
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงราย  ภาค ๖

ส่งสอบ ๑๒,๒๓๗ คน ขาดสอบ ๒,๓๖๔ คน คงสอบ ๙,๘๗๓ คน สอบได้ ๗,๕๐๕ คน สอบตก ๒,๓๖๘ คน (๗๖.๐๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๐๐๑
นายภชร เชือเมืองพาน

้

๘/๕/๒๕๒๘

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๐๒
นางเทพิน ใจผูก

๑๘/๑/๒๕๐๒

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๐๓
นางสุณีย์ แก้วกิริยา ๐/๐/๒๕๑๒

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๐๔
นายอำนวย หมืนสมบัติ

่

๐/๐/๒๕๑๙

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๐๕
นางสาวลาภิณ แสงกันทะ

๗/๑๑/๒๕๒๔

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๐๖
นางสาวพนิตา ตาชมภู

๑๘/๑๒/๒๕๒๓

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๐๗
พ.อ.อ. สมพร วิสาพล

๒๔/๗/๒๕๒๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๐๘
นางสาวทัศนีย์ ระวังของ

๒๗/๑/๒๕๒๒

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๐๙
นางสาวมนัญชยา วงค์งาม ๑/๒/๒๕๓๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๑๐
นายกนกพล จะซือ

๑๓/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๑๑
ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ ดีจริง

๑๗/๑/๒๕๓๒

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๑๒
นางแพร ดอนชัย

๑๖/๘/๒๕๐๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๑๓
นางสาวพยอม เมืองมูล ๗/๓/๒๕๒๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๑๔
ส.ต.ท. วิษณุพร อ่อนคำเหลือง

๑๑/๙/๒๕๓๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๑๕
สิบเอกวินัย จอมวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๓๓

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๑๖
นายวุฒิชัย ใจยะกว้าง

๘/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๑๗
นายวันชัย วงค์ษา

๓๐/๓/๒๕๑๑

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๑๘
นายศิวารุต พุทธวงค์ ๑๐/๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๑๙
นายสุวิทย์ ทายะหมอ

๒๗/๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๒๐
สิบเอกสุบิน ใจบาล

๑๗/๗/๒๕๒๗

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๒๑
นางประทุมพร ทนทาน

๑๗/๓/๒๕๑๔

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๒๒
นายธนเดช กิตติรัตน์ ๑/๙/๒๕๐๗

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๒๓
นายไกรศิริ ดวงสนิท ๖/๓/๒๕๓๘

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๒๔
นายฐิติกร รินคำ

๒๑/๑/๒๕๓๗

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๐๒๕
นางสาวตะวันฉาย ไชยพการ

๒๕/๔/๒๕๓๑

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๒๖
นางสาวพรสวรรค์ ยอดภพ

๒๕/๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๒๗
นายศราวุฒิ ปนเมือง

๒๘/๘/๒๕๓๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๒๘
นายสุริยะ ใจสุข ๓๐/๓/๒๕๐๖

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๒๙
นายเอกชัย เชียงต๋า

๒๙/๑๒/๒๕๒๖

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๓๐
นายทิวา คำแก่น

๖/๑๒/๒๕๒๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๓๑
นางสาวณชิตา ตันตาละ

๒๓/๙/๒๕๒๐
พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๓๒
นางสาวรัชนีพร เตชะ

๒๐/๔/๒๕๒๑
พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๓๓
นายจิราภัทร คำแปง

๑๒/๑๑/๒๕๒๕

พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๓๔
นางสาวศิริพร มีส่อง

๑๗/๙/๒๕๒๘
พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๓๕
นายปกรณ์ พันสุภะ

๒๗/๕/๒๕๒๙
พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๓๖
นางสาวสุพรรณ ตังสกุลเสริมศรี

้

๑๖/๕/๒๕๓๐
พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงสุชานันท์ ฟุงพงศธร

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงปาริฉัตร สมควร

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงโยนก วิจิตรปฐมกุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงจิรัชญา แสนเรือง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงอิสรียา ศรีนวลวงค์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงพัฒน์นรี พัชรพิมล

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงศมนกนก พรหมปลัด

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงศิรดา แซ่อุย

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงเขมิสรา จันทาพูน

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงฌานิกา จันทาพูน

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงธรชญาน์ กรกฎกำจร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงปวรรัตน์ แซ่ไป

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงภัทรภรณ์ วงศ์วุฒิ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ทวีกสิกรรม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายกษิด์เดช โรจนสโรช

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงกนกกร ประชาธิกุลชัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงวิมล มาเยอะ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงวิลาสินี มังกร

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงพุทธิดา ขัดสงคราม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ภูฉลาด

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายภัทรดนัย หงษ์คำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงอชิรญาณ์ บ้านสระ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงเอือการย์

้

มณีชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายธรรมธรณ์ ขนาน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงสาธิตา สิทธิประเสริฐ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายวรวุฒิ วงค์ตา

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงญาดารัศม์ บุญยวง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงปุณชรัสมิ

์

ทองไชย
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงลัลนา หล่อพิสุทธิกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายโมกขพัศ จอมพงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงสิริลักษณ์ รัตนบุญโชติ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายณัฐภัทร วันไชยธนวงศ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายจิรพัทธ์ พลรัฐ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงปานรพี คำแก่น

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงลักษณารีย์ ใจหนัก

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงปรีณาภา ยาสมุทร

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงสุชัญญา บุญกมล

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายนัฏฐภูมิ วรจักร

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายชยางกูร วงศ์บุรินทร์พาน

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายธนากร ธะนะหมอก

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายภูวดล ตาหล้า

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงนิธดา ยศจนา

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงติณา

วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายปรายเมฆ โควิ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายพงศกร

ไชยาศิรินทร์โรจน์ ๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงนุตประวีณ์ กาวี

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายเจษฎากร ปากองวัน

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายศุภณัฐ ปญญาปน

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายชยณัฐพล แดงสกุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์ยวง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงจินต์ศุจี ศรีประเสริฐ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายกฤตเมธ ดอนชัย

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายสิรภัทร กันหา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายณัฏฐ์สรชัช เหมืองหม้อ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงบัณฑิตา แก้ววรรณา

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายกฤษกร สิทธิอาษา

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงกัญญรัต ชลอยเมฆ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงณัชชา อ่อนดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ เสกสันติสกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงณภามาศ แจ่มหม้อ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายเตชิน สุวรรณประภา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายภูรินท์ เปยมสุวรรณกิจ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงภูริชญา ไชยมงคล

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายพันธกานต์ บุญมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายปุณณวิช กล้าจริง

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงชันยาพร หงษ์หิน

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายธรรมปพน ปุณโณฑก

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงสุชาดา มากแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มณีจันสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงพิญาดา สมบัติมาก

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายกฤตภาส สุวรรณจักร

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงพินญา สายัณห์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายภัทรดนัย คำจีน

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายธนโชติ แสนคำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๑๑ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ตุรงค์สมบูรณ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายภัคพล เชือเมืองพาน

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีสุขใส

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงชนานันท์ หมืนจันทร์

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายธนพล ปงศักดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงธัญวรรณ รินนายรักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงพิมพา วงศ์ประชา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายฤทธิพงษ์ ยอดคำวัง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายวรรณสมภพ แจ่มแจ้ง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงพัทธนันท์ ชมภูงาม

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงเปมิกา เกตบูรณะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๒๒ เด็กหญิงหทัยกาญจน์ วุฒิไมตรีจิต
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงอนุตมา วังแสง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงณัฐนิชา สุขเกษม

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายสานุพงศ์ มณีวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายภูสิทธิ

์

ติปโครต

๊

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงปวริศา เหมสุวรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงชฎาธาร เกาไศยพงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายนราวิชญ์ อินยศ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายณัฐภัทร กาวิน

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงภัณฑิรา บุญธิมา

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงพิชญาพร เชือเมืองพาน

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายณัฐสุมินทร์ ทองฟู

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายรัฐพล เชือเมืองพาน

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายกฤตวัฒน์ สมบูรณ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงปณิชา ธีรกุลธนวัต

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงฟาติมา สุภาวรรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงเอือการณ์

้

วงค์สุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายภูวนาถ ไชยชมภู

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๔๑
นางสาวจิรัชญา สุวรรณภาค

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๔๒ เด็กหญิงภรณ์ตวรรณ บุญรอด
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายภัทรสิทธิ

์

เฟองฟู
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๔๔
นายพงศกร เจียรศิริ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๔๕
นางสาวภัณฑารักษ์ ธิวงค์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๔๖
นางสาวปุณยนุช นิลหิรัญ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงโสภิชชญา ทองอินทร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงศิรภัสสร จอมสว่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงชนกนันท์ ชอบจิตต์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายสิทธิธร บุญยอด

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายภูดิศ แสงจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงธิชารักษ์ สมตา

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายเทวัญ อยู่อินไกร

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายภูมิกิติ เอียมเวษ

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา สายศักดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงกิตติยาพร ยอดสุวรรณ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายศตวรรษ ทะลือชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๕๘
นางสาวสุภนิดา เดชะบุญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๕๙
นางสาวพันธุมาศ กันทา

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๖๐
นายณัฐชนน วุฒิ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๖๑
นางสาวสวรส ขาวนวล

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๖๒
นายณัฐนันท์ คำปญญา

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๖๓
นางสาวอภิชญา เลิศปรีชารักษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๖๔
นายวิธวิทย์ พรินทรากุล

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๑๖๕
นายภวัต ถิระกิจธนขจร

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๖๖
นางสาวศรุดา คุณคงคาพันธ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๖๗
นายคงธาม ริยะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๖๘
นางสาวธราธาร เพียรลุประสิทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๖๙
นายวุฒิภัทร วงศ์วุฒิ

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๗๐
นางสาวรุจรดา คำรังษี

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๗๑
นายสิริวัฒนพงศ์ สุริยะปอ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๗๒
นางสาวสุกฤตา ต๊ะต้องใจ

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๗๓
นายภูบดินทร์ กลมกล่อม

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๗๔
นายอานุภาพ คุณดอย

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๗๕
นางสาวณิชากร บุดดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๗๖
นายภาคิน เชือเมืองพาน

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๗๗
นายภูมิรพี สุระ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๗๘
นางสาวนัจนันท์ ศรีภิรมย์รักษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๗๙
นางสาวจุฬามณี นิลหิรัญ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๘๐
นางสาวอริสา สมณะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๘๑
นายวรัตม์วิชญ์ แสนทนันไชย

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๘๒
นายกีรติ ดวงเนตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๘๓
นางสาวเอ็นดู มาวิน

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๘๔
นางสาวพิมพ์มาดา ศรีศิริสิทธิกุล

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๘๕
นายพันธทวี พันอุด

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๘๖
นางสาวกชกร อริเดช

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๘๗
นางสาวบุษรา วงค์จันทร์ตา

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๘๘
นางสาวอภิชญา แสงคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๘๙
นายชลกันต์ บุญมา

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๙๐
นางสาววาทินี สพานแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๙๑
นางสาวพิมพ์วิไล ชัยปน

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๙๒
นายธนัท เกตบูรณะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๙๓
นางสาวณดวงกมล พงษ์สวรรค์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๙๔
นายปฐวี ประกอบดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๙๕
นางสาวณัฐนรี นาวารี

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๙๖
นายวิศรุต สาดา

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๙๗
นางสาวณิชมล มุณีกร

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๙๘
นางสาวอริสรา โกชาร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๑๙๙
นายณทรรศน์ ผสมกิจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๒๐๐
นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นปง

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๐๑
นางสาวมณีวรรณ แซ่ลี

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๐๒
นางสาวอรจิรา สายบุญรอด

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๐๓
นางสาวภันฑิราพร เรือนแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๐๔
นางสาวธิดาวัลย์ เล็กตัว

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๐๕
นางสาวชลมารค

ชุมสาย ณ อยุธยา ๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๐๖
นางสาวกัญญาวีร์ วงศ์พุ่ม

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๐๗
นางสาวธันยมัย ศรีกัลยาณบุตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๐๘
นายรณกฤต ศรีนวลวงค์

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๐๙
นางสาวรวิศรา จันทราพูน

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๑๐
นายจารุพงศ์ บุตรแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๑๑
นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีจม

๑๓/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๑๒
นางสาววาสนา สดใส

๒๒/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๑๓
นางสุภารักษ์ ศรีกัลยาณบุตร

๑๕/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๑๔
นายอภิวัฒน์ อะภิวงษา

๐๔/๐๒/๒๕๑๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายธนกร ยกยอน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายธวัชชัย กาญจน์แก้ว ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายจิรายุ ไร่สอ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงภัทราพร สันทราย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงมนัสวี อาจอ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงมัทนาพร ปญญาบุญ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงวริศรา พันธุ์อุโมงค์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงศุภัสษร วงษ์สระใส ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงสลิลทิพย์ แซ่เอียะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงทฤฒมน ไชยเดช ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงโชติกา เรือนสังข์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายจักรรินทร์ ใจสุข ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายเทวฤทธิ

์

อินต๊ะรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายนนทวัฒน์ โมลา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายณัฐพงษ์ โมลา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

บุญสะอาด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายสิรภัทร พึงนา

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายอภิวัฒน์ จันต๊ะนาเขต ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายนันทภพ สุวรรณโชติ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายพงศ์กฤต สายชมภู ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงญานิสา เชือเมืองพาน

้

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงตุลยพร วรพิทย์เบญจา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงพิชญาฎา บุญแรง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงอภิชยา การเร็ว ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงจิรภัทร การุณ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงลภัสรดา โอฬารสมบัติ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงศศิวิมล อินกัน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงอธิชา รักษาภักดี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงพลอยดาว ลุงกาวิ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงนิรัชพร วงค์คำ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ รุ้งดี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำเงิน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายชยากร พันธุ์ศิลป ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงณัฐชา พระชัย ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงอชิรญา แก้วพลอย ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายอนวัช ขวัญบุศบงค์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงวรนุช เยเปยง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายธนันชัย ใจเผิน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายธนากร คำตือ

้

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงโชติกา เตชาพินิจ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายอัศวิน แก้วณะ

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายธันยบูรณ์ โปงคำ

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายธนวรรธ วันดี

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายฤชวี ทิพย์นวล

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงสุริณานันต์ คณาคุปต์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงณัฐธีรา สุราลัยอุทิศ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงปยากร กองคำ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงธีราพร เกษมสิริ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงจรรยาพร บุญยะมหา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงอาภากร เกิดไทสง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงสิราลักษณ์ ชายฝน

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงอธิติยา ทวีวุฒิรัชต์

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงบุณยวีล์ แปงปน

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงนภัสสรา ดอนลาว

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงถาวรีย์ วงค์จินา

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘ / ๒๑๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงสุญาดา นามซือ

่

๓๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สมเด็จ

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายชินาธิป ปญญาภู

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายพิเชษฐ์พงศ์ ปญญาโรจน์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายภูมิภัทร สลีสองสม

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายชีพชนก โทธุโย

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายพงศกร มะลิงาม

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายฐิติกรณ์ มูลแก่น

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายธีรภัทร ยีนาง

่

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายอัศม์รวินธ์ น้อยมาลี

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายพิทักษ์พงค์ สุรินทร์แก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายเนติภูมิ ทิพมูล

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายพิตตินันท์ อภิชัย

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายธนพัต สมรวย

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายศิวปรีชา ทาแกง

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายณัฐวัตร กนกนาฎกุล

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงอนัญญา หน้าใหญ่

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงวริศรา ใจประการ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงนิชาภา สุทธิศักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงศรุตา เดชประภาพร

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงสุชานันท์ ชืนวนารัตน์

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงจิณณพัต ผาสุก

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงญาราภรณ์ เขียวปญญา

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ปคำ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงมธุรดา มาเร็ว

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงหนึงพระพร

่

คำงาม
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงจิรนันท์ ชุมภูรัตน์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงกุลกัญญา กันทาคำ

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงเอชิรญา อุตมะ

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงทวีติยา ไชยธิ

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงญาณิกา ลาวตุม

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงเขมินทรา ผัดแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายรัฐภูมิ วารฤทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายกฤษณพล เมืองมี

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายวัชรกรณ์ ชุมปญญา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙ / ๒๑๕

้
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ชร ๓๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายณัฐดนัย พาณิช

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายณัฐกานต์ ศิวิลัยซ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายณัฐเศรษฐ เจ็ดมา

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายจิตตินัย พวงมะณี

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายพีรวิชญ์ ธิตะยา

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายอภิโชค ใจยอด

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายสุรสิทธิ

์

สิทธิโสด
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายรัฐศาสตร์ บังเงิน

้

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายอุดมทรัพย์ แสงอาทิตย์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายพิชชากร ถาน้อย

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายวชิรวิทย์ ชุ่มมงคล

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายธนกฤต ทำดี

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงนัชชนันท์ แก้วเทพ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงนิรัมพร หลักแน่น

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงวริศรา สัตย์ธรรม

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงสุชานุช นามซือ

่

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ธิโนชัย

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ วันดี

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงขวัญข้าว จันทร์แก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงจิรัญชยา จันต๊ะนาเขต

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงปทมาพร เกษร

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงอิมอร คงคนองฤทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงพิริษา ไชยราศ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงณัฐณิชา พงค์ลังกา

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงสุชานันท์ นามวงค์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงญาณิศา อะโนสัก

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงดารินธร ผุดผ่อง

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงมณฑิรา ทับสาร

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงฐิตารีย์ พลใจ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายชิตดนัย พันธ์กิจ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงซาร่า -

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายบูรพา ริค้า

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายรชต มณีรัตน์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายภานุวัฒน์ หมืนพินิจ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงวิชญาพร มะโนสุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายจุมพล สิงห์ใน

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายณัฐชพน วงศาโรจน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงณัฐธีรา ยางยืน

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงธนิสรา วันแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงตรีดาว สุรินทร์แก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายภีมรภัฎฐ์ ทองสุข

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงภูษณดา กว้างไพบูลย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายธนาธิป ช่างลอย

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงเขมจิรา โมทารัตน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงปวริสา เบเชกู่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายจักริน วงศ์เมือง

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงนภาสิริ วงษ์งาม

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายวิรุฬศักดิ

์

ใจสุข
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงณัฐธิดา สุรินทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงโยษิตา ขันจินา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายวชิรวิทย์ เรือนทา

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีคำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายปฎินากร ทำดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงอรกัญญา เทพสุรินทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ ใจสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วเด็ด

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายจิรภัทร เงินท๊อก

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงงามผกา คงตาล

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงศศิประภา หลักแน่น

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงณัฐกรานต์ ก๋าต่อม

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายธีรภัทร อารีวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายกฤษดนัย นกไทย

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายฐิติพันธ์ บุญปญญาโรจน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายราชพฤกษ์ อินต๊ะวิชัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงชัชฎาพร งามวิวัฒนา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายสมศักดิ

์

กอละ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายเอกภาวิน เชือเจ็ดตน

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงจตุพร อ้วนสุชาติ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายจักริน ฤทธิธา

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายปรัชญา หลักแน่น

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑ / ๒๑๕

้
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ชร ๓๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายธนกฤต สวัสดิทิม

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายธีรภัทร์ แก้วมะณี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายปฏิพล มัฆวาล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายรฐนนท์ ชุ่มใจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายกฤษณ อูปเฮียง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายพิชุตม์ สงคราม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายปฎิญญา ชักชวน

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายณัฐชนน วุฒินุชเพิมพูล

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายภัคพล สาธุการ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงภัทรวดี เวียงมูล

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงวราพร ขัตติยะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงธัญชนก สมเมืองมา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงชรินรัตน์ วงค์ษาสิงห์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงลักขิกา ผิวผ่อง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายนเรศ สุวรรณทา ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายพชรพล เขือนแก้ว

่

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๙๑ เด็กหญิงภิพิชญพรรณ
วงศ์ยะ ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงอภิชญา สมฤทธิ

์

๒๓/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงกนกนารา เพียงแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงภิรมณ สุขเมือง

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงณัฐนรี ก๋าแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงจารุริน กอบพงศ์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายทีปรกอน สุธรรมเจริญโชค

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงเมธาวี ใจนวล

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงปนจุฑา ชุ่มมงคล

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายเกียรติคุณ ฟองแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายภูวดล สุทธะสม

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

คล้ายฤทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายภูริพัฒน์ ศรีนวล

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายวัฒนา กันจินะ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายรชานนท์ วงศ์ไชย

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายณัฐวัตร เทพดวงแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายธีรภัทร อุบล

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายกิตติภูมิ ภูนาเพชร

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายกลฉัตร สุโรพันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายทัศน์พล กลินประทุม

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ภิระบรรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงข้าวขวัญ จินายะ

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงศิโรรัตน์ สิขรสำอาง

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงพรรณผกา แก้วบุญทา

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงกันต์กมล ศรีวิไชย

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงพลอยชมพู วงษาศิริ

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงปาณิสรา จันกุลี

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงคีตภัทร เอืองคำ

้

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงภูรี ซือสัตย์

่

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงจีรภัทร นันตรัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงภิริษา มะยอง

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงบัณฑิตา จันกุลี

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงจิรชยา บุญกัณฑ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงอรวรรณ งามจำรัส

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงกัญญาภัค อุ่นมุกดา

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงชลิศวรา สร้อยศรี

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงสิรารมย์ โคแพร่

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายณัฐดนัย กันทาสุวรรณ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายปยะธรรม ศิริชินบัญชร

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายพัฒนา จันแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงธัญญวรัตน์ ธนะโภคะสิริ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายอภิวัฒน์ เปงสถาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ กาญจนา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงรัชนีกร หน่อจ๋อม

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงวิชชุดา ยีสุ่นเทศ

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงสุภาพรรณ์ มาเยอะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายกิติธัช พรมวิภา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายญาณากร มูลดวง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายวาทิน กุลเกตุ

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ปยกิจรุ่งไพศาล
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงสวรินทร์ โกมิน

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายธนพนธ์ จิตรถาวรกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายกฤษฎา ดวงดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายอติรุจ ชัยเขียว

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายจักริน ศรีวิชัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงสุพรรษา ฉิมสันเทียะ

๊

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงปภัสสร เทพวงค์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา ทองสุข

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายธนพนธ์ กาใจ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายธันยวัต ใจอาษา

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายเมธี กันทะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงชลฎา แก้วมา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงฐิติพร สาคำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงณัฐชา แสนทนันชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงต้นข้าว ชายทวีป

๐๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายวรพงศ์ สันธิ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงธนภรณ์ สมศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงอินทิรา ชืนจุ้ย

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายกฤษพัฒน์ ปญญา

๐๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงวารินทร์ ธานี

๑๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี เบ้าลี

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงธมลวรรณ นิจจา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คันที

๓๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงศลิษา คุณยศยิง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายพิสิฐชัย วงษ์เขียน

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงกัลย์สุดา ยรัตน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงปูเป มีดอนรวก

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงอิติซาร พม่า

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายวทัญู ยิมถนอม

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงกุลิสรา ใจมณี

๒๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายครัชรพล เจริญสุข

๐๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายทิพกร ศรีโนนยาง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายภูริภัทร แสงสด

๐๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงเขมวิกา แก้วบุญปน

๑๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๗๕
นายศฤงคาร ศรีใจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายพีรวัส ภูสินกุลวัฒน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๗๗
นายราชัณท์ ทังศิริ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายศิริจร ตันแตม

๐๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายธนภัทร ลาอุ่น

๑๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔ / ๒๑๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายอานนท์ วงค์มูล

๑๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายธวัชชัย พระวิฑูรย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายเรวินท์ โชคภานุพันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายภัณสินธุ์ พรมมาแบน

๒๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายวุฒิพงศ์ สาคร

๐๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายทวีรัฐ เสียงดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๘๖
นายศักดิธัช ราชคม

๑๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๘๗
นายปณัฐชพล เจิง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายภราดร แสงอาทิตย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายอาชาไนย คงประพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายสุทธิพงศ์ กิจพิทักษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายกรฤศณะ เสร็จอิน

๒๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายทินภัทร บุตรดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายอภิเดช พรมชัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายภูริพัฒน์ นันต๊ะแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงชลิตา ปอเครือ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายธนวัฒน์ ปทุมมา

๒๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายฉัตรมงคล ขวานอก

๑๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงหัสฏิญา ศรียอด

๑๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงฟาประทาน สิทธิพรม

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายคามิน ใจกล้า

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายธนากร ทองวิเศษ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงกมัยธร แสนธิวัง

๒๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายวายุ ลือชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงชรัญญา จันทร์เพ็ญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงนัฐธิดา มูลประภา

๒๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายปรมินทร์ ธีระวัฒนประสิธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายสุทธิพงศ์ ชัยวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายหน่อคำ บุญมี

๒๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายทศพร สุภาดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๑๐
นางสาวกัญญาณัฐ ธรรมทาน

๓๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงเบญจมาศ มหาวรรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ จอมสีลา

๐๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายภัทรพงศ์ บุตรแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๑๔ เด็กชายเทพประทาน ปญญางาม
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายนิธิ ภักดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ พรมคนซือ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายสรศักดิ

์

กันแสน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายอภิชัย เผ่ากันทะ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายวีรภัทร จิตมโนวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายณัฎฐชัย ยศยิง

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๒๑
นายสัญชัย เพลินจิตร

๐๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๒๒
นางสาวณัฐกานต์ แสนตัน

๑๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๒๓
นายหนุ่ม อุ่นคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๒๔
นายบุญญฤทธิ

์

ศรีบุญเรือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๒๕
นายปวริศ หอยเพชร

๑๒/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๒๖
นายณัฐนนท์ ปะละ

๐๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๒๗
นางสาวชุตินันท์ ดะระสิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๒๘
นายสิทธินัน สินเปยง

๓๐/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๒๙
นางสาวจิรารัตน์ เขือนวัง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายมงคลพร แก้วโก

๑๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๓๑
นางสาวปานิสรา จาจุมปา

๐๙/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๓๒
นางสาววรรณณิภา อินธิ

๑๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๓๓
นางสาวณัฏฐิมา ผัดกันวัน

๒๗/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๓๔
นางสาวรุ่งนภา มณีสาร

๓๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๓๕
นายบารมี โพธิกัน

๐๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๓๖
นางสาวจิณห์นิภา ตรงจิตร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๓๗
นางสาวสุภาวดี สลีวงศ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๓๘
นางสาวรัตนาภรณ์ ทานัน

๑๗/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๓๙
นางสาวธัญญาภรณ์ เครือแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๔๐
นายตันติกร บุญขาว

๐๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๔๑
นายสุวิทย์ หล้าเรือน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๔๒
นายยศพล คำบุญเรือง

๐๒/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๔๓
นายศุภกิจ อินทร์ทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๔๔
นายนันธวัฒน์ กาบแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๔๕
นายชัชวาล ชัยศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๔๖
นายชยพล ไชยประเสริฐ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๔๗
นางสาวณัฏฐธิดา พรหมมา

๒๓/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๔๘
นางสาวนิตยา เทพสุภา

๑๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๔๙
นายเฉลิมชัย พุทธาก้อน

๐๑/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๕๕๐
นางสาววศิณี เทพมนตรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๕๑
นางสาวภริตา สุยะลังกา

๒๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๕๒
นายจิรภิญโญ ชัยโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๕๓
นางสาวปารมี อ่วมวังเปด

๐๓/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๕๔
นางสาวเพชรนภา ปกศร

๑๓/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๕๕
นายนฤชา กาวินจ๊ะ

๒๓/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๕๖
นายเสฏฐวุฒิ นิจจา

๑๔/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๕๗
นางสาวณัฐพร สพินใจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๕๘
นางสาวจินต์จุฑา พญาชัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๕๙
นายบัณฑิต แก้วศิริมงคล

๑๔/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๖๐
นายธนันชัย เกสรกติกา

๑๖/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๖๑
นายวรพล ฟาสนัน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๖๒
นายธนากร ถายะพิงค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๖๓
นายพาสกร ขันเขือน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๖๔
นางสาวณัฐชา กุลมี

๑๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๖๕
นางสาวชญานันท์ บำรุงนอก

๐๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๖๖
นางสาวสุปรียา ชัยลังกา

๒๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๖๗
นายเตชทัต ภูชิกะตัน

๒๕/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๖๘
นางสาวพัฐสุดา สวัสดินที

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๖๙
นางสาวศุภรัตน์ ชัยชนะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๗๐
นางสาวเอิร์น จันทร์แก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๗๑
นายชยุตม์ เปยงใจ

๒๓/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๗๒
นายภัทรพงษ์ วงศ์ฝน

๑๘/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๗๓
นายวาทิต แตงนวลจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๗๔
นายวัชรพงษ์ ปราบมะเริง

๒๗/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๗๕
นายอาคิรา กาใจ

๐๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายราเมศวร์ มะโนจิตต์

๒๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายวชิรวิทย์ กุมรินทร์ ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายทิติวุฒิ ดวงมณี

๒๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายชัยญาพัสส์ พรมวงค์ ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

อินต๊ะขัตย์
๓๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงขวัญชนก ไชยศรี

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงมณฑิรา วิฑูรย์ ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงธัญญา กุมหาไชย

๒๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงธัญวรัตน์ สิธิปน ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงกมลชนก พรมวงค์

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงณัฐธิดา กันทะเขียว

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงณัฐฐาพร หมอนจันทร์

๑๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายมงคล จันทรา

๑๙/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงนรีรัตน์ นพพิชญ์ธนกฤต ๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงวรัทยา ศรีสุโพธิ

์

๑๗/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายภูธิป มาชม

๓๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายกฤตนัด เทวินรัมย์

๒๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายพุฒิเศรษฐ์ รัตนมาโนชญ์ ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงเจนจิรา อุปนันไชย

๒๑/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญเหมือน

๑๔/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงวีรวรรณ นันไชย

๒๓/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายเบญจามิน ไพยราช

๑๐/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายชานน มันใจ

่

๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงนันทพร

วัฒนาตระกูลวงค์ ๑๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงกชพรรณ แก่นใน

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงทัตพร จันดี ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายกมล อินต๊ะตาน

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายภัทรพล พรอิทธิกิจ

๒๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงรุตจิษยา หาญธนากุล ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายปฏิพันธ์ พิชิตวงค์ตระกูล

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายนราวิชญ์ นันตรัตน์ ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงวรัญญา ต๊ะวงค์

๒๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายรวิภาส ยาวิชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายธนฑัต กุนมา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายกำชัย กำแพงแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายนรวิชญ์ พยาไชย

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายดลภัค สืบญาติ ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายพีรพล มาเยอะ ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายธราเทพ วงค์เจริญ ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายสุภกิณห์ กุลดี

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายวิทยา ธรรมปญญา

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายทรงพล ช่างแก้ว

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายศิริมงคล ไชยชมภู

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายณัฐกรณ์ จะปอ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายอดิลักษณ์ มาเยอะ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายธนภูมิ อาหยิ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายต่อศักดิ

์

อยู่รึ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายอภิชาติ มาเยอะ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายสิทธิชาติ แบแจ๊ะ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายสมพล มาเยอะ

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายประเวช เฌอมือ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายธวัชชัย เชอมือ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงสุชาดา อภิญญาวิศาล

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงวรรณนิสา อภิญญาวิศาล

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายสนธิ มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายอนาชัย ลิฟู

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายชัยวัฒน์ คำนู

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงเมษาณี จะปอ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายสมชาย คำนู

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายสมเกียรติ มาเยอะ

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายมอล่อง เฌอมือ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายอนุพงษ์ เฌอมือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายณัฐพล แลเซอะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงเจตศุภา ภัทรสุขเกษม

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ พรมผัด

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายธวัชชัย นามสาม

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายจิตติกร วีระชัย

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายเดชดนัย ชีแจง

้

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายนนทกร สันธิ

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงชนัทชา ผาลาด

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงหอมแก้ว อินคำ

่

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๔๗ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ คันธะแสนยศ
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงธาดารัศมิ

์

ปรานณา
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายชายบุญ ชุ่มเย็น

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงทัสสพร สุริยะโชติ

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงกานดา อภิวรรณ

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงเพชรนารี นามวงค์

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงทิพานัน พงค์พีระ

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายกฤตวิทย์ พรมวงค์

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงเขมิกา โชคนามเมือง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงโยษิตา อักษรทอง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงอาทิตยา ทับสิงห์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงฟาใส สุภาวรรณ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงวรัญญา ตรังรัฏฐพิทย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ อุ่นใจ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายวชิระวิชญ์ พรมผัด

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงอติพร วงค์คำเครือง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายสุรพรรณ อูปเฮียง

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายบอย สายเมือง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๖๕
นางสาวบัว สายเมือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงวรรณนิสา โค้วกิม

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงนัทปรียา ใจจุมปา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงธิดาพร โปงคำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงลลิตา กันทะเตียน

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงวรรวิศา อาไซ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงอัจฉราพร ยศบัวพิศ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงศิรินทรา ขันทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายนัทธพงศ์ นิลตา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงชนิกานต์ นามดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายปาณรวุฒิ ผาสุก

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงนำผึง

้

แสนดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงวิลาวัณย์ บุญยา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงศิริพร ศรีพรชัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงกันตพร แซ่ลี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ปูนันท์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายอานนท์ ใสบัว

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายปฏิภาณ ธิแปง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายศุภชัย อวดคร่อง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายปรัชญา สาคร

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายทศพล ทองสุก

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายนิธิกร กุลปวริศ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายจิราวัฒน์ สาดสาร

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายณัฐนันท์ คำจันทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายอติเทพ มีลาภ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายสุรเดช จะนู

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายณัฐพล พลสรรณ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายพัชรพล ดอนลาว

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายวรวุฒิ จะสาร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายสุขสันต์ อินเพชร

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายโชคชัย แก้วใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายดาว อินคำ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงเคียงดาว เชอหมือ

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงพรรณวิภา จำปาแพง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงอรัญญา เขือนเพชร

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงพลอย บุญศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงแสงโสม จันทร์ดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงเพชร สามแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงปญญัติรักษ์ ดวงติบ

๊

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายธนวินท์ บุญเนตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายสันติ ผามัง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายวรินทร ย่อมยา

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงปนคำ เจริญสุข

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายกฤตภาส อุ่นหล้า

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายวีรพงศ์ ค่าล่า

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงธนัญญา ต๊ะคำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงพัณณิตา สิงหาบุตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บัวคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายอิสริยะ เดชพงษ์โภภณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงเมตราวตรี บัวนาค

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายเดชศักดิดา

์

ชาคำสนธ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๑๖ เด็กหญิงณเพือนขวัญ

่

ฐาวัฒนมงคล
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงภัคจิรา แทนกลาง

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายกิตติพงษ์ เพชรวิเศษ

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายเจษฏา เพชรบุญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงทิพย์เกศร มหาพรหม

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายศราวุฒ หวลอารมณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงนันทกานน์ จันต๊ะนาเขตต์

๑๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงพรพิมล ชัยชนะ

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายรพีภัทร อารมณ์ชืน

่

๑๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายวิชาการ ใจเทียง

่

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงนภัสกร ปร้องนอก

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงธิดาพร ต้นกันยา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเติม

๒๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายธนวัฒน์ ถิรไชย

๒๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายภูริวัฒน์ ยอดวงค์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงภานุมาส แสนอับ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอยลานพิทยา จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงวิลาวรรณ วรวงศ์ ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจำบอน จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงกัญธิชา ทนทาน ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจำบอน จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายนิธินาศ ตัวงาม

๑๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจำบอน จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายชัยชยสิษฐ์ เจริญพงษ์

๑๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำบอน จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงกมลรัตน์ ชนะพันธ์

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจำบอน จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายกันทรากร จันต๊ะนาเขตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำบอน จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงนันทกานต์ บุตรอุดร ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจำบอน จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงพิมผกา จันต๊ะนาเขต

๒๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำบอน จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงบุษกร จันต๊ะนาเขต

๒๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำบอน จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงมลธิกา ภาคำ

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจำบอน จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงชนาภา จันโย ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจำบอน จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายสรศักดิ

์

ชอบชืน

่

๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจำบอน จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายวายุ ปุกฝน ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจำบอน จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงพิชุ์ชุ่ติมา มานะจิตร ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจำบอน จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงสุนิษา ตระกูลชัย ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจำบอน จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายศศิพงศ์ จันต๊ะนาเขตต์ ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจำบอน จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นันตี
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงณัฐภรณ์ มาเรียงกา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงพีรดา เวชนะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายคธาวุธ จันต๊ะนาเขต

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายฉัตรมงคล วรรณพันธุ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายเตนยง โซ

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงลัทธพร ชัยโส

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายณํฐวัฒท์ มาเรียงกา

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายภูติวัฒน์ ศรีพรมมา

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงพิยดา สาโสด

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายสุรเดช ศิริเวช

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงพัชราพร ปนปา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒ / ๒๑๕

้
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ชร ๓๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ ไม้เลือย

้

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ ไชยชมพล

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงกานต์พิชชา ทะไล ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงวิลาวรรณ จันต๊ะนาเขต ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายอธิชา บุญเมือง

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายซือเหว่ย ขัว

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงเกวลิน บุญเปง

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ กองคำ

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงเกลือ จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงพรนภา มินิ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงช้าง จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายโสรัจจะ บุตรมี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงช้าง จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มูลแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงช้าง จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายณัฐดนัย โกะ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงช้าง จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงวาสนา สุธรรมมา

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงช้าง จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงสุภาสินี จันต๊นาะขต

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงช้าง จำบอน  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายพิศิษฐ์ แสนกุล

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก๊อ เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายบารมี มะโนวรรณ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก๊อ เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงจิรัชญา อุปาระ

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก๊อ เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายปฐมภรณ์ จุลวรรณโณ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก๊อ เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายฐิติพัฒน์ คงเดช

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก๊อ เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายราเชนทร์ ศรีวงค์วรรณ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก๊อ เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายจิรภัทท์ น้อยพุฒิ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก๊อ เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ ตันเงิน

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก๊อ เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงศศริกาญจน์ ใจสวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก๊อ เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงพัชรพร ก้อนแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก๊อ เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงปวีณา ทัศเศษ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก๊อ เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายอนุภัทร คำตุ้ย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก๊อ เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายภานุพัฒน์ มะโนวรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก๊อ เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงจิราภา ชินชยาภรณ์

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงอภิกษณา อินยะ

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงจุฑาดา บุญทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายณัฐกร เจริญทรัพย์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแหย่ง เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายเจาะ ปูม่อนทุน

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายพีรภัทร กันธิยะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายฉัตรชนภูมิ กันธิยะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงแก้วตา ไทยใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง เขาแก้วดับภัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓ / ๒๑๕

้
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ชร ๓๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงนาง อ่อนคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ พรมมา

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายเฉลิมเกียรติ เทพอุดม

๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ธนะปาน

๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงธัญญาศิริ ปวงรังษี

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงปรัชญา สุวรรณประภา

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงบุษยมาศ เสาร์แก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงสวรรยา เขียวสอาด

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายนครินทร์ มัชฌิมาภิโร

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายนภัทร์ เทียมเมฆา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายรัฐภูมิ โตสุวรรณ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปนโสภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายวิทยา ชัยแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงชลธิชา มะโนวรรณ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงเจนจิรา นวลละออง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายภานุพงค์ รอบคอบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายจตุพร จันทร์ลาย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายภูมิรพี ยืดยาว

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายภูริพันธ์ ทาบุญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายจีรวัฒน์ คำมา

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงชลมัย สุวรรณประภา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงเอมิกา ปนน้อย

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายปฏิญา วงจิตต์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายฐานันดร กันธรรม

