗๙

เด็กชายเอกวิทย์ แก้วขจรคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาบุก วัดปาเหียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๔ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงจิตราวรรณ กาวี

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาบุก วัดปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายสุรภัทร คำติ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๘๒

เด็กหญิงนันทิวา อุดเต็น
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงภัทรวิจิตรา แก้วเล็ก

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๘๔

เด็กหญิงสร้อยสุดา ต๊ะตา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๘๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ ทวีหอม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๘๖

เด็กหญิงนิรมล จุ้มเขียว
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๘๗

เด็กหญิงศศิกานต์ กุลไพศาล
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๘๘

เด็กหญิงพรรษา ภูดอนตอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงฤทัยชนก แก้วยองผาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงนวพรรษ นามแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ปนดอนตอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกิด วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๙๒

เด็กหญิงนพภสร วัชโรทัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๙๓

เด็กหญิงชนัญญา ดีวงษา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๙๔

เด็กหญิงวรนุช สินธุชัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๙๕

เด็กชายสนธยา คงทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงสุปรียา ปยธรรมดำรง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายธีรภัทร์ วงศ์ชม ภู
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๙๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปาเสส
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงณฐภร ภิญโญจิตร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงระพีพรรณ แสนละมูล

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ วงค์แก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายกฤษฎา บุญเพ็ชร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงสิริฉัตร ใจยายอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แปงทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงณิชชุมณ ตาวัง

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายโชคทวี ทวีหอม

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงสุธิพร คงบรรลุผล

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงอาทิตยา วิเศษคุณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์ ดีติบ

๊

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงนภาพร ปะละมะกาศ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๑๑

เด็กชายกฤตดนัย ศรีวาลี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๑๒

เด็กชายกิตติวัฒน์ ชัยคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๑๓

เด็กชายถิรพงค์ อุปาละ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงมัณฑนา พึงพันธุ์

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๕ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๑๕

เด็กชายวรเดช ปนทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๑๖

เด็กชายอมร ศรีเนตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงปภัสสร กรใหม่
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงวราพร พลสันต์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายวีกฤษ บุญโชติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงณัฐณิชา บัวเกตุ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๒๑

เด็กหญิงพิชญาภา ภิธรรมมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงอัยรดา เมฆแสน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายวัศพล แสงไก
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงกิตติกา วรรณหลวง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๒๕

เด็กหญิงปุณยวีธ์ สินพูล
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงสุนิตา คำยอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงศศิภา เหล็กแดง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายสิทธิพล ฟยี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๒๙

เด็กชายศิรวิทย์ ฤาชัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายภูมิรพี จินนะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงสุพรรณษา ขัดวิชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๓๒

เด็กชายจิระวิทย์ หลำเอียม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๓๓

เด็กชายฤทธินันท์ กึนขุนทด
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงสุวรรณณี ปยธรรมดำรง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายกิตติกรณ์ ชุ่มเชิง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๓๖

เด็กชายนิติพัฒน์ เฉียวเฉ่ง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๓๗

เด็กชายทักษ์ดนัย แก้วกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงอริษา รินลาด
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงปสุดา ห้วยไพรจิตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงสวรินทร์ จันทร์อ้วน

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๔๑

เด็กชายธนพนธ์ อินทรเสม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๔๒

เด็กชายรัชชานนท์ อัครยาภาธร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายพัชราภา ปราบผาง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๔๔

เด็กหญิงกวินทิพย์ ยะไวย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๔๕

เด็กหญิงสุภาวิดา เฉยพ่วง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ใจสม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงสรยา สุวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๔๘

เด็กหญิงนฤมล หนองหลวง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๔๙

เด็กหญิงทิพวัลย์ พงค์ดา
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๖ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายเศรษฐพงษ์ อะกะเรือน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๕๑

เด็กชายปุริมปรัชญ์ สิงห์ใจ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๕๒

เด็กชายฐานันดร มูลรังษี
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์เหนือ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงลักขิกา ดวงแก้วกาศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๕๕

เด็กหญิงนาเดีย จะที
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๕๖

เด็กชายพงศธร บุญกอบ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงกัญญาภัค ลำ่สัน
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงสายนำฝน ลามิ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๕๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ใจเปย
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงกัญสมาพร ห้าแสน