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงฮึง

้

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายจิรายุ จ้นทร์ตา

๒๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายณัฐการนต์ พรทอง ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายธีรวัฒน์ คิดปน

๑๓/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายกฤติธร ปะติมา

๑๑/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายอภิเดช แสนพรม

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงเฟองฟา ศรีสิทธิ

์

๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงรวิปรียา อุดมปละ ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงศิริธร อุดทา

๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงสุภาพร แสงศิริ

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ก้องเสียง

๒๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงอินทิรา เขียวตุ้ย ๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๔ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา แสนพรม ๔/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายรัฐภูมิ วันทิตย์

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายธนันทร ผลสว่าง ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายรพีภัทร นรมา ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงกนกพร คุณปก

๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงธนาภา มะโนวรรณ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงปาริยะฉัตร วงค์ปอ ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายวรวุฒิ วงค์คำ

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายปฐมชัย ใจสุริยา ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายต้นโชค ชะเอมโอษฐ

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ยิงชาติ

่

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงพิมชนก วิชัยปะ

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงนัฐภรณ์ รักษ์มณี ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงปาเหมียง

้

ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายจิรายุทธ บุดดี

๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายดุลธร ทิปอม

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายกฤติพงษ์ เรือนเขียว

๑๕/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายธิติภูมิ สุหา

๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายภูริณัฐ จันทิมา

๒๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายทวีเดช วรรณโน ๓/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายพัสกร บุญกอบ

๒๙/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายทินวัฒน์ พิมพ์มาตร์

๑๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายศดายุ ขาวกา ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายอภิรักษ์ เรียมคำ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงทิวาพร คงเมือง ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงอริศรา มาณิตย์อัศวบุญ ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงพรธิตา มโนวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงยุวธิดา กันอินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงภิรัญญา สุวรรณประภา

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันตาแก้ว

๒๘/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงณัฐธิกา หนูนา

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายอดิเทพ บุญตันดี

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวดง ศรีดงชัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายสราวุฒิ สุริยขันธ์

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวดง ศรีดงชัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายสราวุฒิ สุภาคำ ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวดง ศรีดงชัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงธีรนาฏ กินร

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวดง ศรีดงชัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงเกวลิน กันธิยะ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวดง ศรีดงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๕ / ๒๑๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงภัทรวรรณ กันธิยะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง ศรีดงชัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงปยฉัตร สุภาคำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง ศรีดงชัย  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายเจษฎา สุระปอม

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายไตรวิตย์ นามปน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายปกรณ์ ดอนวิชา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายยศภัทร ชาวเวียง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายรัฐนันท์ วันทิตย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุขสว่าง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงสโรชา ดาศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายเฉลิมเขตต์ เอืองคำ

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายธนกฤต วงค์ศา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายธนกิจ ค้าเจริญลาภ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายธนภัทร พวงลอย

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงนัดดา อินสุวรรณ์

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงเบญจพร แซ่ลี

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายธันวา บุญกิตติพร

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายณัฐภัทร ศรีโชติ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายนราธิป อินต๊ะวงค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายพิชญวัฒน์ ศรีชัยมูล

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายภูนรินทร์ สุวรรณประภา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายเมธี อุราพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายสุพจน์ สารสาตร

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายเสฎฐวุฒิ จันต๊ะนาเขต

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายอนัฆเดช ทิศอุ่น

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายอนันตชัย ศรีวงศ์วรรณ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงกรกนก นางาม

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๙๑ เด็กหญิงเกศสุดาภรณ์
มูลกลาง

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงพรนิดา จันต๊ะนาเขต

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงสรินทิพย์ ขาวอ่อน

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายวุฒิชัย จวงจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายอรุณพิพัฒน์ คำแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายกฤษฎา ตานวล

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายณัฐพล คำเมือง

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายธนโชติ สุธรรมเจริญโชค

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายธวัชชัย ศรีวงศ์วรรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๖ / ๒๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายอนาวิล ยอดธง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายอภิศักดิ

์

บานชืน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายอนันต์ วรวุฒิ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงเขมวิกา ใจยา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงญดา ดวงทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุวรรณประภา

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงคัทลียา บุญจู

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงมัณฑิตา โสภา

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงสุกัญญา สอนอ้อ

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงสุคนทิพย์ กันทะกาศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงนำหวาน เทพสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงอารีญา วันแพง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายกนกพล ต๊ะกา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๑๓
นายกรวิชญ์ ผิงแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายกฤษฎา นุชเทียน

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายจุลพงศ์ มีเชาว์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายชินดนัย ตานวล

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายฐาปนวัฒน์ ไชยยะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายณัฐพนธ์ พาชีเชียวชาญ

่

๑๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายณัฐพล ลาวนัน

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายทักษิณ ทองซิว

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายธนกร ราชจันต๊ะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายศุภกร เชอหมือ

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายคมเพชร อาทะ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายนวิน ดอนลาว

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงกันยารัตน์ นันตา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงชณิดา มะโนวรรณ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงชนนิกานต์ หกสี

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงณัฐธินีย์ สุขสามปน

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงธัญญาเรศ ยศประเสริฐ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงศุทธินี โค้งดลหาญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายทัตพงศ์ ทาแกง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายธเนศพล มะยอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายนพนันท์

จันทร์ต๊ะนาเขตร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายเมธิศ อุบลเสน

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๗ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายวัชรายุทธ คำน้อย

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายเพชรรัตน์ จันวงค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายตะวัน สุดดวง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงรจนา ผจญมาร

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงรัชนิดา ศรีสุข

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงปรียาณัฏ จันต๊ะนาเขต

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงกาญจนา อาชัง

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๔๒
นายธีรพล กันทะชัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๔๓
นายขจรศักดิ

์

อินธรรม
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๔๔
นายสุระดิษ พรมตัน

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๔๕
นายหัสดินทร์ จันต๊ะนาเขต

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๔๖
นายพีรพรรณ แก้ววัง

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๔๗
นายธวัชชัย มาลี

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๔๘
นายธนวัฒน์ วิริยะ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๔๙
นางสาวผกามาศ แดงดง

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๕๐
นางสาวอัญชลี พร้อมสุข

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๕๑
นางสาวสโรชา เต๋จ๊ะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๕๒
นางสาวจิราวรรณ ธิติศิรกูล

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๕๓
นางสาวชลธิชา คำไชย

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๕๔
นางสาวธัญญาเรศ มโนวรรณ

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๕๕
นางสาวนำฝน จันต๊ะนาเขต

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๕๖
นางสาวนุชวรา จินดาขัด

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๕๗
นางสาวเมธาวี คลังชำนาญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๕๘
นางสาวศิริประภา สามงามมา

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๕๙
นางสาวกนกพร ประสานจิตต์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๖๐
นางสาวมนินา วิไลวรรณ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๖๑
นางสาวรุ่งนภา มะณีวรรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๖๒
นายรังสรรค์ ชัยยะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๖๓ นางสาวกันนาลักษณ์ คำปญโญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๖๔
นางสาวพรณัฐชา แก้วแพร่

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๖๕
นางสาวศศิธร จันทร์แจ่ม

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๖๖
นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรบุญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๖๗
นายชัชวาล หลวงมอย

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๖๘
นายธีรภัทร์ ทิศทองดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๖๙
นายอนุราช ศรีนวล

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๘ / ๒๑๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๐๙๗๐
นายธีรภัทร ติบปอ

๊

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๗๑
นายนรินทร์ กายะชาติ

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๗๒
นายพีระพัฒน์ กายชาติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๗๓
นางสาวปนัดดา พูลสวัสดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๗๔
นางสาวธัญญาชนก ชัยสุทธะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๗๕ นางสาวสโรชา  รุ่งนุช
รุ่งนุช

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๗๖
นายกรวิชญ์ สัตย์ตระกูลวงศ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๗๗
นายชัยวัฒน์ ใจมา

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๗๘
นายมานพ วงค์จันทร์เสือ

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๗๙
นายอนุวัตร บุญเรือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๘๐
นายธีรภัทร จันต๊ะนาเขต

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๘๑
นายชนาธิป จันทร์เดช

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๘๒
นางสาวกมลชนก อินยะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๘๓
นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์ตา

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๘๔
นางสาวธิดารัตน์ สุริยขันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๘๕
นางสาวนลัทพร อินทจักร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๘๖
นางสาวสิริรัตน์ ขัตติยะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๘๗
นางสาวสุภัสสร คำเมือง

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๘๘
นางสาวธิดา สินเสร้า

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๘๙
นางสาวสุทธิดา สบายแท้

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๙๐
นางสาวอัญชลี แซ่เฮ้อ

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๙๑
นางสาวอรณิชา อุ่นอินตา

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๙๒
นางสาวพรพิมล กาวี

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๙๓
นางสาวจิดาภา สีมี

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๙๔
นางสาวทรรศนีย์ อินธรรม

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๙๕
นางสาววรรณกานต์ คำน้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๙๖
นางสาววาสนา อินธรรม

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๙๗
นางสาวปยะฉัตร วรรณลี

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๙๘
นางสาวรัชฎาพร แข้นา

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๐๙๙๙
นางสาวพรกนก บุญจู

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๐๐
นายณรงค์ฤทธิ

์

ร้องหาญแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๐๑
นายวชิรวิทย์ วาตานาเบ้

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๐๒
นายศิรสิทธิ

์

ศรีทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๐๓
นางสาวนัชพร ทารัตน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๐๔
นางสาวณัฐธิดา เชือเมืองพาน

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๙ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๐๐๕
นางสาวธัญรดา ม่วงแกม

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๐๖
นางสาวอรญา บุรีแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๐๗
นางสาวไอรฎา จินะการ

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๐๘
นางสาวนิติยา แข้นา

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๐๙
นางสาวพรรณมัย ชุมภูชนะภัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๑๐
นายวชิรพันธ์ ร่วมสุข

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๑๑
นายพีระศักดิ

์

คำปน
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๑๒
นายเรืองวิชญ์ ออนสา

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๑๓
นายศตวรรษ กะธง

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๑๔
นายอภิชาต สมโน

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๑๕
นายกิตติศักดิ

์

ธรรมขัน
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๑๖
นายสมศักดิ

์

ลาวนัน
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๑๗
นายอภิสิทธิ

์

ประทุมวัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๑๘
นายธนากร จันตะนาเขต

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๑๙
นางสาวจิรัชญา มีเสน

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายสุเวท แซ่ลี

๒๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายมัทธิว สุยะ ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายนพดล นบน้อม

๑๔/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายรัตตพล กาประโคน ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายพีรยุทธ หมือแล

่

๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายธีรภัทร เหมือนจิตร

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงชนิษฎา สุระพงศ์ทวี

๓๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงปลายทิพย์ มังคละ

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงอจลญา ดวงงา ๓/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงสุธารัตน์ ศรีวงค์วรรณ์

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงนำหอม แสงงาม ๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงสุภัสสรา อุปละ

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงสุมนศิริ ลุงจิง

่

๑๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายธนภูมิ พวงลอย ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงกฤตภรณ์ มูลคำ

๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงรุจิรา ใจนำปน

๑๗/๑๒/๒๕๕๓

โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายปุณณภพ มังคละ ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ บุรี ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายอภินันท์ มูลยา

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายธนากร อางี

่

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๐ / ๒๑๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายจารุตน์ เต๋จ๊ะ

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายวรเดช สุทธิโชติปญญา

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายวรชิต นันเสียง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายอภิชาติ ลาบา ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายพงศ์วิชญ์ ปญโญ

๒๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงวิไลพร สมนึก

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงณิชกมล ติบก๋า

๊

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงกรรติรัตน์ มโนวรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงณัฐธิดา สันติวงศ์เดชา ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงเขมมิกา คำอ้ายผูก

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายธนพงษ์ เกเยน

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงเสาร์คำ แสงจันทร์ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายอลงกต เทพพันธ์

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายธนารักษ์ กานุมาร

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายพิพัฒน์ สุรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายอาโล เมอแล

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายกิตติธัช ชาวลีแสน

้

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายปฏิพันธ์ เทพสิงห์ ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายวินัย ศรีมา

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายวีรภัทร รัตนจันทร์

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายไวโชค คำแผ่นชัย

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายศตพรรต สุวรรณเสน

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงคีตกานต์ วรรณ์เขียว

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงณัฐวดี พระวิสัตย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงวันเพ็ญ วงค์ตัน

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงอัชราภรณ์ กันทะสอน

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงวรัญญา ธิดา

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายกันตภูมิ โตทับ

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ศรีศักดาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงศิริจันทร์ สิงขรชัยรัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงณิชกานต์ กันทะวงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ คงกระพันธ์

๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงวิรัลพัชร สิทธิพรม

๒๑/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงวิรัลยุพา สิทธิพรม

๒๑/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายปฐมพงค์ ไชยชมภู

๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายภัทรพล หวันแก้ว

๓/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๑ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายมาริโอ

เปเรสกอนซาเลส ๕/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายประสงค์ แปแจกู่

๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ มูลยา

๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายณรงค์ศิลป จิวจันทร์

้

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงเพชรา ปูลาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายอชิระภูมิ กันทะเนตร

๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายไกรวิชญ์ ปญญาบุญ

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงรุ่งนรินทร์ นามวงค์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายเดชดุสิตา ศรีอ้วน

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงพฤกษา บุญยง

๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายธีรพงค์ แซพา ๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายภาคภูมิ สิงห์เชือ

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๘๗
นางนกเทศ อินต๊ะวงศา ๑/๑/๒๔๙๔ วัดพุทธอุทยาน พุทธอุทยาน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๘๘
นางสาวสุวรรณี สุขพาณิชย์ผล

๑๒/๐๓/๒๔๙๑

วัดพุทธอุทยาน พุทธอุทยาน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๘๙
นางสาวจินตนา มณีรัตน์

๑๒/๑๒/๒๔๘๔

วัดพุทธอุทยาน พุทธอุทยาน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๙๐
นางสิริโสภา รักชาติ

๑๓/๐๓/๒๕๑๙

วัดพุทธอุทยาน พุทธอุทยาน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๙๑
นางวรรณทอง ประเสริฐศิลป ๑/๑/๒๔๘๐ วัดพุทธอุทยาน พุทธอุทยาน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๙๒
นางศรีวรรณี กิตติรัตน์

๓/๐๑/๒๔๙๒
วัดพุทธอุทยาน พุทธอุทยาน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๙๓
นางสาวอมลศิริ อุ่นติบ

๊

๗/๐๒/๒๕๒๓
วัดพุทธอุทยาน พุทธอุทยาน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๙๔
นางวัชรี ต่อมใจ

๗/๑๒/๒๕๑๑
วัดพุทธอุทยาน พุทธอุทยาน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๙๕
นายคมกฤษ ธนาวุฒิชัย ๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๙๖
นายวิทยา แซ่โซ้ง ๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๙๗
นายอำนาจ ข้อเปย ๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๙๘
นายไม แซ่ส่ง ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๐๙๙
นายอาโต่ เชอหมือ

่

๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๐๐
นายอาจ่อ ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๐๑
นายอาส่อ เยอเบาะ ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๐๒
นายอาแย แยเบิงกู่ ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๐๓
นายสมชาย แซ่ลี ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๐๔
นายหน่อ แซ่โซ้ง ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๐๕
นายขจรศักดิ

์

ห้วยยือ

่

๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๐๖
นายไนท์ พรมเสน ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๐๗
นายชาญชัย มาเยอะ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๐๘
นายอ่อน ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๐๙
นายไกรสรณ์ แสงวือ

้

๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๒ / ๒๑๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๑๑๐
นายวิชา เลเช่อ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๑๑
นายพิทักษ์ เชอหมือ

่

๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๑๒
นายธนาวัฒน์ เก่งธัญญกร ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๑๓
นายสมพงษ์ เยอเบาะ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๑๔
นายอาโท่ โวยลอง ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๑๕
นายทศพล ทองศรี ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๑๖
นายปญญาวัฒน์ แทนสกุล ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๑๗
นายมงคล ชำจิตต์ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๑๘
นายอานนท์ สายวงษ์ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๑๙
นายเกริกฤทธิ

์

บุตรดี ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๒๐
นายนาตาแล ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๒๑
นายอาซือ มาเยอะ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๒๒
นายจักริน แซ่หว้า ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๒๓
นายอาหมือ

่

ชือหมือ

่

๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๒๔
นายชาติชาย ลอแหย ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๒๕
นายคมสัน กัปปะหะ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๒๖
นายอาผ่า ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๒๗
นายธนวา คำพา ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๒๘
นายเห้อ แซ่ท่อ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๒๙
นายกัว

๋

แซ่ย่าง ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๓๐
นายผาหม่น หงษ์ทอง ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๓๑
นายอาทู่ เชอหมือ

่

๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๓๒
นายเทียน วิน อ่อง ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๓๓
นายวัชรกฤษ วงศ์ประสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๓๔
นายพันธวัช แซ่เล่า ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๓๕
นายสิทธิชัย แซ่ลี ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๓๖
นายศิริธร ดอนมอญ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๓๗
นายสุขสันต์ โชคแสนสิริ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๓๘
นายวุฒิพล จินดาทอง ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๓๙
นายเสน่ห์ เพเมียะ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๔๐
นายตุ๊ ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๔๑
นายยศพัทธ์ บุตรหล้า ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๔๒
นายกมล วิมลสันติสุข ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๔๓
นายมาโนช ทองหล่อ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๔๔
นายอาแผ่ว ลาเชกู่ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๓ / ๒๑๕
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ชร ๓๔๖๐/๑๑๔๕
นายประกาศิต สิริสรรเสริญ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๔๖
นายวีระ แซ่จ้าง ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๔๗
นายปอ แซ่หลอ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๔๘
นายวัชระ ภู่มี ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๔๙
นายธวัชชัย พะวันรัมย์ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๕๐
นายวัฒนา ดาราสุวรรณ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๕๑
นายจะสอ ยะติ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๕๒
นายปยกรณ์ อินทรเกษม ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๕๓
นายนันทยศ เชอมือ

่

๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๕๔
นายศุภวัทน์ มาเยอ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๕๕
นายอับดุลเลาะ บือแน ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๕๖
นายอ่องเปยเพียว ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๕๗
นายปราโมทย์ โขงสนัน

่

๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๕๘
นายวราเทพ ใจมา ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๕๙
นายจิรพงษ์ ใจอ่อน ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๖๐
นายธีระพล ดอกบัว ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๖๑
นายณรงค์ รอดแสวง ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๖๒
นายสาโรจน์ ละหารเพชร ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๖๓
นายณรงค์ พรมเสน ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๖๔
นายชลธร สินสาย ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๖๕
นายเจษฎาพงษ์ โสดาดง ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๖๖
นายชาติชาย ใจแปง ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๖๗
นายเตไร จะฟู ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๖๘
นายธัญ สุยะพอ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๖๙
นายเจริญ วงศ์ช่วย ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๗๐
นายอนุรักษ์ เมฆะ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๗๑
นายยาอือ

่

ภัทรเสถียรชัย ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๗๒
นายวรายุทธ บุญธรรมโน ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๗๓
นายอุทัย ก้อใจ ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๗๔
นายวรวุฒ ทัยศรี ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๗๕
นายทวีศักดิ

์

อัปมานะ ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๗๖
นายอำนาจ ใจเปง ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๗๗
นายอาผล่อ อาซังกู่ ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๗๘
นายเจริญ ชุ่มจันทร์ ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๗๙
นายชาญวิทย์ มัธยมพงศ์ ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๔ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๑๘๐
นายสาธิต เกษมสุข ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๘๑
นายทนงศักดิ

์

สุโพธิคำ

์

๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๘๒
นายฐิติพันธ์ คิดชัย ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๘๓
นายอาโท๊ะ แยม๊อ ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๘๔
นายจักกฤษณ์ กูเตะ ๐/๐/๒๕๑๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๘๕
นายอาจิ อายี ๐/๐/๒๕๑๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๘๖
นายบุญลือ คำหลวงแว่น ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๘๗
นายเสาร์ ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๘๘
นายเก๋อ แซ่หม้อ ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๘๙
นายชัยยันต์ พยุธวงศ์ ๐/๐/๒๕๐๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๙๐
นายสุพรรณ กันทา ๐/๐/๒๕๐๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๙๑
นายลำพูล ไชยทร ๐/๐/๒๕๐๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๙๒
นายทรงพล เมืองคำบุตร ๐/๐/๒๕๐๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๙๓
นายจาย รักษาปา ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๙๔
นายสมคิด แซ่มัว ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๙๕
นายอนุพงษ์ ลาเซกู่ ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๙๖
นายเพชร จาหลิง

่

๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๙๗
นายเจริญ

โยธินทร์จันทร์สุข
๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๙๘
นายสมพจน์ เกษตรสุขถาวร ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๑๙๙
นายอาจา มาเยอะ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๐๐
นายปณตพล ใจโต ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๐๑
นายจักรพัฒน์ ธนูกิจรุ่งเรือง ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๐๒
นายสิทธินนท์ กรรณสูตร ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๐๓
นายมานะ มาเยอะ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๐๔
นายณัฐชา วงศ์งาม ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๐๕
นายเศรษฐา เกษมสุข ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๐๖
นายนพรุจน์ ติบพูน

๊

๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๐๗
นายภิชิช เผ่าเครือ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๐๘
นายพรชัย เชอกอง ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๐๙
นายตาลทุน จิงซา ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๑๐
นายฐากูร มาเยอ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๑๑
นายตรี นวลแจ่ม ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๑๒
นายบรรจง แซ่ว่าง ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๑๓
นายกุลนันท์ กวินกานต์ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๑๔
นายประกริด สุระปอม ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  
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ชร ๓๔๖๐/๑๒๑๕
นายเคน อุ่นอารม ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๑๖
นายวรากร เชือเมืองพาน

้

๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๑๗
นายชูเกียรติ สีสัน ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๑๘
นายอัครเดช เจษฎาสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๑๙
นายอาก่า มาเยอะ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๒๐
นายเอกรินทร์ ฉันตา ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๒๑
นายวิโรจน์ แซ่เห้อ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๒๒
นายทัศไนย อุไรมาลย์ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๒๓
นายศักดิดา

์

จันรุณ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๒๔
นายประสิทธิ

์

โยธินจันทร์สุข ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๒๕
นายปองพล เขียวแพร ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๒๖
นายอุบล จิตอารี ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๒๗
นายจักรพันธ์ ไตรโชค ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๒๘
นายไตรภพ เลิศสิรินภา ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๒๙
นายมาซิละ วิบูลวิโรจน์กุล ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๓๐
นายชาตรี แซ่ลี ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๓๑
นายญาณวุฒิ แซ่โซ้ง ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๓๒
นายวันชัย สุขศักดิ

์

๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๓๓
นายศักดิชัย

์

ใจลำปาง ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๓๔
นายรัชพล อุยแม ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๓๕
นายเอกพันธ์ ปวงคำ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๓๖
นายมนัส ไชยสอง ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๓๗
นายอาเบ แซ่จัง ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๓๘
นายอานนท์ อินทรนก ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๓๙
นายกิตติศักดิ

์

ไชยาโส ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๔๐
นายวรเดช กุ่ยแก้ว ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๔๑
นายวิศวกร วิริยะส่องแสง ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๔๒
นายบรรซิต พรหมมา ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๔๓
นายสุริยา มาศชาย ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๔๔
นายคัด แซ่มัว ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๔๕
นายชัยโย จินดา ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๔๖
นายศราวุฒิ ทำปูน ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๔๗
นายกิตติธัช จันต๊ะนาเขต ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๔๘
นายณัชพล ไชยมหา ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๔๙
นายภาณุ สิงโตแดง ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  
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ชร ๓๔๖๐/๑๒๕๐
นายสมชาย ระกา ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๕๑
นายวรวิทย์ แสนเหลียว ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๕๒
นายอดิศักดิ

์

ขวัญมุก ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๕๓
นายณัฐวุฒิ เยาวขันธ์ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๕๔
นายอาจ่า เมอแล ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๕๕
นายวิชาญ ทองใบ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๕๖
นายทวัฒน์ จงสุข ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๕๗
นายเดโช เมียนเพชร ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๕๘
นายวีรพัฒน์ แซ่ย้า ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๕๙
นายชาตรี เยอเบาะ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๖๐
นายอาจู หมือแล

่

๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๖๑
นายหล้า ธรรมวงศ์ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๖๒
นายอภิชาต จันทร์วัน ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๖๓
นายอำนวย สายทอง ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๖๔
นายพัฒนะ ปนไล้ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๖๕
นายเอกชัย แปงเรือน ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๖๖
นายบรรจง ออนสา ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๖๗
นายนฤชัย รักชาติ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๖๘
นายอาซือนามอ แสนเหลียว ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๖๙
นายฐิติวัชร์ ชัชพิสิฐกร ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๗๐
นายจะแต่ พันธุ์ภัคร์นารี ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๗๑
นายหล่อจือ อายี ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๗๒
นายเอกพล เพชรัตน์ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๗๓
นายกิตติพงษ์ ศรีวิชัย ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๗๔
นายอภิเดช ศรีผาวงศ์ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๗๕
นายพิชณุตม์ สุกิจยา ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๗๖
นายวิชัย ทับทิม ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๗๗
นายไอ้โจ้ โยธินทร์สุข ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๗๘
นายชยุต หิรัญชัยธาดา ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๗๙
นายปริญญา โปอ้ายเลา ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๘๐
นายอนันทนิมิต ทองคำ ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๘๑
นายอภิสิทธิ

์

อัศวจินดาพล ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๘๒
นายซูเฟยน ปาแดปูเต๊ะ ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๘๓
นายคุชัย จะโบ ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๘๔
นายอาเบะ แซ่หยี ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๗ / ๒๑๕
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ชร ๓๔๖๐/๑๒๘๕
นายมนตรี แซ่ลี ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๘๖
นายประสอ จุติ ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๘๗
นายหล่อซา เมอแล ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๘๘
นายตัว

๋

แซ่ลี ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๘๙
นายภาณุวัฒณ์ อภิวงศ์ ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๙๐
นายอาเจ่อ มาเยอะ ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๙๑
นายพงศ์ศิริ ประดิษฐ์ค่าย ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๙๒
นายอาโจ สวัสดีพลวงค์ ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๙๓
นายสมบูรณ์ เชือเมืองพาน

้

๐/๐/๒๕๑๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๙๔
นายบุญเรือน อินเหล็ก ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๙๕
นายอู๊ แซ่มัว ๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๙๖
นายคงฤทธิ

์

แซ่เติน

๋

๐/๐/๒๕๐๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๙๗
นายจงรักษ์ กาใจทราย ๐/๐/๒๕๐๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๙๘
นายบุญส่ง กายะโพธิ

์

๐/๐/๒๕๐๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๒๙๙
นายพัฒน์ คำเวิน ๐/๐/๒๕๐๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๐๐
นายสมชัย อภิปรีชาชาญ ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๐๑
นายจุ๋มป ทองใจ ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๐๒
นายอาลี แลเชอ ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๐๓
นายอาซัง มาเยอะ ๐/๐/๒๔๙๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๐๔
นายชาตรี กันทาหอ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๐๕
นายสมเกียรติ ลาแจ้ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๐๖
นายธีรพง ลุงซอ ๐/๐/๒๕๔๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๐๗
นายอาแซะ เชอหมือ ๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๐๘
นายกิตติศักดิ

์

เปยผ่า ๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๐๙
นายอภิสิทธิ

์

ศิริหลวง ๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๑๐
นายพัชระพงษ์ รู้คิด ๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๑๑
นายกิตติพงษ์ หมือโป

่

๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๑๒
นายอาถู่ วุ่ยซือ ๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๑๓
นายฤทธี อางี

่

๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๑๔
นายแอสหมี จะติ ๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๑๕
นายธนากร โสภณลาภยศ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๑๖
นายวัธนชัย ใจดี ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๑๗
นายอาเบ แซ่ลี

่

๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๑๘
นายอภิชัย แซ่หยี

่

๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๑๙
นายอาก่า มาเยอ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๓๒๐
นายลิทู แลเชอะ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๒๑
นายรัชพล ขันติ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๒๒
นายพิเชษฐ์ บุญวงษ์ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๒๓
นายอาโล๊ะ เชอหมือ

่

๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๒๔
นายธนาวิชญ์ จันทร์สด ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๒๕
นายสิทธิพล นะกะวงค์ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๒๖
นายอาหน่อ เชอหมือ

่

๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๒๗
นายนิธิโรจน์ หายหัตถี ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๒๘
นายวินัย แซ่ลี ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๒๙
นายจรัส เยเบียงกู่ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๓๐
นายปาแสน เหมาะที ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๓๑
นายกิตติพันธ์ ศรีสมษัย ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๓๒
นายอาก่า พูเชียกู่ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๓๓
นายปยะ จะโปะ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๓๔
นายศักดิดา

์

นิพิมาย ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๓๕
นายบัญชา อายิ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๓๖
นายวุฒิไกร กันทะวงค์ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๓๗
นายอนุพงษ์ ศรีกรณ์ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๓๘
นายอรุณ นิลคำ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๓๙
นายอะเออ มาเยอ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๔๐
นายพิชัย จะสี ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๔๑
นายกิตติพงศ์ ปญญาบุญ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๔๒
นายธงชัย เบเชกู่ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๔๓
นายจาย ชาน เย ทุน ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๔๔
นายชวลิต แซ่ย่าง ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๔๕
นายก้องภพ ปะหลู่ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๔๖
นายวรธน วุฒิศิริ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๔๗
นายจิขิต โสภณ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๔๘
นายวิทยา หล้ายา ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๔๙
นายธงชัย แซ่ลี ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๕๐
นายสุรศักดิ

์

อินนันใจ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๕๑
นายอภินัทธ์ จะกา ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๕๒
นายประสิทธิ

์

นันทะใจ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๕๓
นายวิชัย กาวี ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๕๔
นายอาสุ มาเยอะ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๙ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๓๕๕
นายพงเทพ จะสอ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๕๖
นายหนุ่ม ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๕๗
นายเกณฑ์ไทย มังคละ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๕๘
นายสุทธิพงษ์ หาญบุญศรี ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๕๙
นายอัศนี แอแตะ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๖๐
นายนิษณาต ชุมแสงปญญา ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๖๑
นายอาฉ้อง มือชอ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๖๒
นายมณเทียร พุ่มหมัน ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๖๓
นายศักดิรวี

์

พูนเพิม

่

๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๖๔
นายยุทธนา ดวงคำ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๖๕
นายจรัญ โปราหา ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๖๖
นายพรเทพ ณ คีรี ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๖๗
นายดนุรงค์ ขัดชมภู ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๖๘
นายอาเอ๋อ มาเยอะ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๖๙
นายธนโชติ คาล่า ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๗๐
นายณัฐกิจ จิตมโนวรรณ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๗๑
นายวัชรพงษ์ สมประสงค์ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๗๒
นายคมสันต์ ศิริมาตย์ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๗๓
นายสมบูรณ์ ใจชุ่ม ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๗๔
นายจรัส ปนแสน ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๗๕
นายเมธัส ทองนาค ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๗๖
นายภูริณัฐ มะโนเรือง ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๗๗
นายอาเบ แซ่ลี ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๗๘
นายสิทธิชัย ใหม่วงค์ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๗๙
นายวิทูรย์ อินทรคำ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๘๐
นายกรุง วาทินวิวัฒนา ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๘๑
นายชัด เรือนมูล ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๘๒
นายวีรพงษ์ เยอเบาะ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๘๓
นายวสันติ ยอดเพชร ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๘๔
นายอัฐชระมงคล หินใหญ่ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๘๕
นายพงศกร ปวงรังษี ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๘๖
นายมนตรี ไชโย ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๘๗
นายณัฐวุฒิ แก้วปวงคำ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๘๘
นายสินธุ อ่างศิลป ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๘๙
นายประเชิญ ขัตยาสาร ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๐ / ๒๑๕

้
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ชร ๓๔๖๐/๑๓๙๐
นายอาหมือ

่

อาจอ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๙๑
นายศรีวรรณ เรือนใจ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๙๒
นายอภิชาต พลดีเจริญ ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๙๓
นายจรูญ บุญมี ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๙๔
นายยุทธพงศ์ หนูแก้ว ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๙๕
นายชาติชาญ ผ่านดอยแดน ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๙๖
นายอามะ อามอ ๐/๐/๒๕๑๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๙๗
นายขจรศักดิ

์

ศรีโชติ ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๙๘
นายอาหล่อง วูยือ ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๓๙๙
นายอาจ่า โวยแม ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๐๐
นายพรัศมิ

์

ใหญ่แก้ว ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๐๑
นายสมบูรณ์ จันตา ๐/๐/๒๕๐๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๐๒
นายบุญเสริญ เขือนเพชร

่

๐/๐/๒๕๐๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๐๓
นายสมศักดิ

์

เขือนคำแสน

่

๐/๐/๒๕๐๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๐๔
นายวสุ อยู่ยงค์ ๐/๐/๒๕๐๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๐๕
นายสุรวินท์ มาเยอะ ๐/๐/๒๕๐๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๐๖
นายเชิดชายจิม เอกนนท์ ๐/๐/๒๕๐๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๐๗
นายสุพัฒน์ ไชยวงค์ ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๐๘
นายชาติชาย เมธาอธิวัฒน์ ๐/๐/๒๕๐๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๐๙
นายเหรียน บุญสม ๐/๐/๒๕๐๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๑๐
นายสำเร็จ ติงไสว ๐/๐/๒๕๐๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๑๑
นายลีด่อง แซ่ตู่กู่ ๐/๐/๒๕๐๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๑๒
นางสาวอรณี สมขุน ๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๑๓
นางสาวยุพารัตน์ คุ้มตระกูล ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๑๔
นางสาวณัฐกฤตา นวลแม้น ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๑๕
นางสาวนาคือ จะโบ ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๑๖
นางสาวสมศรี คะบู่ ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๑๗
นางสาวณัฐวรา เชือหาญ

้

๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๑๘
นางสาววันทนา ชาญณรงค์ ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๑๙
นางสาวเกศวลิน ลาวิชัย ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๒๐
นางสาววิไลวรรณ ศรีสุวรรณ ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๒๑
นางสาวคำอิน ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๒๒
นางสาวอรวรรณ แซ่ย่าง ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๒๓
นางสาวหยาดฝน สายยืน ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๒๔
นางสาวชนนารี พรมพระพรม ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๑ / ๒๑๕

้
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ชร ๓๔๖๐/๑๔๒๕
นางสาวภัทรวรินทร์ ใจวัน ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๒๖
นางสาวปญณชญา เกษจันทร์ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๒๗
นางสาวนาแล จะอือ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๒๘
นางสาวนพรัตน์ ปตะเหล็ก ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๒๙
นางสาวจันทร์จิรา หมันเสนา

่

๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๓๐
นางสาวสุวรรณา พันธ์สว่าง ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๓๑
นางสาวภาวิณี แสงอาทิตย์ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๓๒
นางสาวนิยะดา ปญมือ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๓๓
นางสาวสุภัคษร อินนันใจ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๓๔
นางสาวอรพิมพ์ แพทย์สมาน ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๓๕
นางสาวยุภา สิงห์สมดี ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๓๖
นางสาวปรียานุช ขุนปลาด ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๓๗
นางสาวนาง บุญตา ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๓๘
นางสาวชนิดา อัคนียาน ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๓๙
นางสาวโศรยา สุขเกษม ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๔๐
นางสาวสะล่า จะแตะ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๔๑
นางสาวภัทรา ไพราช ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๔๒
นางสาวนัทชา แซ่ย่าง ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๔๓
นางสาวปยดา กันใจ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๔๔
นางสาวสุนารี ปญมือ

่

๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๔๕
นางสาววิชญาดา หลวงหาญ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๔๖
นางสาวสุชาดา สิทธิวงค์ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๔๗
นางสาวสุนิษา บุญไหว้ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๔๘
นางสาวเพ็ญศรี มณีย์นาค ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๔๙
นางสาวอรทัย ปาสำลี ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๕๐
นางสาวกวินทิพย์ ทองสุข ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๕๑
นางสาวปาลิตา คำน้อย ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๕๒
นางสาวสนธยา โฮมวงค์ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๕๓
นางสาววิชุดา พรพรรณทิวา ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๕๔
นางสาวผ่องพรรณ คำดา ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๕๕
นางสาวยุพิน มาเยอะ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๕๖
นางสาววิภาดา ทันจิตร์ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๕๗
นางสาวดารุณี กันธิยะ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๕๘
นางสาวประนอม จิรัฐตการ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๕๙
นางสาวช่อผกา รากะรินทร์ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๒ / ๒๑๕
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ชร ๓๔๖๐/๑๔๖๐
นางสาวกนกกร จำรัส ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๖๑
นางสาวนะจอง จะวอ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๖๒
นางสาวปรมาภรณ์ พันโยศรี ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๖๓
นางสาวปยะพร ตานวล ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๖๔
นางสาวเพชรา ชัยวงค์ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๖๕
นางสาวกชกร สุดาจันทร์ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๖๖
นางสาวเกษฎาภรณ์ ตุ้ยวงค์ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๖๗
นางสาวยุวดี กะลินตา ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๖๘
นางสาวอาเพียว

้

มาเยอะ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๖๙
นางสาวเอสะ ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๗๐
นางสาวฟู นายซอ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๗๑
นางสาวพรพิมล สุรเดชมานะ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๗๒
นางชุติกาญจน์ ชัยวงค์ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๗๓
นางสาวกวิศรา ศรีวัฒนายน ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๗๔
นางสาวแสงเดือน ศิลปรายะ ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๗๕
นางมิ แซ่จาง ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๗๖
นางสาวพรไพร ใจผาวัง ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๗๗
นางสาวบูแยะ เชมือ ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๗๘
นางสาววันเพ็ญ ถ่าตุ้ย ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๗๙
นางสาวพงค์ทิชา ชัยลังกา ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๘๐
นางสาวกุศล บุญสาย ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๘๑
นางสาวคำหล้า สอรักษา ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๘๒
นางสาวสุนีย์ ชูเจริญ ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๘๓
นางปวรทิพย์ มิสา ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๘๔
นางกฤตินี คักกันหา ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๘๕
นางสาวสุภาวิน มังสี ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๘๖
นางสาวกชกร ปญญาแดง ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๘๗
นางสาวประยูร สิงห์สังข์ ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๘๘
นางสาวเพ็ญศรี มูลวังทอง ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๘๙
นางสาวหมือ

่

สะโง๊ะ ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๙๐
นางวัน จันทร์วงค์ ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๙๑
นางสาวช้อย สุรัตน์ ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๙๒
นางสาวลออ ฉัตรเงิน ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๙๓
นางบู้มือ หมือแล

่

๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๙๔
นางนาปา คำแสง ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๓ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๔๙๕
นางธิดา ทนดี ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๙๖
นางสาวโสพิน ดวงสนิท ๐/๐/๒๕๑๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๙๗
นางปราณี ธาราศรีไสว ๐/๐/๒๕๑๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๙๘
นางยีดา แซ่ว่าง ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๔๙๙
นางษุษรา ดอนไฟ ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๐๐
นางสาวธิดาภรณ์ พุทธวงศ์ ๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๐๑
นางสาวยุพิน สุยะตา ๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๐๒
นางวริศรา มาเยอะ ๐/๐/๒๕๐๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๐๓
นางสาวพลอยปภิส พูลศิริวรรณะ ๐/๐/๒๕๐๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๐๔
นางสาวสุรีย์ ราชนุเคราะห์ ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๐๕
นางมาลี พรมพระพรม ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๐๖
นางเซีย แซ่โซ้ง ๐/๐/๒๕๐๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๐๗
นายวิรัตน์ กันติบ

๊

๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๐๘
นายธนกฤต ถาวรประเสริฐ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๐๙
นายสาคร กิติมา ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๑๐
นายหลง สุใจ ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๑๑
นายเซไกร มูเชอร์ ๐/๐/๒๔๙๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๑๒
นายสมชาย อัสดรวีระกุล ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๑๓
นายวัชระ ศิโรรัตน์วิศิยฐ์ ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๑๔
นายกันตะพล พนไพโรจน์ ๐/๐/๒๕๐๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๑๕
นายประพันธ์ ดวงศรี ๐/๐/๒๕๐๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๑๖
นายพิณ ทวีจันทร์ ๐/๐/๒๕๐๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๑๗
นายธนกฤต มีโชคช่วย ๐/๐/๒๔๙๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๑๘
นายจะอือ จะทอ ๐/๐/๒๔๙๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๑๙
นายสำเร็จ นวลคำมา ๐/๐/๒๔๙๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๒๐
นายธวัช ธิสงค์ ๐/๐/๒๔๙๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๒๑
นายธวัชชัย สิงห์แก้ว ๐/๐/๒๔๙๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๒๒
นายจะลอ แซ่ทัง

่

๐/๐/๒๔๙๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๒๓
นายสนัน

่

แสนบ่อแก้ว ๐/๐/๒๔๙๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๒๔
นายสมาน ธิขาว ๐/๐/๒๔๙๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๒๕
นายเจริญ วงค์สอน ๐/๐/๒๔๙๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๒๖
นายหนอม ตุ้ย ๐/๐/๒๔๙๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๒๗
นายอินจร กาเรือง ๐/๐/๒๔๙๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๒๘
นายมนตรี ชำนาญคีรี ๐/๐/๒๔๙๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๒๙
นายสมชาย แลเชอ ๐/๐/๒๔๙๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๔ / ๒๑๕
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ชร ๓๔๖๐/๑๕๓๐
นายนวล ทารักษ์ ๐/๐/๒๔๘๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

สมจิตร
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายพีระพัฒน์ ไชร

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายทิพกร อินหน่อ

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงศรีนวล จันแสง

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายอ่องคำ ไชยวงค์

๑๕/๑๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายธนกร แก้วทา

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายณัฐดนัย ชัยชนะ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายเกษมรัศิม์ จะคอ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงกุลธิดา พิลาทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายพีรภัทร บุญทา

๑๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงธันยพร หมือและ

่

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายกิตติพัทธ์ สมยศ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๔๓
นายณัฐนนท์ มาเยอะ ๑/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงลลนา มาเยอะ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายสมชาย เชมือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายสมชาย เยอส่อ

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงสุทธิดา แยลู่กู่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงนภกานต์ ดอนชัย

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กชายกฤติกร โต๋วตระกูล ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายชิตู ฉ่วยแน

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงมาลี หมีแล

่

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายศรีธนญชัย แยลู่กู่

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงพิชญา เบียงแล

่

๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายวรพล เยเบอกู่

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายเมธิชัย แยลู่กู่

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงลีลาวดี อายิ ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายสมภพ แสนสุข

๒๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายดนัย ยูลี

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงสุพิชชา วิบูลธนารักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายตะวัน อายิ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายสุรเดช แยส่อกู่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายอัมรินทร์ อินตะรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงพรหมธิดา ใจคำปน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงรัติชาภรณ์ ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๕ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ปุระเสาร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ อางี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงอินทิรา ถำสุทะ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงชลัลลักษณ์ สมปาละ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงแอนนิตา แบแชกู่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายเซ็งน่อ คะฉิน

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายรัชชานนท์ จีจุมปญ

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงณิชาพร ปงกันคำ

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายสหรัฐ ใจลังกา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ พาหา

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายจีรวัฒน์ ก๊อใจ

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายวิชัย สุทธิปญญา

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ต๊ะสุข

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงศตพร ทาเขียว

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายศุภกร มูลงาม

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงบุญญาพร ขันทแพทย์

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงกฤตธีรา มหาคม

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายศุภชัย ร้องขันแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงจรรยาพร สิทธิกัน

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงหทัยทิพย์ จันทาพูน

๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงแสงดาว กาลจี

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายโทนี

่

แดง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายกวิน จุมปาดง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุตะมะ

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงดลญา ปงกันทา

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายสุริยา ฤาษี

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายภานุวัฒน์ มงคลดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายเคน ฮิราโคบะ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงศุภิศรา วงเวียน

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายภูมิรพี จันทรไพจิตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงหงษ์ทอง เชิดชู

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายขวัญเทพ ดวงนามโชค

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายชนาธิป สมบัติใหม่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายสมชาย โวยยือกู่

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ คุ้มปากพิง

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๖ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายศตวรรษ ชูแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายสุรนาท โวยแมกู่

๒๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายปองภพ เชอหมือ

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงสุนารี ยาแปงกู่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงพัชราภา รุ่งพรไพโรจน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงธัญวรัตน์ แบลเชะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงอารยา เบถู่กู่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงณัฐรดี คงอมรธารา

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงนุสรา หมือแล

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงหทัยชนก ธนันวงศ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงรณพร เบเช่

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงพิมพ์วิมล เชอมือ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เชอมือ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงเมทินี เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายสุรชาติ หมือโปะกู่

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายธนวิชญ์ หมือโปะกู่

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงณิชนันท์ เยลุ่ม

๑๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายพิทักษ์ แลเฉอะ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายศิริราช อาหยิ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงวีรดา เลเชกู

๒๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายอาซอ วุ่ยแมกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงหมีก่า

่

เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงชนาภัทร แซ่ล้า

๒๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายจีระวุฒิ เฌอหมือ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายวิทวัส อินทร์ขามปอม

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายดัสกร แยส่อกู่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงหมีเส้อ

่

แลเชอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายจายยี

่

นามใส่
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายชิณวัติ มาเยอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายยาห่า หม่อโปะ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๓๐
นายอาแบ แยเปยงกู่

๐๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงกัลยา มาเยอะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๓๒
นางสาวบูโฉ่ เยลู

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงบูเพียว โวยแม

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงหมีเชอ

่

แลเชอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๗ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงหมีส่า

่

แลเชอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงอาเดอ เบียเชกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายณัฐพงค์ คำเงิน

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายสุชาติ แสนสุขปญญาดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงบูสึ หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงพรรณนิภา อางี

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงมะลิ เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงสุดาพร ลาหู่นะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงหมีพอ

่

แลเชอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงอาช่อ อายี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงอาผ่า แลเชอ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายตาวิ แยแบกู่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายโยแซ่ หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายสมพงษ์ โวยยือกู่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายอาถู่ มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงจิดาภา มาเยอ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงบุษยมาส แซ่กอกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงประภัสสร เปยคอ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงอาชู เบเชกู่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๕๔
นางสาวอาแผ่ เบเชกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๕๕
นางสาวอารีรัตน์ แลเชอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงจันทร์หอม อินตะยะ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงหมีเน

่

มาเยอะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๕๘
นางสาวอาหมี

่

หมึแล่

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงภัทรพร อาจอ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๖๐
นายจิรายุ ชัยสมบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๖๑
นายปฏิภาณ นาดี ๗/๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๖๒
นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปญญา

๔/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๖๓
นายวันมงคล กุณา

๑๔/๐๕/๒๕๓๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายlสุรเดช อายี

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายต้อม แซ่พ่าน

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงธัญวรัตน์ แลเชอ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงสุธาศินีร์ คำดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงจิราภัทร์ โพธิกลาง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงสุวนันท์ จันทร์ใหม่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๘ / ๒๑๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงเพชรศิริ บุญมา

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายภาสวิชญ์ สุดาทิพย์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงสุวิมล เยส่อ

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงนามี จะนู

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงกานติมา เชอหมือ

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงโม คำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายตำ เจริญปรีดานนท์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กชายหน่อทูล คำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงแสง คำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๗๙
นางสาวนวล คำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงประภาศรี โวยยือกู่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายอาตา แยส่อ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๘๒
นายอาเคอ เบเช

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงศศิกา อ่วยยือ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงอาหมี

่

เพเมียกู่
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายอาเออะ แลเชอ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายอาฉ่า อางี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายอาโต่ โวยยือ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงเนตรนภา แลเชอ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงอาก่า เพียเมียกู่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงหมีฉ่า

่

แลเชอ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงพรพรรณ เบเชกู่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงบูเชอ อางี

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงสุทธิดา มุกดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ศักดิดา

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงบูยา แยส่อ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงบูเพียง โซเซกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายอาลา แลเชอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงธัญญา หวุ่ยยือ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงอำพร เบเชกู่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายอาลิ มาเยอะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงบู้เซ้อ แยมอ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายสุธิชัย หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงอาตู่ เบเชกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายอาแย เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๙ / ๒๑๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงอาเพอ แยส่อ

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงอาบา หมือแลกู่

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๐๗
นายพิชญา มาเยอะ

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายภูรินทร์ มูลเมืองคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายจิระ หยกรุจิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายอาหมือ

่

หมือแล

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงอาสุ่ม มาเยอะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงศิริวรรณ อายี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา แยเบียง

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงศิริพร คะหล่า

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงบูดอ มาเยอะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายปยชนม์ ภุมวิภาชน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายอาแย แซ่ฟา

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงธิดา เชอหมือ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงหมีลอง

่

แยส่อ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงหมีผ่า

่

แยส่อ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงบู้ผ่า มาเยอะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๒๒
นางสาวปรีปรี มาเยอะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายเหว่ยจูน ชู

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงอามิแซ แลเชอร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายชนาธิป ชีหมือ

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายนภดล มาเยอะ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงบูส่า เมอแล

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงชนัญญา ฟาพนัก

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงสุชานันท์ ขันธิวงค์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงกฤตพร สุขสำราญ

๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงกชกร เชอมือ

๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายภาสกร วงค์สว่าง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงหยาดฝน อยู่ลือ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงอรทัย ชัยมงคล

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายเมศไตร คำเงิน

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายอภิชาติ ปอแฉ่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายสรณ์สิริ คำสุ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายเฉลิมพร ชิดพันธ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงแสงระพี จันทาพูน

๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๐ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายเอกชัย ปรึกษากิง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงฐานิต คำดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ จือเปาะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายณัฐพล แซ่ลี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายทินกร พนมแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายพีรณัฐ มูลศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายอำนาจ ตังกองเกียรติ

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงอรปรียา มาเยอะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายภควัฒน์ เจเบาะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายศุภกร เมืองวงศ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายพงศทร ระรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายอนุพงศ์ ตาฮอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายจิรายุ เข็มทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายธนพล อายอ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๕๔
นายปารมี วชิรปทุมมุตต์

๓๐/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายเกริกพล เวชวัน

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายธนวัฒน์ สิทธิสุรินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงนารี เมธีกิตติคุณ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงปาริฉัตร มงคลโรจน์กุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงภูษณิศา แซ่จ้าง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายนันทิวากร อูปพนม

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายนิพนธ์ ภูวงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายพฤกษ์ เชยบาน

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายมนตรี ใจสาม

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงชมพู่ โชคสถาพรสิน

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงชริณดา ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ สุหฤทยา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงธนันต์ญดา เมธาเกียรติ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงนิลาวัลย์ ชุ่มใจ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงปนิตา ผ่องใส

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงสุพิชญา วิระชัย

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายฐานทัพ อิกำเหนิด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงจินตนา ปาระกา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ จำรัส

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงนันท์นภัส มาพิงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๑ / ๒๑๕

้
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ชร ๓๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงปภัสสร แก้วนาติบ

๊

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พันธ์ศรีสุวรรณ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงอัญชิสา ใจแน่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายภูริภัทร อาสากิจ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กชายเมษณี เมฆะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายอภิวัฒน์ แหล่งห้วยไชย

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายอภิชัย ด่านเจริญรักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงกชกร อินต๊ะแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงขวัญจิรา พิสัยเลิศ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงณัชนิชา นำใจดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทัพธานี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงณัฐริกา นันตาวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงทิชากร เนติประวัติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงนำตาล นายสาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงพรสวรรค์ แสงบุญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงมาริสา คำเงิน

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงศรินญา ภิญโญธาวิณี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงสิริรักษ์ อินต๊ะปวน

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงสุภาพร พูลศิลป

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงอุ้ย โปงแสง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงนิลปท วัฒนะวงค์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงบุษบา ลาหุนะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงภานุมาศ ฟูคำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงลักษิกา พรมเมือง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงสุกัญญา หล่อซา

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายอัฐฒคมภ์ จีระหัตถ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๐๑
นางสาวซิงเหมย ชอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงพรรณนิษา จรุงเดช

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงวันวิสา จุลโพธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงอุบลวรรณ ขำแจ้ง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา วัฒนมิตร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงสุทธิดา ซาสุทธะสี

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายณชนรรน บุญรสศักดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงนภัสสร ผดุงโรจนวงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงเบญญาภา กายงแว่น

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๒ / ๒๑๕

้
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ชร ๓๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงมะลิ จะทอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายมติมนต์ ปญบือ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงทยิดา ศรราช

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงนัฐชานันท์ เขือนปญญา

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงสัญญา นายตี

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายชาญชัย จันทร์เงิน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงนนทพร ใช่กา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงอรุณี ศรีชัยยา

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายนิธิพล ชัยมูลมัง

่

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงกนธิชา ดุงสูงเนิน

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายทีฆายุทธ ขันคำ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงชุติมา ชัยมูลมัง

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วเครือศรี

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายสุภกิจ เก้าเอียน

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายจิรวัฒิน์ ศรีชัยยา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๒๕
เด็กชายอะลิฟท์ ยูนุ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กชายอาก่อ วุ่ยยือ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายอาเคอ เชอร์หมือ

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายอาหมือ

่

แลเชอร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๒๙
เด็กชายอัศวิน อินต๊ะวงค์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายอาสะ หมือแลกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงมณฑิตา ศรีวิชัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงสุภนิดา บุรีแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงพัด บางน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายแสงติบ

๊

บางน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๓๕
นางสาวนาง นามแสง

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายสิริภูมิ ทองคำสัมฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงอทิตยา บ่อแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ปนติ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายธีรภัทร์ ดอกจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงศรินทรน์ เสรีสวัสดิศรี

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ ไพรรำพึงสกุล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงปวัณรัตน์ แซ่ย่าง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายธนกร สอนสุกอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายอาณกร กลินกันทา

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๓ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงวิมล สุขสารเจริญกุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงเมธิณี ศรีวิลาราช

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงนฤมล คุณยศยิง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงยุพา ลาดตาลี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กชายธีระธาดา ใหม่ดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายอนุศิษฎ์ เทียนแย้ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายจักรพงษ์ แซ่เติน

๋

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีบุรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายทวีชัย อุดมทรัพย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทาพูน

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงศุภิสรา อ๋อมใจกาศ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงณัฐชลิดา ทรายสาลี

๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงบัณฑิตา เชียงชาญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงจุฑามาศ อุ่นโทกาศ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายชลชาติ แซ่ลี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ สุทธหลวง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายอัครเดช โปทากาศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายวัฒนพงษ์ กองมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายกานต์กวิน ติวงค์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๖๔
เด็กชายเอินฮุย ตัน

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กชายภาณุพงศ์ แซ่เจียง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงจิรวดี ไชยวรรณ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงทิพย์สุดา ภัทรพาณิชย์กุล

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงมณทกานต์ ชายศักดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงศิราภรณ์ สุขคุ้ม

๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ยักกันโท

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายวิศรุต โพธิทอง

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายสุติวุฒิ เมฆบนจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กชายสุทธินนท์ ปยสุขสวัสดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กชายภานุทัต ตาสาย

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงเพชรชฎา วิบูลสิริพร

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงวิไลรัตน์ กองมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กชายณภัทร ขันธิวงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงใบเฟร์น สมดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายภูวนัย อินมณี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๔ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายนรินทร ชืนประดิษฐ์

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงจามจุรี ปติทรัพย์โสภา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงมาริษา ปญบือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงธันยพร โยมงาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงศรสวรรค์ ยางยืน

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงประวีณา แซ่ลี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงสุทธิดา ยอดสุขใจ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กชายวฑัญู จินดาประภาพร

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงณิชกมล เวียงคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายรัชภูมิ แซ่ลี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงวรรณศา แก้วรากมุข

๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายธีรภัทร์ เต็มสิริมงคล

๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงสุทัตตา ฉุนเชือ

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สอนตน

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงรัตน์ติกาล นามแสง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายตะวัน สีทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงสุริศา บุญนาก

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงศิริพร จงตอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงณัฐธิดา สุฉายา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วเตจ๊ะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ พุทธิกา

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงสุปราณี แซ่จ๋าว

๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ยืนยงแสน

๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายปฏิการ ใหม่กาศ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายพงษ์พัฒน์ กาญจนวานิช

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายพิเชษฐ์ เกเย็น

๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายสุริยา แว่นปนไชย

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายฉลาด สอนราช

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สาใจ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายศุภณัฐ ขะขาม

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงจุฬาทิพย์ วงค์เปง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงสมิตรา แก่นจันทรนคร

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กชายธนภัทร์ วีระพัฒน์พงศธร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงพิชญาพร สันทัด

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๕ / ๒๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงสุกฤตา เมืองคำ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา จันทร์เสาร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงขวัญจิรา เทียงธรรม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงทิพรดา แซ่มัว

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงปาลิตา สถิตทรัพย์สิน

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงเพียงรวี ญาติสวัสดิวงศ์

์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงสุชาดา เชอมือ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงธัญจิรา ลอยแสง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงปภัสรา ฤทธิยา

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร วิเศษณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงจิราภา ตาติบ

๊

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงชุลีพร เชมือ

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงดวงเดือน แย่ส่อ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงโสภา แซ่ว่าง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงหมียะ

่

ก่องละ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงรัตติกาล สุกเสาร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงมลฤดี คำปน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายสมเดช ยอแจะ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีโลโพ้ง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงชลธิชา เชอหมือ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงพรสวรรค์ ศรีโลต๋วน

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายชัชวาลย์ หมือแล

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงอาทุม เชอหมือ

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงนามี หมือเชอ

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงอนันตญา ไม่ปรากฏ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๔๐ เด็กหญิงเซ้าเหมยเหมย
แซ่ลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงจารุณี ดอกรักษ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายกฤษณะ เยลุงกุ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงอาทิตยา วู่ยยือ

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายศตายุ แซ่เจิง

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายธนชัย อาย้อ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กชายวัชรพงษ์ กิริยาบูรณ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แซ่ซู
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงนารา โอกำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงอรวรรณ พรวุฒิโรจน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๖ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๙๕๐
นางสาวสุรีรัตน์ ยอแจะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายนนทรี เชอหมือ

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายชัชวัชร ไพรรำพึงสกุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายสุทักษ์ พรวุฒิโรจน์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงแอนนา เชอมือ

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงอริสา มาเยอะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงพรสวรรค์ พันธ์เจริญฟุง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงสุภาดา ลาหู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงนาพือ ลาหู่นะ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เบียงแหละ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงปราณี ลาเช

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๖๑
นายองอาจ ศรีโลต๋วน

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๖๒
นายกิตติ เยอแจะ

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายนันทกร แซ่พ่าน

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายยาเกาะ เยอแจะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงสุภาสินี ภรภิภัทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงดรุณี เชอหมือ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๖๗
นายเลาโป ลีจันทร์

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๖๘
นางสาวต๋าเหมย มูเซอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงอรวรา เชือชาติสิงขร

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๗๐
นายบุญยเกียรติ สังข์ทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๗๑
นายสุรชาติ วุ่ยยือ

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงรุ่งนภา แบแรกู่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๗๓
นางสาวสุภาพร แบแรกู่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๗๔
นายมินทดา แซ่เจิง

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายธัชพล หมือแล

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 วัดหนองแว่น  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายสาม นามใส่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายคำสุข นามใส่

๐๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายอภิลักษณ์ อินวร

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายไตรมาศ ปอนถิน

่

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงสร้อยคำ นามใส่

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงอาม งามใส่

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงสุนิสา บุญทาทอง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงยอดสร้อย นามใส่

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายวีรยุทธ อ้ายยี

่

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๗ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายนราวิชญ์ ผันฝาย

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายอัครชัย นิลคง

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายอัษฎาวุธ ลาหู่นะ

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายศุภชีพ ปนยี

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายปฏิพน แซ่ท่อ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายณัฐภัทร พานิช

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายนลิน เดชขจร

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายคำจันทร์ นามหน่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายอาฉ่า แชกอง

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายธนารักษ์ มาเยอะ

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายสมชาย มาเยอะ

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงมยุรี มาเยอะ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงทิพาพร โปงงาม

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงส่อหมี

่

เหม่อแล
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงส่อบา เหม่อแล

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายณัฐพล เชมย่าง

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายสุวรรณ อินทรัฐ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงจารุณี มาเยอะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงลัดดา หม่อโปะกู่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงพรสินี ใจสุยะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ อภิโชคตระกลู

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๐๗
นายอาจ่า มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายสมชาย จะสอ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายภูวนัย กันทา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงทิพย์มณทา ธรรมชัย

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายอาก่อ เชกอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายอาฉะ เบเชกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงบูผ่า เชกอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงวันนิสา ชือมือ

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงทีปกา แยส่อ

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงอดิศา เรืองสนธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายภานุกร นาใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายอนุพงศ์ คำเงิน

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายโกเมฆ เวชยางกูร

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๘ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายธีรพงษ์ วงค์หวัน

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายธนกร วงค์คำ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายปฏิพล กาวีละ

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายภานุภัส มะกอก

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายคุณภักดี รีอินทร์

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วงสายา
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายสพลดนัย จำปานคร

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายพงศธร สุขใจมุก

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงณัฏฐ์ณธรณ์ กันทะวงค์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงศศิวิมล ซางซือมูล

่

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงศศิพร ซางซือมูล

่

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงอารดา ยอดคำ

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงอรวรรยา อินธินิน

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงเกศรินทร์ วิเศษกุล

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงวรัญู อินต๊ะแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงภัณทิรา ศรีกอก

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงศิรภัสสร คำเงิน

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายวงศกร พิสดาร

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายพิชิตภัย ชัยชนะ

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายภูวเดช จันทาคำ

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายวสันต์ ธิรินทอง

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายกิตติภพ อินวงค์

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายคณวัต แซ่หยาง

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายเจียเฮา ลืม

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายชยพล บุญชัย

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายวศินท์ ธิรินทอง

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เมืองสุวรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงปรีญญาดา ธรรมตา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงปานไพลิน หวะจา

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงพิชชาพร ไข่กา

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงศิรพรรณ จันทราไชย

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไข่กา

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงจันจิรา เรืองลูน

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงชลิตา ซางสุภาพ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงปยะฉัตร ดวงใจ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๙ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงวริศรา จันทร

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงนารากร สมชาญ

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงสุภาพร ใจยะ

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงจิรัชยา ปญสุวรรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ คำน้อย

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงสิริกร ศีธิ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายพงศธร มูลตี

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายสุรพัฒน์ มาเยอะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายนพอนันต์ ศรีวิชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายโยแซ เชอมือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๖๕
นายอาย ศรีคา

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายวรเชษฐ์ ยาใจ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงเนตรจริยา แจ่มเงิน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายพีรพงษ์ กลินนาค

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายศิวะกุล มือแลอ่ากู่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายนพพล สะโปง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายอายา เมอแลกู่

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายกนกณัฐ คำผาย

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงวรรณิศา ชัยมงคล

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายชยางกูร เชือเจ็ดตน

้

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงจันทร์ศิริ บุญช่วย

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายอธิวัฒน์ หมายภักดี

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายชินภัทร เทพอินชัย

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงสุภัสสร กัปปะหะ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ท่าดีสม

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงวิไลพร มีชัยก่อสกุล

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ เชอหมือ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ โกแสนตอ

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร วงปง

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงสุพิชชา ดวงยานะ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงณิชาภัทร ใจบัวหาร

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงณิชารีย์ ใจบัวหาร

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ ลาภใหญ่

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายฉัตรชัย สิวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงฐิติมา กันธิยะกาศ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๐ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงปาริชาติ กันจินะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายอธิคม แซ่ย้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงอรฐิตา กันทากาศ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายวรารักษณ์ กันธิพร้าว

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายสมพงษ์ อินแก้ว

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงสุกัลญา สีสุวงค์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงพรไพลิน พรหมน้อย

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงศิริประภา สุ่มพ่วง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงอ่อง โกดแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงแตงโม นามสาม

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงบี เปงหลวง

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงแจ๊บ ไทยใหญ่

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงชลธิชา หอมนาน

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายจายหลวง นามสาม

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ทอง นาโปะ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายชายน้อย แก้วนามคุณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงวันเพ็ญ นอกคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงเอ เปงหลวง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงฝนคำ นามสาม

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงแสงดาว คำสร้อย

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายอาทิตย์ อิมบุญ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายภูริพัฒน์ คนทรงแสน

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายนรัฐ กล้าขยัน

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงบวรรัตน์ การินธิ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงอินทิรา โกเสนตอ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายแดง นามแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายโสพันธ์ ธิน้อมธรรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงพิชญาภัค อินตะคำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายสมชาย คำสร้อย

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มใส

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง

้

วัดโพธนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายธีรวุฒิ จันทร์แก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายเอกอาทิตย์ มูลวงค์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงทิพย์นำค้าง ญาณภารุจิสรรค์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายภูมิ ชาวลีแสน

้

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงไพลิน ไทยใหญ่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๑ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงธิดาพร ปนส่วย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงจิณัฐตา มูหริง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงมณฑิตา ชาวลีแสน

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายจันนี

่

สัพโส
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายแก้ว แสงยอด

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายธีรภัทร ฤทธิมังกร

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายมโนพัศ โพธิศรี

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายนิติภูมิ อุ่นญาติ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายเอกพงค์ กัปปะหะ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงธัญชนก คะเซ็นเชือ

้

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงวาสนา ท้าวชัย

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงศิริพร ราคะใจ

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ ธิน้อมธรรม

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงภัทรธิดา กัปปะหะ

๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายธนวัฒน์ ก้างยาง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายนิรุทธิ

์

แพงน้อย
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงอรวรรยา หมีจันทึก

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงเนตรนภา ลวดคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายวีรภัทร เทพหาร

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงพัชรา เบียวทู

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายอนาวิล พิบูลย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายโกวิท อุ่นญาติ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงสุธาสินี เราะฮามาน

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายมนัสพงศ์ กัปปะหะ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ธิน้อมธรรม

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ติบ

๊

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สำราญจิต
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงจรัญญา จิรกิจรัตนโชติ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายณรงค์ริต สุขใจ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายภัทรดนัย กาจิตต์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายปกรณ์ คำน้อย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายศุภกิจ ธิน้อมธรรม

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงสินิตรา กุลาราช

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงวริษา ปงกันมูล

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายอรัญชัย กันธิพร้าว

๑๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๒ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายกฤษฎา เชอมือ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจอาวุธ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายเทวราช ตาโย่น

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายสมฤทธิ

์

ตาสังข์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงพัชรี หองยอย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เขือนคำปอ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงไพลิน คำหอม

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงชุตติกานต์ อินทนันชัย

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงสถิริน อุดหมอ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงกันธิชา ม่วงปน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงบัวสวรรค์ อินทรีย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันสุยะ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงอธิกัญญ์ อินปน

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงธิติญา ทะปะละ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายศุภกร สีใจผ่อง

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงขวัญชนก มะโนคำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงเกียรติกัญญารัตน์

สุขสุวรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายกฤษฎา ประมวล

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงพรชนก ทองรักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายกฏษฎาภรณ์ คิดถูก

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายอนุทิน สุตัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายภูเบศ สุนทธนู

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายสีหราช เรืองอินทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายอนุพงษ์ พุทธเมฆ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายพีรพงศ์ ศรีอินแก้ว

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายติณณภพ อินฝน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายทินภัทร สีพัว

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายศรัทธเนต ยาจันตา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายศุภชัย ไชยวรรณ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงนพมาศ ไชยวังเย็น

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงพัชรา พระคำตัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กหญิงบัณฑิตา สิงโต

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายอภิวัฒน์ พนมการณ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายเสฏฐวุฒิ กุณณา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายจักริน พุ่มเขียว

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๓ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงรตี ผิวใส

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงปานเลขา ธิพิมภา

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงฐาปนี ติบจ๊ะ

๊

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายณัฐวัตร โทพาวงศ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายสุธี ช้อนโสถี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายชายแดน มังปญญา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายวรากร กูต๊ะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายนันทกร บุญสุข

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายภูมิภัทร ดวงทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายอานัส ปญญา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายวีรภาพ ลิบาล

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายธีรภัทร จุ่มปา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายปุณณวิช จางนอก

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายชัยภัทร เชือเมืองพาน

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายอายุวัฒน์ ใจวุฒิ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายเพชรายุธ ธรรมพิงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายยงวิทย์ นนทะโคตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายสุรกร เชือเมืองพาน

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงรักษญา ใจคำต๋า

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงบุษกร ต๊ะเขียว

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงพินทุ์สุดา จักรผัน

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงชาลิสา สุภา

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงนันทิดา คำน้อย

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงพรนภา จำดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงเบญญาภา มูลรัตน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๒๐ เด็กหญิงรัตน์ติญาภรณ์
แหลมจัด

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงนัทธพร ชัยรัตน์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงกนกรัตน์ คันธี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ต๊ะแดง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงปาณหทัย อ้ายจ่อ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงวรินญา มีศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงวิญาดา วิมล

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายปติพงษ์ ศรีคำวัง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายธวัชชัย ใจวุฒิ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายปยนันท์ ปนกุย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๔ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายศักดิสิทธ์

์

จอมแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายพงค์ภัค อุปเสน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงสุภาวรรณ วังแง่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงณัชธิชา แปงเมือง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงกฤติยา รืนรวย

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงวิลาวรรณ จันทร์ช่วย

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงศิริพร ไชยากุล

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงญาธิดา พรมลืม

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๓๘
นายธนกฤต มูลจีนะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

แก้วเพชรวงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายจีรกิตต์ ศรีชัยเลิศ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายเกริกพล มุดกาศ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายอนุชิต ปานใจ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงธนชยา อินบัว

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงธรรนิพา ทะยะธง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงวรัชยา ธงสิบห้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายพิชิต แซ่จัง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงจิราพร แซ่ลี

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงสุธิดา แซ่จู

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงณิชกานต์ คำดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงรัตนา จะนู

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงเหม่ยหยง ตัน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายธีรพล แซ่ลี

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงอริษา สุตาลังกา

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายสุทธิชัย แซ่ลี

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงพิมภิรา เขือนแก้ว

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายพีรพันธ์ ยอดเงิน

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงจิรสุดาภรณ์ ลลิตพิสิฐ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงสาวิกา เตชะวงค์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เสียงเย็น

๒๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงภิญญดา จันต๊ะไพสูญ

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ จำปาทอง

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำคาวตอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ ปนใจ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิบสอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงแพรววนิต แสนขัติยรัตน์

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิบสอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงจุฑามณี กรมนา

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิบสอง วัดจำคาวตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๕ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงกวีวรินทร์ จันทร์ประเสริฐ

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิบสอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายชิษณุชา หงษ์สุกุล

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายประกฤษฏิ

์

สุวิมล
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงนันท์นภัส สาครเจริญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายอนุศร เธออุโมง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงปนัดดา คำบุญรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายชัชฤทธิ

์

ประถมวงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายอนุภาพ พรมศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ขัตตะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงนิจิรา สุทะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายก้องเกียรติ เตชวัน

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายธิติวัฒน์ อินจาด

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงจันศรี วงษ์ศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงทฤษฎี วงษ์ศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายณัฐนรินทร์ กันจีนะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายธนโชติ แสนแปง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

ขยันทำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายวงศธร เชือเมืองพาน

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงปนธิดา อุปเสน

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงสาวิณี เผนโคกสูง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงบัณฑิตา สุวรรณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงเมทินี ปาสำลี

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงณัฐฐิดา โพธิยา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงกัญญาภัค สุขวรรณา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายรัชพล ไฮกัญญา

๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงปณยา ทะวรรณา ๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายวรินทร แซ่ลิว

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสวะกะ
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายชาคริต โมคา

๒๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กชาย;วชิรเมท ตาสาย

๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายณภัทร สาคะนิน

๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายทรงศักดิ

์

ต๊ะบุญ ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายพุฒิพงค์ ตาสาย

๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายภาคภูมิ พรหมมะ

๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายวรวุฒิ บุญทา ๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๖ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายจักรรินทร์ ปนแก้ว ๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงเฉิดฉาย ถาวร ๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงชาลิสา ตาสาย ๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๐๓ เด็กหญิงเพ็ญแพรทอง
สิงห์แก้ว

๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงสุภัสสรา เพ็ชรคำ

๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายรามิล ยาลังคำ

๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายณัชพล โรจะนะ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายปุรเชษฐ์ มโนสา

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายศราวุฒ ตาสาย

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายอุภัยภัทร ใจคำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงสิริวิมล พรมสมศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงสุชัญญา วิเศษสุวรรภูมิ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายมนพัทธิ

์

วรรณแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๑๓
นายกอบโชค หมุดกาศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๑๔
นายณัฎฐกิตติ

์

โรจะนะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๑๕
นายสิรภัทร นันไชย

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๑๖
นางสาวพิมพกานต์ วงศ์จันทร์เสือ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายไชยนันท์ โพธิลาภ

์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายฐิรวัฒน์ ใจเย็น

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กชายรามิล หงษ์หิน

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงกนกพิชญ์ ปนตา

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงณัชชานันท์ ปญญาใจ

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงเบญญาภา อริยะพรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กชายณัฐตกานต์ กอนแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายตะวัน ชุมผล

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายธารากร สุมหิรัญ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงกนกพร รียอง

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงกิติยากร ปญญาบุญ

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงญาณิศา เมืองมาหล้า

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงวริสรา คำจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงศลิษา กรงจักร์

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงอภัสรา โยสุยะ

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงกุลปริยา ตันตราทร

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายกฤตนัย ทองเอก

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายวันพญา แสนริน

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๗ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายไบรอัน

้

วู
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงปานไพลิน ทะริยะ

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงพรนภา เมตตาราษฎร์

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายทักษ์ดนัย ปนตา

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายภาคีวัฒน์ แสนริน

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงกนกสิริ แสนขัต

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงพิมลวัลย์ ปจจวงค์

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทิพย์รัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงวลัยพรรณ เทพวงศ์

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายชัชชยุตม์ การเร็ว

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายธิติพล ก๋าคำ

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายภูริพัฒน์ คำซาว

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กชายรณสิทธิ

์

จ๋อมปญญา
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงจีระนันท์ วงค์สาม

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายธีรภัทร ตันใจ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายภูวิศ เดชคุณมาก

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงชนาพร บุญหมืน

่

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงชลลดา บุญมา

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงสุกัญญา รักษาแดน

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงสุภาภร รักษาแดน

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายกิตติ กิติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายณัฎฐพล เขื่อนเพชร

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายนราวิชญ์ มะโนสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายบัณฑิต พรมยา

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายพีรพล พรมตัน

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายยลวัตร์ สมใจ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายอดิวิทย์ ธิมูล

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงกวินทิพย์ มอนแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงณัฐชา เทพใหว

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงธันยพร บุญเหลา

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงพรไพลิน วงค์ทิพย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงลักษิกา จิณะโกฎิ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงวิมลสิริ พันธสา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงศิริกัลยา กาบปญโญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายการัณยภาส สุภากาย

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๘ / ๒๑๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายกิตติธัช มาลาศรี

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายธนดล พุทธวงศ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายพิชิต พุทธวงศ์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายยศพัฒน์ กาบเกียง

๋

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายวรวัฒน์ พรมเทศ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายศิวกร แก่นแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายเสาร์แก้ว พุทธัง

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงกรวีย์ งามเมือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงญาโณทัย เปงตึง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงเอมมิกา ยอดเจดีย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงโชติรส สุริยวงค์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายพันธวัช กันทะวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ธรรมต๋า

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายรัชชานนท์ จอมแสง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงบัณฑิตา กาวีละ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายพัชรพล คำจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงวรรษมล วงค์คำ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงวริษฐา อินสอน

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายทวิภพ ถุงเกษแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงธิชานันท์ ชัยชนะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงอิษฎาอร ใจยอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายศักดิพัฒน์ หลักคำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงนะราสะภา พูลพิพิธ

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายกล้าณรงค์ เสวะกะ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงวรรษมน ศรีวิชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เขือนแก้ว

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงธนิดา สุวรรณยาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายชวัลวิทย์ นิมนวล

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๙๘
นายพรชัย หนูนุต

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กชายเอกรินทร์ อุโมงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๐๐
นายจิรายุทธ ปาณะการ

๒๓/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๐๑
นางสาวเบญจวรรณ เรือนมา

๐๖/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๐๒
นางสาวสุธิดา แซ่หม่า

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายสมรักษ์ แซ่ลี

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงพลอย วิหมันจี

่ ้

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๙ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงสุนิษา ตาคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงรัชนี แซ่ย่าง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงอินคำ

่

บุญแสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงบัวซอน ไทยใหญ่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๐๙
นายวิชัย อินยวง

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงขวัญทอง อุ่นนำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงสุภิชชา อินทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายธนู อามี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงวารุณี จันทร์ดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงพิมนภา คำจาย

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงแพรวพรรณ ไชยชมภู

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงชืนจิต

่

แซ่จัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงอุษณีย์ จรดล

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๑๘
นางสาววิจิตรา หลงแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงนับดาว คำปน

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๒๐
นางสาวลักษิกา บุญธรรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายแสงยอด ศรีโพธ์ทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงจุฑามาส คำหล้าทราย

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายเอกพันธ์ ขันแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงชนิตา แสงคำ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายพรชัย คำหลวง

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงปทมาวดี กฤษณา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงชิงผิง ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายณัฐพงศ์ วรัญชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายตะวัน จันทร์วงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายทินกร นามยี

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงแพรวา คำอู

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงกัญญา นามตาล

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงแสงเงิน หนานคำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายขวัญมนัส ยีนัน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายติบ

๊

ใจแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงภิฌาภรณ์ ชุ่มมงคล

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กชายยุ่น ลุงจาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กชายเทพทัต เมธินจารุนนท์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงแพร ทองวี

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๐ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงฟองนวล ไทยใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายสมบูรณ์ วงอิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงลาวัลย์ ชัยวงค์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงวาเลนไทน์ ศรีทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายนาวิน ไทยใหญ่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายสมทัศน์ จันทร์วค์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ ใจเย็น

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายติณณภพ กุลทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงกฤติมา ลาเชกู่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายสุรพงษื แสงอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงสุชาวดี ภูคำน้อย

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คำมา

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายพัด ติยะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงพร ชัยวงค์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๕๔
นายสมพร คำแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงชนินารถ ชัยจำรูญพันธ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๕๖
นายวิทูรย์ อินยวง

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายอาทิตย์ ชิงชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายอลงกรณ์ จุมแสง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายศุภชัย จันซ้อ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายมงคล บุญเปยม

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายแสง ใส่นวล

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงศิริพร ติยะกว้าง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงสุกัญญา ระหาร

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงคำนวล นามหน่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายธนทรัพย์ ถัง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายเบ๋เบ๋ พม่า

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายหลาววัน สุขใจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงสุนิษา บุญนำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงโม๋พิม สุขประเสริฐ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงทิพย์วรรณ เอียงรอด

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงเปลียว พรหมทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงศรีทอง สมคิด

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงสุภาพร สุปราการ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงพร นามแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๑ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายหนุ่มแสง บุญเปง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายอลงกรณ์ อินต๊ะวิมาน

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงวริศรา เจิมนาค

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๗๘
เด็กชายอาสือ แซ่ย่าง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงพิยดา ถินศรื

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายสุวรรณที บุญศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายหลงติบ

๊

บุญศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายหนุ่ง นามมุ้ง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายปุรเชษฐ์ ประยูรพืช

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายบุญรัตน์ คำดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายณัฐพล จันทร์เต็ม

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายเล็ก บุญศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายอรรณพ เยซอ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กชายสิงหราช อยู่ดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงนิตยา คำแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงอาริษา แสงเจริญ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงภัชราภรณ์ นามแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงนภาพร บุญทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงนภัสสร มูลศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ มีมุกเกิด