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๖๑

นางสาวชุติสรา ธัญภัทรกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๖๒

นายปรัชญา ปูผัด
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงนนทพร เหล็กติบ

๊

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๖๔

นายสุริยา สนธิ
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๖๕

นายวีรชัย เนตรผาบ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๖๖

นายเอกทวี อินจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๖๗

นางสาวนุชนาฏ แสงบุญ
๑๕/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา วัดหนองเจดีย์  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๖๘

เด็กชายเชวงศักดิ

์

อุตสาปน
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงนภาพร แปนน้อย
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๗๐
นางสาวบุญสิตา แซ่เหอะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๗๑

นางสาวจันทนิภา แซ่เหอะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๗๒

นางสาวธนัชชา ทาระทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๗๓

นางสาวธนาภรณ์ ดารังษี
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๗๔

นางสาวธิดารัตน์ รุ่งนิชานาถ
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๗๕

นายทินกร คำยอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๗๖

นางสาวกัญญารัตน์ บุษบาผ่องอำไพ
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๗๗

นางสาวศิระประภา กิเสอ
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง
วัดหนองสมณะธาดา

 

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๗๘

เด็กชายปฐมพงษ์ ดวงเกิด
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๗๙

เด็กชายอนุพงษ์ โพธะนัง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายณัฐพัชร์ ปงคะยอม

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายจิรายุ นวลยานัส
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๘๒

เด็กชายชาคริต สังข์พนัส
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๘๓

เด็กชายบูรพา ลำเลิศ
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๘๔ เด็กหญิงศิริญญาภรณ์
ทิพยาวงศ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๗ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงวรีรัตน์ สุทธิพรหมพิงค์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายนัทธพงศ์ ปาลี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๘๗

เด็กชายศุภนัส คำแดง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๘๘

เด็กชายณัฐพนธ์ วงค์คม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๘๙ เด็กหญิงศิริพันประการ
ทนดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ เปยกันทา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงนำทิพย์ พวงสกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาเหียง วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายธันวา อุตแจ่ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๙๓

เด็กหญิงศศิภา อินตา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๙๔

เด็กชายเอกรัตน์ นคร
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๙๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยแจ่ม
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายบูรพา สุรินทร์เหียง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงเพียงขวัญ พิริยากัญจน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๙๘

เด็กหญิงณัฐธิดา คำใจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๑๙๙๙

เด็กหญิงศรัญญา เดชปญญา
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

กลินโท

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันปาเหียง  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายธีราวุธ แก้วจีโว

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงอรณิชา สายโงน

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงวนิดา วีระสิงห์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงสุพิชญา ณ วันเพ็ญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงณหทัย ประทีปเบญจะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงศิวาพร เตชะนา

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายภัทราธร ค้างคีรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายก้องภพ หล้าเมา

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงรพีพร อินต๊ะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงณิชานันท์ สายโงน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายวศิน ณ ลำพูน

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายกิตติคุณ เมืองอุต

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายจีระศักดิ

์

ภัยมะลิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายบุญศิริ สุขแก้วมี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายรัฐนนท์ ยอดคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายรัฐภูมิ เริงใจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายศุภกร เพชรบุญมี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ก้างยาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงคัทลียา ประทีปเบญจะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๘ / ๖๓
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ลพ ๓๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงโชติกา แก้วมี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงพรพิมล นุปากรณ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายณัฐพล อะเต๋า

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายนพนันท์ ซาวบุญตัน

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายดำรงศักดิ

์

นุเงิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายนรชัย คำสา

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายศุภกิจ สุจาดึก

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงอารียา คำมูลใจ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงอรกาล ปาคุธ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงนพมาศ ซาวบุญตัน

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายกรชวัล เตชะนา

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายจิรายุ กันทะวัง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ขัดจิโน

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายปวีณ์กร ซาวยา

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายปยะวัชร์ ค้างคีรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายพูนศักดิ

์

เงินซิว
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายศิริมงคล สุวรรณชัยรบ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายอนุรักษ์ ค้างคีรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงขวัญทิพย์ ดีขอ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงฎาริน จุ๋มปานำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงถาวรี อินทร์เมา