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงมณัรัตน์ พนามินทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงสายฝน อ้ายหลวง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงณัฎฐนิช พรมปญญา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงฝาย อินทร์คำ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงจันทร์แก้ว นวลจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงอรพิน ศรีวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงเกวลิน อินทจักร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงอรภา ศรีวงค์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายปฏิภาณ บุญมี

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงศรีทอง บุญศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงจันทร์แปง อ่อนคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๐๖
นางสาววารุณี กมลทิพย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงจิดาภา แซ่ย่าง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงจันทร์นวล คำนวล

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงประภัสสร ทองมี

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๒ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงจิราพร บุญมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กชายทรงพล วงศ์สุข

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงศศิญากร จำปาแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงศรีวรรณ อินคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงพาน วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงอธิชา บุญเรือง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันหลวง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงผกาแก้ว คำเงิน

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันหลวง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงนฤมล ติยะกว้าง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันหลวง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๑๗
นายอานนท์ เงินสัจจา

๒๖/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดวิเชตร์มณี วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายชนะชัย อภิสุขเกษม

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายปฏิภาณ โตมร

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงสิริกร ธนะสมบัติ

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงธัญสินี จันทรภิรมย์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายโชคอนันต์ โหว่ยหยือ

่

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายโสภณ มิตร์นุ่ม

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงสุธาทิพย์ อินหลี

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงทรรศิกา วิชาโห้ง

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงกษิรา จันทาพูน

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงพิชญาภา ธนัชกฤติกุล

์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายวรากร นามแสง

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายธนวัฒน์ พรมจักร

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายธนดล ประทุมจำปา

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายรัฐนันท์ เจริญทังศักดิศรี

้ ์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายเทวฤทธิ

์

วรรณจักร
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ นาใจ

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงสุพัชญา ยองแสงจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงพิชชาพร ชุ่มมงคล

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงกชกร กันทะปญญา

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กชายพชร เปยกากู่

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายธนาวุฒิ สินพงศ์อมรกิจ

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายเนติรัฐ ใจหมัน

่

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงพิชญาภัค ธนัชกฤติกุล

์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงนภัทรา สุนันตา

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงสาวิตรี ก้อใจ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงจิราพร สามตาล

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงศิรินทรา ก๋าบุญกำ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๓ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงกรกนก สุขสุชะโน

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงเจียระไน จันทร์ฉ่อง

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงมนรดา ต๋าคำจิง

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงกัลยา ชิณพงษ์

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงอินทุภา พรจรัสโชติ

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายรัฐเกล้า วีระคำ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงคณัสนันท์ นานอก

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงฐิติยา ใจกาศ

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงวลัยพร กาจุ้ม

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กชายคุณากรณ์ คำน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงกุลสตรี หลีอนันตระกุล

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงลักษณารีย์ กันแก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายชยพล สิทธิธง

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงลักษิกา ตาติดแสง

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงจีรานันท์ บุญเลา

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายปยะพงษ์ ทองธรรมมา

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายปยะ อภิสินชัยพงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายดนุเดช แซ่เฉิน

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายสิรภพ กันแก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงกวิดา แซ่หม่า

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงบุญญารัตน์ กวยยือ

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายภานุพงษ์ ยาวุฒิ

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายธเนศพล ปทมาพิพัฒน์สุข

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๖๘
เด็กชายจีรชีพ เพชรล้วน

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายชัยอนันต์ โหว่ยหยือ

่

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายภัทรพล ชัยวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงศศิกานต์ พิมลดำรงเกียรติ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงศิริษา ปนแดง

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กชายวีรพงษ์ ศรีคำ

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายอภินัทธ์ อินพรหม

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงจรรยา แชก้อง

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงธัญรดา เทพวงค์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงพัชราภา อุตตะรี

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายสุทิวัส แซ่หอ

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายจิรภัทร วงค์จันทร์น้อย

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๔ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์ษา

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กชายพงศธร สุขบัว

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงพุทธชาติ ชืนสิริสุนทร

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายผทัยเทพ ตาละปุง

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายสุริโย ยิงคุณการุณ

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ งามสม

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงธันยนันท์ สัญญา

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๘๗
เด็กชายธนวัฒน์ ฟุงตระกูล

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงพิชญธิดา ปุระเสาร์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายพนัสนันท์ โคตะมี

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายหัสดิน คำปุ

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงพรพิกุล เตจ๊ะมงคล

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงพีรดา หมือแลกู่

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงถิรดา มือแล

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายชยางกูร สิทธิมงคล

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๙๕
เด็กชายชัยณรงค์ มาเยอะ

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงณัชชา บุตรดีขันธ์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

คำสุก
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายภานุเทพ วงค์แก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงเกศศิลารมย์ เปล่งปลัง

่

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อภิขจรเกียรติ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงกชกร ดวงเกิด

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงกัญชพร คำปุ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงสิริวิมล บัญชาพล

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายทนะเทพ พรหมมินทร์

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงไพผกา วิบูลศรีเพชร

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายธนกร นามแปง

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายชาติชนะ เลารัตน์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายณัฐพล ชัยประหลาด

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายกฤตยชญ์ ศรีจุดานุ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายธนกร ทาคำมา

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๑๑
เด็กชายธนภัทร อินปน

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงมิยูกิ ฮิราโคบะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงกชพร วงค์คำ

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายพีระภัทร ภีระบัน

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๕ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายพิชญะ โสภณสุขสันต์

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายพีรพงษ์ พอใจ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายอภินันท์ พูบิ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายธาราเขต ท้าวแก่นสาร

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายสมชาย แซ่หลี

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายธีรภพ แก้วศรีงาม

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงดาราราย ไทยแสน

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงอาริสา สารศรี

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กชายชัยณรงค์ มูเซอ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กชายวิชยุตม์ สมเล็ก

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงคณาพร อุปวงค์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงกุลนิดา มือแล

่

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กชายอัครพนธ์ อุ่นเมือง

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายพงศกร สีด้วง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายณัฐนันท์ แซ่จ๋าว

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายภูวนัย อินทะสร

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายทวีทรัพย์ พิมลเจริญกิจ

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายณัฐทพัชร์ ก้อนแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงมนรดา นามสาม

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๓๔
เด็กหญิงสุพัตรา บุญพรม

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงมลธกานต์ บุญตัน

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายภิญโญ ซาวสัน

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงวันนา เบกากู่

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงอริสรา เยช่อกู่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อินคำ

่

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายนวรัตน์ อภิวัง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรือนคำใจ

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงพิมมิกา คำลือวงค์

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายมงคล มาเยอะ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงชนัญชิดา สุขเสาร์

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายกรวิชญ์ ชุ่มมงคล

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงจิตรา ทายะนา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงจิระภา แซ่จิว

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายชานนท์ ภักดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วเล็ก

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๖ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายตะวัน คำปวน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กชายธนพนธ์ ชัยพนัส

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงธิดาพร ยาสุมทร

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายธีรภาพ ออนตะไคร้

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายธีระภัทร ไชยมะหา

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายนิธิพัฒน์ สุยะเสาร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๕๖
นางสาวบู่เส่อ แลเชอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงปน แสงคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กชายพงศกร จับใจนาย

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงพัชรา เตจ๊ะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายภาคิน ลังกาพิน

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กชายภูวดล การเพียร

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กชายวีระศิลป ทายะนาสมบัติ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายศุภกร บุญเลา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายสืบสกุล จินดาหลวง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กชายสุขใจ ตามอน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงสุทธิดา ยาสุมทร

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ สิทธิกัน

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ ใสเมืองยอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงพิชชาพร อาคะปญญา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงสุภาณี หมือแล

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงวลัยพร สิทธิวงค์เปง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงธนัชชา น้อยหมอ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ คงตุ่น

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงกำไลทิพย์ พรหมบุตร

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงปานหทัย คำภีระไพร

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงพรชนก กันทะ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายประสิทธิ

์

แจ่มโคกสูง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายเดชา มาเยอะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กชายก้องภพ เพชรประไพ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายธันยธรณ์ ตาตุ่นแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กหญิงวริศรา หน่อคำ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงปทิตตา

โชคชัดชาญพัฒนา ๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายสิทธิภาคย์ เมืองปา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายคริศฐา นามคำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๗ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงกชกร เจริญกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กชายปกรณ์ พันโน

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายภาคิน สมกาศ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายนภนารา สุยะเสาร์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายอนุรักษ์ กันแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายประทีป แสงลือ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายศิวกร เบทู

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายสมชาย แซ่ย่าง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงกาญจนา อุคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายนพกร คำเทียง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงภูริชญา เกเย็น

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายพีรวัส กิติโกเศศ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายธีรภัทร อุปนันท์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายยศกร หนานแสง

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายเตือนสินธิ

์

บุญเจริญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายณัฐดนัย แจ่มจรัส

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายจิลล์เซนต์ มวย

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๐๒
นางสาวพิมลแข ชัยรินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๐๓
นางสาวนาถตยา ทองคำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๐๔
นางสาวจิรภัทร มโนรส

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๐๕
นางสาววรนุช ใจดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๐๖
นางสาวสุพัตรา ยาวินัน

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๐๗
นางสาวชธิภา ชืนปญญานิมิต

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๐๘
นางสาวศรัญญา วังคีรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๐๙
นายบุณยเณจฉ์ ศรีลูกหว้า

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๑๐
นายพีระพล แซ่จึง

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๑๑
นายคุณศักดิ

์

แซ่ปาย
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๑๒
นายสาคร ใจเปง

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๑๓
นายศราวุธ ปนกองงาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๑๔
นางสาวสุวนันท์ เยมอ

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๑๕
นางสาวกรกนก นาใจ

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๑๖
นางสาวสุพรรษา หม่องโปะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๑๗
นางสาวสุมาลี แลเชอกู่

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๑๘
นางสาวมานี แซ่ลี

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๑๙
นายสุริยันต์ ราศี

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๘ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๗๒๐
นายปฏิพล แสงจันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๒๑
นายอรรถกร อาบังกู่

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๒๒
นางสาวอาฉิง แซ่หล่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๒๓
นางสาวอังคณา อินทสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๒๔
นายกฤษดา ใจมะโน

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม ถำเสาหิน  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายนนทวรรษ มาเยอะ

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายชาญชัย แสงคำ

๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงปใหม่ ไทยใหญ่

๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงศรีทอง แสงคำ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงจันทร์ น้อยใส่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงพิมพร วงศคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงติบ

๊

นามแสง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงรอดนภา นามสาม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายพิษณุ มาเยอะ

๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายธนกรณ์ สระทองพรม

๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายกฤตกร หล่อพิสุทธิกุล

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายสุริยะโชติ สายใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายนนท์ ยองใย

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายปยะพงษ์ ศรีทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายธีรภัทร สมิงไพร

๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายสุรพงษ์ มาเยอะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงอรวรรณ อินแสง

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงหมีจู

่

เบเชกู่
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงปราณี อินต๊ะ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงขวัญข้าว ปญญาฝน

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงเกวลิน ยีใหม่

่

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงเขมิกา ยีใหม่

่

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงฟา นามแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงธิดา จูเปาะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงพรพรรณ ชัยวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงนำผึง

้

กุลแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงสุรีพร พาลี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายมุ้ง ลักษ์ไทย

๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายบุญชัย บุญมี

๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายเอกกมล อินต๊ะวงค์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๙ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กชายสราวุธ คำแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กชายสมภพ อินทร์แสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายภูมิเรศ เชอหมือ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายอิสยา เชอมือ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายสุภชัย คำแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงชนิภรณ์ แสนสุข

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงญาดา นามหลวง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงสุกัญญา แสงทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงงามผ่อง บุญมาศ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ โคกยะสุพรม

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงชนาภัทร ปาระนันท์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชัยมณี

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายเอกอนันต์ แก้วรินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กชายสรุชัย หล่อพิสุทธิกุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายสมรักษ์ บุญคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายสุบรรณ วงค์เดือน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายไวทิน พิสัยเลิศ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายพฤหัส แสงแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายธีรรักษ์ เชือเมืองพาน

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายปยะพงศ์ แสนปกปองแดน

๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงเก่ง แสงชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงภัทราวดี ก้อนหิน

๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงสุรีรัตน์ สมบุญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงสาวิกา เปงดล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงหนึง

่

บุญมี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงอาเส่อ หม่อโปะกู่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงดาวเครือ ศรีพรม

๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงนิม

่

นามหลวง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงฟาใส อาหยิกู่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายขุนเพชร หม่อโปะกู่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายคมสันต์ นามหลวง

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายอนวัช อาช่องกู่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กชายสันติ หม่อโปะกู่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายสมเดช เบเซกู่

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายสมศักดิ

์

เครือเมือง
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๐ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายอาทิตย์ มีนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงสุวนันท์ ถึงจอหอ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงอริสา นามไช

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงจิดาภา คำหลง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงนภาวีร์ บุญทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงสมจิต แผนเมืองแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงปานทอง วงศ์ทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงกาญจนา ยีปน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงกาญจนี ยีปน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงวันริษา อาช่องกู่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงมนทิพย์ นามสาม

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ หม่อโปะกู่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงคำกู่ นำลี

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงธนัญญา บุญยงค์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงเนตรนภา ไทยใหญ่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แต้มชัยภูมิ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงพนิตสุภา พม่า

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงพิราศลักษ์ จันทร์ทอง

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงฟอง นามแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงหมวยฟอง แสงแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงรุ้งงาม นามฝาง

๒๙/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายอาทิตย์ คำแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายกฤษดา กุญชร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายอภินันท์ จุวัน

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กชายศรัญู งามยอด

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายคมกริช ยีคำ

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายดวงจันทร์ ชัยแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กชายวรพล จายอาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงแสงพลอย ไทยใหญ่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงมณัชชา ตาปญญา

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงสุกันยา ยอดดำเนิน

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายสุวัตชาย ไชยวงค์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายภาณุพงษ์ บัวสุวรรณ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๒๓
นางสาวภัคนันท์ ศรีคำ

๒๕/๖/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๒๔
นางสุพัตรา ประโลหิต

๒๘/๘/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๑ / ๒๑๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายรเมศ นามสุข

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงมาริสา นามแอ่น ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงวนัสนันท์ เตปนใจ ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๒๘
เด็กชายชาติชาย นามมุ้ง ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายธนากร อรุณพาณิชย์ ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายภควา ชัยเครือคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

แสนปญญา
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงชนภัทร อุดยอด ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงพรทิพย์ แสงจันทร์ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กชายธีรชัย คุ้มทวีกิจ

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายกุลเดช ชุ่มเย็น ๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กชายผลทอง อินแสง

๑๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายภูวดล ผิวผ่อง

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายธนธณณ์ จะทอ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายภูวดล อินทรารัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายชัยอนันต์ เรือนออน

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงภาวิณี โพธิทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ บุญศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงสุดาพร แซ่หยี

่

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ยานะ

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงนภัทร อาจอ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงปยะพร จันทรา

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงอัญชลี บัวอินทร์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงภาลินี ไทยใหญ่

๑๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงจามพร หมืนโพธิ

่ ์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ นามยี

่

๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ พรมเสน

๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงธนัชพร ศรีนนท์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงสุทธิชา แสงคำ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายอภิรักษ์ ชาวน่าน

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายทูลอ่อง ไทยใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงศิริวิมล นันเมือง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงเปาหอม ไทยใหญ่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงแรม นามเมือง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายวรพจน์ สาใจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๒ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๘๖๐
นายคำหนุ่ม ไทยใหญ่

๐๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงเอ ไทยใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงพลอยพรรณ อะทะไชย

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กชายธนภัทร ธรรมแสง

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายภานุเดช ดียางหวาย

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายภิธรคุณ มูลแจ๋ม

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายพิชยดนย์ พุฒอิ

๑๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงชญาภา เฉลิม

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงณัฐชยา จันตา

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงมนัฐสนันท์ ศรีดาบุญ

๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงมุกอันดา สายสุวรรณ

๑๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงสุชานาถ ทะจันทร์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายณภัทร โนจา

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายจิรเดช กองฟู

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายธนภัทร อะทะไชย

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กชายจิรโชติ วงษ์มหาวรรณ์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายชัชวาล สุขเตนัน

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงอนันตญา ก๋าทองทุ่ง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายศิวกร ซาตี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายภูริภาคย์ คำงาม

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๘๐
นางสาววันณี สำเนียงเย็น

๒๘/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงนภัสสร ภูเหมีย

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงปนประกาย ถาแหล่ง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กชายพงศกร กินนาธรรม

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายชิษณุชา ไชยอินแก้ว

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายทักษ์ดนัย สมโรย

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายวรวัฒน์ ประสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงปภาดา ทาแกง

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงวิภาดา ครึงธิ

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ บทจร

๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงพิชชาภา แก้วโน

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงกฤติญา ปญญาสุ

๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดงเย็น

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายเสฏฐวุฒิ วิชา

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงณัฐชยา อนุเคราะห์

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๓ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงปุย ผุยวิไล

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงชลดา โสภาภัณฑ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายอัศนัย ศรีอ่อน

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๙๘ เด็กชายปราบปกปอง
ถาแหล่ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงวิจิตรา ประเสริฐ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงชนิตตา ประทิศ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ปญญาอินแก้ว

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายปรมินทร์ สารกรม

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายพิตรพิบูล ซุ้ยทา

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายกฤษณ์ดนัย สลีอ่อน

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายคณิน พรมปน

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายวันชนะ แก้วรากมุข

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายจตุคาม บุญสูง

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงนรมน อินต๊ะปด

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงปลิตา โคกเทียน

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงจิรปรียา ปาระมี

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงรัตนาวลี สุตวงค์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงรัชฎาภร กิงแก้ว

่

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงธัญวรัตน์ แสงสว่าง

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงอรณิชา มหาวงค์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงชญาภา กวางไพศาล

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงมนัลญา โนจิตร

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงวิรตา เช้าแปน

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กชายกิตติเดช นิลคง

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงโชติกา นิลคำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายณัชครินทร์ คละไฮ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายนพดล คำใจ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กชายจิณณวัตร ประสิทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กชายฐิติพงษ์ ปญญาอินแก้ว

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ บัวหลวง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายฐิติพงษ์ พลพวง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กชายภูริณัฐ อะทะจา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กชายสิรดนัย เชียงพรม

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายวีระพงษ์ แก้วรากมุข

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงวิภาพร กิงแก้ว

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๔ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงภคพร รัศมี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงวรัญญา จันต๊ะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงศรัณณี วงแหวน

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายโชควัฒนา นาระถี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กชายธนวัฏ วัฒนะโชติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กชายนวมินทร์ พิมดา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายนันทพงศ์ ดวงสุข

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กชายภควัต ปนคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กชายภีรภัทร ดาราสุวรรณ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วงษ์ศาคำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายรัฐภูมิ สมบูรณ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายอนุชา เขตตนา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงเก็จมณี ธรรมเสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงฐิติภา แปงชิด

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงสิริธร เนตรธิยา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายปฏิภาณ การงาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายศราวุธ คำแสน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วกาศ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายนราดล ดวงสุข

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กชายศุภพิเชฐ มหาชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายทวีวัฒน์ มีหวาน

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงดนยา เกตุประเสริฐ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงนิตยา มีเชาว์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงนิศาชล เขือนศิริ

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กองฟู

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงรสสุคนธ์ แอ่นปญญา

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงสวรรณา ไชสุ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กชายอนิวัตร สุยะราช

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไชยวุฒิ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายชโยทิต ผะใจ

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายชินกฤต กริชณรงค์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายธนัท อินรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายภูมินทร์ อินของ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายวิศิษย์ โปธา

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายเสฎฐวุฒิ หล่อยดา

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๕ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงนภัสวรรณ เงินแท้

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงนิตยา โพธิสุทธิ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงปราณปริยา วงษาคำ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงมาติกา ยานะ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงสิรินยา ศรีรักษา

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายกว๊านหยี จาง

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายสุรยุทธ์ แซ่ลิม

้

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงอิสรีย์พร อินพา

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กชายยีเซียน

่

ตัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายแทนคุณ มะตะโก

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายกฤษณะ ปาระมี

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายคชาพล บรรเลง

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายพงศกร อินต๊ะสอน

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายภูมิอนันต์ อุตตะมา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ เทวินทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงดารารัตน์ อินตะรักษา

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงพิมนภา อินทะสอน

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงภิรดา สินธนาวีวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วระชินา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายพลกฤต ระจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายวรชัย ไชยชนะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงนุชธิดา วงษาคำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายอัษฎายุทธ โนใจ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ขันธพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๘๙
นางทัศนีย์ รักขัน

๐๑/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๙๐
นางนันท์นลิน เงินคำ

๑๐/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

นวลจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหก วัดห้วยหก  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ แสงอ่อน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหก วัดห้วยหก  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กชายศิริราช ศรีธิวรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายกัลยกร วงค์ปม

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายชัชวาลย์ ภิระบรรณ์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ภิระบรรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายธนทรัพย์ บุญปญญา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงวาสินี แสนศักดิหาญ

์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงโสภิดา นามอ่อน

๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๖ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายโกเมศ พรหมหาญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายกิตติธัช ภิระบรรณ์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายอดิศร ทาแกง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงศิวพร ภิระบรรรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๐๔ เด็กหญิงอนัญลักษณ์ กัลยาณะกูล
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)

วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงปภาวรินท์ ปนดวง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงนำฝน ภิระบรรณ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงรัตติกาล สุธรรม

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายนพนนท์ แว่นทันใจ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายภูริพัฒน์ อุ่นบ่อแฮ้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายเนตรนิกร ภิระบรรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายอรรถพิชัย ทิพย์สีบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายศราวุธ นาพิกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายภาณุพงศ์ ทองคำ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงภาสินี สมหลักชัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงชนกพร กันแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงสุภาพร ฮาบละคร

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงวรรณิดา บุญปญญา

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงพิมพิชนก

์

นามอ่อน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)

วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายธนบูรณ์ อวดแรง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายเฉลิมชัย อินหงษ์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายวีรภัทร ภิระบรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายฮิเดะอาคิ ซาโนะ

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายภานุเดช แสนคำหล่อ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายปรีชา รัศมีบารมี

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงนิวาริน เขือนแก้ว

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

แก้วรากมุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายกฤษฎา มูลแจ่ม

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายสุรชัย อินหงษ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายชนะวงค์ สมบูรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงซอนสิรา ไทยใหม่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายพงศกร แก้วดำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงธนธรณ์ ปงคำเพย

๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงณัฐธิดา สีตา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงธิดารักษ์ ธัญญเจริญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๗ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายนพดล หรุ่นเจริญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายปฐวีเกียรติ เสมอวงศ์ติบ

๊

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายสุขสันต์ สมเย็น

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายรัฐศาสตร์ กันทะวิน

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายใส่ จองสอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงเจ้ย ตาย้อย

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายจุฑารุจน์ ไทยใหญ่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายอัษฎังค์ อินทร์ประเสริฐ

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายเกรียงไกร บุญเรือง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงแทนใจ มาสแสง

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงอุชุพร พรมปญญา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงนิตา ยะตา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงรัตติกาล เขียวคำปน

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายจ๋าม ตาย้อย

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงสุดา ฟกเถือน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายเดชดนัย เต๋จะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายวัชรินทร์ พรมเมือง

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายสกุลทรัพย์ สุภาเปย

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายแก้ว นำสายทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุญเรือง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายประจักษ์ พม่า

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายนฤษา บุญศรี

๓๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายจรณชัย พรมเมือง

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายวุฒิพร โพธิสุวรรณ์

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายศรัณยู จ่าบุญ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงผกากรอง สันวงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงจินตนา พันธ์บัว

๒๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงพรธิดา ถนอมบุญ

๐๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายเงืน ไทยใหญ่

๑๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๖๔
นายจิง

่

บุญยงค์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายพงศ์ศิริ ใจสม

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายศิริราช พรมเมือง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายรัชชวิชญ์ ชาติเหมาะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายชยาวิชญ์ ชาติเหมาะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายกิตติภณ คำผึก

๑๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๘ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงอังคณา ไชยวงค์ษา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงโชติรส มงคลคลี

๒๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายรุสลิมัน บินรัสลี

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายอานัส คำแดง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายศิรศักดิ

์

จันทร์แดง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๗๕
นายคำกุ๊ คำมงคล ๒/๔/๒๕๔๐ กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๗๖
นางอุ่นคำ ธรรมวงค์

๓๐/๔/๒๕๒๒
กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๗๗
นางสาวปลายฟา วงเดือน  กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๗๘
นางสาวศิริวรรณ อินคำ  กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๗๙
นายสมชาย ศรีวงค์  กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๘๐
นายศุภชัย วรรณศักดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๘๑
นางสาวหน่อย ดวงดี

๑๓/๑๐/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๘๒
นางสาวศิรินภา ปนคำ  กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เขือนแก้ว

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๘๔
นางสาวปทมา บุญเทียง

่

 กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๘๕
นางสาวพร จันทะวัง  กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๘๖
นางสาวภัทรลภา ธัญญาธรสกุล  กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงทัศวรรณ ถนัด

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงกาญจนี ทองพรัด

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๘๙
นางสาวพิศมัย แก้วแปง

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๙๐
นางสาวสุแก้ว บัวสลี  กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๙๑
นางสาวสกาวเดือน แก้วดำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๐
กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๙๒
นายสุพัฒน์ อุบอน  กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๙๓
นางสาวอรวรรณ เรืองศักดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๙๔
นางสาวพรรณภัทร เงินสัจจา

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๙๕
นางสาวสาลินี เขือนเพ็ชร

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงเพชราภรณ์ คำรังสี

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๙๗
นางสาวอารียา กันธิวา

๓๑/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๙๘
นางสาววอน จันแปงเงิน  กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๐๙๙
นางสาวมลธิดา อินนะเงิน  กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายภานุมาศ บุรีเรือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบคำ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายกิตติธัช นอนา

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบคำ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายพลวัฒน์ คำจ้อย

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบคำ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายศิวกร สืบแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบคำ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงปนัดดา สุวรรณดี

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบคำ วัดพระธาตุผาเงา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๙ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงปาริฉัตต์ สุวรรณดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบคำ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายคำอุ่น นามนวล

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายหลักชัย ยีดวง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายพุทธคุณ พรหมปญญา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์แก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายคมสัน เตนหลวง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ จับใจนาย

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงกุลิสะรา ปนทรายมูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงดวงนภา พรมปญญา

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงวันวิสา คำซอน

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงสุวรรณา ทำดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กหญิงศิริวรรณ อินหลวง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กชายคำมล ขันแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กชายสาทิสย์ สุริยัน

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงสายเพ็ญ นามแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายสมชาย นวลศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายข่อง คำซอน

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงสุพรรษา สามสุข

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายอุเทน พรมมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงขนิษฐา ทองสุข

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายนพดล แสงเมือง

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงสุชัญญา ใจใส่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายยุทธชัย แจ้งโถง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายศตายุ แสนเสนา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายวันชัย สุมงคล

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงสิรินภา จุลศิริ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายกองแก้ว ทองแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายหล้า นายปน

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายศุภชัย แจ้หลวง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๓๔
นายคณิศร มงคลคลี

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงศิริวัน แสงจันทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กชายนฤสรณ์ คอจือ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงณัฐธิดา คำนาง

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายภาณุพงศ์ ทาสุนย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงสุพีรญา มงคลคลี

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๐ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายนพธนดล กิตติศาสตรา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงชนันภรณ์ ใจฟู

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงอรพินท์ มุงเมือง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายปติศักดิ

์

ขจร
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงศศิกานต์ สิทธิยศ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงกนกพร บุตรละคร

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายวสุรัตน์ ละไว

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กชายนนทวัฒน์ พานิชย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงชาลิสา นาระต๊ะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายสรพัศ วิไล

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายกิตติพัทธ์ เขือนเพชร

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงธรรณ์วร ยาสมุทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ซุลกิฟลิ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๕๓
นางสาวรัตนา แก้วรากมุข ๑/๔/๒๕๓๕ โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายวุฒิชัย ยามงคล

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายอิศวะ สมเพชร

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงณัฐมน จันทโปแว่น

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงพิยดา ชุมภู

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงจริยา คำซอน

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงจันจิรา นามแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เชือเจ็ดตน

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กชายปรัชญา วงค์เวียน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงณัฐินี จิระยา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กชายภานุวัชร อูปแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กชายพันศักดิ

์

ทรงสง่า

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายชนะชัย ชัยนะดา

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายศรีไทย กีนสีเวียง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กชายพีระเชษฐ์ บุญธรรม

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กชายสิทธิชัย นาอุดม

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กชายเหลียม

่

ยีใส

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายเอนก ใจมะนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงกรรณิกา หล่อกว้าง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงกาญจน์ติมา สุภาวะดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงณัฐการ์ แซ่พาน

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงณีรนุช

ตังตระกูลภูรินทร์

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๑ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ศิลปฟุงพันธ์กวี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กหญิงพัชรี สิทธิวงศ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงพันสริตา มรรควิวรรธน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงพิกุล คำดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงอารียา อาโต่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงขวัญชีวา คำบุรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงไพลิน ผาจอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กชายธรรมนูญ อำไพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กชายจิณณวัตร มาหลวง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๘๔
นายชินกร จองหนุ่ม

๒๑/๙/๒๕๓๗
โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๘๕
นางสาวณัฐฉรา ปากูล

๑๕/๕/๒๕๓๗
โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๘๖
นางสาวศิริพร พิตราภรณ์

๑๓/๒/๒๕๓๗
โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๘๗
นางสาวอัจฉรา เขือนวิเศษ

่

๑/๕/๒๕๓๕ โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงขวัญศิณีย์ แก้วมา

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นเปา วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงพิยดา ธรรมวงค์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นเปา วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุปญโญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นเปา วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กชายอัมรินทร์ ยืนจัตุรัส

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นเปา วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๙๒
นายกฤชฐา พลตรี

๒๘/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านสันต้นเปา วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๙๓
นางจิรารัตน์ โดยอาษา

๐๖/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านสันต้นเปา วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๙๔
นายพีรศักดิ

์

จักแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านสันต้นเปา วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๙๕
นายวัชระ ธนะชัย

๒๓/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านสันต้นเปา วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงบุญทิวา ผาจอง

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่มะ วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงแสง วงค์คำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่มะ วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กชายครุฑาเทพ มงคลดี

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กชายชนะพล จันทรายมูล

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายเสาปง บังเครือ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายอนุกูล แก้วใจ

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงจิราวรรณ ไชยมะณี

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ใจวุฒิ

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายบริพัตร ดวงดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงอณิชา แหล๊ะอี

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายธียาพัฒน์ จันทราพูน

๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายอลังการ ร้องหาญแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายจักรกริช ศรีเมือง

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายสหรัฐ น้อยวิบล

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๒ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงนภัสสร น้อยวิบล

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายจิณณพัต วัฒนาวงค์สกุล

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายฐานทัพ เกิดพลอย

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กชายนักรบ เกิดพลอย

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงทิพย์นภา นันทะชัย

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงศุภิสรา ไร่ลือคำ

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายกล้าหาญ ฐานศิลาเพชร

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายธนิน จอมอินทร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กชายระพีพัฒน์ นันปวน

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงฐิตินันท์ คำน้อย

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงอาภัสรา จันฟอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงพลิดา ตาเมืองมูล

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงภัชรินทร์พร ภิระบรรณ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงกฤตยานี สิงห์ฉลาด

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงปยธิดา จันกุ้ง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กชายนัทธี บุญแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ขาคีอูป

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายวุฒิภัทร ไชยวรรณ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงอัจฉรา วงค์อินทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๒๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันปวนหาร

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงวนัสนันท์ รัศมียัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ราวิชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายศุภกร เขือนแก้ว

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงเงิน คำแสง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงพนิดา ตันมิทา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ สิงค์คำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นธง วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กหญิงพรไพลิน กันยานะ

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๓๗
เด็กหญิงสุภาพร งามจิตร

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงตะวันฉาย เขตขาม

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงพรณิกา วงษ์ใจ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายสิทธิโชค ไชยรินทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๔๑
เด็กชายธีระพันธุ์ สุปญโญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กชายอานนท์ เปงดิบ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงจรรยพร ยาวิชัยปอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงพรพิมล ฟองแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๓ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงฟา ตะสา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงสุทธิดา แสนศรีอมร

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงสุมาลี วัชรกุลภูวนนท์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงอรทัย

ทรงชัยอิตรานนท์ ๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงอุดมพร ภิระบรรณ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๕๐
นางสาวจุนรัดดา วงค์เรือนคำ

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๕๑
นางสาวณัฐริกา แซ่ท่อ

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๕๒
นางสาวมาลิษา รำสูง

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงอรวรรณ เนาวราช

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๕๔
นายทฤษฎี แก้ววันดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๕๕
นางสาวศรัญญา บุญเรือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๕๖
นายจักรกฤษณ์ แก้วแกมเงิน

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๕๗
นายบัณฑิต จันแปงเงิน

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๕๘
นายนุติกร จันแปงเงิน

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๕๙
นายภัทราวุธ แก้วดำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๖๐
นายพิทักษ์ ไชยสถาน

๑๔/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กชายเจษฎา ปญญา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กชายณัฐภูมิ แสงหล้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายธนินธรณ์ พานพิชัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๖๔
เด็กชายเธียรธรรม แซ่ลี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กชายอิสระ ศิริแสน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงธนพร อำพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงธันยพร ทอนทรัพย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงอรญาดา กลินบุปผา

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงอรอุมา คำมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงอารียา จอกแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงแสงพัตร์ จันทร์แสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ แซ่พ่าน

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กชายอภิชัย แซ่เต๋ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงจิราพร แซ่จ๋าว

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กชายพัชรพล แซ่จ๋าว

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๗๖
เด็กชายสามก้อน นำแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่เติน

๋

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กชายคำก้อน แสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

แก้วดำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๔ / ๒๑๕

้
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ชร ๓๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายรังสิมันต์

ประพันตระกูลพันธ์ ๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กชายธนาณัติ อินทะวงค์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายนครินทร์ จันทร์สม

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กชายพิทักชน จำปารวด

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กชายสหรัฐ แสงหล้า

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กชายสุรชัย ใจอักษร

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กชายอดิศร ไทยโกษา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๘๗
เด็กชายโชคทวี ศรีจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงนิชานันท์ อุดมพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงเมธาวี ฤกษ์ศุภพูนสิริ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายปรเมศวร์ พงษ์รัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๙๑
เด็กชายวีระวัฒน์ แซ่ลี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กชายเอกภพ การช่างธรรม

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงสุพรรณษา แซ่จ๋าว

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แซ่จ๋าว

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๙๕
เด็กหญิงเนตรนภา แซ่จ๋าว

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงจินตนา แซ่ลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงอริศรา จ๋าวเจริญกุล

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายพีรวัฒน์ แซ่ฟาน

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กชายสุรพงษ์ แซ่ลี

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่ลี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงสมศรี สีวิไล

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายยุทธนา ซาวน่าน

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายภูริภัทร พิทักษ์เจริญเดช

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายอุดมเดช ทรายหมอ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายพลภัทร แซ่เติน

๋

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงฟามหิน แซ่จ๋าว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายสุริยัน เงินสัจจา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๐๘
นางสาวนิตยา ชมชืน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๐๙
นางสาวนิรมล ธิชาญ

๒๙/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงวันวิสาข์ นาวิบูรณ์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงชลภัทร ฤทธิจันดี

์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กชายสิทธิพงษ์ พลละคร

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กชายธีรพงศ์ สีกระทุ่ม

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงยลดา ศรีเนารัตน์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๕ / ๒๑๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๓๑๕
เด็กชายณัฐกิจ นำนา

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กชายนะโม เครือคำวัง

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายชัยยาวุฒิ คำบุรี

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงสุภาพร จันทร์เงิน

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กชายธนากร มิตรดี

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายบุญพิทักษ์ รักษาธรรม

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กชายจิรยุทธ โชคทอง

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๒๒
เด็กชายบุญสุข เพิมโชค

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงยอดหญิง กิงหยก

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กชายธีระเดช เกียงมี

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายวีระภาพ มาลิต

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กชายพนัชกร ดาเล็ก

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กชายอภินันท์ ยางยุทธ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงโชติกา ดาวุธ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงรัศมี ศรีเมือง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงกานต์รวี จุลศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงพิมพ์นภา อาภา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงนภัสปภรณ์ ปตโต

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงปภัสรา ดาวุธ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงลักษมี ธิวงค์เวียง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กชายหมืนลี

่ ้

ผาสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายมานพ ประสบชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายจิรศักดิ

์

โชคทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๓๘
นายปฎก มิตรดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กชายอัศวิน มานะดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายอาหล่อง มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายณัฏฐกร วิเศษวงค์ษา

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กชายหล่อซู่ มิตรดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงหมีตุ๊หย่า

่

แลเชอ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายธนวิชญ์ เกตุชาติ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายราเชนทร์ ภูธร

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กชายพิพัฒน์ ศรีเนารัตน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายธนาธิป ฤทธิจันดี

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายอาณัฐ สงครินทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงเข็มทอง วิไลจิตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๖ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงพรนัชชา วงศ์วิริยะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กชายซาหือ

่

มิตรดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายชาญณรงค์ ปราบนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กชายหล่อแบ มิตรดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันธาตุ  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กชายกัลปพฤกษ์ เบืองบน

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กชายธนพนธ์ จันโจ๊ก

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงกฤษณา ชูรา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงการต์พิชชา บุญทา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กชายธนกฤต แสงสว่าง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายชญานนท์ ศรีใจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงวริศรา เตมีศักดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายธนภัทร บุญเลียม

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายรณชัย ต๊ะต้องใจ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กชายชุติวัติ ทะนะขว้าง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กชายปรนันท์ วิยะพร้าว

๒๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงกัลยาณี เตมีศักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายปรเมศร์ แสงอุทัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงภัทชนิกา ไชยชนะ

๒๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงมัลลิกา จันทาพูน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงปาริสา ต่อมใจ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงอรวรรยา ปญญาเเสน

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายกฤติพงศ์ สุขเกษม

๒๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายธีระวุฒิ ขัดผัด

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายศุภกร คำชืน

่

๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายธนาดุล ยาก๋อง

๒๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายภัทรดนัย จันต๊ะลี

๑๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โนใจ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กชายพีรวิชญ์ ช่างปด

๒๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงปภาพิชญ์ ใจวงศ์

๑๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กหญิงศิริกร ชิดชม

๑๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงสิรีธร เสาโปน

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงสุภารัตน์ แข่งขัน

๒๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๘๒
เด็กหญิงกฤติกาญจน์ จิตใบ

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ กองสุข

๒๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงพัชรพร ชัยศรี

๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๗ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๓๘๕
เด็กชายศรัญู ใจยศ

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๘๖
เด็กชายอัครวินท์ จักรสาร

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายชญานนท์ ทนทาน

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายชยณัฐ ผลประโยชน์ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายชัชนันท์ สายศักดิ

์

๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายชุติศรณ์ ชัยชนะ ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายปวรปรัชญ์ ทนทาน

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๙๒
เด็กชายพลากร เสาวะพงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายพีรภัทร ขจิตกาญจน์ ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทำสวย

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงกานตญา ชำนาญกลิง

้

๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ สายศักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กชายพลเจริญ ใจชืน

่

๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร หายทุกข์

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงภัทรภรณ์ วุฒินุช

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายกฤติกานต์ พรหมเสน

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงสุวิมล สีฟา

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๐๒
นางสาวณลินดา อินแก้ว

๑๑/๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านบุญนาค หัวดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๐๓
นางสาวอาภาวี แก้วนวล

๑๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบุญนาค หัวดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงจิรารัตน์ อภัยแสน

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบุญนาค หัวดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงญาณาวดี ทำทาน

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญนาค หัวดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงภัทรภร ปจจะ

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบุญนาค หัวดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงมัณฑิตา คำวัง

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบุญนาค หัวดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ วิเศษชาติ

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบุญนาค หัวดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายจิรายุทธ ยาวิชัย

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายบวรรัช กรอุไรวัฒนา

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงกนกวรรณ หลุ่มวิสัย

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงจิดาภา ใจกล้า

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงธนิดา มีสมบัติ

๑๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงธิติสุดา ปสนุ ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงสุชัญญา เผือนา

่

๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๑๖
เด็กหญิงอาทิตยา ไกรทอง ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายกิตติพศ อยู่สุข

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ลือชัย
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายธีรเดช ฟองแก้ว

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๘ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายปญณวีย์ สุทธิเกิด

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ เตจ๊ะวงค์

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายเมธิชัย บัติหนัก

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กชายวีรพล บัติหนัก

๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๒๔
เด็กชายสายฟา บุญปน

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๒๕
เด็กหญิงกุลทิพย์ ทำมาก

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงณีรนุช ท้าวคำแสน

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๒๗
เด็กหญิงดลฤดี ธนะแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงปาริฉัตติ

์

สมวัน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงวรากร บุญวงค์

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงศลิษา มูลมาวัน

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กชายกฤษฏางค์ ศรีมะโน

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายชนสรณ์ ปนดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กชายชนะการันต์ ทาแกง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายปรัชญา วรรณทอง

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๓๕
เด็กชายปญญาอนัน ตุ้ยหล้า

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กชายพีรวัส ยุทธนาศักดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กชายเมธิชัย ไชยวงศ์ทอน

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงกชกร ธรรมปญญา

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงกุลธิดา ทาแกง

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงคณัสนันท์ ศิริพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงฑิฆัมพร จันทร์นวล

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงณริศรา ธรรมปญญา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงณัฏฐธิดา บัวย้อย

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงณิชากร บัวตุ่น

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงปวีณา อินต๊ะวิกุล

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงเปรมกมล รู้กอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงพิชชาพร อวนมาก

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงมลธิรา มุงมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงรุ่งทิวา ไชยบุญเรือง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงศรัญญา ศรสาสตร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงสายฝน ไชยสาร

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงสุวนันท์ สุทธิกวด

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กชายชนะชัย ทองวัตร

๑๔/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงนงคราญ ภูกิงหิน

่

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๙ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กชายศุภกร วงษ์อามาตย์

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กหญิงพิรญาณ์ สุทธิประภา

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงวรญา รัชสีวอ

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงรัตติกา หมอยาดี

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงรัตมณี โชติชัย ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงศิริมล นาเมืองรักษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงรัญชิดา จินดาสวัสดิ

์

๒๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงรินลดา ถนอมจิต

๑๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงวราพร อินแดง ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กชายวัชรากร ยอดปา ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงอุทุมพร ชืนใจ

่

๑๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๖๖
เด็กชายมนัส นะใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงกันตพร ณ อุบล

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เขือนวิเศษ

่

๐๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายชนาเมธ วงศ์มูล

๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายณิชพงศ์ ไชยราช

๒๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กชายธรรมวุฒิ มะเดือ

่

๑๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

หมุดใจ
๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กชายปฏิภพ หมุดใจ

๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กชายพงศกร หน้อยหมี

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงพิชญา สมโน

๑๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กชายพีรวัชร กันหา

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กชายภานุพัฒน์ จันทร์เกียว

้

๓๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กชายแมนยู บุญเรือง

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กชายรพีภัทร มณีวงศ์

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงวรนันท์ กันทะเลิศ

๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายศศิรา ไชยราช

๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กชายศิวัตร์ อ้นยะ

๐๗/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงสกุณี คำติบ

๊

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงอริสรา โคตรด้วง

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ วิชัยเนตร

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๘๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ไชยราช

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๘๗
เด็กหญิงญาณิษา ใจทา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายณัฐวัตร ใจวงศ์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงณัฐหทัย ปนเท

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๐ / ๒๑๕

้
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ชร ๓๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงดชาภรณ์ ปนตา

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงธนัญญา ดีจันดา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงนำมิน

้

ทิพย์มงคล
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กหญิงปวีณอร ดวงหาญ

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กชายพิทยา หมึกสม

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงภัคชัญญา โกลานัน

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงวทันยา ไชยราช

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กชายวันเฉลิม โรจน์รัตนเกียรติ

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กหญิงสุระนันท์ ทะระมา

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงอธิชา พรมมา

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงอรัญญา สุริยะสิงห์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงชลธิชา ภาษี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทะระมา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงนาราภัทร ผัดธิ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายภัทรภูรินทร์ สมศักดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงวารุณี ชุ่มแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงศิตาพร จักสี

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงสิรินทรา โกลานัน

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงสุธิดา ชนะประโคน

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายอาทิตย์ หลวงหล้า

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายบรรณสรณ์ จันทราพูล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงนัฐธิดา ปานะที ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงศิรดา อุ่นสาร ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงพิชามณช์ เมืองตัน ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เล้าอารีย์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กชายวรพจน์ เชียงพรหม ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กชายกิตตินันท์ องอาจ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายวัสนานฤวาส สีอึง

่

๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงกัลยากร องอาจ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงจีรนันท์ คำสาย ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงพิมตะวัน ถำแก้ว ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงรินดา แฮดคำแหยม ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงชนาภา กลินแข

่

๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๒๓ เด็กชายเบศจ์บุริณทร์ พรหมเรืองฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงสุทธิดา แซ่วือ

่

๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๑ / ๒๑๕
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ชร ๓๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กชายอาทิตย์ อุปนันท์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายธนภัทร นำบุญเรือง ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายชนาธิป คิดอ่าน ๐/๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กหญิงวันวิสาข์ ลีลาธรรมสัจจะ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายสรสิทธิ

์

สะหุนันต์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงสุพัตร์ มูเซอร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงประภาวดี ใจกุณา ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงศุภิสรา มีจินดา ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กชายธีร์ธวัช คำสวาสดิ

์

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายพงศกร สะหุนันต์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กชายสาริน เรือนคำ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กชายอิทธิกร จะบือ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงกชกร พรมปาละ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงสุภัสรา เตชะบุตร ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงบุญฑริการ์ ใหม่ยานิจ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ กันธิ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงโชคหยวน ตัน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงสุรีย์พร จะเตาะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงบัณฑิตา วงศ์ษาหาร ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงปรียาภรณ์ จะแยะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา ชิและ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กชายนวพล มีท่า ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กชายรัฐภูมิ แก้วคำแดง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กชายภาคภูมิ ไขยวรรณะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายณฐดล หลง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงณัชธิชา กันติยะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงญาณิน ยะปานะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ ปาติบ

๊

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงสุวนันท์ จะฟะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกู่ ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กชายพงศ์พิทักษ์ จรรยา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายกิตติวุฒิ เกียงมะนา

๋

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กชายพีระวัฒน์ จันดาวงค์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กชายจักรกฤช อินต๊ะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กชายคิมหันต์ ศรีสันติ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กชายศุภกิตต์ กันก๋อง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว ปาแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๒ / ๒๑๕
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ชร ๓๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายวรกฤต ดีโก๋ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กชายทักษ์ดนัย ปงใจ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงศิรดา ตาวงค์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กหญิงปาลิตา แสนใจ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงจุฬาตรีกุล จันดาวงค์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงวริศรา สุขกะเสริม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กหญิงวรัญญา ครองยุติ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กหญิงพลอยชมภู กองแสน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กหญิงปรางทิพย์ สุภาวดี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว ปาแดง  

ชร ๓๔๖๐/๓๕๖๙
นายกิตติพงษ์ ช่างทำนา ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๗๐
นายจักริน ลุงกอ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๗๑
นายชนะชัย ขุ่ยอาภัย ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๗๒
นายชาคร ทูลเดช ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๗๓
นายฐิติพงศ์ ใจเทียง

่

๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๗๔
นายณัฐพงศ์ ปนตัน ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๗๕
นายทรงชัย โย่แฮ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๗๖
นายทินภัทร สุนันต๊ะ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๗๗
นายธนชัย โพธิพงษ์ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๗๘
นายธนากร คำนวล ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๗๙
นายธนายุต บุญทา ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๘๐
นายธวัชชัย ตาคำ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๘๑
นายธีรดา คิดอ่าน ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๘๒
นายนพกานต์ โกมล ๐/๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๘๓
นายนิธิกร แก้วเทพ ๐/๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๘๔
นายปรัชญา นาพัว ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๘๕
นายพานทอง สวิน ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๘๖
นายภูมินทร์ นันต๊ะวงค์ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๘๗
นายรัตนพล อินใจ ๐/๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๘๘
นายวีรวิชญ์ คำมูล ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๘๙
นายศักดิชัย

์

ดาวฤกษ์ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๙๐
นายสงกรานต์ ใสยะ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๙๑
นายสมดิน บุญเหลือ ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๙๒
นายสมพงษ์ กันทะมา ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๙๓
นายอภิสิทธิ

์

เรือนเงิน ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๙๔
นายอเนชา เจริญภูมิ ๐/๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๓ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๕๙๕
นายเจษฎากร ศรีสมศักดิ

์

๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๙๖
นายเฉลิมชัย แซ่เก้า ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๙๗
นายแสง จันทร์แก้ว ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๙๘
นายนพดล ชัยนันท์ ๐/๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๕๙๙
นายนฤบดินทร์ กากแก้ว ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๐๐
นายประภวิษณ์ แก้วสมตัว ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๐๑
นายวีรภัทร กล่อมกมล ๐/๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๐๒
นายอรรถพล เสโล๊ะ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๐๓
นายธีรพงษ์ แรงดี ๐/๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๐๔
นายกรกานต์ พวงมาลัย ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๐๕
นายชลทิศ จินายศ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๐๖
นายซือ

่

ลุงปง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๐๗
นายณรงค์จิตร ภิระบรรณ์ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๐๘
นายทีมวัลชัย วรรณกุล ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๐๙
นายธีระวัฒน์ พรมวงค์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๑๐
นายนลธวัช พรหมษา ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๑๑
นายพนิชพล คำเปยง ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๑๒
นายพิพัฒน์ แสงแก้ว ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๑๓
นายพีระพล จุมรัมย์ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๑๔
นายวิชชากร สว่างดี ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๑๕
นายศักดิดา

์

ชุมภู ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๑๖
นายศุภวิชญ์ สุภะการ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๑๗
นายอัฐพล คนมัง

่

๐/๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๑๘
นายอิสระ สูงขาว ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๑๙
นายเจษฏา หน่อแก้ว ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๒๐
นายเสกสรร ระวังภัย ๐/๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๒๑
นายเสฏฐวุฒิ มาไว ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๒๒
นางสาวกัญญาณัฐ โตนาโพ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๒๓
นางสาวพรนภา อารุญ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๒๔
นางสาวศิริพร ร้องขันแก้ว ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๒๕
นางสาวอัมพร จะแก้ว ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๒๖
นางสาวอาริษา บุญตัน ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๒๗
นางสาวเยาวพร ตาแสงโลก ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๒๘
นางสาวนลินี รุ่งปญญาธิกุล ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๒๙
นางสาวเจนจิรา นะนะกร ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๔ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๖๓๐
นายกานต์ชลิต บางขะกูล ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๓๑
นายกิตติศักดิ

์

รักสัตย์ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๓๒
นายจิรพัฒน์ แก้วดี ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๓๓
นางสาวนงลักษณ์ ไผ่ย้อย ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๓๔
นายบุญครอง ถาพร ๐/๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๓๕
นางสาววราภรณ์ ทัศนา ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๓๖
นางสาววาสนา กาดิน ๐/๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๓๗
นายศุภกิจ แปงปญญา ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๓๘
นางสาวเบญจพร มาดาเมนทร์ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๓๙
นายนล จะนู ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๔๐
นางสาวอริสรา นิลออ ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๔๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ มาฟู ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงชญานันท์ อินแจ้ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทานศิลา ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กชายวนวัฒน์ คริสต์สถิตย์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๔๕
เด็กหญิงณัฐณิชา หมอศาสตร์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงพิมพาพร กลันบุศย์

่

๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กชายณัฐกร อภิรมย์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กชายณัฐภูมิ แซ่อึง

้

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๔๙
เด็กชายธนากร แก่นแก้ว ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายธีรโชติ จะหยี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กชายวุฒิภัทร วรโชติวนาไพร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กหญิงปาริสา โชติพันธ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงอรัญญา ใจดี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๕๔
เด็กชายกิตติพงษ์ บุญทา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กชายจิระชัย คุ้มอินทร์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ วรโชติวนาไพร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๕๗
เด็กชายนนทวัช สมยศ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๕๘
เด็กชายปาราเมศ คำใจ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๕๙
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ อุตะมา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

สอนใจ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๖๑
เด็กชายยภานุสรณ์ จันทร์ราช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๖๒
เด็กชายรัชพล หมืนคำลือ

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงจิรนันท์ ธีใจเงิน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงณัฐณิชา มณีชัย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๕ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงพรพรรณ วรรณใจ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงพัชราภา อุปมูล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงศิริวรรณา ชัยแก้วเม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงสุวิตรา บุญช่วย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๖๙
เด็กชายฉัตรชัย บุญเสริฐ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ยอดคำปน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กชายนันธิพัฒน์ แหล่งอินต๊ะ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๗๒
เด็กชายพลกฤต โคกกระชาย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๗๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ ดวงศิลา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กชายศตวรรษ ทับลอย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กหญิงเข็มพลอย แข็งการ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๗๖
เด็กหญิงชยธร บางสำรวจ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๗๗
เด็กหญิงนงลักษณ์ พรหมแก้ว ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงนริศรา อวดห้าว ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงนันทิกา แสนตัน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงปรารถนา วงค์ธรรม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงปริชาติ กันไว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงภาณุมาส โกฏิยานนท์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงวรรณิษา สินมูล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๘๔
เด็กหญิงศุภจิรา ปุดสม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงอนงค์นาถ เค้ามูล ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กชายจุลจักร์ แก้วกันตี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงนันทิกานต์ ปวงคำ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงพัชรพร สมณะ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กหญิงจิตตภา ปากหวาน ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ใจเขือน

่

๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงกันญา ภักดี ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงณิชารีย์ ท้าวแก้ว ๐/๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงเมธิกา เครือน้อย ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กชายวีระพงษ์ สายใจ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กชายอภิโชติ อ่องเภา ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กชายธนกร เจนจัด ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงพลอยแท้ ขุนเพ็ง ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กหญิงชมพูนุช แสงใส ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงนัทธมน อินทะนิล ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๖ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายจีรพัส รักชาติ ๐/๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงสิริภัทร ถาวะราคม ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายพิชุตม์ ปงโกดก ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายนฤพล คำภักดี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายอชิรวิชร์ ประสม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายยศกร บุตรแก้ว ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงพิมพ์พิไล ใจการ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายเอกรินทร์ นาต๊ะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายเอกนิษฐ์ สิทธิราช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายศรีสองเมือง นวลจิง

่

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายวัชรพล มณีโชติ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงวรัทยา โชคดี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กชายณัฐพล แก้วคำมี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ ปาส้าน  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีบุญเรือง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ ปาส้าน  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงธัญชนก ศรีวิชัยวงค์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ ปาส้าน  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๑๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

รสหวาน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กชายธนภัทร โกวาฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กชายกิติพงษ์ วงค์เรือน ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กชายอิทธิพัทธ์ มาอินแก้ว

่

๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๑๙
เด็กชายอัครพล วงค์จันทร์น้อย ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายนรภัทร ศรีโวย ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายอิสระ ไชยวงค์คำ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กชายณัฐพล ลุนชัย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๒๓
เด็กหญิงปาลิดา บัวบาล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๒๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ มุงเมือง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงญาณิศา สิทธิยศ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กชายณัฐิวุฒิ ชืนตา

่

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๒๗
เด็กชายปาฎิหารย์ แต้งเก่ง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๒๘
เด็กชายวิศรุต ลาจ้อย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กชายนภดล ถาตุ้ย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายนันทวัฒน์ เหล่าแก้ว ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๓๑
เด็กชายพันธกาน วังวงค์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กหญิงสุนิสา ปญญากาจ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงวิณัฐธิญา ถาตุ้ย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ถาตุ้ย ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๗ / ๒๑๕
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ชร ๓๔๖๐/๓๗๓๕
เด็กหญิงปยวดี กวนหลวง ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กหญิงนภัสสรณ์ ศรีคำ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กหญิงอนุชิตา สุยะหน้อย ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๓๘
เด็กหญิงนฤพร พวงแก้ว ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๓๙
เด็กหญิงชวิสา ศรีโวย ๐/๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ปานาที ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงวลัยลักษ์ มูลธิดา ๐/๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ปญญาปอง ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กชายกฤษฎา โนกูล ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงวิทัญู มีใจ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงสุทธิชา สุยะฟู ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงแสงส่วย ซุนหย่า ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กหญิงชุตินันท์ รสหวาน ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงชุติมา รสหวาน ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงหอมรุน ลุงอู ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงโหย่ง นายวง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงอธิชา ปานาที ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงจิรัชญา เต็มแบบ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงปวนปรัชญ์ เทศนำ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กชายสุรวินท์ จันทร์ฟอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงพรพิมล ศรีไฉล

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กชายสุรสิทธิ

์

บริสุทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กชายภัทรชัย พุฒคง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงสนธยา สมวงค์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กชายกนกพันธ์ุ ใจอินทร์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กชายต้นกล้า รัตนอุบล

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กชายพิชัย นัลคำ

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กชายณัฐพงษ์ มณีรัตน์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

กันทะรส
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กชายปรัชญา ขันคำ

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กชายอลงกรณ์ ยานะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงกิติยาณี ทิศฉลาด

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงณัฐธยาน์ จันทร์ต๊ะ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงโยทกา สิงเหาะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงสโรชา ทาคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  
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ชร ๓๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายบรรณสิทธิ

์

ยามี ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กชายนรากร ผิดชอบ

๒๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กชายธัญกรณ์ ปกโคทานัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงศุทธินี โมธรรม

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กองคำ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงวิภาวรรณ จันทร์แก้ว

๑๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงธวัลย์รัตน์ แปงเมือง

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงธัญญดา พรหมจักร

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กชายพีรวัฒน์ ฉิมมาลี

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กชายทนงศักดิ

์

อ่อนจ๊อด
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กชายณัฏฐชัย เรียบร้อย

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๘๑
เด็กชายณัฐพล งามเมือง

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๘๒
เด็กชายศิวกร สุขสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กชายประกายพล ยารังษี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กชายวรกิตติ

์

ใจบุญ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๘๕
เด็กชายนัตพงษ์ ศรีสองสม

๑๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กชายธนาดล แสนสล่า

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กชายนภดล มะหินชัย ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๘๘
นางสาววนาลี บุญแรง

๖/๑๒/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๘๙
นางสาวบุญญิสา ทิพย์คำ

๒๘/๘/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๙๐
นางสาวกนกวรรณ แสนศิริ ๒/๙/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๙๑
นางรุ่งจิตร ลือยศ

๑๔/๘/๒๕๑๓
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๙๒
นางอรทัย สมนาม ๑๐/๙/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๙๓
นายเสมียน แก้วอนันต์ ๕/๑/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๙๔
นายสุริยัน ยารวง ๖/๕/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๙๕
นางสาวกนกพร ปญญางาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๙๖
นางสาวกรรณิการ์ อินทร์บุตร

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๙๗
นางสาวกาญจนา ยามี

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๙๘
นายจิตามร ผำนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๗๙๙
นายเจษฎา ท้าวอินทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๐๐
นายเจษฎาวุธ กุสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๐๑
นางสาวจุฬาลักษณ์ ละหล้า

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๐๒
นายณัฐดนัย ใจแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๐๓
นางสาวณัฐพร คำงาม

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๐๔
นางสาวณัฐชยา โกลาเพ็ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๙ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๘๐๕
นายณัฐพงศ์ แก้วศักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๐๖
นางสาวทัศนีย์ ไชยวรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๐๗
นางสาวทัศนีย์ จันทร์ต๊ะภา

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๐๘
นางสาวธิดารัตน์ ยารวง

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๐๙
นายนัทธพงศ์ วงค์เขือน

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๑๐
นายนันทวัฒ เจริญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๑๑
นายนราธิป กางการ

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๑๒
นางสาวนันทิชา นอรัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๑๓
นางสาวนภาพัฒน์ ฟูมูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๑๔
นางสาวปนัดดา ยะฝาง

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๑๕
นายปฏิภัทร ปจดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๑๖
นายพริษฐ์ คำงาม

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๑๗
นางสาวพรประภา ขาวฟอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๑๘
นางสาวภัชราพรรณ เปงเรือน

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๑๙
นายภัทรกฤษณ์ เปงเรือน

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๒๐
นางสาวเยาวพา คำรัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๒๑
นางสาวรัตนาวรรณ จันทร์แก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๒๒
นางสาวรุจิรางค์ งามเมือง

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๒๓
นางสาววิญาดา นาเมืองรักษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๒๔
นายวุฒิไกร เหง้าแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๒๕
นางสาววริสรา เชือเมืองพาน

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๒๖
นางสาวศรุตยา พาไธสง

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๒๗
นางสาวศุรดา ปาติตัง

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๒๘
นางสาวศศิกานต์ มะโนวงค์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๒๙ นางสาวศิริพรรณยุพา
ชัยพนัส

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๓๐
นายศรราม สวัสดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๓๑
นายศรีสง่า วรรณา

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๓๒
นายสุรชาติ กลางโคกกรวด

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๓๓
นางสาวสุดารัตน์ ประภาเวสัง

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๓๔
นางสาวสุชานาฏ ศรีบุญชู

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๓๕
นางสาวสุวิชาดา พรหมนุ่น

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๓๖
นางสาวหนึงฤทัย

่

วงค์ไชยา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๓๗
นางสาวอริยา ขามประไพ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๓๘
นายอาทิตย์ เกิดทรัพย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๓๙
นางสาวเอมผกา หมันดี

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๐ / ๒๑๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงวรดา เผ่าทะชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๔๑
เด็กหญิงเทวาพร เส้งสัน

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กหญิงรวีกร แสงสว่าง

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๔๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุริยะวงค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๔๔
เด็กหญิงดวงอัมพร อินทร์บาล

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงนิภาวัลย์ วงค์เวียน

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ คงเกษม

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๔๗
เด็กหญิงพัชรวดา เขือนเก้า

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๔๘
เด็กหญิงอภิสรา ดอกไม้กุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงภัทรวรรณ คุ้ยเอียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงภูตะวัน มณีเครือ

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงชนิสรา พูลสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๕๒
เด็กหญิงชญาฎา ณ ลำพูน

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กชายโดมินิก ดอลล์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กชายธนา ธิว่อง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๕๕
เด็กชายจิรายุ ไอยรา

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๕๖
เด็กชายวุฒิชัย ชัญชาติ

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กชายชิษณุพงษ์ ยะแสง

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กชายอชิตพล อ้อยหวาน

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๕๙
เด็กชายชุติมันต์ วงศ์ดาว

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายไทเทียน ลิม

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กชายปภังกรณ์ ตาคำ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กชายไชยภพ สัจเดช

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๖๓
เด็กชายธีรภัทร ธิมาไชย

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๖๔
เด็กชายณัฐพล พรมติบ

๊

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสนล่า

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงกมลรัตน์ ถานะกอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ถานะกอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงธันยภรณ์ แสนอินต๊ะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงนพรัตน์ สมทัด

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงทัณฑิกา ฟนเฟอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กหญิงปากีรนัย งามบ้าน

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กหญิงจารุวรรณ ปาระแสง

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงธัญสุดา ปญญายะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงพริงพัดชา

้

หน่อสุวรรณ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๑ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กหญิงบงกต คำมูล

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กหญิงนิชนันท์ บุญธรรม

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงญาดาวดี จันธิมา

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงญาณิน มัทวาธิ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กชายก้องภพ รู้ทำนอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายชาญวิทย์ ปนสาร

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กชายชยภัทร เตจ๊ะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กชายณัฐภัทร มาฟู

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กชายภานุกร วงค์ผัด

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กชายดนุสรณ์ พิละไพร

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กชายพันธวัช ศรีปญญา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กชายจิรภัทร พันธ์ผล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กชายเสริมคุณ กออำไพ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กชายภานุพงศ์ ภักดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กชายจักรินทร์ ถานะกอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายธีรยุทธ พาไธสง

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กชายฉัตรดนัย แย้มสุคนธ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายจิรัฐิติพล เสนาปา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ธิรินทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

จินะการ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักปาแดด ท่านำ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กหญิงกัญญาฉัตร ชาพรม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กชายกิตติพงษ์ ฟองมูล

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายกิตติศักติ

์

สุยะฟู
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงคำน้อย นามแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ คำแขก

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายจาย นายมล

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายเจษฎา ทรายมูล

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงชลดา จักร์พนม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายชนาเมธ เมืองคำ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงชนันลักษณ์ ไชยสุข

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายณัฐชัย มานะเกียรติกุล

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงณัฐริกา ขวดทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงณัฐชนันท์ เข็มขาว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ศรีเมืองมา

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายเดชฤทธิ

์

อภัยกาวี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๒ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายธนภัทร ภุณะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กหญิงธนภรณ์ นิมศิริสุอรรณ์

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กชายธีรภัทร สัมพันธ์นุกูล

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงนิจญากา ไทรสง่า

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กหญิงปวีณา กองทา

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กชายปณณวิชญ์ กตัญู

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กชายพัทธพล กุณา

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงพิชญา ศรีลิ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงพรณิตรา ทาหลง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วสมนึก

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงภีรดา สายปญญา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๒๑
เด็กชายภูสิทธิ สุนันท์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๒๒
เด็กชายภูมิรพี คงกระพัน

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีโยธา

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กหญิงเมขลา นารอด

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายรัฐภูมิ พรมสาร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กหญิงระพีภัทร พรมตัน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กชายรพีพัฒน์ นพรัตน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กชายวิศรุต กองแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงวิศรุตา กองแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายวันชาติ สังข์สีเหลือน

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงวันวิสา แก้วประมูล

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงสรรเพชุดา กตัญู

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงสิริวิมล มหาวัน

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงสุมนต์รัตน์ มาลัยสาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กหญิงสุนิสา ปญญาติบ

๊

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กชายอภิรักษ์ นกปน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กหญิงอรทัย สารเก่ง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงอริสา กะทง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กชายอภิวิชญ์ โพธิวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายอภินันท์ สุนันท์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กชายเอกราช ปาเจริญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กชายกฤติภูมิ สุภาษา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กชายชลดรงค์ อินเอ้ย

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กชายเตชินทร์ วรสวาทดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๓ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กชายธนภัทร จ่อแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กชายธีระพงค์ ถินถลาง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กชายนภัส เปล่งใส

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๔๘
เด็กชายปรวัฒน์ โกวฤทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กชายพัชรดนัย ใยสำลี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายพีระพงศ์ โกวฤทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายพรรษกร เชือเมือง

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๕๒
เด็กชายเมธิชัย สมบูรณ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กชายอนุวัติ ปงมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กหญิงณัชกานต์ ธรรมนิยม

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงธนพร เพียขันทา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๕๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ยาดีวงค์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กหญิงพรรณิดา พรหมมินทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงรุ่งนภา นามแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงวิชญาดา จ่อแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายกิตติกร กองแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กชายณัฐพงษ์ สิทธิสิงห์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กชายนวพล บุญกำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายชนิกานต์ ใจหล้า

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๖๔
เด็กชายจิตติพรธ์ เตยไธสง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กชายวุฒิเดช จันทวรรณ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กหญิงศิริวรรณ จันทศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

ไชยโพธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ อินทนะ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กชายวิษณุเทพ อยู่บู่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายกิตติคุณ นามา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายจักรี พรมพันธ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๗๒
เด็กชายฐิตินันท์ ปตตาฝาย

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายนนทพัทธ์ พาไธสง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายพัสกร คิดได้

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายรังสรรค์ ไปหนี

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๗๖
เด็กชายศิริราช ทุ่มนานอก

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กชายสรธร ศักบุตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กชายอนุวัฒน์ สีคำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กชายภานุพงศ์ อินทร์จันทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๔ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายภูวนารถ ธรรมบริวัฒน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กชายอนุวัชท์ พรามไธสง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กชายชญานนท์ นนทะคำจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๘๓
เด็กหญิงอรนลิน คงไธสง

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๘๔
เด็กหญิงธนิดา สุดาจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงเบญจพร โคตรปาลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กชายโภคิน สนธิ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๘๗
เด็กชายชัยวัฒน์ เสียงเลิศ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๘๘
เด็กชายณัฐภูมิ ทุมาศิลป

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๘๙
เด็กชายพัชรพงค์ แวดไธสง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายวายุ กายสิทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๙๑
เด็กชายอภิชาต บัวงาม

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กชายอภิทรัพย์ ภาระหันต์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กชายอภิรักษ์ พลยามา

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงญาณภัทร ปกจุมปู

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๙๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ สมอนา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงธิติการ ดีมาก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงรัชนีพร ระยับศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กหญิงระรินทิพย์ ทุรินไธสง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๓๙๙๙
เด็กหญิงกิตติมา ศรีนาม

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีภูมาตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงกัลย์สุดา วิชิต

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงเบญญาภา กามิง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงภัทรวดี รักศิลป

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงอวรรษดา ไอยรา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงสุรัสดา ขามประไพ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงอรัชมล พรามไธสง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เจริญผล
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายขจรวุฒิ ภูมิพันธ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายพิเชษฐ์ โคตรมาลี

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กชายสุพจน์ โสมรุด

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายวิทยา บุรีรัตน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายวิรชา วิเศษ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายลัคนทิน เตจา

๑๒/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ โพธิจันทร์

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๕ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สัมมาสะโก

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงนำฝน วงค์เทพ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงปยะพร บุตรวิเศษ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงพิยดา ปาติตัง

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ไปนี

่

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงสายอรุณ ศรีษะ

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงสิวลี สุขบำรุง

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงกมลวรรณ ปตตาฝาย

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๒๓
นายจีรพัฒน์ ปตตาสัง

๑๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๒๔
นายสุบรรณ์ เมืองนาม ๑/๔/๒๔๙๑ โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงศศิวิมล ยามี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายกฤตเมธ ภาคภูมิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายณัฐติกร คำปาแฝง

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายพงศกร อินต๊ะยศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายธีรมนตรี ท้าวชัยมูล

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายนนทวัฒน์ ทองยาน

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงกฤษณา ยาไทยสงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงกฤษณา สลีทองสม

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงจิรนันท์ เตโจ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงปาริษา คำจันทา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงพริษา พรหมจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงวรัมพร เมืองพรหม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายเอกพันธ์ ยารวง

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายสันติภาพ หน่อแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงกวินธิดา กันทะคำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงบันฑิตา อุ่นนันท์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงปรัศมน ยามี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายศุภกร ปูดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายณัฐภัทร อยู่ทะเล

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายปุณวัชร วงศ์ฮาด

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายปรเมศร์ ท้าวชัยมูล

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงจิตรกัญญา กระทง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายเขตโสภณ แก้วปน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงนัฐกุล ตรัสสุภาพ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงฐิติญา กระธง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๖ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงปาริฉัตร เจริญทรัพย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายมนัสวิน ยอแสงรัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายนวพรรษ ยามี

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กชายสิปปกร สีสิทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงครองขวัญ ปงคำลือ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงณัฐชยา มีพวง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงภัทรริดา วัชรานนท์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงวรัญญา เจียมตัว

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงศิราศิณี ลิลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายธัญยธรณ์ วิรัตน์เกษม

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญคำภา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายนิธิศ ชวนอาจ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงกุลฑีรา มาฟู

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธิ

์

แสนเผ่า
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงเรือนทิพย์ พอรินทร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายนพรัตน์ อินทร์บาล

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายสิรวิชญ์ วงค์เทพ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงนภัทร กายาไชย

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงสุทธิตา ปูดี

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายนพกร บุญสิงห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายธราธิป เรือนทอง

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงพัณณิตา บำรุงนา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงวรรณิดา หมันไร่

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงพิตตินันท์ คำปว

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 (ปาแดด) ศรีชุมประชา  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายประกิต นักหล่อ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กชายนวพล ฤกษ์อาษา

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายกฤฒิศักดิ

์

ใจด้วง
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายพศิน คำภีระ

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายจานุวัฒน์ ไชยรัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายรุ้งเกียติ กิติมา

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กชายธราเทพ ยารวง

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กชายศิวัช มณีวงศ์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายศิวัฒนา มาฟู

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ ท้าวชัยมูล

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงวนิดา ฟูแสง

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๗ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงสุพิชญา หินเขียว

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงยุพเรศ เตจะ

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงณัฐชยา คำภีระ

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงตรีชฎา คงภักดี

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงสุชานันท์ ขันติกิจ

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงปานขวัญ พญาราช

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายพัชรพงษ์ เชียงโส

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กชายรัชภูมิ ยามี

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายกันทรากร เชียงโส

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายกฤษฎา วงค์ยวง

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายอดิเทพ สุขสวัสดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายมณฑล สืบดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กชายนัทที จันทิบูรณ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายกันทะชัย คำอ้าย

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กชายภูมินทร์ ไปรเวทย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ดันเมฆ

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงธันยธร ยามี

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงสุนิษา ไชยวัน

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงอาทิตยา กามิง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ธุวะคำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงพนิดา ประถมวงศ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงอชิรญา มาฟู

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงดมิศรา ดอนทิพย์ธรรม

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายชยณัฐ จันทรัตน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๐๙ เด็กชายประเสริฐวิทย์
ปงมะจักร

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายจักรภัทร ปงมะจักร

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ครูบา

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๑๒
เด็กหญิงลลิดา กันทะสิงห์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงดนุพร มันเหมาะ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงอาทิตยา ทองเลิศ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงปรารถนา ฉันทไพบูลย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วรรณสาร

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กชายกิตติพงศ์ แซ่เท้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กชายสรยุทธ แซ่ว่าง

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กชายณัฐพล แซ่เฮ้อ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๘ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กชายชานนท์ แสงซ่งพงศ์พันธ์ุ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๒๑
เด็กชายศักดิพล

์

แซ่มอ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กชายรักชาติ แซ่ย่าง

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๒๓
เด็กชายน้องชาย แซ่ท่อ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๒๔
เด็กชายพีรภัทร ศรชัยปญญา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๒๕
เด็กชายไพโรจน์ แซ่เล่า

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กชายสุวัฒน์ชัย แซ่ว่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๒๗
เด็กชายดนุสรณ์ แซ่ย่าง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๒๘
เด็กชายสุรเดช แซ่ลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กชายเจริญ แซ่โซ่ง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายก้อง แซ่ย่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๓๑
เด็กชายกิงศักดิ

่ ์

แซ่โซ้ง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๓๒
เด็กชายกวีวัฒน์ แมงไธสงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายฉัตรชัย ฉัตรนาถวรกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่เห้อ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๓๕
เด็กชายนรวิชญ์ แซ่ย่าง

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๓๖
นายวุฒิพงศ์ เลาว้าง

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๓๗
นายวีระพงษ์ แสงลี

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายชญานนท์ แซ่ย่าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๓๙
เด็กชายชนะศักดิ

์

ศรีพงศ์สานต์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายจีนู่ แซ่ว่าง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กชายสุชาติ จะอือ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กชายไตรทศ แซ่จัง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ แซ่หยี

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กชายอภิชาติ แซ่โหล่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กชายสมเดช แซ่ลี

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๔๖
นายสมรักษ์ แซ่ซ้ง

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๔๗
เด็กชายทาวงค์ แซ่ว่าง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กชายโภคิน แซ่เฮ้อ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กชายคมชาติ แซ่เจียง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายเชาวลิต แซ่ย่าง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๕๑
เด็กชายชนากร แซ่หยี

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กชายวรพล แซ่หยี

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๕๓
นายอาแล แซ่ลี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๕๔
นายดาวิทย์ แซ่เฒ่า

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๙ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๑๕๕
นายชาติชาย กตเวทิตากุล

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๕๖
นายจักกฤษณ์ ดัดถุยาวัตร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๕๗
นางสาวสุกัญญา รุ้งดี

๒๐/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๕๘
เด็กชายวิศรุต แสงคำ

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กชายไชยวัฒน์ วรรณลี

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายยำมะ นามแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงฟองเงิน ลุงจอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กชายศิรวัช พรมชัย

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กหญิงณัฐธิดา สาใจ

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายธัชพล เมืองแวง

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงกนกพิชญ์ ชูปลอด

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กชายวิชิต พุทเสน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กชายสุทธิพงษ์ แจ่มใส

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กชายนิธิพันธ์ มามูล

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กหญิงญาณัจฉรา เกษร

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงปริศนา งามพารา

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๗๑
เด็กหญิงพิมพิกา น้อยพุฒ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายอ่อง นามติบ

๊

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กหญิงมุ่ง นามติบ

๊

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๗๔
นายเครือ ลุงหลวง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๗๕
เด็กชายธนภูมิ มัศยามาศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กชายชาดา ชัยปา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุรินแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๗๘
เด็กหญิงปาริฉัตร งามพารา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๗๙
เด็กชายเครือแดง นามติบ

๊

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงซินศิรา หมัดจิ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กชายธนพร ประทุมบาน

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กชายรชต คำตือ

้

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๘๓
เด็กชายบุญญวัฒน์ ใจยา

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กชายณัฐดนัย คำใจใส่

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กชายเกียรติภูมิ นามสาม

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กชายปฐพี ปวงคำ

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๘๗
เด็กหญิงพิมนมาศ คำชุ่ม

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงสุรีย์มาศ สันษา

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงนภัชรา ปนเทพ

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๐ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงพีรดา ศรีรัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๙๑
เด็กชายธเนศพล อาริยะ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กชายนนทพัทธุ์ มูลเรือน

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงพรนิภา สุขปอ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงระวิวรรณ รุ้งดี

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๙๕
เด็กหญิงปุณญิศา ตันผัด

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กหญิงปาณิศา วงศ์บุญมา

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงสุนิษา หมืนคำ

่

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงสุรางคนา วงค์ผา

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๑๙๙
เด็กชายธนกฤต แซ่นะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กชายนนทวัฒน์ ชัยมาศ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายนิธวุฒิ แสนมูล

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงกรวรรณ ศรีวงษา

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงนภสร กมลนัด

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายชัยชนะ แซ่กอ

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายณัฐพงศ์ อารีวงค์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กชายศุภกิจ รุ้งดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงจุฑามาศ นาคลังกา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงฐิตินันท์ กันธจักร์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงวริศราพร สุดำภา

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงชนกวนันท์ บาอุ้ย

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายจีรศักดิ

์

แซ่ลี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กชายธงชัย ภาณุกรพรพงศ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๑๓
นายวิชัย ภาณุกรพรพงศ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงจารุวรรณ เชอหมือ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๑๕
นายทองอินทร์ อรัญวาสน์

๐๔/๑๒/๒๔๙๐

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๑๖
นายศรีวงค์ จิตเกษม

๐๓/๐๒/๒๔๙๒

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๑๗
นายหนูเพชร สิทธิเสนา

๐๗/๐๒/๒๔๙๒

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๑๘
นายสุดชา อรัญโสต

๓๑/๐๘/๒๔๙๙

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๑๙
นางลำดวน อนันต์เอือ

้

๐๕/๐๒/๒๔๙๓

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๒๐
นางไพรวรรณ์ นาสมทรง

๑๑/๐๔/๒๕๐๐
ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๒๑
นางทองสอน ศรีเทพ

๓๐/๐๕/๒๕๐๕
ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๒๒
นายสว่าง อุตรชน

๑๑/๐๒/๒๕๒๔

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๒๓
นางสาวสิริพร เมือวงค์

๐๑/๐๕/๒๕๒๔

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๒๔
นายวศิน มาเทียง

่

๐๑/๐๘/๒๕๓๓

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๑ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๒๒๕
นายศุภฤกษ์ ฤทธิแผลง