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงนัทธมน ติบพะเต่อ

๊

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงนุสรา วันหลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงเบญจภรณ์ ภัยมะลิ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงเบญจมาศ ภัยมะลิ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงวรนุช เสาร์เย็น

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายธีรวัฒน์ ค้างคีรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๔๗
นายจีระเดช นะวัน

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายฉกาจ ขัดทะเสมา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายชนะชัย ศรีพร

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายชินาธิป จุมปานำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายชานนท์ ใจแก้วหลวง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายทิวากร สุจาดึก

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายธนศักดิ

์

สุแก้วมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๕๔
นายนนทกร แก้วมี

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๕๙ / ๖๓
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ลพ ๓๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ตาดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายศิริชัย จุมปานำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายศุภสิน เมืองกาวา

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายภูวเดช ปวงมาลัย

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายสนธยา กันทะวัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายสิทธิพร ภัยมะลิ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงกัญญานาถ นุเงิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงกัลยาณี ทุจิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ยอดคำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงขวัญฤทัย ค้างคีรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงจันทร์ธิดา เงินต๊ะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงจันทร์วรรณ คำใจ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงชฎาพร จอพอ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงธัญสุดา ดอนจันทร์ไพร

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงปทุมวัน ยอดคำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงพรรทิพภา ยอดคำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงศศิประภา ฤทธิรงค์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงสิรินทรา วงค์ต๋อ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงสุพรรณี เตชะหม่อง

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปวง วัดดอนแก้ว  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายนวพล แพรวพโยม

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงวราภรณ์ เลาอากาศ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วิโรจน์พนากุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงวรรณิภา วังผาด่าน

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงเนตรดารา มาตุทาวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงรุ้งรวี สิงห์กาศ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายจตุพร สวัสดิคีรีกุล

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงอรวรา ดอกยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงธัญธร หวันมา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายวิธิสรรค์ ดูกี

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายกฤณวัฒน์ ยะกาวิน

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายเพชรนคร เมืองห้อม

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงศิริกาน ใจซาง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงนิรมล ใจแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงพลอย ก้างคำมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายวีรดล แซ่ก๋อย

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  
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ลพ ๓๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงเก็จมณี ปูเถือน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงจินดา อินใจ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงณัฐณี ซ้อนดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงพีรดา เหล็กดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงนิราพร หวันมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงเปมิกา เมืองห้อม

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงวราลี ติบดี

๊

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงอนุตรา ยาแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงมนัชญา หลึกแว

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงอาภัทราพร ปนไชย

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๐๐
นายธนาธรณ์ นุก๋อง

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๐๑
นายชนาวีร์ เมืองห้อม

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ วัดปงแม่ลอบ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายดิศรณ์ จันทร์หาญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายสรานนท์ คำซาว

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายสหกรณ์ ต๊ะวรรณ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงฐิตารีย์ ปญญาเสาร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงทิพย์วรรณ สวามิภักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงพัชราภา ใจทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงลักขิกา สินเฉ้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงอมราพร สิริรักษาทรัพย์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายเอกภพ ซาวมา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงศิริวิมล ไชโย
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๑๒

เด็กหญิงรจนา ใจทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงปาลิตา ใจสูง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๑๔

เด็กหญิงวรัญญา จันทร์หาญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๑๕

เด็กหญิงวิภาวดี ปละอุด

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๑๖

เด็กหญิงจิดาภา ลุงหลง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายศุภกร ลุงติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๑๘

เด็กชายสรวิชญ พลประจักษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงมนทิรา ปานแดง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องเรือ วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงพัชราภา เทพกาศ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๒๑

เด็กหญิงภัสสราพร จันทร์เจริญสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๒๒

เด็กชายณัฐภูมิ บุตรแสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงเกศกนก อารินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๒๔

เด็กหญิงฉัตรลดา สารคุณไพศาล
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  
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ลพ ๓๕๖๐/๒๑๒๕

เด็กชายรัฐภูมิ ทาใจกาศ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายภัสกร ปละอุด
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๒๗