๓๐/๐๘/๒๕๓๒

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๒๖
นายยุทธศาสตร์ สินทร

๐๗/๐๔/๒๕๓๖

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๒๗
นางวิภารัตน์ ศรีไว

๒๓/๐๕/๒๕๑๓

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๒๘
นางสาวนัดดาวัลย์ จันทร์จำนงค์

๑๙/๐๙/๒๕๓๓

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๒๙
นางภัทราภรณ์ ใจนวล

๒๓/๐๗/๒๕๒๑

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๓๐
นายอนุสรณ์ สลีสองสม

๓๐/๐๘/๒๕๒๙

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๓๑
นายพิรุณ ฤทธิแผลง

๒๖/๐๔/๒๕๓๗

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๓๒
นางสาวทิพาพร ปญโญ

๐๑/๑๒/๒๕๓๓

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๓๓
นางศิริพร ศิริโนนรัง

๒๑/๐๗/๒๕๓๒

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กชายพัชรพล ปนบ่อละ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กหญิงพิมพเมกา รืนสุคนธ์

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงเบวรี ซืองาม

่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงชัย
วัดไชยราษฎร์สำราญ

 

ชร ๓๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กชายกนกศักดิ

์

ปอเต็ม
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงชัย
วัดไชยราษฎร์สำราญ

 

ชร ๓๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงพลอยนภัส อัคราชศรี

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงชัย
วัดไชยราษฎร์สำราญ

 

ชร ๓๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กชายจิตติพัฒน์ ชวนเสนีย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงชัย
วัดไชยราษฎร์สำราญ

 

ชร ๓๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายวทัญู สุวรรณประภา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงชัย
วัดไชยราษฎร์สำราญ

 

ชร ๓๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กหญิงปยนันท์ พุ่มพนม ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กชายภานุวิชย์ พุ่มพนม

๑๓/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กชายศรายุทธ อ้อมนอก

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กหญิงฐิตาพร กอนแสง

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กชายอนุชิต อินต๊ะรัตน์

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กหญิงนราพร อุดมพล

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงขวัญหทัย เพิมสุข

่

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กชายพัชรพล หมันดี

่

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กชายวรการณ์ กันสีชา

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กชายศิริวัฒนา ศรีสุวรรณ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงนภัสสร ไชยบัน

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กชายภูมิรพี ศรีเขียว

๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กชายสมพร สีฟา

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ภูกองชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กชายปราญชรัตน์ อวดร่าง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กชายเกรียงไกร ดอนจันทร์โคตร

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กชายนที ขัดสี

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กหญิงปยพร ปงหาญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กหญิงเนตรนภิศ ประชานุกูล

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๒ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กชายสกลกรานต์ ยะแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๖๑
นายสมศักดิ

์

ฟาสนัน

่

๒๗/๐๕/๒๕๐๖

กศน.อำเภอเวียงชัย วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๖๒
นายสวัสดิ

์

กันทับ
๒๑/๐๕/๒๕๐๔

กศน.อำเภอเวียงชัย วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๖๓
นายศักรินทร์ วงศารัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๐
กศน.อำเภอเวียงชัย วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๖๔
นางจันทร์มี จำเริญใหญ่

๒๕/๐๒/๒๕๑๑

กศน.อำเภอเวียงชัย วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๖๕
นายอินจันทร์ บุญกำ

๒๐/๐๓/๒๕๐๙
กศน.อำเภอเวียงชัย วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๖๖
นายอรุณ ยศอินต๊ะ  กศน.อำเภอเวียงชัย วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๖๗
นางปาริชาติ ลือเมืองมา  กศน.อำเภอเวียงชัย วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๖๘
นางสาวขนิษฐ์สุดา ประกอบแสง

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเวียงชัย วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๖๙
นางสาวจิรสุดา กองวงค์

๑๔/๐๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเวียงชัย วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๗๐
นายอินจันทร์ ดามัน  กศน.อำเภอเวียงชัย วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๗๑
นายวิชัย สุยะ

๒๖/๐๙/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเวียงชัย วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กชายณัฐพนธ์ ปราบปราย

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

กศน.อำเภอเวียงชัย วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๗๓
นางสาววิไลวรรณ ปาเรือน

๐๖/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเวียงชัย วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๗๔
นางสาวณัฐชนก ทองคำ

๑๐/๐๔/๒๕๔๐
กศน.อำเภอเวียงชัย วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๗๕
นางสาวสุกัญญา ลาหุ่นะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเวียงชัย วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๗๖
นายเจษฎาพงษ์ ราชสมบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเวียงชัย วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กหญิงกัลยา ไกรยันต์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กหญิงดารินทร์ จันทะนี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๗๙
เด็กหญิงพร แสงคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงพิชญาภา พวงคำไพโรจน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กหญิงมินตรา สุพรมอิน

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กหญิงสุพรรณษา อินทจักร

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงนิด นามรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๘๔
เด็กชายสุรชัย ราชสมบัติ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กชายพิชิตชัย เสนปญญา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กชายอภิชัย พลสวัสดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๘๗
เด็กชายปาณัสม์ ภูมิพันธ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๘๘
เด็กชายกฤตพน มังมี

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีวิชัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงกนกรดา ขยันดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงชิดชนก ไชยเลิศ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงธนิษสา ปาละ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงรุจิรา กันศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กหญิงจิรัชญา เครือมี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๓ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๒๙๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ตุ้ยสุรินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๙๖
เด็กชายศราวุธ วงศ์ขัติย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กชายนิรัตน์ หนูโหยบ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๙๘
เด็กหญิงปริณดา เครือสาร

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๒๙๙
เด็กหญิงภควดี ปนหล้า

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายธนกฤต ขัติยะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงนำหวาน สายวัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงวิราศิณี ปนทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงวรรณวิสา ใจศรีธิ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ ต๊ะกูล

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายพีรพล มาลัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายดิชพงศ์ พยายาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงณิชานาฎ การินทร์ตา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายธนากร ขอปองกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองชุม วัดเมืองชุม  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิงหา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายจักรภัทร์ ชุมแปง

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๑๑
เด็กชายณัฐชัญ ทานะผล

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ดอนชัย

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กชายรชตะ ชัยลังกา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๑๔
เด็กชายศรัณย์ ดวงดี

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๑๕
เด็กชายอุเทน เตจ๊ะปตุ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๑๖
เด็กหญิงกันตา เซสอ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กหญิงณัฐธัญญา เกษรพรรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๑๘
เด็กชายฉัตรชัย แก้วสาร

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กชายราเชนทร์ เกษรพรรณฺ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายวันชนะ ไชยลังกา

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงกิตติธรา คำแก่น

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๒๒
เด็กหญิงจิตรานุช อินต๊ะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงธัญชนก พงษ์ศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงปทิตตา ศิริ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงเอริญา ทิพย์แก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๒๖
เด็กชายภูพิงค์ โพธิเจริญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๒๗
เด็กหญิงจิรารัตน์ ราบรืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๒๘
เด็กชายภูมินันท์ แก้วตา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กหญิงสุชัญญา หลงลืม

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๔ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กชายพัชญ์ คงฤทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๓๑
เด็กชายพิชญ์ คงฤทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงสุนิษา ไพรสันเทียะ

๊

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๓๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เกินทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๓๔
เด็กชายปริเยศ ราชชมภู

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๓๕
เด็กชายพงศกรณ์ เฒ่ามูลละ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กชายอภิวัฒน์ โคตรภักดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๓๗
เด็กหญิงลลิตา รัตพลที

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กหญิงธัญพิชชา สุริยนต์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กชายภูธน ไชยมงคล

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงปวริศา ชัยพิทักษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงน้องหอม บุญยง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กชายมงคลศักย์ หมูชินะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กชายเตวิชญ์ อินคำฟู

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงค์เคียน

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๔๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ธร บุญเลิศ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๔๖
เด็กหญิงชุติกาจญ์ อินต๊ะพิน

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ ช่วยสงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กชายสุทิวัส หวังคำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงนงลักษณ์ บุญนัก

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายธนากร บุตรบุญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กหญิงพิชญา คำเงิน

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กชายสุริยา ราชสมบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๕๓
เด็กชายอรชุน สายสิงห์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๕๔
เด็กชายวัชรากร ทาสี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กหญิงวรวรรณ ทาสี

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงลักษณารีย์ ทวีเดช

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๕๗ เด็กหญิงศิริประภาพร
ธรรมแท้

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเวียง วัดศรีเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๕๘
นางสาวนิศาชล ดีภา

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดสันสลิด  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๕๙
นางสาวประวีณา ไร่กันทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดสันสลิด  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กชายธนธรณ์ มะโนรมย์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กหญิงมัลลิกา ศิริยาใจ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กหญิงฑิฐติมา บำเพ็ญ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กหญิงพิชามญชุ์ บัวใจ

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ริอ้ายคำ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๕ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๓๖๕
เด็กหญิงวิชญาดา กาวิโล

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๖๖
เด็กหญิงจิดาภา ทองทา

๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กหญิงลออรัตน์ ศิริยาใจ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๖๘
เด็กชายภัทรชัย จอมแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กชายศุภณัฐ หน่อคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายฐิติโชติ ภิราสอน

๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กชายเจนวิทย์ อินต๊ะรัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๗๒
เด็กชายณัฐพล คำจ้อย

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๗๓
เด็กชายภัชรชนนท์ ภัทรดำรง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กชายนฤทธา เสนา

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๗๕
เด็กหญิงชนิญาดา วงค์ใจแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๗๖
เด็กหญิงภัชรชญา ภัทรดำรง

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๗๗
นางสาวกรรณิการ์ จอมแปง

๐๓/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๗๘
นายกำพล สิทธิ

๐๗/๑๒/๒๕๓๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๗๙
นางสาวปลิตา ฝปากเพราะ

๐๙/๐๒/๒๕๓๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๘๐
นางสาวพัทรินธร พิมพาสาร

๑๒/๐๖/๒๕๓๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๘๑
นายโยธิน แก้วก๋า

๓๑/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๘๒
นางอนงค์ จุมปู

๐๖/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๘๓
นางสาวศิริลักษณ์ จิตต์กัน

๑๖/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปญญาไว

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๘๕
เด็กชายเกรียงไกร ไชยกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๘๖
เด็กชายกิตติพงษ์ ฟองสมุทร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กชายกรกวี เทพประสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงกานต์ธิดา นันกี

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงกัลยาณี สุภามณี

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กชายกิตติกรณ์ พุทธจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงจารุวรรณ์ ใจดี

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๙๒
เด็กชายจิตรภานุ วงค์ษา

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๙๓
เด็กชายชัยจรัสวงค์ พรมสี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๙๔
เด็กชายฐิตินันท์ พุธสี

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กหญิงณัฐสินี แสงมณี

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๙๖
เด็กชายธนบูรณ์ เขือนเพชร

่

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๙๗
เด็กชายธนภัทร หินสม

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๙๘
เด็กหญิงธนัญชนก มโนริน

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กชายธีรนัย ขุนศรีรอด

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๖ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์กล้อย

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กชายปรพงษ์ ใจคำ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายประภัสพงษ์ จันทร์วัน

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงพรชนก วิญญาพรม

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายภานรินทร์ หินอ่อน

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายภูวิศ อุภัยเพ็ชร

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กชายรชต เมืองเสริม

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กชายอธิภัทร โพธิสา

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๐๘ เด็กหญิงกาญจน์เกล้า
แก้วสีสด

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงชญานิน เขือนคำ

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายชาติกระกาล แก่นเกตุ

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๑๑
เด็กชายณัฐพัฒน์ ลาโต

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๑๒
เด็กหญิงนิภาภัทร์ ทะลิน

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กหญิงพัชรพร แซ่เติน

๋

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทร์กลาง

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๑๕
เด็กชายพัทธพล ไพยราช

๐๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๑๖
เด็กชายพิชุตม์ วันชัย

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๑๗
เด็กหญิงอิศโรสิณีย์ ดาวสนัน

่

๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กชายเหมันต์ เทพสุริยะ

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
บุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๑๙
เด็กหญิงสุทธิกัลยา ไชยสอง

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กชายธนพลธ์ ธรรมเสนา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กชายธนพัฒน์ คำสมุทร

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงกัลญา คำมูล

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๒๓
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ตุลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๒๔
เด็กชายชานนท์ พัฒนแสง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กชายสรวิชญ์ ชืนใจ

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กชายอดินันท์ นันไชย

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๒๗
เด็กหญิงฐิติภา ขันจันทร์แสง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กหญิงทิพากร สายสุวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงพิชญา คำจ้อย

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงวนิดา คำเงิน

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๓๑
เด็กหญิงสุชานันท์ แก้วมูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๓๒
เด็กหญิงเอือมเดือน

้

แสงจันทร์วรโชติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กหญิงเอือมนภา

้

วงศ์สุวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กชายกฤษณะ สมบูรณ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๗ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๔๓๕
เด็กชายคูณธนา ใจเขือน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กชายชยางกูร ยาวิราช

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายชูศักดิ

์

ใจยืน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กชายฌอซิน ตังอู

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กชายณัฐพล ดอนเลย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายธนา สุขอินทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กชายธีระศักดิ

์

จันทร์โท
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๔๒
เด็กชายบุลวัชร แก่นจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๔๓
เด็กชายบุญฤทธิ

์

สวัสดิสกุลไพร

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กชายศรยุทธ กาบแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงกนิษฐา อุ่นศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๔๖
เด็กหญิงกฤติพร นันต๊ะรัตน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๔๗
เด็กหญิงจิดาภา เหลือพัด

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กหญิงณัชชาภัทร ปงรังษี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กหญิงณัฐธิดา สุภาวงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงภรณ์ชนก แก้วอ้าย

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๕๑
เด็กหญิงภาสินี เปงขวัญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กหญิงมณิสรา บัวใจ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กหญิงราตรี สุวรรณ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๕๔
เด็กหญิงวรัทยา มีใจ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๕๕
เด็กหญิงวริศรา ใจโส

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กหญิงวันวิสา พงค์พฤทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงศรีทอง สามนวล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๕๘
เด็กหญิงศุภสิริ ประสาท

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๕๙
เด็กหญิงสุชัญญา ทรงอมรศิริ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุวรรณลอยแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กชายกิตติทัต บ่อคำเขียว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๖๒
เด็กชายฐิตินันท์ ปญญไว

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๖๓
เด็กชายดนัย จันทร์วัน

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๖๔
เด็กชายทรงวุฒิ เครือวงค์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีเสนา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๖๖
เด็กชายนเรนทร แซ่เตียว

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๖๗
เด็กชายพงศกร ไพยราช

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กชายภราดร สุภาวงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กชายวรโชติ ปนยวง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๘ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายวรากร แซ่โซ้ง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๗๑
เด็กหญิงชนกนันท์ กังหัน

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กหญิงชนากานต์ เรียนทิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๗๓
เด็กหญิงนริศรา จันทร์แก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๗๔
เด็กหญิงนำทิพย์ สิงห์ทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๗๕
เด็กหญิงพลอยสุดา ก๋าใจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กหญิงภัทรธิดา รวมทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๗๗ เด็กหญิงรัตนประภาพร
อินแก้ว

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๗๘
เด็กหญิงวาสนา เกาะแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กหญิงแสงระวี สลับศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงเอมมิกา เพชรชู

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กชายประเสริฐ อยู่เย็น

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๘๒
เด็กหญิงโยษิตา อุปรัตน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กหญิงนำทิพย์ ลุงดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กหญิงอรดา วงศ์อ๊อด

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๘๕
เด็กหญิงปยะดา อนุชิตวรการ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กหญิงศุภวรรณ ธรรมยา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กหญิงเกวลิน ตาหน่อแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กชายยศภัทธ์ ภูมิแสนโคตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๘๙
นางสาวเจ๋อ แซ่หว้า

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๙๐
นางสาวอินทิรา อรรถพลภูษิต

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๙๑
นายนฤดล เจริญชน

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๙๒
นางสาวอริสรา สุดา

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๙๓
นางสาวชรัญญา เมฆมานุรักษ์

๐๗/๐๖/๒๕๓๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๙๔
นางสาวนำฝน เลิศไธสง

๐๕/๐๕/๒๕๓๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๙๕
นางสาวศศิวิมล คำงาม

๒๙/๐๗/๒๕๓๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๙๖
นายสุทธินัย จุมปูปญญา

๐๕/๐๑/๒๕๓๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๙๗
นางสาวสุวิชาดา แซ่แต้

๐๔/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๙๘
นายวันสว่าง สิงห์ชัย

๑๘/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๔๙๙
นางสาวกุลธิดา อาษา

๐๓/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๐๐
นางคำภู วงค์สอน

๐๗/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๐๑
นายชญัปติ

์

ชุมมัชยา
๑๖/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๐๒
นางสาวทฤฒมน ฉิมนวน

๐๔/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๐๓
นายนรินทร์ธัช อินทร์วรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๐๔
นางนันทภรณ์ เปลา

๒๑/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๙ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๕๐๕
นางสาวรัตนา ชัยวันดี

๐๗/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๐๖
นางสาววิลาวัลย์ ขันทะ

๒๖/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๐๗
นางสุวรรณา มณีมัย

๒๘/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๐๘
นางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง

๑๕/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กชายธนชิต แซ่ลี

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กชายจิรทิปต์ กิลัย ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กชายทวีโชค แซ่ว้า

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๑๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ชนะชัยเจริญกุล ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๑๓
เด็กชายชัยณรงค์ แซ่เห้อ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กชายศิวัช แซ่เจียง

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กชายปรเมศวร์ แซ่ซ้ง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๑๖
เด็กหญิงมนสิชา อนุสาวรีย์ดอย

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงจันทกานต์ กันตา

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กหญิงภาวินี รวมจิตร

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงพรสวรรค์ เครือประทีป

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงฐฐิกานต์ แซ่ลี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๒๑
เด็กหญิงปาริชาติ วัชรวงศ์ภิญู ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงประทุมพร บุญมัน

่

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กหญิงจิรนันท์ วงศ์บุญชัยเลิศ

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๒๔
เด็กหญิงกาญจนา แซ่จ๋าว ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๒๕
เด็กหญิงอาริยา แซ่ซ่ง

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๒๖
เด็กชายวรเมธ ธนกรวิศิน

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กชายสิทธิพล แซ่ว้า

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๒๘
เด็กหญิงนำใส แซ่ย่าง

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๒๙
เด็กหญิงศุภนันท์ แซ่หว้า

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงศิริรักษ์ แซ่ลี

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงเมธาวี ปญญา

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๓๒
เด็กหญิงนุ แซ่ย่าง ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๓๓
เด็กหญิงกัลยา กมลาสน์บูชา

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๓๔
เด็กชายธรรมรัตน์ แสงงาม

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กชายอิทธิพล จางศิริกูล ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๓๖
เด็กชายวิจารณ์ เกษตรสุขถาวร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๓๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ ศรชัยปญญา ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๓๘
เด็กชายฉลอง แซ่หว้า

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กชายใจก๋อ แซ่เติน

๋

๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๐ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กชายทินกร แซ่ลี ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๔๑
เด็กชายไชยวัฒน์ แซ่ซ้ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กชายศักรินทร์ กาคำ

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๔๓
เด็กชายสิทธินนท์ รวมจิตร

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กชายกิตติชัย แซ่เฮ้อ

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กชายอดิศร บุญเจิง ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ จิตรนำชัย

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๔๗
เด็กหญิงพรทิพย์ แซ่เห้อ

๑๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หมันเยือน

้

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเอียน แจมปอง  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กหญิงสุกัญญา ศรแดง

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเอียน แจมปอง  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ฮุงอวน

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเอียน แจมปอง  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๕๑
เด็กชายวุฒิชัย จังจอม

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยเอียน แจมปอง  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กชายยุทธนา เวรุริยะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กชายวรวิทย์ ศรชัยปญญา

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กชายชินพัฒน์ หัตถกอง

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กชายเอกวิทย์ นุธรรม

๑๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กชายธีรวัฒน์ ชัยวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กชายศักดิชัย

์

แซ่ฟุง ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กชายนราธิป ประสานวงศ์ ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๕๙
เด็กชายศิวกร บุญเจิง

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายคฑาวุฒิ อินต๊ะปญญา

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงภัครมัย วิเศษ

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงชนิษฐา สุระ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงวรางคณา เชยบาน ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กหญิงกรพินธุ์ ทะนุบงกช

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงดารานุช บุดดี

๑๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงนิกัลยา วงศ์ชัย

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กหญิงวรรณิดา แสงงาม

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๖๘
เด็กชายทักษ์ดนัย มันคง

่

๑๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กชายกิตติพงษ์ สถานปา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กชายปติกานต์ ไชยลังการ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๗๑
เด็กชายรุตธิชัย ต๋าน้อย

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๗๒
เด็กชายทักษ์ดนัย ยาวิเลิง ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กชายกฤษฎา แซ่ฟุง

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กชายเอกราช กรรณิการ์

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๑ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๕๗๕
เด็กชายวัชรพงษ์ วัชรวงศ์ภิญู

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยปญห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กชายพีรพล ศรีจันทร์

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กชายวุฒินันท์ แซ่ฟา

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กชายอาทิตย์ ใจมีธรรมเลิศลำ

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายศุภวิชญ์ แซ่ท้อ

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กหญิงจารุดี แซ่โซ้ง ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๘๒
เด็กหญิงวิชุกานต์ มังมูล

่

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๘๓
เด็กหญิงสุปราณี เกสรกติกา ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๘๔
เด็กหญิงภัคจิรา แซ่กือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กชายธีรภพ ศิริทักษิณ

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๘๖
เด็กชายวันเฉลิม มนทา

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กชายเทวา นุ้ยสินธุ์ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กหญิงพรสวรรค์ วงศ์นภาไพศาล

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กหญิงสุชาดา เกษตรนพกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงเมขลา ขุลีหลาย

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กหญิงศศิกานต์ กลันบุญ

่

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กหญิงชลธิชา ใจอด ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กหญิงปยฉัตร วงศ์บุญชัยเลิศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๙๔
เด็กหญิงมณฑิรา เรียงยาย ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กหญิงปวีณ์กร คำมะวงศ์

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กชายศุภกิจ กาละวงศ์

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงจารุณี แซ่ย่าง

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๙๘
เด็กหญิงกรวิกา แซ่ลี

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กหญิงพิมพ์สุภา แซ่ลี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงสุปรียา แซ่มัว ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงจาริกา แซ่มัว ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๐๒
นายเจนนุวัตร นิติวิทยากุล

๒/๑๒/๒๕๓๕
โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๐๓
นายสุรพงค์ ตันต้าว

๑๖/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายพชย ขันธะ ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ทิพหนึก ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ เกิดนนท์ ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายสมพร แทนคำ

๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภิวังชัย

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงภักภิรมย์ เกิดประสงค์

๒๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๒ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงจิรนันต์ บรรลุศักดิ

์

๒๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ย่อมเยา

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๑๒ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
อินเทพ

๒๘/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๑๓ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
วรรณพรม

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๑๔
เด็กชายสิงหา คำสะอาด ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโล๊ะ โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กหญิงถาวรีย์ บุญศรี

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโล๊ะ โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๑๗
เด็กหญิงนำผึง

้

บุญสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโล๊ะ โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กหญิงศุจินทรา แซ่เล่า

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กหญิงศิริขวัญ แซ่วือ

้

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงปยฉัตร บุญมา ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กหญิงโสกัณยา บุญหลง ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๒๒
เด็กหญิงพิกุล บุษราภิบาล

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กหญิงงามพริม

้

สินไพบูลย์เลิศ
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงพรรณพร แซ่เฮ้อ

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๒๕
เด็กหญิงวรนุช ฉัตรนาถวรกุล

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๒๖
เด็กหญิงสุภาพร อุสาใจ

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กหญิงวรรณิษา อุสาใจ

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กหญิงพรพรรณ พิระคำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๒๙
เด็กชายโชคปติ อุสาใจ

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กชายเจริญกิจ รักสว่าง

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๓๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญศรี

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กหญิงเข็มทอง แซ่เฮ้อ

๒๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๓๓
เด็กหญิงจิราวรรณ แสงงาม

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงนันทิชา อุสาใจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๓๕
นางสาวบัวลม แสงสว่าง ๕/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กชายขวัญชัย ไกลถิน

่

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๓๗
เด็กชายวรเมธ แข่งขัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งคำ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๓๘
เด็กหญิงทิพวรา หมืนลาง

่

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กหญิงสุวณิดา ดงเอม

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงแสงฟา แซ่ย่าง ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งคำ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๔๑
เด็กหญิงอุ้มฤดี รวมจิตร

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๔๒
เด็กชายพีรเทพ แซ่แจ๋ว

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายธนธรณ์ แซ่พ่าน ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งคำ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กหญิงภัทรพร สิงหา

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ หล่ายงาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๓ / ๒๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๖๔๕ เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์
อินเทพ

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กชายฐิติวัสส์ อุธทโยธา

๒๗/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายวรวิทย์ ยาละ ๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๔๘
เด็กชายรวิช แหล่งสนาม

๑๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๔๙
เด็กชายฉัตรวณิชย์ บุดดี ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กชายธีรดนย์ หอมพันธ์ ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กชายศุภชัย เกษตรนพกุล ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๕๒
เด็กชายศุภณัฐ ศูนย์นอก

๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กชายสุทธิลักษณ์ รามแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กชายโกสินทร์ บุญเจิง ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กชายวรดร แซ่ลี ๕/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๕๖
เด็กชายภูรัณยู บุญเจิง

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กชายกรกฎ วงศ์ชัย ๕/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงสุทธิดา หมันพัฒนาการ

่

๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงณัชชานันท์ อินเทพ

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงกุศลิน อุ่นเรือน ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กหญิงปรียาภัทร ขันทะ

๑๒/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ปุนทอง

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กหญิงภานุดา แซ่อึง

้

๒๓/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๖๔
เด็กหญิงธนัญญา สมควร ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๖๕
เด็กหญิงพลอยวริน ชินนูทิศ ๗/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กหญิงณัฐธัญญา วิวิธเมธีวงค์ ๔/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กหญิงพรไพลิน ธนกรวิศิน

๒๗/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กชายปยะ แซ่ซ้ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๖๙
เด็กชายณัฐพล มนัสปติสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายธวัชชัย แซ่ฟุง

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กชายภัทรพล นุธรรม

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๗๒
เด็กชายสิทธิชัย บุดดี ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๗๓
เด็กชายจิรายุ แซ่เล่า

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กชายศรายุทธ แซ่หว้า

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กชายยุทธศาสตร์ คมศักดิสถาพร

์

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๗๖
เด็กชายอภินันท์ แซ่ม้า

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กชายสมชัย แซ่เฮ้อ

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กชายจ๋า แซ่เล่า ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กชายศรัญยู แซ่ลี ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๔ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายศัรศักดิ

์

แซ่ลี
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กชายยุทธพงษ์ แซ่ย่าง

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กชายบุญฤทธิ

์

แซ่จ๋าว
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงวรณัน แซ่หว้า

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๘๔
เด็กหญิงวรัชยา หัตถกอง ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๘๕
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ แซ่ซ้ง

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กหญิงหน่อย บุญเจิง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๘๗
เด็กหญิงปรีดา แซ่เฮ้อ

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กหญิงแววดาว แซ่หว้า ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กชายตะวัน แซ่โซ้ง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายธนทัต ทาไทสงค์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กชายพีรพัฒน์ วิไลหอม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๙๒
เด็กชายทานุทัต ขันศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กชายธีรเทพ วรรณวงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายภูมิรพี เชือเมืองพาน

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๙๕
เด็กหญิงสิริพรรษา คำปวง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กชายวรพล พุกำพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กชายมงคล ยอดคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงปพิชญา สิทธิสาร

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๖๙๙
เด็กหญิงมนัญชยา ทองชมภูนุช

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายเฉลิมชัย เลาปานะ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงชนัญชิดา จันนะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงอรปรียา ชุ่มพงค์พรรณ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงพิชชาพร ธรรมสอน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายสรวิชญ์ มินทนา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายปองภพ ส่างอ่อน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กหญิงศิริทร วิญญาปา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายอัครพล กันทะวงค์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายยอดเก่ง ลุงซู

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า บุญวาทย์  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงวรัทยา รักประชา

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ จักรสาร

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๑๑
เด็กชายอภิชาต เสาร์แก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงหฤทัย แสงอินทร์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กชายภาณุพงศ์ ใจแปง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงอัญชิสา ต๊ะล้อม

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๕ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กหญิงอารยา จันทร์วัง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กหญิงสังวาล สุทธะ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กหญิงพนิตพิชา อินนะใจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๑๘
เด็กชายณัฐพนธ์ จักขุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กชายจิรายุทธ ขายเครืองเทศ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กชายชนะศึก ฮา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กชายชนะวุฒิ คำพุก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๒๒
เด็กชายลลิภัทร เตียนต๊ะนัน

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๒๓
เด็กหญิงรมิตา รักประชา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กหญิงนฤชยา มีตือ

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กหญิงมลฑิตา หารปา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๒๖
เด็กชายรัฐภูมิ ไชยวุฒิ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กชายวุฒินันท์ กูลนา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๒๘
เด็กชายศุภกิตติ

์

กันคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กชายสุรยุทธ์ นวลคำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายชัยพร ปญญาเหมือง

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กชายวชิราวุธ ยาปะโลหิต

๓๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กชายปยวัฒน์ จำเริญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายโววิท แก้วช่วย

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๓๔ เด็กหญิงประกายกาญจ์
โรจน์ชารี

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กหญิงศุภิสรา แผนจะบก

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กหญิงเขมจิรา ทะนันแปง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กหญิงสุณัฐชา พรหมทัต

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๓๘
เด็กหญิงนภัสสร กาศสนุก

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ ขัติยะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงชนิดาภา คำชืน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงวลัยพรรณ ทะลิ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงศิรประภา จันทร์ทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กหญิงรุ่งณภา วรวงศ์

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงชลดา ติบดี

๊

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กชายธีรภัทร ทะนนท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๔๖
เด็กชายสุวินัย ถินฐาน

่

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๔๗
เด็กชายนราวิชญ์ กองธรรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กชายอาธิเดช เจริญยิง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กหญิงณัชชา จันทร์สม

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๖ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กหญิงชลธิชา ติบดี

๊

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๕๑
เด็กชายชุตินันท์ สอนศิริ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กชายพีรภัทร ไชยชุมศักดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๕๓
เด็กชายสันต์ภพ ทวีชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กชายธนพนธ์ พรมคำปา

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กชายศุภกิตต์ มณีสุวรรณ

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปญญา

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๕๗
เด็กชายอรรถพล ชุ่มใจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กหญิงเขมิกา วิเศษชาติ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใจสี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายภูริศ ยศคำ

๒๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๖๑
เด็กชายพรภวิษย์ เมืองพรม

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กหญิงฟาใหม่ เจดีย์แปง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กหญิงนาถรัตดา ปญญาฟู

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กหญิงธัญชนก นันตา

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กชายวีรภาพ จิตคงชืน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กหญิงจิราวรรณ กองพรม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กหญิงศิกัญตา เชียงกันทะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงมุกทิตา ศรีกันชัย

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๖๙
เด็กหญิงกชพรรณ บุญธรรม

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายนฤบดินทร์ วุฒิเปยง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กชายธีรพงษ์ ถาหล้า

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กชายชินดนัย อินคำ

่

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๗๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สวาทดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กหญิงณิชารีย์ ฟูตุ้ย

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กชายธาดาพงษ์ ตันเงิน

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กหญิงณัฐพร อินใจ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กชายจารุวิทย์ จำดา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงวรกานต์ แก้วจำปา

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กชายกฤติธี ขันแก้ว

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กชายพนัยภัทร บุญถา

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กชายธนากร ใจยา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กชายพงศกร อินคำ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ นัยติบ

๊

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กหญิงชาลินีย์ ศรีใจวัง

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๗ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กหญิงสุชาดา วงศ์ปญญา

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กหญิงอุทัยวรรณ ด่านธำรงกุล

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กชายอลงกรณ์ รักษาปา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่เปา สบเปา  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กชายจิตติพัฒน์ กาวิชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่เปา สบเปา  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กชายสัจธรรม อรรถพลภูษิต

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่เปา สบเปา  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายธาตรี โสด้วง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่เปา สบเปา  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กหญิงจีรนันท์ กันทะเนตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่เปา สบเปา  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กหญิงเสาวนีย์ ศรีวิศร

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่เปา สบเปา  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กชายวิจิต แสงชาติ

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กชายนันนทวัฒน์ อาเคอ

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กหญิงอัฐภิญญา แพงโสดา

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กหญิงนณิชา รักษา

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กชายนนทวัฒน์ เวียงสิมมา

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กชายวุฒิพล อุราแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กหญิงพรนภัส พลตือ

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กหญิงณัฐชา บุญสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงกวิสรา มาริชิน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๐๒
นายสว่าง ไชยปนดิ

๐๒/๐๘/๒๕๐๑
โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๐๓
นางสุวภัทร กิจพิทักษ์

๑๕/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๐๔
นายขวัญชัย หน่อคำหล้า

๐๖/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๐๕
นายนิยาม วงษ์พันธ์

๐๖/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๐๖
นายพิษณุกร พิมพ์หอม

๑๒/๐๗/๒๕๓๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๐๗
นางสาวกรุณา เครือคำ

๐๒/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๐๘
นางสาวศิราพร สิทธิภารัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๐๙
นายคมกริบ ยะแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๓๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กชายชนกานต์ เคหะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กชายธวัช โพธิสุข

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๑๒
เด็กหญิงวจิรากร สิงห์เรือง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๑๓
เด็กหญิงพิมพ์นิภา อิมานิ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร อินต๊ะวงค์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กหญิงสิริญากร ไชยวัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๑๖
เด็กหญิงอาริศษา บุญหลี

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กหญิงจุริกร ไชยเชษฐ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กหญิงสุประวีณ์ คักกันหา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กหญิงกัญจนพร สุขสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๘ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กชายอภิวิชญ์ ธรรมใจบุญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๒๑
เด็กชายพงศธร คำลือ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กชายนพเก้า พฑฒิบัณฑิต

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๒๓
เด็กชายฐิติพงศ์ แซ่เล่า

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๒๔
เด็กชายฐิติพันศ์ แซ่เล่า

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๒๕
เด็กหญิงณัฐธยาน์ คำวัน

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กชายนพรัตน์ ทะนันท์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๒๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ จรัญกลาง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๒๘
เด็กชายรัชชานนท์ ไพรบรรจง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๒๙
เด็กหญิงศศิธร แซ่เล่า

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ผืนผง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๓๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขันแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๓๒
เด็กหญิงอธิชา จันต๊ะนาเขต

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๓๓
เด็กหญิงณัฐพร อินลม

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กหญิงชาริณี ขันทะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๓๕
เด็กหญิงนิพาดา ปาลามะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๓๖
เด็กหญิงกนกพร ไชยมล

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๓๗
เด็กหญิงนำฝน ศรีสุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๓๘
เด็กหญิงสุภาพร แสงจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๓๙
เด็กชายศักดิชัย

์

แซ่ล้อ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงปาริชาต สุวรรณมิตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๔๑
เด็กหญิงการนิภา คงชนกมล

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กหญิงศิริพร อัศวภูมิ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๔๓
เด็กชายภาสกร ลามีชัย

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๔๔
เด็กชายอมรเทพ สุทธลูน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๔๕
เด็กชายอารักษ์ คำมงคล

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๔๖
เด็กชายกิตติถณ ลีลาวงศ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๔๗
เด็กหญิงนันนภัทร กันทะสอน

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๔๘
เด็กชายวัชรกร แสงโครต

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๔๙
เด็กชายธีรพล สมวรรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายเฉลิมชัย แสงคำมา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๕๑
เด็กชายรัฐภูมิ ชุ่มมงคล

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๕๒
เด็กชายมูนะ อูเซน

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๕๓
เด็กหญิงดวงนภา วงศ์คำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กชายภานุศักดิ

์

รักษาปา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๙ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๘๕๕
เด็กชายธรรมนูญ ทามัน

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๕๖
เด็กหญิงนาโอมิ ไกลถิน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แก้วใหล
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๕๘
เด็กชายเอกภพ ธนะด้วง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๕๙
เด็กชายจักรพรรดิ

์

มะลิสา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กชายยศภัทร อินคำ

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กชายวีรวุฒิ แปงถา

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๖๒
เด็กชายกิตติพงศ์ กิตติธีรวัฒน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๖๓
เด็กหญิงกฤษณา เชิดชนม์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๖๔
เด็กหญิงอมรรัตนา เฟองบุญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงวิมลรัตน์ คำพรรณ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๖๖
เด็กหญิงนันณิชา ไชยปญญา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๖๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ แก้ววงษ์บน

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ เปกธนู

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กหญิงโศภา พรมคำปา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงณัฐิชา ยาพรม

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๗๑
เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์ต๊ะ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๗๒
เด็กชายภิทักชัย ยองเพชร

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กชายกฤษดา มาลาคุ้ม

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๗๔
เด็กชายรัชภูมิ เมืองฮาย

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๗๕
เด็กชายกิตติวรา ประสพสงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๗๖
เด็กชายชยากร วงศ์ส่งชัย

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กชายธนากร ปรีเปรม

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๗๘
เด็กหญิงธัญชนก โนใจ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๗๙
เด็กหญิงทอฝน ขัดเชียงแสน

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กหญิงมนทกานต์ จินะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กหญิงธิดาวัตน์ ธนะสิม

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๘๒
เด็กชายภาคิน สุวรรณคม

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๘๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ น้อยเมือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๘๔
เด็กชายธีรวัฒน์ สุภาอินทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๘๕
เด็กชายธนกร ตนเตชะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๘๖
เด็กชายวรัญู มูลจันทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๘๗
เด็กชายภรันยู สองสีใส

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๘๘
เด็กหญิงวรัญญา ดำรงสิรพัฒน์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กหญิงธัญวรรณ นันปญญา

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๐ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงปทิตตา ภูจุมปา

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๙๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กาวิโล

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๙๒
เด็กหญิงปาวริศา ผาบปจวงค์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๙๓
เด็กชายกนต์ธีร์ นวลยา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)
เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๙๔
เด็กชายจิรพัฒน์ ปลอกทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๙๕
เด็กชายณรงค์เดช ปนอิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ปาฟอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๙๗
เด็กชายปริญญา หมอกมุงเมือง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๙๘
เด็กชายพศิน ใจคำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)
เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๘๙๙
เด็กชายภูมิบดินทร์ ฤทธิเทวา

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงกรรณิกา กับปนะ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)
เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุริยะฟอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)
เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงชมพูนุช รอดชาติ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงญาณัจฉรา บุญสูง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กหญิงพรวนัช ศรีวิลัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)
เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงวรรณวิสา กองสิมมา

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงศศิกานต์ เสนา

๑๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงอาริสา อินคำปา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)
เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กชายณัฐชัย แซ่ย่าง

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กชายเนติธร ชืนแสงเนตร

่

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กชายศิลาพรรณ ยีนาง

่

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กหญิงจิรปรียา กาฬสุวรรณดี

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กหญิงณัฎฐธิดา วงสาลีแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๑๓
เด็กหญิงทิพย์ผกา ปนมะโน

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๑๔
เด็กหญิงบุษกร บุตรวงษ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กหญิงพิชานันท์ นวลชัย

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กหญิงสิริยากร ไชยวิราช

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๑๗
เด็กหญิงสุนันทา คิดดี

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กหญิงอรัชพร หลักคำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๑๙
นางกณิกนันต์ รักแม่

๑๗/๕/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๒๐
นางนงวรรณ แก้วมา

๑๒/๔/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๒๑
นางวลิดา บุญประเสริฐ

๒๔/๓/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๒๒
นางสาคร อินทะนันชัย ๙/๗/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๒๓
นางสุรีรัตน์ มาลัย ๕/๑/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๒๔
นางสาวศิริภัทร สรวงศิริ

๒๕/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๑ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๙๒๕
นายรุ่ง ใจมา

๑๗/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๒๖
นายวีรยุทธ วันต๊ะ

๒๓/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๒๗
เด็กชายกิตติธัช แก้วหล่อ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๒๘
เด็กชายชิษณุพงษ์ สุใจบาน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๒๙
เด็กชายณรงค์ณัฐ น้อยดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กชายธีระวัฒน์ รักพ่อ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กชายพีรพัฒน์ หลักคำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๓๒
เด็กชายวรฤทธิ

์

จอมคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๓๓
เด็กชายวัชรากร ช่วยบ้าน

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กชายศิรวิทย์ จันทร์ถา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๓๕
เด็กชายสมประสงค์ รักคำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๓๖
เด็กชายอชิตพล จันทร์ต๊ะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๓๗
เด็กชายอดิศร ดินดิบ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๓๘
เด็กหญิงเกศราภรณ์ สุขจิตต์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กหญิงแก้ว ติบ

๊

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงจันจิรา อุดดง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๔๑
เด็กหญิงจามจุรี รักยา

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๔๒
เด็กหญิงชยานันต์ วงค์ผา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๔๓
เด็กหญิงณัฐนรี สวัสดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๔๔
เด็กหญิงทิพย์ภวรรณ ต๊อดแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๔๕
เด็กหญิงปรนันท์ นันตา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๔๖
เด็กหญิงพีรัล สีกันชัย

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๔๗
เด็กหญิงศิวัชญา อยู่อินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๔๘
เด็กหญิงสิริวิมล จันทร์สุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๔๙
เด็กหญิงอินธิตานันท์ ปนแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กชายเตชสิทธิ

์

เงินท๊อก
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กชายธนานุพนต์ ปอใจ

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๕๒
เด็กชายธาดา โชติวิทย์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๕๓
เด็กชายศิริราช สุขเพราะนา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กชายศิวกร ขอบป

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงฐิติภา ก้อนราช

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๕๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ แดงเครือง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๕๗
เด็กหญิงวริสา สิงหราช

๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงวิมลพันธ์ หายเหมันต์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงอริสา สวยงาม

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๒ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ ยานะฝน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๖๑
เด็กหญิงทักษิณา ปรีชุม

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นปาข่า(สุทธานุสรณ์)
ปายาง  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงเบญจรัตน์ แสนอุ่น

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นปาข่า(สุทธานุสรณ์)
ปายาง  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๖๓
เด็กหญิงภัทรธิดา ภูมิสวย

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นปาข่า(สุทธานุสรณ์)
ปายาง  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๖๔
เด็กหญิงสโรชา ปนชัย

๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นปาข่า(สุทธานุสรณ์)
ปายาง  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๖๕
เด็กชายจุลภัทร หล้าธิ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๖๖
เด็กชายชลรัตน์ อัมพันธ์ทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๖๗
เด็กชายนพเกล้า สาระวรรณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๖๘
เด็กชายพงศ์พิราม ไชยเนตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๖๙
เด็กชายภัทรดนัย สิงของ

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายวรวุธ พรมศรีธะนะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๗๑
เด็กชายสิทธินนท์ ไชยเนตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๗๒
เด็กชายอัจฉริยวุธ แสนเขือน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๗๓
เด็กหญิงจิรัชยา สิงของ

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๗๔
เด็กหญิงเจตนิพิฐ เนตรเมืองมา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๗๕
เด็กหญิงชนัญชิดา ช่วยแก้ไข

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๗๖
เด็กหญิงชนิสรา รักพ่อ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ จักรแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๗๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กันทะฟู

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๗๙
เด็กหญิงธมลวรรณ ชัยวุฒิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ธิการ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๘๑
เด็กหญิงบุญสิตา ดีนา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๘๒
เด็กหญิงปพิชญา คิดดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๘๓
เด็กหญิงพิชชาภา โวหาร

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๘๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อินคำ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กหญิงลักษมี คำเงิน

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กหญิงวรัญญา กาวีละ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๘๗
เด็กหญิงวันวิสา ปนต่า

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๘๘
เด็กหญิงศิริวรรณ กรพรม

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๘๙
เด็กหญิงสุปรียา ยายะ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงสุพิชชา ช่วยบ้าน

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๙๑
เด็กหญิงสุพิชญา แถวบุญตา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๙๒
เด็กชายกรีพล อุทธิยา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสัก ห้วยสัก  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๙๓
เด็กชายจักรพันธ์ ขันทะ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสัก ห้วยสัก  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กชายวีรพงษ์ คำเพราะ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสัก ห้วยสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๓ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๔๙๙๕
เด็กหญิงเมธาพร อินทรีย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสัก ห้วยสัก  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๙๖
เด็กหญิงวรินยุพา สมณะ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสัก ห้วยสัก  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กหญิงสขิลา อะโนโพธิ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสัก ห้วยสัก  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๙๘
เด็กหญิงสรัญญา ศิริมงคล

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสัก ห้วยสัก  

ชร ๓๔๖๐/๔๙๙๙
เด็กชายธนโชติ วิไล

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยห้อม ห้วยห้อม  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กชายอนวัช ยานะวงศ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยห้อม ห้วยห้อม  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กชายวีระพล อายู

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กชายวิเชียร แซ่ส้ง

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กชายบู่เดอ มาเยอะ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กชายอาบอ มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กชายสมพร แซ่ถัง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กชายรัชพงศ์ อินพรหม

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กชายสิทธิโชค บุญอนันต์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กชายอนุพันธ์ ชุนสร

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กชายกมลภพ นัยติบ

๊

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กชายธนานนท์ พระลับรักษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กชายธนวัฒน์ หาญเรืองเกียรติ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กชายภานุวัฒน์ เบืองกลาง

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กชายบวรวัชร แสงตารัตน์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กชายสุทิวัส ชวนนอก

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กชายลีซา อาจอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กชายวิชิต แซ่ย่าง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กชายไกรศรี สินสวรรค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงอาภาพร อะลูแสน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กหญิงพิชญา เลเซอร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กหญิงพัชรี แซ่ส้ง

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กชายสมบูรณ์ แซ่วือ

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จะทะผา

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กชายพีรพัฒน์ สวัสดินที

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงเย้ง แซ่ลี

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงวนิดา วันตุ้ย

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กหญิงอมิตตา วงค์ชัย

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กหญิงกรกมล มณีจันทร์สุข

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ไร่ลือคำ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงรุจรดา ศรียอด

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๔ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กหญิงอัญมณี กระต่ายจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงชฎาพร ปญญา

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กชายจีรพงษ์ จักร์มณี

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กชายอชิรวินท์ สกุลธันยพัชร์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงเอ้ยตาล ปอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๓๕ เด็กชายอนุวัฒน์ นิคกี

้

ดรูก
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กหญิงอรยาณี จักร์มณี

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กชายปวีณ กันธิยะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กหญิงวริศรา หล้าติ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายพีระพัฒน์ พลาหาญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กชายธนภัทร มันกุง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงธนาพัณณ์ ธนพงศ์นิกร

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กชายธนกร โม๊ะจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กหญิงชลธิดา แสวงบุญ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กหญิงจามจุรีย์ จันกิติ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๔๕ เด็กหญิงวิชญาพรรณ จันทร์ตา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)

วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๔๖ เด็กชายปฏิพัฒธกรณ์
ภักดีวงษา

๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กหญิงปุญญิศา เชือสะอาด

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายชวกร มงคลนำ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กชายกิตติภณ เศษโม้

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงปณิชา สอนเสนา

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงกัญญากร วรรณสอน

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงณัฐนรี ชาภักดี

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กหญิงอาภัสรา เหล่าโละ

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กหญิงอภิชญา ทอนชัย

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีประดับ

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กชายอัครวินท์ ภูนิคม

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กหญิงสิริพร แซ่ลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กชายธนวัฒน์ พรมแดน

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กหญิงวริศรา เลิศรัตนชัยพงษ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายชวนากร ศรีฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กหญิงกชกร ศรีทำเลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงชัว แซ่เฮง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กชายกัมปนาท สินอ้วน

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายทรงศิล งามพักตรานนท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๕ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กชายธีรภัทร์ ราชคม

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายรัตนธรรม เสาภา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงกรนิภา จันแดง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงกุลณัฐ ศักดาคำ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงจิราพร มณีจันสุข

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงชลธิชา บุญทิพย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงฐิติยา ใจยะติบ

๊

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กหญิงดาราวีร์ ปญญา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กหญิงธัญชนก กันทะปอ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กหญิงปทิตตา จันกิติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงพัชรภา ลินลาด

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงพัชรีวรรณ เกตุบรรจง

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กหญิงพัณณิตา กาจินะ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงฟาใส มันคง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงรวินทร์นิภา แสนพุฒิ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงศิรประภา สีอุดทา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงศุภนิดา เนืองชมภู

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงปตศิมา มาตา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงณัฐวิภา เรียงสมุด

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงธนัชชา คำพิพาก

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กชายวงศกร เวียงสิมา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กชายภัทรพรรณ สุวรรณโสภา

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายณัฐพล ทองคำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ รักพงค์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงจิตติมา วงศ์อินทร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กหญิงบุษยามาส ดิษฐเนตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๐๙๑
นางสาวพรพิมล ธิยะคำ

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๐๙๒
นางสาวสุพัชรินทร์ วิชัยยา

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๐๙๓
นายยุทธนา มณีจันสุข

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๐๙๔
นางสาวธันวดี คำดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๐๙๕
นายกายสิทธิ

์

ก๋าพรม
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๐๙๖
นายสมชาย มันกุง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๐๙๗
นายอนาวิน พรมพิชัย

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๐๙๘
นายอภิศิษ จ่ายประโคน

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๐๙๙
นางสาวชนากานต์ ศรีใจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๖ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๑๐๐
นางสาวอัญชสา สุขเกษม

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงอารียา ไชยชนะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๐๒
นางสาวปยะดา พูนพันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๐๓
นายวสุพล ศรีพรม

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๐๔
นายโสภณวิชญ์ ศิริบุตร

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๐๕
นายธนาดุลย์ ศรหล้า

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๐๖
นายยอดยิง

่

สว่างภูมิภักดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๐๗
นายสรศักดิ

์

วงค์เครือ
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กหญิงพรชิตา เหล่าเขตกิจ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๐๙
นางสาวสุพิชชา โปงบาง

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๑๐
นางสาวอธิชา อ๊อดสิงห์

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๑๑
นายบุญฤทธิ

์

เดชพลมาตร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๑๒
นายสุทธิพงค์ ธรรมจา

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๑๓
นายธนากร วงศ์ษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๑๔
นางสาววิจิตรา ปรวกพรมพา

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๑๕
นายก้องภพ นัยติบ

๊

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๑๖
นายชัยกฤต อาจดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๑๗
นายธนาวุฒิ มณีจันทร์สุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๑๘
นายสวโรจน์ แรงจินะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๑๙
นางสาวพิชชาพร วันดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๒๐
นายกิตติพันธ์ จิตกุศล

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๒๑
นางสาวนริศรา มะหิพรรณ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กชายพีรพัฒน์ สายแสน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๒๓
เด็กหญิงมัณทิรา โทอะรัญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๒๔
เด็กหญิงรุ้งไพรินทร์ ประไพพานิชย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๒๕
เด็กหญิงหยกผกา วันมหาใจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ เจียนยุฮะ

้

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๒๗
เด็กชายภูมิภัทร รุ่งไพบูลย์กิจ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๒๘
เด็กหญิงนิธินันท์ แซ่ลี

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๒๙
เด็กหญิงนานู แซ่หวัง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงพิชญา ขำคง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๓๑
เด็กชายพัสกร ศรีโลเลียว

้

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๓๒
เด็กหญิงตอนชง แซ่ลี

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๓๓
เด็กชายเก้าเจียว

้

แซ่จ๋าว
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กหญิงภาวิณี แซ่จ๋าว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๗ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๑๓๕
เด็กชายภาณุ แซ่ล้อ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๓๖
เด็กชายอธิพต เพ็ชรเมืองทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กชายวิทยา แซ่ตัง

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๓๘
เด็กชายศักดิพัต ภัทรพิชญกุล

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๓๙
เด็กหญิงกัลยาณิน แซ่จ๋าว

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กชายเมธัส แซ่เติน

๋

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๔๑
เด็กชายทิวากร แซ่ฟง

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๔๒
เด็กชายธนากร ต๊ะน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๔๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิริวิชชานนทท์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๔๔
เด็กหญิงจันธิดา แซ่จ๋าว

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่พาน

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๔๖
เด็กหญิงทิฆัมพร ชุมแปง

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๔๗
เด็กหญิงประภัสสร ปนใจ

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กหญิงปราย ฟูแสง

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กหญิงภีรดา แซ่ลี

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงวัลภา อุปชัย

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๕๑
เด็กชายนำเพชร แซ่ย่าง

๐๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๕๒
เด็กชายภูวดล กาใจ

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กชายมงคล สายแสน

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๕๔
เด็กหญิงวริวรรณ แซ่ฟุง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๑๕๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ พรมยวง

๒๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๕๖
เด็กชายชัชชนะ แสนอินทร์

๑๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๕๗
เด็กหญิงสิริมา สุรินกาศ

๒๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๕๘
เด็กหญิงณฤดี อินทะรีย์

๒๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๕๙
เด็กชายอสวสันต์ อุมา

๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กหญิงผกาวรรณ์ จันทร์แก้ว ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กหญิงปาณิศา เมืองดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๖๒
นางสาววิมลต์ลักษณ์ ลาคลึ

๓๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๖๓
นางสาวยลรดี หลึกอ่อน

๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๖๔
นางสาวนฤมล ชุ่มมงคล

๑๐/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๖๕
นางสาวจิดาภา อุมา

๓๐/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๖๖
นางสาวหมิงลิ โฮล์

๒๙/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๖๗
นางสาวศิริวรรณ ลีสิทธิกุล ๕/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๖๘
เด็กหญิงอนันตญา ทาอาสา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๖๙
นางสาวกนกวรรณ ใจยะกว้าง ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๘ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงอาทิตยา จุมปูพู

๑๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๗๑
เด็กชายอนุวัฒน์ เขียวเขิน

๒๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๗๒
เด็กหญิงพฤกษา ปนอินต๊ะ

๑๔/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๗๓
เด็กหญิงสุพัตรา ขุนฤทธิสง

์

๒๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๗๔
เด็กชายเกรียงไกร วงษ์พัชรเดชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๗๕
เด็กชายเฉลิมชัย สมศรี

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๗๖
เด็กชายเฉลิมราช ศรีดวงใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๗๗
เด็กชายนนณภัทร ถิรวัฒนากำจร

๑๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๗๘
เด็กชายจิรัชชานนท์ กันแก้ว ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๗๙
เด็กชายวธัญู ก้างยาง

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กหญิงคีตรัตน์ชา คำงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๘๑
เด็กหญิงญาดาพัทธ์ ศรีดวงใจ

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๘๒
เด็กหญิงตะวันฉาย จินดารัตน์ ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๘๓
เด็กหญิงเมวดี เปงโต

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๘๔
เด็กหญิงสิรินภา ชุ่มมงคล

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๘๕
เด็กหญิงศศิภา อุทธปงค์

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๘๖
เด็กหญิงนันทิชา มันกุง

่

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๘๗
เด็กหญิงจิรัฐติการณ์ ภูพันนา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กหญิงภัทราวดี สมศรี ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๘๙
เด็กหญิงเนตรนภา โมริ ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กชายกฤษณ อุ่นยา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๙๑
เด็กชายจินณวัตร ศรีจันทร์กำ

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๙๒
เด็กชายธนธรณ์ ทองใจ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๙๓
เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๙๔
เด็กชายภูมินทร์ ปงลังกา

๒๕/๒๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๙๕
เด็กชายสรยุทธ ไตรมณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กชายสมศักดิ

์

ขัดแก้ว
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๙๗
เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีใจ

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๙๘
เด็กชายกิติพงษ์ สารมูล

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๑๙๙
เด็กชายวรเทพ พุ่มมะลิ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงสุชาดา ศรีคูณ

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงรัญชิดา อินทนนท์

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงอังคณา กันจินะ ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงกรรวี ปญญาโลหิต ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงชนิกาณต์ พรมเมือง ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๙ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงฐิตารีย์ วิชัยดิษฐ์

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กหญิงณภัทศร ก้างยาง

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอย วัดบ้านดอย  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงมนธิชา พรมเมือง

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอย วัดบ้านดอย  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กหญิงสิริกุล ก้างยาง

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอย วัดบ้านดอย  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๐๙ เด็กหญิงอภิชญานันท์
ก้างยาง

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอย วัดบ้านดอย  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กชายจิรวัฒน์ น้อยวันนา

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอย วัดบ้านดอย  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๑๑
เด็กหญิงปญฑารีย์ จุมปูฟู

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอย วัดบ้านดอย  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๑๒
เด็กหญิงพรทิวา ไชยวงค์วัฒน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอย วัดบ้านดอย  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๑๓
เด็กหญิงลักขณา แห่กาฬสินธ์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาลัน วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๑๔
เด็กชายอัสนี ดอนกายะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลัน วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๑๕
เด็กชายอนาคิน ทำของดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๑๖
เด็กหญิงมนัญชยา ไชยสิทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๑๗
เด็กหญิงวารุณี ธิโลก

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๑๘
เด็กหญิงเกวลิน ราชบันเทิง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๑๙
เด็กชายจิรเดช คำดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กชายริวกิ วงค์งาม

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๒๑
เด็กชายรัญชิต พรมตัน

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๒๒
เด็กหญิงวรรณภา ขันทะกันชัย

๐๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กหญิงพัชรี เฉียบแหลม

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๒๔
เด็กชายคนิก มะลิทอง

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๒๕
เด็กหญิงวรัญญา ภักดี

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๒๖
เด็กหญิงกชนิกา ชาญอภิวัฒน์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๒๗
เด็กหญิงกุสุมาภรณ์ ไชยวรรณ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๒๘
เด็กชายรัชชานนท์ อุบลพืชน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๒๙
เด็กชายธนกฤต ภูฆัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายนราวิชญ์ วงค์เขียว

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปรีดามณี

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๓๒
เด็กชายจิรยุ สารข้าวดำ

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๓๓
เด็กชายอิทธิกร นันต๊ะภาพ

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๓๔
เด็กชายกรวิชญ์ โยธา

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๓๕
เด็กชายกันตพงศ์ พันชะดา

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๓๖
เด็กหญิงรังสิมา หมูคำ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๓๗
เด็กหญิงไอรดา ใจวงค์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๓๘
เด็กหญิงไพลิน ชูดำ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๓๙
เด็กหญิงทัศนีย์ อินนังแท่น

่

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๐ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กหญิงพรรวษา เปงโมง

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๔๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ แสนอิน

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๔๒
เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีนะการ

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๔๓
เด็กหญิงสุทธิดา คำษา

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๔๔
เด็กหญิงณัฐลิกา กันจินะ

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๔๕
เด็กหญิงพิชญาภา ชัยชนะ

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๔๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ กรีหอม

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๔๗
เด็กหญิงวรัญทญา กันจินะ

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๔๘
เด็กชายผดุงเดช ใจวงค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๔๙
เด็กหญิงศดานันท์ อยู่สุข

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กชายอริญชัย ปกจุมปู

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๕๑
เด็กหญิงพิชชา บุญตัน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๕๒
เด็กชายภูรินทร์ มโนคำ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๕๓
เด็กชายธนโชติ เปยงน้อย

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๕๔
เด็กชายมงคล สินวรณ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๕๕
เด็กหญิงวรัชญา มหาพรมวัน

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๕๖
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ระกำเหมก

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๕๗
เด็กหญิงอรัญญา สายหล้า

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๕๘
เด็กชายวรชิต ฟองจันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๕๙
เด็กชายเอกรินทร์ ระตา

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงปลายอ้อ เชียงคำ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๖๑
เด็กชายณัฐดนัย มาติบ

๊

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๖๒
เด็กชายวรพิพัฒน์ คำวะรัตน์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๖๓
เด็กชายชนาวัฒน์ ศรีวะลม

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๖๔
เด็กหญิงนนทรัตน์ วันพรม

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๖๕
เด็กชายณัฐกร มะโนวงค์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๖๖
เด็กชายทรงพล พิฉิจโคกกรวด

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๖๗
เด็กหญิงขวัญจิรา สายหนุน

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๖๘
เด็กชายมานัส ใจปน

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๖๙
เด็กหญิงภักจิรา เฉิน

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กชายฐานันดร ปญญาหลวง

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๗๑
เด็กชายกิตติคม ใจห้าว

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๗๒
เด็กชายภานุพงศ์ อินนังแท่น

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๗๓
เด็กชายจิรภาส เถรหมืนไวย

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กหญิงกัญญ์วรา โพธิโสภา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๑ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๒๗๕
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ อุดเสริม

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๗๖
เด็กชายนครินทร์ มาเผือก

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กหญิงชลลิณีย์ แก้วดวงแสง

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๗๘
เด็กหญิงธัญญรัตน์ คำต๊ะ

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๗๙
เด็กหญิงธนาภา ศรีวงค์ษา

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กชายนิธิกร สอนผัด

๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กหญิงอินทร์ธิรา หาญราชา

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๘๒
เด็กหญิงสิรินทรา ยกถาวร

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๘๓
เด็กหญิงกวินธิดา ปญญาหลวง

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๘๔
เด็กหญิงอนันทภรณ์ ราพร้าย

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๘๕
เด็กชายทศพล มหาวัน

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๘๖
เด็กชายจิรายุ ปนคำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๘๗
เด็กหญิงชลธิชา เสาร์วัด

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๘๘
เด็กหญิงนพมาศ อาจอ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กชายณัฐพล เนตรทิพย์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กชายจิราวัฒน์ ภูแว่น

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๙๑
เด็กชายไกรวิน ทรินทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๙๒
เด็กชายธนากร คำมูล

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงจารุภา บุตรมี

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๙๔
เด็กหญิงพิชาดา บุตรมี

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๙๕
เด็กหญิงอนินทิตา คำจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๙๖
เด็กหญิงธวัลภรณ์ เตียนน้อย

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กหญิงดวงใจ นันตัง

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๙๘
เด็กชายอภิวัฒน์ เครือวาระ

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๖๐/๕๒๙๙
เด็กชายกิติศักดิ

์

พินิจมนตรี
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงจิรัชญาภา สามเมือง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กหญิงภัทรา ศรีวิชัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กชายลีโอ ตาลคำ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กชายธิติพัฒน์ นันตา

๑๒/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กชายวรชิต กอบแก้ว

๔/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กชายราชัน เขียวคำปน

๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ โปงทะลาย  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กชายศราวุธ ขุนพินิจ

๑๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ม่อนปาสัก  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กชายวิทวัส วงค์แก้ว

๑๑/๗/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ม่อนปาสัก  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กชายชีวธันย์ ปนใจ

๒๙/๓/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ม่อนปาสัก  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กชายปรีชาชาญ พุทธวงค์

๓/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ม่อนปาสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๒ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงอายุรี จุ่มดี

๒๖/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ แม่แก้วใต้  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๑๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เสียงหาญ ๙/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ แม่แก้วใต้  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๑๒
เด็กชายนรินธรณ์ หนูเนียม

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๑๓
เด็กชายวัชรพล เดือนแจ้ง

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๑๔
เด็กชายคุณานนท์ กันทอน

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๑๕
เด็กชายปวรุตม์ หม้อฤทัย

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๑๖
เด็กหญิงกฤตติกา มะโนวรรณ์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๑๗
เด็กหญิงอรพิมล ธรรมสอน

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๑๘
เด็กหญิงรุ่งขวัญ แถวครบุรี

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๑๙
เด็กหญิงรมิตา วันทิตย์

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กหญิงปริฉัตร อินสอน

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๒๑
เด็กหญิงณัฐชญา คำวัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๒๒
เด็กชายปยณัฐ ประพงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๒๓
เด็กหญิงภคพร คุ้มภัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๒๔
เด็กหญิงเมธาวี ถาแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๒๕
เด็กหญิงณัฐสิริ ขัติยะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๒๖
เด็กหญิงอิสริยา เสรียะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๒๗
เด็กหญิงณัฐพร ม้าแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๒๘
เด็กหญิงภาวินี อินทรโชติ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๒๙
เด็กหญิงศรัณย์พร ตันหล้า

๋

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงณัฐธิดา หลอดใจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๓๑
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เหม่ยต่อม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๓๒
เด็กชายสรยุทธ ศรีอุดม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๓๓
เด็กหญิงอมรศรี ยอดแปง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๓๔
เด็กหญิงบุญรักษา ใจแปง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๓๕
เด็กหญิงเจติยา อินต๊ะปญญา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๓๖
เด็กชายณัฐนนท์ ตะเรือน

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๓๗
เด็กชายกฤษฎา จันทร์เม้า

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๓๘ เด็กหญิงอัญชนาทิพย์
เหลืองสิทธิกุล

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๓๙ เด็กชายชัยธนกาญจน์
ปนธิ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงชิณากรณ์ กันธะ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๔๑
เด็กหญิงวชิราภรณ์ จักรเงิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๔๒
เด็กชายณัฐชา แสนเรือน

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๔๓
เด็กชายภาณุพงษ์ ใจแปง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๔๔
เด็กหญิงณิชาภัทร ไปเร็ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๓ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๓๔๕
เด็กหญิงจิดาภา ธิปาแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๔๖
เด็กชายอศวกร ใจหล้า

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๔๗
เด็กหญิงนวิยา พรมวงค์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๔๘
เด็กชายธนเรศ สีโม

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๔๙
เด็กหญิงสุภาพร ศิริลักษณ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงปวริศา สมบูรณ์ชัย

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๕๑
เด็กชายวรวุฒิ ซอนสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๕๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ อินโน

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๕๓
เด็กหญิงมนัสพร จอมแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๕๔
เด็กหญิงจิรัชญา รอดเรือน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๕๕
เด็กหญิงธิยากร ปนธรรม

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๕๖
เด็กหญิงไพณิทธรา สุรินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๕๗
เด็กชายพันธวิศ บุญสูง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๕๘
เด็กหญิงพรพิมล ยานะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๕๙
เด็กหญิงหทัยภัทร วงค์อ้าย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กหญิงจุฑามณี อุ๊ดตา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๖๑ เด็กหญิงประภาวรินทร์
ฉัตรบวรนันท์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๖๒
เด็กหญิงกมลชนก สินสุรินทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๖๓
เด็กหญิงกรกนก เล้ากุลวิเชษฐ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๖๔
เด็กชายสรวิชญ์ เชือเมืองพาน

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๖๕
เด็กหญิงแววปราชญ์ ทุนใจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๖๖
เด็กหญิงสุพิชญา กรมเมือง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๖๗
เด็กชายพิพัฒน์ โก

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๖๘
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ภิญโญจิตร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๖๙
เด็กชายรัฐภัทร วจีพิทักษ์กุล

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กหญิงปยะนันท์ พิลัยไชยกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๗๑
เด็กชายธีรภัทร คำขอด

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๗๒
เด็กชายรณกิจ เชือเมืองพาน

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๗๓
เด็กหญิงศุภิสรา อิทธิกุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๗๔
เด็กหญิงศิรินยา นาระต๊ะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กหญิงวิลาสินี กรุณา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๗๖
เด็กหญิงวิลาวัณย์ กรุณา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๗๗
เด็กหญิงไปรยา อุตะมะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๗๘
เด็กชายศิริชัย ใจมอย

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๗๙
เด็กชายพัชรพล จำปาเมือง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๔ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กชายวรวิชญ์ กาวิกุล

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๘๑
เด็กชายนิสิษฐ ศรศรีเกิด

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๘๒
เด็กหญิงภัทราพร ธรรมโก

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๘๓
เด็กหญิงวริศรา ไชยา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๘๔
เด็กชายชินกฤต พุ่มมณี

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๘๕
เด็กชายณภัทร ตันแก้ว

๋

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๘๖
เด็กชายชินดนัย หอมเปราะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๘๗
เด็กชายปารวัฒน์ มาลาลอย

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๘๘
เด็กหญิงวิสสุตา จินดาธรรม

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๘๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทร์กันธรรม

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ เสายอด

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๙๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ จงแพทย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๙๒
เด็กหญิงพิมพิศา เชือเมืองพาน

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๙๓
เด็กหญิงธณัฐษากร เภกะนันทน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กชายจักรภัทร ปนคำ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๙๕
เด็กหญิงจิตรานุช ทาเสนา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๙๖
เด็กชายอลงกรณ์ ตันเขียว

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๙๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ราชใจยา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กหญิงกรรณิกา ใจสุข

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๓๙๙
เด็กชายภัตรชวิน คำปา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กชายชลชล พงษ์ฉวี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กชายกรวิชญ์ ปาสำลี

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงลักษณ์ขณา จำนงค์ทรัพย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กชายวรวุฒิ จันทร์อิน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กชายอรัตน์ธวุฒิ ใจยปอน

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กชายภาณุกร แซ่หลี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงกานต์สินี โฉมยงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กชายซันชาย เดอ นิส

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กชายภัทรพล พุ่มจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กชายวิรัตน์ เววน

๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา จันต๊ะ

๐๑/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๑๑
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ไชยวรรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๑๒
เด็กหญิงกฤตพร สูงศักดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๑๓
เด็กหญิงพรนัชชา ยอดวงค์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๑๔
เด็กหญิงทิพย์ปภา สว่าง

๒๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๕ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๔๑๕
เด็กหญิงไปรยา กตัญู

๐๘/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๑๖
เด็กหญิงวริษสา ใจเผือก

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กชายณัฐพล เววน

๑๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๑๘
เด็กชายศรัณยพงศ์ สุต๋า

๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๑๙
เด็กชายโชติพงค์ จันทร์ดี

๐๘/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กหญิงสริดา ปญโยแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ต้นสมสุข

๓๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๒๒
เด็กหญิงรมิดา จันทร์ตาธรรม

๐๗/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๒๓
เด็กชายอนุทิน โพธิยอด

๑๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๒๔
เด็กหญิงรสริน ธรรมเสน

๐๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๒๕
เด็กชายณัฐกร กูลสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๒๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ตาสาย

๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๒๗
เด็กชายอรุณราช ราชคม

๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๒๘
เด็กชายพุฒิพัฒน์ เตจ๊ะน้อย

๓๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๒๙
เด็กหญิงมนต์ตา ศรีโพธิทอง

์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กชายเปรมณัฐ ทุมนาราช

๐๑/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๓๑
เด็กหญิงอังคณา เทิมลง

้

๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๓๒
เด็กชายพัฒธนกฤษ ปนโตน

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กชายวิทวัส กาละวิน

๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๓๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา ตาศิริ

๓๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๓๕
เด็กชายเศรษฐพงศ์ แสงรัตน์

๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กชายนพวิชญ์ โถแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กหญิงแวววรรณ วงค์งาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๓๘
เด็กชายสหรัฐ แสนขัติ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๓๙
เด็กหญิงชัญญาพร คำแปน

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กชายสิรภัทร แก้วเขียว

๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายสิรวิชญ์ แก้วเขียว

๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๔๒
เด็กชายณฐปคัมป หล้าสาร

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๔๓
เด็กชายอภิวิชญ์ เต็มมอย

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๔๔
เด็กชายศุภณัฐ ก๋องอ้าย

๒๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กชายสิรภพ ชำนาญไพร

๐๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๔๖
เด็กชายรัชชานนท์ พรมใบ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กหญิงเจนจิรา ของทิพย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๔๘
เด็กชายภูริภัทร กาวิละ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กชายศตายุ อุปเสน

๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๖ / ๒๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กชายสิรดนัย ราชคม

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๕๑
เด็กหญิงวรัชภรณ์ เชือเมืองพาน

้

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กหญิงอรปรียา กุลคำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๕๓
เด็กชายกฤษนัย ปาสำลี

๓๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๕๔
เด็กชายฉัตรมงคล วงจันทร์มา

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๕๕
เด็กชายณภัทร มาแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๕๖
เด็กชายทักษ์ดนัย แลปนดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๕๗
เด็กชายอภินัทธ์ แซ่เจียง

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๕๘
เด็กหญิงสุมานี ณ อุโมง

๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๕๙
เด็กชายอชิระ พัวพันธ์ศรี

๒๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงนำหวาน วันชัย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๖๑
เด็กชายเผด็จ ก๋าซ้อน

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๖๒
เด็กชายมงคลชัย ราชคม

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๖๓
เด็กหญิงกัณฐิกา คงบุรี

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๖๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ยะมา

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๖๕
เด็กชายจิรวัฒน์ เพิมพูล

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๖๖
เด็กชายธานาธร สว่างทิตย์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๖๗
เด็กหญิงคริสมาส อุปนันท์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๖๘
เด็กชายพิชิตพงษ์ แก้วศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๖๙
นายพัทธดนย์ ใจตุ่น

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงวิมลศิริ ทองคง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๗๑
เด็กหญิงวรรณวริน คันทะวงค์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๗๒
เด็กชายเปรมินทร์ กลินหอม

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๗๓
เด็กหญิงพรรณปพร ปวนสิงห์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๗๔
เด็กชายวิศรุต ตาสาย

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๗๕
เด็กชายธนกฤต แลปนดิ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๗๖
เด็กชายธนวัฒน์ แสนงามเมือง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๗๗
เด็กชายอลงกต บุญมาเกียง

๋

๑๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๗๘
เด็กชายประกฤษฎิ

์

อินโน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๗๙
เด็กหญิงศิรดา วงษา

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กชายศรประวิช ฝกฝน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๘๑
เด็กชายเอกภพ แลสันกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมเสน

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๘๓
เด็กชายศรันยู กลางนอก

๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๘๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุขกาย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๗ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๔๘๕
เด็กหญิงเทียม ศรีวาลัย

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๘๖
เด็กหญิงทับทิม เติมดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๘๗
เด็กชายนิติกร ปญโญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๘๘
เด็กหญิงธัญวารินทร์ เรือนออน

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๘๙
เด็กชายธนกร กรนุ่ม

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กหญิงกฤษณา ตุลายศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๙๑
เด็กชายภูดิศ ท้าวบุญชู

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๙๒
เด็กหญิงบุตรนาง พม่า

๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๙๓
เด็กชายสราวุฒิ ก๋องคำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๙๔
เด็กชายพรมงคลชัย อุดมแก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๙๕
เด็กชายเมฆรินทร์ หมืนสมบัติ

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๙๖
เด็กชายศรายุทธ์ ถาติบ

๊

๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๙๗
เด็กหญิงอริสรา ยาเรือง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๙๘
เด็กหญิงฐิติภรณ์ เตจ๊ะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๔๙๙
เด็กชายรัฐภูมิ สุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กหญิงพรธิดา ทาแกง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กหญิงนีรามัย เถาจันต๊ะ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายสอน ไซ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กชายณัฐภาส น้อยปวง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กชายชนะพล เหลียมเพ็ชร์

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กหญิงสุภาณี แสนประสิทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กหญิงวิภาดา คำตา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กชายทัศนพล จันต๊ะแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กชายกานพลู หน่อรัตน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กหญิงธิดาสิริ ตาศิริ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กหญิงวรากรณ์ เกตุนะธี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพาน(ปากว๋าวมิตรภาพที 68)

่

วัดปากว๋าว  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๑๑
เด็กหญิงกมลรักษ์ ชำนาญสิงห์

๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาส้าน วัดทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๑๒
เด็กชายทินภัทร แจ่มปรีชา

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาส้าน วัดทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๑๓
เด็กหญิงวลัยพรรณ แซ่แด

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาส้าน วัดทรายมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๑๔
เด็กหญิงสุชานุช คำติบ

๊

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย วัดปางเกาะทราย  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๑๕
เด็กชายวีระภาพ แสนสุข

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย วัดปางเกาะทราย  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๑๖
เด็กชายรังสิมันต์ เครือยะ

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย วัดปางเกาะทราย  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๑๗
เด็กชายเนติพงษ์ ทองคำใบ

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย วัดปางเกาะทราย  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๑๘
เด็กชายยงยุทธ จ๋อมทาน

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย วัดปางเกาะทราย  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๑๙
เด็กหญิงพรชนก อินต๊ะวัง

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย วัดปางเกาะทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๘ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กหญิงพุทธิพร กรสวัสดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย วัดปางเกาะทราย  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๒๑
เด็กหญิงจินดาภรณ์ กิติ

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย วัดปางเกาะทราย  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๒๒
เด็กหญิงศรัญญา ยอดกุล

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย วัดปางเกาะทราย  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๒๓
เด็กชายรพีภัทร อินต๊ะปญญา

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย วัดปางเกาะทราย  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๒๔
เด็กชายอาเจอะ มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๒๕
เด็กชายพงษ์อมร ชินสมบัติ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๒๖
นางสาวแสงแก้ว เชมือ

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๒๗
นายอาทิตย์ ไทยใหญ่

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๒๘
นายคงกระพัน แสงกูน

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๒๙
นางสาวอรชร แซ่ล้อ

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กหญิงพรทิพย์ แซ่ยัง

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๓๑
เด็กหญิงหมีแซ

่

เซก่อ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๓๒
เด็กชายวรภัทร แลเชอะ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลา วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๓๓
เด็กหญิงสุพรรษา มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศาลา วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๓๔
เด็กชายกตัญู สายบุญสา

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๓๕
เด็กหญิงหมีพู

่

อาเน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๓๖
เด็กชายรัชชานนท์ อกใจ

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหัดปาแขม วัดปาหัด  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๓๗
เด็กหญิงพรรณปพร นาคาวงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหัดปาแขม วัดปาหัด  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๓๘
เด็กชายยุทธการ ศรีไพรเจริญ

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหัดปาแขม วัดปาหัด  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๓๙
เด็กหญิงภัทรวดี โปทา

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหัดปาแขม วัดปาหัด  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงกรณิการ์ อุปะละ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหัดปาแขม วัดปาหัด  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๔๑
เด็กหญิงธิษณา คำแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหัดปาแขม วัดปาหัด  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๔๒
เด็กหญิงชลพินทุ์ ลุงชาย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหัดปาแขม วัดปาหัด  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๔๓
เด็กชายทิวัตต์ กลินเลิศ

่

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๔๔
เด็กชายธัญพิสิทธิ

์

ซือสัตย์

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๔๕
เด็กชายรังสรรค์ ธรรมเสน

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๔๖
เด็กหญิงณิชากร เตชะ

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๔๗
เด็กหญิงพรรณกร คำแดง

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๔๘
เด็กหญิงศรัญญา ตาสาย

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๔๙
เด็กหญิงอิษยา ฉัตรแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายธนากร แซ่เอียว

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๕๑
เด็กชายนพกรานต์ ปญญาเพียร

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๕๒
เด็กชายธิตินันท์ สีดาว

๓๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๕๓
เด็กชายกิตติภูมิ วงค์กาล

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๕๔
เด็กชายธีระภาพ จันทร์เพ็ง

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๙ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๕๕๕
เด็กหญิงโชติดารา ก๋าซ้อน

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๕๖
เด็กหญิงรวิภา กันทะมูล

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๕๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บังเมฆ

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๕๘
เด็กหญิงรัตติกาล คำสอน

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๕๙
เด็กหญิงชไมพร สายจันดี

๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กชายคมสัน แก้วอุน

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๖๑
เด็กชายธีรเมธ กันงาม

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๖๒
เด็กชายณัฐภูมิ ชุมมัธยา

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๖๓
เด็กหญิงสมัชญา สีเขียว

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๖๔
เด็กชายภาวัต มอยนา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๖๕
เด็กชายสุรเชฐ ขำแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๖๖
เด็กหญิงปยะพร ภักดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๖๗
เด็กหญิงสุวนันท์ ตาชุ่ม

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๖๘
เด็กชายธีรไนย ยีสุ่น

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๖๙
เด็กชายประวัณวิทย์ มหิสคามิน

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงชนิภรณ์ กันทา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๗๑
เด็กชายโสภณัฐ จักร์แก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๗๒
เด็กชายอิสรา ยินมะเริง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๗๓
เด็กชายธัญทิพ ทองทศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๗๔
เด็กชายศราวุธ มหิตธิ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๗๕
เด็กหญิงปลืมปติ

้

ทำทะทาง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๗๖
เด็กหญิงนงค์ณภัทร์ จิตสว่าง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๗๗
เด็กหญิงศุภศิริ จีฟู

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๗๘
เด็กหญิงดวงกมล โปทา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๗๙
เด็กชายสุทิวัส บุญปน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กชายกฤติพงศ์ มะโนวรรณ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๘๑
เด็กชายวสิษฐ์พล สีเขียว

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๘๒
เด็กชายอิทธิพล สุรินทร์ต๊ะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๘๓
เด็กชายบารมี โพธิศรี