เด็กหญิงณัฐณชา ชายน้อย
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๒๘

เด็กหญิงไอลดา ดอกพอน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๒๙

เด็กหญิงภัทรวดี หล้าโสด
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายภัทรพล กันตี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอรัญญาราม วัดทาร้องเรือ  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๓๑

เด็กหญิงณัฐริการ์ ปญญาเหล็ก
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๓๒

เด็กชายพัชรพงค์
ประสาธน์สุวรรณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๓๓

นายธีรธัญ ชัยดวง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๓๔

นางสาวนวมล เนืองนิยม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๓๕

นายนราธิป นวลจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๓๖

นางสาวมะลิวัลย์ ตาแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๓๗

นายเฉลิมวงค์ เลาหาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๓๘

นายชานนท์ แซ่มัว

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๓๙

นายสุชาติ ยือเสาะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๔๐
นางสาวกัลยา แซ่ลือ

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๔๑
นางสาวประภานันท์ ซือสันติสุข

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๔๒

นางสาวนันทิดา แซ่มัว

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๔๓

นางสาวเข็มจีฬา แสงท้าว
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๔๔

นางสาวพัชรา อนุชิตพงศกร
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๔๕

นางสาววิไลพร เลาย้าง
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๔๖

นางสาวศรัญญา เกียรติไพรสัณฑ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๔๗

นางสาวชนิดา แซ่กือ
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๔๘

นายจักรพงษ์ ทาฝน

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๔๙

นายชัยรัตน์ แสงสรทวีศักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๕๐
นายปรวิทย์ แซ่จาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๕๑

นายประสิทธิ

์

เฟองฟูกิจการ
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๕๒

นายพิพัฒน์พงศ์ ธาราวโรดม
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๕๓

นายมาวิน ติบจันทร์

๊

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๕๔

นางสาวจีรวรรณ สิริวินิจกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๕๕

นางสาวจุฑามาศ ตาเขียว
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๕๖

นางสาวจุรีรัตน์ สถิตย์ไพรพนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๕๗

นางสาวชวัลนุช ไพโรจน์พัสถาน
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๕๘

นางสาวฐิติวรดา แซ่ยะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๕๙

นางสาวทิพวรรณ ผัดดอก
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๖๐
นางสาวรมย์ชลี กนกพรไพรวัลย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๖๑

นางสาวรุ่งธิดา นุพอ
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๖๒

นางสาววริศรา วิเศษปราการ
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๖๓

นางสาวศิริพร เพชรพนารักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๖๔

นางสาวสายชล เลาว้าง
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๖๕

นางสาวสุชาดา สุขแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๖๖

นางสาวไหมแพร สุ่มผง
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๖๗
นางสาวอนงค์ลักษณ์ ดวงอ้าย

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๖๘

นางสาวอโรชา พูลสวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๖๙

นายจักรวาล มาลัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๗๐
นายเกรียงไกร เลาวือ

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๗๑

นายดนุพล เลาหาง
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๗๒

นายวีรกรณ์ เลาลี
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๗๓

นางสาวกิงแก้ว

่

ปางสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๗๔

นางสาวญาณวิภา ลลิตตาคม
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๗๕

นางสาวดวงพร มาสา
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๗๖

นางสาวนุติ รุ่งวุฒิโรจน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๗๗

นางสาวรัชนี ฟากุศล
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๗๘

นางสาวศรีสุดา หล้าเปง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๗๙

นางสาวศิริลักษณ์ หล้าประพันธ์กุล
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๘๐
นางสาวโศรดา ธารสุขประสาน

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๘๑

นางสาวสุพรรณี ปูชัง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๘๒

นางสาวอารยา เพชรสุภาวงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๘๓

นายชัยยาสิทธิ

์

ติบแดง

๊

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๘๔

นายหงส์ชัย พงษ์ขาว
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๘๕

นางสาวเบญจมาศ แสนย่าง
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๘๖

นางสาวสุภาพร แซ่วะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๘๗

นางสาวอรพิน วิเศษปราการ
๒๙/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๕๖๐/๒๑๘๘

นางสาวงามตา สุจาดึก
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 วัดสุวรรณวิหาร  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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