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๘๔
เด็กหญิงเกศนี แสนใจ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๘๕
เด็กหญิงชิดชนก ก๋าซ้อน

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๘๖
เด็กหญิงธนาพร แซ่เอียว

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๘๗
เด็กหญิงวัชราภรณ์ แก้วเปา

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๘๘
นางณฐา สันกว๊าน

๒๔/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๘๙
นางประภามณฑ์ ตุ้ยระพิงค์ ๕/๔/๒๕๐๕ โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๐ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๕๙๐
นางพิมพ์ฉวี ฉายา

๒๕/๗/๒๕๐๔
โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๙๑
นายวิทาน ฉายา

๒๐/๑๐/๒๕๐๕
โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กชายพัทนพงษ์ วารินทร์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)

วัดถำพระบำเพ็ญบุญ
 

ชร ๓๔๖๐/๕๕๙๓
เด็กชายนำมนต์ สีลาดำ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)

วัดถำพระบำเพ็ญบุญ
 

ชร ๓๔๖๐/๕๕๙๔
เด็กหญิงสุจินดา รุจิราวรรณ

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)

วัดถำพระบำเพ็ญบุญ
 

ชร ๓๔๖๐/๕๕๙๕
เด็กหญิงธนัทชกร มูลศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๕๙๖
เด็กหญิงกวินธิดา ฟองสมุทร

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๕๙๗
เด็กหญิงวรินรำไพ ศรีสุวรรณ์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๕๙๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แสงแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๕๙๙
เด็กหญิงณหทัย แก้วใหม่

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กชายนันทชัย งามวนาสิน

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กชายจตุโชค สุทา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กหญิงเบญจมาศ อุ่นดอนตอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๐๓ เด็กชายประกายพฤษ
ตันธนาภินันท์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กหญิงกรกนก มณีฉาย

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กชายวรัชญ์ สุขแสน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายภูริช เครือวงค์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กชายญัฐ ฤทธิเดช

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กชายจิณณวัตร ใจเรือน

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กหญิงกชกร ทะกาศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กชายชลสิทธื

์

อาทร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๑๑
เด็กชายวรากร ไฝเครือ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๑๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ นงนุช

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๑๓
เด็กหญิงปวิชญา เมืองมูล

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๑๔
เด็กชายพีรพัฒน์ พันนาม

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๑๕
เด็กชายบัลลังก์ วงค์ชืน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๑๖
เด็กชายพีระพัฒน์ รอดภัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๑๗
เด็กหญิงณิชาภัทร ขันทะกิจ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๑๘
เด็กหญิงฑิมพิกา โปทาอุด

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๑๙
เด็กชายพจนกร ครองทรัพย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กชายสรายุทธ กรุณา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๒๑
เด็กชายชยานันต์ ตุ่นแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๒๒
เด็กชายบุญญาฤทธิ

์

ศรีอินแก้ว

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๒๓
เด็กชายกฤษน์ดนัย ชัยราชา

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๒๔
เด็กหญิงปนัดดา วรรณา

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๑ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๖๒๕
เด็กหญิงสุพรรษา ใจสุข

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๒๖
เด็กชายถนัดกิจ โพธืใหม่

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๒๗
เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ ศรีนำพล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๒๘
เด็กชายอนาวิล

ตันเมืองสวัสดิชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๒๙
เด็กชายศุภณัฐ นพคุณ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กหญิงวิรภัทร มูลแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๓๑
เด็กหญิงธนัญญา พรมตา

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๓๒
เด็กชายจิรายุ ขัดแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๓๓
เด็กหญิงดาหลา สุนันตา

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๓๔
นายเอกสิทธิ

์

ไชยมงคล
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๓๕
นายอนุศิษฎ์ แสนสม

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๓๖
เด็กชายนนทพล มังกา

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๓๗
เด็กชายวรากร สุคำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๓๘
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จินา

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๓๙
เด็กหญิงสุพิกา ปนคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๔๐
นางสาวสุวิมล ลอต๋า

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๔๑
เด็กหญิงนันทิชา อุเทียม

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๖๐/๕๖๔๒
เด็กชายจิรภัทร ธิโนชัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๔๓
เด็กหญิงจำจรรจา ไชยแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๔๔
เด็กหญิงชนัญธิดา นาสมพันธ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๔๕
เด็กหญิงณัฐญาจิต แซ่ว่า

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๔๖
เด็กหญิงณัฐฐาพร ฟูแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๔๗
เด็กหญิงณัฐณิชา เงินท๊อก

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๔๘
เด็กหญิงปรางทิพย์ จิตตรง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๔๙
เด็กหญิงพรลดา แทนทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กหญิงพิชญา พันสุภะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๕๑
เด็กหญิงพิญาดา คำพลอย

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๕๒
เด็กชายพีระพัฒน์ ผ่องผิว

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๕๓
เด็กหญิงศิวนารี เพชรกิง

่

๐๒/๑๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๕๔
เด็กหญิงสวัญรญา ฟงเร็ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๕๕
เด็กหญิงอติพร แซ่ย้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๕๖
เด็กหญิงอรปรียา วงศ์เมือง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๕๗
เด็กหญิงอรวี อุทธิยา

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๕๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร ราชเมืองมูล

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๕๙
เด็กหญิงจินตนา พิมพ์หอม

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๒ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กชายนันทวัฒน์ กุมใจ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๖๑
เด็กหญิงรินรณี ปงอ้อคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๖๒
เด็กหญิงวิชญาพร เครือราษฎร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๖๓
เด็กหญิงศศิประภา มโนขันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๖๔
เด็กหญิงสุภชา เรืองรังษี

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๖๕
เด็กหญิงอรกัญญา ปญญา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๖๖
เด็กหญิงกมลวัลย์ มณีวรรณ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๖๗
เด็กหญิงกฤติมา สุขสัก

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๖๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปนจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๖๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ คำวัง

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กหญิงชนิกา ปนธะรังษี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๗๑
เด็กหญิงณิชากร สุขะปานะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๗๒
เด็กชายณัฐพงศ์ สีโม

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๗๓
เด็กหญิงณัฐริกา ปนตา

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๗๔
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ เตชะอิง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๗๕
เด็กหญิงนิดา ปนยานะ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๗๖
เด็กชายนัสสุนันท์ แปงคำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๗๗
เด็กหญิงปยะรินทร์ ตันไชยวงค์

๋

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๗๘
เด็กหญิงปุญญิศา เทียงตรง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๗๙
เด็กหญิงพอลิน เชียงลม

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงภัคจิรา หน่อแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๘๑
เด็กหญิงรฐพิชญ์ ตันติบ

๊

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๘๒
เด็กหญิงรุ่งนภา ทะพาน

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๘๓
เด็กหญิงลีลาวดี พรมมา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๘๔
เด็กหญิงลักษณพร สุทธเสน

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๘๕
เด็กหญิงลักษิกา ช่างฆ้อง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๘๖
เด็กหญิงวรนิษฐา ยองเพชร

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๘๗
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรีลารักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๘๘
เด็กหญิงศุภิสรา ไชยมงคล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๘๙
เด็กหญิงหฤทัย ธิโนชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กหญิงอภิชญา ขันคำนันต๊ะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๙๑
เด็กหญิงอรปรียา แก้วมหานิล

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๙๒
เด็กหญิงอรวรรณ มาชาวนา

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๙๓
นางสาวชลญา กองเงินนอก

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๙๔
นางสาวฐิตินันท์ เรืองขจร

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๓ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๖๙๕
นายณัชนนท์ วะลัยสุข

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๙๖
นางสาวณัฐมล พงษาบรรพต

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๙๗
นายณัฐวัตร พัฒนอุดมกิต

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๙๘
นายนัฐวุฒิ วอหล้า

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๖๙๙
นายนราวิชญ์ อาจนาเสียว

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๐๐
นายธีรวุฒิ ถานาเรือ

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๐๑
นางสาวบุณยาพร สุปน

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๐๒
นางสาวปญญดา รักดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๐๓
นางสาวปภาวรินท์ วงศ์วาท

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๐๔
นางสาวประภัสสร พูลเพิม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๐๕
นางสาวปลายฝน ปญจรักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๐๖
นายภัทรพงษ์ ยาแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๐๗
นางสาวรัชนีกร สุลินทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๐๘
นางสาวรุจิลดา ไกลถิน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๐๙ นางสาวรัตน์ธนวรรณ ปานา

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๑๐
นางสาวสุพิชชา อุทธิยา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๑๑
นางสาววรกานต์ ไชยจันดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๑๒
นางสาววรรณพะสา คนเก่ง

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๑๓
นางสาววรัญญา บำรุงนา

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๑๔
นางสาววิชาดา เกิดแพร

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๑๕
นายสงกรานต์ สีหมอก

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๑๖
นางสาวอัจจิมา มาลัยวัลย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๑๗
นายอชิตพล ทรงงาม

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๑๘
เด็กหญิงกานต์ติมา ไฝเอ้ย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๑๙
เด็กชายทวีโชค ตันติบ

๊

๒๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กชายธนโชติ จันธิมา

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๒๑
เด็กชายสาริน คล่องดี

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๒๒
เด็กหญิงชนิดาภา วุฒิวงศ์วอ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๒๓
เด็กหญิงธนัญญา อุปการคำ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๒๔
เด็กหญิงบัญฑิตา ติบปญญา

๊

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๒๕
เด็กหญิงพัชนิดา สุดแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๒๖
เด็กหญิงพิชชาพร อุดตระการ

๒๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๒๗
เด็กหญิงวราภรณ์ สักลอ

๒๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๒๘
เด็กหญิงอัยยาวีร์ จันตา

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๒๙
เด็กชายณัฐกร สงบ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๔ / ๒๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กชายแทน ปญญา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๓๑
เด็กหญิงธัญชนก โสภางาม

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๓๒
เด็กชายธนวัฒน์ นวลศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๓๓
เด็กชายกิตติพงศ์ กรกัลยา

๐๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๓๔
เด็กชายยศกร นายด่าน

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๓๕
เด็กหญิงจิตตาภา แปงนุจา

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๓๖
เด็กหญิงศิริวรรณ เขียวสุทธิ

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๓๗
เด็กชายณัฐพล นิเทียนศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๓๘
เด็กชายภูมิพร้อม จอมปอ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๓๙
เด็กหญิงกัลยารัตน์ มณีวงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงจิราภา แปงนุจา

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๔๑
เด็กหญิงนภสร มนาคม

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๔๒
เด็กหญิงรัตนากร หาญสุข

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๔๓
เด็กชายรุ่งโรจน์ คำมูล

๒๑/๔๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๔๔
เด็กหญิงชุมพูนุช วัฒนากนกวงศ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๔๕
เด็กหญิงปาลิตา เขียวลา

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๔๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คนผล
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๔๗
เด็กชายเอกวรณ กันปานอรรถกุล

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๔๘
เด็กหญิงจีรนันท์ แสนธิ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๔๙
เด็กหญิงญาณิศา ประใจ

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กหญิงพรรณิภา อินประสงค์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๕๑
เด็กชายผลิตโชค ฟองการ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๕๒
เด็กชายพิชาญเมธ กาวี

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๕๓
เด็กชายวุฒิชัย ธนู

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๕๔
เด็กชายศุภกร สีกัน

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๕๕
เด็กหญิงจรัญญา ใจคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๕๖
เด็กหญิงนิพาวรรณ ปญญาราช

๒๓/๓๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๕๗
เด็กหญิงวิไลพร วงศ์ศรีลา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๕๘
เด็กหญิงกชพรรณ ยอดโนชัย

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนลูกรักปาแดด หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๕๙
เด็กหญิงวิภารัศมิ

์

ธะนะวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนลูกรักปาแดด หนองข่วง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กชายธนาวุฒิ มอโป

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๖๑
เด็กหญิงอวนอิม อาธิมา

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๖๒
เด็กชายอนุพงษ์ ซือมือ

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๖๓
เด็กชายสมพงษ์ สุขสวัสดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๖๔
เด็กหญิงกุลภัสสร์ ต๊ะเปงปน

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๕ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๗๖๕
เด็กชายอนุกุล มีสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๖๖
เด็กชายธีรภัทร์ ลอดวิลัย

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๖๗
เด็กชายธนภัทร เชียวชาญ

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๖๘
เด็กชายเอกภพ อายี

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๖๙
เด็กหญิงบุษกร สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กชายธีรเทพ ใจดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๗๑
เด็กชายปญจพล โพธิ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๗๒
เด็กชายสิทธิพล ขัดดี

๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๗๓
เด็กชายชานน ลอยละลิว

่

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๗๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รัตนวิชัยกุล

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๗๕
เด็กหญิงอภิสรา จอมสว่าง

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๗๖
เด็กหญิงภควดี บุญอาจ

๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๗๗
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา หันชะนะ

๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๗๘
เด็กชายณัฐพล คำจันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๗๙
เด็กหญิงณัฐนรี นวลใส

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กหญิงพรธิดา จิระพนาลัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๘๑
เด็กหญิงหมวย ตีหน่า

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๘๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา หมื่นไชยวงค์

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๘๓
เด็กหญิงชลธิชา จูต้อง

๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๘๔
เด็กชายอภิรมย์ ยีเซาะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๘๕
เด็กหญิงแสงคำ สามอิม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๘๖
เด็กหญิงศศิกานต์ ดีสวนโคก

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๘๗
เด็กหญิงจิง

่

ส่วย
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๘๘
เด็กชายโชคชัย หมือแล

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๘๙
เด็กชายจีรวัฒน์ พานแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กชายนนท์ดนัย แสงแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๙๑
เด็กชายบุญศรี ลุงต๊ะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๙๒
เด็กชายพัชรพล สินธวงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๙๓
เด็กชายศักดา เทวตา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๙๔
เด็กชายสรวิศ ประวัติ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๙๕
เด็กหญิงกรรณิกา ตระกูลพิทักษ์กิจ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๗๙๖
เด็กหญิงกัญดา เจนจัด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๙๗
เด็กหญิงเกศรินทร์ บุญรินทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๙๘
เด็กหญิงธัญชนก จะชี

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๗๙๙
เด็กหญิงธิดาลักษณ์ ดวงดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๖ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กหญิงปาณิสรา ยาวิคำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กหญิงพัชรา เทพวงค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กชายกิตติพศ ลิมพูนพนา

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กชายณัฐภัทร รัสฎาดาล

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กชายนพกร โซคากุ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กชายปณิธิ โพธิปนรังษี

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กชายเมธาวี เมธา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กชายอัครพล ยาวุฒิ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ อภิวงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กหญิงนาริน อ้ายยี

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กหญิงพิชญา เข็มแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๑๑
เด็กหญิงสุภาวิดา อินต๊ะชัยวงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๑๒
เด็กชายบูรพา ดวงปก

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๑๓
เด็กชายพลวรรษ อุโมงค์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๑๔
เด็กหญิงพกาวรรณ มีซอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๑๕
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ อินทรีย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๑๖
เด็กหญิงรมิตา ธรรมจักร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๑๗
เด็กหญิงวาสนา สิงห์แก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๑๘
เด็กหญิงติง

้

ลุงติ

๊

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๑๙
เด็กชายฐิติกร ใจน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กชายวชิรวิทย์ แดงเขียว

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๒๑
เด็กชายสิทธินนท์ จันทร์ตา

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๒๒
เด็กชายอรรถกิจ ทากูล

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๒๓
เด็กหญิงกุลญา สามแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๒๔
เด็กหญิงจิราพร บุญฤทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๒๕
เด็กหญิงฐาปนี สามติบ

๊

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๒๖
เด็กหญิงมัณฑนา กุณาวงค์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๒๗
เด็กหญิงวิภาวดี แตนศรี

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๒๘
เด็กชายนันทวัฒน์ มาลัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๒๙
เด็กชายปองนิธิ ปนรักโทน

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กชายสุทธิกานต์ ศรีฟอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๓๑
เด็กชายอนุสรณ์ รุ่งประเสริฐ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๓๒
เด็กหญิงจิรวรรณ จันทร์วิพัฒน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๓๓
เด็กหญิงชฏาพร สุนุมิตร

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๓๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ขัดสงคราม

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๗ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๘๓๕
เด็กหญิงพัชรพร เปงคำมา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๓๖
เด็กหญิงอริสรา ชำนิพงษ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๓๗
เด็กชายกิติพันธุ์ จันทร์สี

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๓๘
เด็กชายเขษมศักดิ

์

อวดเขต
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๓๙
เด็กชายนนทพัทธ์ เงือกงาม

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กชายพีรวัฒน์ ทาวงค์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๔๑
เด็กหญิงดรุณี ปนโต

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๔๒
เด็กหญิงวรรณสว่าง ทาลำปาง

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๔๓
เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์ โปทามูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๔๔
เด็กชายวรัญชิต เนืออุ่น

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๔๕
เด็กหญิงนนธิชา ตันตระกูล

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๔๖
เด็กหญิงศุภิสรา สุริยะวงค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๔๗
เด็กชายนาวิน ซานานายาเก

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๔๘
เด็กหญิงปณิดา การเพียร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๔๙
นางสาวชยิสรา เมืองสิทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๕๐
นางสาวรัตติกาล อินทร์ตา

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๕๑
นางสาววชิรญาณ์ วังษา

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๕๒
นายณัฐพล แสนอุด

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๕๓
นายพันธกานต์ พิเศษ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๕๔
นางสาวพรชนก เสนาดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๕๕
นางสาวสุดธิดา ปนคำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๕๖
นายศิวกร สิงทะนะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๕๗
นางสาวชนานันท์ บุราสิทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๕๘
นางสาวชนาภา โพธิศรี

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๕๙
นางสาวเบญจวรรณ อินทร์ตา

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๖๐
นางสาวสมิตา ทิพย์ประจักร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๖๑
นางสาวณัฐฐินันท์ จันทร์พินุมาตร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๖๒
นายพรชัย เจริญวัย

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๖๓
นายภูรินันท์ หมืนโฮ้ง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๖๔
นางสาวจรัสศรี ไทยใหม่

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๖๕
เด็กหญิงธนัชพร รัตนพิพัฒน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๖๖
นางสาวนิตยา ต๋าแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๖๗
นางสาวมณทิรา มูลชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๖๘
เด็กหญิงรัตนา แก่หล้า

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๖๙
นางสาวศศิกานต์ สมุทร

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๘ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๘๗๐
นายจตุพล พรหมทัศน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๗๑
นางสาวชลธิชา ชิณเลิศ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๗๒
นางสาวธมลวรรณ กิตติวาณิชวงศ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๗๓
นางสาวนุช ลุงตา

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๗๔
นางสาวบัวขาว อนุวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๗๕
นางสาวรัชนี จะชี

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๗๖
นางสาวสุภาวดี ยันตศิริ

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๗๗
เด็กหญิงหทัยชนก ทองเทือก

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๗๘
นายชยางกูร นิสสัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๗๙
นายชัยนันท์ ดวงเสาร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๘๐
นายหน่อพะ ลุงใส

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๘๑
นางสาวบัวชมพู อนุวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๘๒
นางสาวปริยฉัตร ตาดทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๘๓
เด็กหญิงศิริงามตา บัวแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๘๔
นางสาวดรัลพร ศรีเลิศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๘๕
นายไพรชยนต์ บุญเปง

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๘๖
นางสาวณัฐธิดา อภิวงค์

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๘๗
นางสาวธารัรัตน์ หาญแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๘๘
นางสาวภัคจิรา สุภา

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๘๙
นางสาวปาริฉัตร ยานะจิต

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๙๐
นายธนาคาร ตันโยธา

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๙๑
นายพันธกานต์ หัตถกิจ

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๙๒
นายเอกฤทธิ

์

บุญล้วน
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๙๓
นางสาวธัญกร สุขไชยวรรณ

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๙๔
นางสาวนันทิกานต์ ศรีสะเมา

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๙๕
นางสาวนิภาพร จันต๊ะวงค์

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๙๖
นางสาวพีรดา ลุงออ

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๘๙๗
นางสาวพรนภา ชัยเลิศ

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๙๘
นางสาวสุธาสินี มูลชัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๘๙๙
นางสาวสุวัจนีย์ สิทธิเดช

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๐๐
นางสาวหนูดี สามอิน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๐๑
นางสาวสุชัญญา จะอู๋

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๐๒
นางสาววิชิตา อินทร์ตา

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๐๓
นายกิตติพงษ์ ใจแปง

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๐๔
นายเอกสิทธิ

์

ใจดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๙ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๙๐๕
นางสาวชลธิชา เต๋จ๊ะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๐๖
นางสาวธัญญลักษณ์ ฝอยทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๐๗
นางสาวรุ่งรุจี ปญญาวัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๐๘
นางสาววัชรี มีใจดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๐๙
นางสาวสุภนิดา อ่วมรักษา

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๑๐
นางสาวชนิดา วังใจ

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๑๑
นายปฏิพัทธ์ แก้วบุญทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๑๒
นายชินทัช เตจ๊ะตา

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๑๓
นายพชร ขันคำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๑๔
นางสาวจันทรวี นารินคำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๑๕
นางสาวอักษรสวรรค์ ธิวัง

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๑๖
นายปฏิพัทธ์ ทิพย์บุญลือ

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๑๗
นายประสาน ศรีวน

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๑๘
นายวัชรชัย มะโนจิตร

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๑๙
นายวิทวัส ศรีคำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๒๐
นายเอกรัตน์ บุญล้วน

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๒๑
นางสาวกัณฐิกา ยาวริน

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๒๒
นางสาวเกศินี กันหา

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๒๓
นางสาวชฎาพร แสนใจ

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๒๔
นางสาวดวงฤทัย อรัญญิก

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๒๕
นางสาวนันทกานต์ ประสาท

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๒๖
นางสาวนารีรัตน์ นิสสัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๒๗
นางสาวนิตยา ปาเปาอ้าย

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๒๘
นางสาวนิภาดา ไชยวงค์

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๒๙
นางสาวปยธิดา สมใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๓๐
นางสาวรัชชพร เทพชุมภู

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๓๑
นางสาวศรัณยา สมใจ

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๓๒
นางสาวอาทิตยา ตันตระกูล

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๓๓
นางสาวคฑาทิพย์ สุยะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๓๔
นางสาวบุษบา คำสลม

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๓๕
นางสาวอาภาพรรณ คำบาง

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๓๖
นางสาวมี

่

ลุงเพชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๓๗
นางสาวเบญจรัตน์ กิตติโรจน์โยธิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๓๘
นางสาวนริศรา ภักดีคีรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๓๙
นายวิเชียร ดวงเด่น

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๐ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๙๔๐
นางสาวณัฐวิภา มาลา

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๔๑
นางสาวดาราพร ใจดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๔๒
นางสาวธมนวรรณ ทองคำใบ

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๔๓
นางสาวสุชานาถ คำตา

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๔๔
นายนัฐพันธ์ รักษาพันธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๔๕
นายอนุชา เร็วไว

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๔๖
นางสาวณัฐณิชา ปญญาวัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๔๗
นายอาทิตย์ ฤทธิเดช

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๖๐/๕๙๔๘
เด็กชายกษิดิศ ฤทธิเมฆ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๔๙
เด็กชายคุณานนท์ แสงแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ สานุมิตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วศรีลา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๕๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

สานุมิตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๕๓
เด็กชายธีรโชติ สมบุญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๕๔
เด็กชายปญจพล อินทรีย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๕๕
เด็กชายปราณรวัฐ บุญรักษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๕๖
เด็กชายปุญญพัฒน์ พุทธิมา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๕๗
เด็กชายอภิวัฒน์ มอแล

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๕๘
เด็กหญิงกาญจนาพร เลเซอร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๕๙
เด็กหญิงญาณศิริ อาบือ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สานุมิตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๖๑
เด็กหญิงณัฐธิดา กันธิยะ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๖๒
เด็กหญิงบุญฑริกา ปนตา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๖๓
เด็กหญิงเบญญาภา สิงห์ทะนะ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๖๔
เด็กหญิงปานชีวา มีสุข

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๖๕
เด็กหญิงปรียาณัฐ ปงวงค์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๖๖
เด็กหญิงยุวธิดา คำแดง

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๖๗
เด็กหญิงปาลิตา ศรีใจ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๖๘
เด็กหญิงอรวรรณ ลีโป

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๖๙
เด็กหญิงผาณิตา ณ หนองผำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กชายวีรจักร มงคล

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๗๑
เด็กชายอภิชาติ อาเชอ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๗๒
เด็กชายอธิกภัค ภานุมาศ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๗๓
เด็กชายธนโชติ ลืมนัด

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๗๔
เด็กหญิงภคพร ภูชฏาภิรมย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๑ / ๒๑๕

้
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เลขที

่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๕๙๗๕
เด็กชายณัชพล นามแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๗๖
เด็กหญิงพันทิวา ลามาพิสาร

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๗๗
เด็กหญิงอนันตญา อิกำเนิด

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๗๘
เด็กหญิงพรนิดา ศรีเศษนาม

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๗๙
เด็กหญิงบูบะ เมอแล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กชายพลิศร นาโป

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๘๑
เด็กหญิงพิมพิศา เบียงก่า

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๘๒
เด็กชายณรงค์ เหม่อโปะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๘๓
เด็กชายอภิชาติ ยูต๊ะ

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๘๔
เด็กชายสุทธิวรรณ มาเยอะ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูบิ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๘๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เทพประชา

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๘๗
เด็กหญิงธีราพร นาโป

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๘๘
เด็กหญิงสิริญาณี หมืนแลกู่

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๘๙
เด็กหญิงจอมสุดา เบเซ

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กชายนที นาโม๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๙๑
เด็กชายรุ่ง จำเมือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๙๒
เด็กหญิงเปรมมิกา เจริญวรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๙๓
เด็กหญิงณิชา เตียวตระกูล

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๙๔
เด็กชายกิตติศักด์ จะทอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๙๕
เด็กชายฉัตรชัย แซ่หมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๙๖
นางสาวกัลยากร ชาสวด

๑๗/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๙๗
นางสาวกาญจนา บัวบาน

๒๘/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๙๘
นางสาวชาลิสา แซ่เล้า

๒๒/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๕๙๙๙
นางสาวณัฐธยาน์ พุทธเสน

๒๓/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๐๐
นางสาวทิพวรรณ ปนตา

๐๗/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๐๑
นางสาวปญญา ชัยน่วม

๐๕/๑๐/๒๕๐๕
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๐๒
นางสาวพิชญา แซ่ย่าง

๐๒/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๐๓
นางสาวเพชรรัตน์ ศรีกันชัย

๐๓/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๐๔
นางสาวภัครมัย ปญญาหล้า

๑๘/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๐๕
นางสาวมณีนุช เกสรกติกา ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๐๖
นางสาวรพีภรณ์ จะนะ

๐๕/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๐๗
นางสาวรัชดา กานต์ทวี ๑๕//๒๕๓๑ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๐๘
นางสาวรัตตินันท์ ศรีมาทร

๑๔/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๐๙
นางสาวศิริรักษ์ ยัวยวน

่

๐๗/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๒ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๐๑๐
นางสาวสุชาวดี แซ่ฟา

๒๕/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๑๑
นางสาวอรพิน วงศ์ใหญ่

๑๘/๐๙/๒๕๐๕

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๑๒
นางสาวอัญชลี ชอบเพือน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๑๓
นายกำพล แซ่ลี

๑๓/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๑๔
นายกี

่

แซ่ย่าง
๐๖/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๑๕
นายคุณากร ขันไชย

๑๗/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๑๖
นายจง แซ่หว้า

๐๓/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๑๗
นายจักรพงษ์ บุญมา

๑๐/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๑๘
นายจักรวรรดิ มูลเมือง

๑๖/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๑๙
นายจัว

่

แซ่กือ
๐๑/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๒๐
นายจารึก ระวังศรี

๑๘/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๒๑
นายจำนอง แสนหอย

๒๙/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๒๒
นายจิรสิน แซงสว่าง

๒๖/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๒๓
นายจิราธรณ์ กุกุดเรือ

๑๓/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๒๔
นายเจริญ ติบกำ

๊

๒๓/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๒๕
นายเจ้อชัย ยอดมณีกาญจน์

๒๐/๑๐/๒๔๙๐
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๒๖
นายใจ แซ่จัง

้

๑๐/๑๒/๒๕๐๔

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๒๗
นายใจฮิน แซ่ลี

๐๕/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๒๘
นายฉลองชัย วงศ์บุญชัยเลิศ

๐๕/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๒๙
นายชัยเนตร นันทะชัย

๐๙/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๓๐
นายเซ้ง วนาพงษ์สกุล

๓๐/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๓๑
นายณัฐพงษ์ ศุภบูรณ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๓๒
นายณัฐวุฒิ โนกุล

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๓๓
นายต่อน ทำทาน

๐๑/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๓๔
นายทองดี ศรีวิชัย

๑๘/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๓๕
นายเทพพร สิงห์แก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๓๖
นายธนากรณ์ สังสีราช

๒๒/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๓๗
นายธนาเทพ บุตรดี

๑๓/๑๐/๒๕๐๕

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๓๘
นายธเนศ ฟงช้า

๐๖/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๓๙
นายธารินทร์ สบบง

๒๘/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๔๐
นายธีรเทพ อรุณวิชญ์หิรัญ

๒๘/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๔๑
นายธีระพงษ์ อุดใจ

๑๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๔๒
นายนนทชัย คำอุปละ

๑๕/๑๑/๒๔๙๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๔๓
นายนพดล สันธิ

๑๔/๐๔/๒๕๐๐
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๔๔
นายนพพร แซ่ม้า

๐๔/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๓ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๐๔๕
นายนพรัตน์ ใจคำลือ

๐๔/๐๙/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๔๖
นายนิคม แซ่พ่าน

๑๕/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๔๗
นายนิเทศ พรมงาม

๐๑/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๔๘
นายนิวัฒน์ ใจตรง

๒๓/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๔๙
นายบังอร ขันทะลี

๐๖/๐๘/๒๕๐๖
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๕๐
นายบารมี ดีแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๕๑
นายบุญธรรม ศรีสมชัย

๑๖/๐๒/๒๔๙๒

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๕๒
นายปภาวิน บุตรธนบูลย์

๒๗/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๕๓
นายเปาวิน เลเซอ

๐๑/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๕๔
นายพงษ์นรินท์ เงินทองแดง

๑๔/๑๑/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๕๕
นายพงษ์พันธ์ แซ่ลี

๒๓/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๕๖
นายพนม วรรณศรี

๒๒/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๕๗
นายพรชัย นามทอง

๐๘/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๕๘
นายภัทรพงษ์ เมืองอินทร์

๑๙/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๕๙
นายภาคภูมิ แซ่เล้า

๒๙/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๖๐
นายภาณุพงษ์ ปญญาอินทร์

๒๙/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๖๑
นายภูวนาท ขันทะ

๐๓/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๖๒
นายมนสิทธิ

์

แซ่ย่าง
๑๙/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๖๓
นายยุทธนา กามาด

๒๗/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๖๔
นายเย้ แซ่หว้า

๐๖/๐๖/๒๕๐๔
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๖๕
นายเย๋ง แซ่ย่าง ๐/๐/๒๕๐๐ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๖๖
นายรวิศราชญ์ ธรรมวงค์

๑๔/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๖๗
นายราเชนท์ ราวิน

๒๑/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๖๘
นายรุ่งเรืองศักดิ

์

ลีชัยบูรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๖๙
นายเลย แสนใจยา

๒๖/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๗๐
นายวรวรรณ แซ่โซ้ง

๐๖/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๗๑
นายวสันต์ เขียวชอุ่ม

๑๔/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๗๒
นายวิชัย ใจคำ

๓๐/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๗๓
นายวิชัย อินแปง

๑๓/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๗๔
นายวิทวัส แซ่ย่าง

๒๘/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๗๕
นายวิระเทพ แซ่เฮ่อ

๐๙/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๗๖
นายวิลัย ศรีหงษ์ทอง

๒๘/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๗๗
นายวิวัฒน์ ติบโปทา

๊

๑๕/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๗๘
นายวุฒิชัย ละอิง

๒๙/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๗๙
นายศรราม เขือนศิริ

่

๐๖/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๔ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๐๘๐
นายศุภฤกษ์ วงค์วิไลย์

๑๘/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๘๑
นายสนิท ชะฟู

๐๑/๑๒/๒๕๐๑

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๘๒
นายสมคิด จันงาม

๒๙/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๘๓
นายสมพร คำมูล

๑๐/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๘๔
นายสมพร แซ่ลี

๐๒/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๘๕
นายสมศักดิ

์

แข็งขัน
๑๐/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๘๖
นายสมหวัง พรมมินทร์

๒๕/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๘๗
นายสมาน พรรณมาตย์

๒๖/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๘๘
นายสรายุทธ์ บุดดี

๓๐/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๘๙
นายสหัสชัย ธิโนชัย

๑๖/๑๑/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๙๐
นายสัญญา เทพปญญา

๒๓/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๙๑
นายสันติ

์

พุทธตาล
๑๑/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๙๒
นายสิทธิโชค สีเขียว

๐๘/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๙๓
นายสุข คำน้อย

๑๘/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๙๔
นายสุวรรณรัตน์ คำปน

๒๑/๐๒/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๙๕
นายสูก๋วย กมลาสน์นิติ

๒๙/๐๘/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๙๖
นายหยี

่

แซ่ย่าง
๑๘/๐๙/๒๕๐๕

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๙๗
นายหวาเม่ง แซ่ย่าง

๐๘/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๙๘
นายองอาจ ลาสอน

๒๒/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๐๙๙
นายอนุวัฒน์ สะทัน

๒๑/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๐๐
นายอภิชัย ยาละ

๑๖/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๐๑
นายอมรพันธ์ จอมมงคล

๑๒/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๐๒
นายอรรถพล เปรียมไหวพริบ

่

๑๐/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๐๓
นายอัศวิน ศรชัยปญญา

๑๕/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๐๔
นายอาแจ้ มอโปะกู่

๐๑/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๐๕
นายอานนท์ แซ่ฟุง

๑๕/๑๐/๒๕๐๔

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๐๖
นายอาเบ แซ่หมี

่

๑๑/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๐๗
นายเอกวัฒน์ สายศักดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๐๘
นายเอียว

่

ฐานะ
๐๓/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กชายกรวิชญ์ แก้วคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

วัดกู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ อาจภิรมย์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

วัดกู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๑๑
เด็กชายนนทพัทธ์ น่าผา

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

วัดกู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๑๒
เด็กชายปรเมศวร์ สมจิตต์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

วัดกู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๑๓
เด็กชายพอเพียง วงค์วัน

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

วัดกู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๑๔
เด็กหญิงเอกนารี สายวงศโห้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

วัดกู่แก้วพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๕ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๑๑๕
เด็กชายนิธิโชติ จันทร์คำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

วัดกู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๑๖
เด็กชายอัษฎาวุธ คำวัง

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

วัดกู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๑๗
เด็กชายธิติพัทธ์ ไชยปนโญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

วัดกู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๑๘
เด็กหญิงศิรินทิพย์ อุตสาใจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

วัดกู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๑๙
เด็กชายคมสัน เผ่าเสน

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

วัดกู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๒๐
เด็กชายนครินทร์ ธรรมสอน

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๒๑
เด็กชายนิติภูมิ คำเฟย

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๒๒
เด็กหญิงนันทิพร ศิริบัวทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๒๓
เด็กชายกรรชนพล มูลสาย

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ อินต๊ะวงค์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๒๕
เด็กชายภูชนะ ไชยมงคล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๒๖
เด็กชายเศรษฐพงษ์ มณีจันทร์สุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๒๗
เด็กหญิงธนภรณ์ อำปลอด

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๒๘
เด็กหญิงปาณิศา บัวจำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๒๙
เด็กหญิงวิมลศิริ คำอินต๊ะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กหญิงณัฐธิดา อินตาวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๓๑
เด็กชายวีรภัทร์ อินต๊ะวงค์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๓๒
เด็กหญิงวนิดา เขือนคำ

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๓๓
เด็กชายนันทกานต์ ช่วยนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๓๔
เด็กชายทัตเทพ เถาเรือน

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๓๕
เด็กชายธนากร คำลังกา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๓๖
เด็กชายฉัตรชาญชัย ธรรมสอน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๓๗
เด็กหญิงสุปรียา ชุมภูเมน

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๓๘
เด็กหญิงสุรีย์พร มันคำ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๓๙
เด็กหญิงพัชราภา ดาหวัน

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๔๐
เด็กหญิงเปรมฤทัย สิทธิ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๔๑
เด็กหญิงรสริน สิงห์เทพ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๔๒
เด็กชายนภสินธ์ ธรรมเจริญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๔๓
เด็กหญิงรัตน์ดารา บุญเปง

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง
วัดปาบง (ปาบงขวาง)

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๔๔
เด็กหญิงอรณีย์ ฟองแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง
วัดปาบง (ปาบงขวาง)

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๔๕
เด็กชายวิทยานิพนธ์ คำชุ่ม

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง
วัดปาบง (ปาบงขวาง)

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๔๖
เด็กหญิงพัชรพร คำตือ

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง
วัดปาบง (ปาบงขวาง)

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๔๗
เด็กหญิงณัฐลิดา คำชุ่ม

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง
วัดปาบง (ปาบงขวาง)

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๔๘
เด็กชายศุภกิจ ทองย้อย

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง
วัดปาบง (ปาบงขวาง)

 

ชร ๓๔๖๐/๖๑๔๙
เด็กหญิงอริสา โฉมหน้า

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง
วัดปาบง (ปาบงขวาง)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๖ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กหญิงนฤภร นันเสียง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม วัดหนองบัว  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๕๑
เด็กหญิงปภาวรรณ ดงปาลี

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๕๒
เด็กหญิงอรัญญา จาแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๕๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ราชวิเศษ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๕๔
เด็กหญิงศศิวิมล ไชยสงค์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๕๕
เด็กชายนฤเบศร์ สาเขตร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๕๖
เด็กชายพงศกร อ่างแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๕๗
เด็กชายดนัยฤทธิ

์

แอฤทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๕๘
เด็กชายสิทธิเดช สลีสองสม

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๕๙
เด็กหญิงวิจิตรา ปาไม้ทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กหญิงประภาพร ปยะกุล

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๖๑
เด็กหญิงพรพรรณ พรเจริญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๖๒
เด็กหญิงปภาวรินท์ ลือทองจักร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๖๓
เด็กชายรัชพล ปญญานิล

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๖๔
เด็กชายชัยกร แซ่ติน

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๖๕
เด็กหญิงเบญจมาศ เสนชัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๖๖
เด็กชายภัทรพล อินทะพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๖๗
เด็กชายนัฐนันท์ น้อยหมอ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๖๘
เด็กชายมนตรี ใหญ่กระโทก

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๖๙
เด็กชายวุฒิไกร จงวิไลเกษม

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กชายดนัย เจนใจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๗๑
เด็กชายภูธเนตร มูลแจ่ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๗๒
เด็กชายณัฐพล เทพวงค์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๗๓
เด็กชายทักษ์พล อินเทพ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๗๔
เด็กชายวงศกร กันทะจักร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๗๕
เด็กหญิงศศิกานต์ เสนนันตา

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๗๖
เด็กชายชาญพิชัย สีวิมา

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซางงาม วัดปาซางงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๗๗
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ลีซาย

้

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาซางงาม วัดปาซางงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๗๘
เด็กชายธีรภัทร วันรส

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาซางงาม วัดปาซางงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๗๙
เด็กชายพชรดนัย หว่างเชือ

้

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาซางงาม วัดปาซางงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๘๐
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ ก้างยาง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาซางงาม วัดปาซางงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๘๑
เด็กหญิงอรพิชญา ปวนทา

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซางงาม วัดปาซางงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๘๒
เด็กหญิงปภาดา จินะ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซางงาม วัดปาซางงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๘๓
เด็กหญิงพิไลวรรณ ก้างยาง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาซางงาม วัดปาซางงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๘๔
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ไร่ลือคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๗ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๑๘๕
เด็กชายณัฐกร ตาสา

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๘๖
เด็กชายวิชาฤทธิ

์

ปงลังกา
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๘๗
เด็กหญิงชนาภา อินคำ

่

๑๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๘๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ทรายหมอ

๒๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๘๙
เด็กหญิงธีรกานต์ ทรายหมอ

๒๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ไร่กันทา

๑๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๙๑
เด็กหญิงวิไลวรรณ กำทอง

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๙๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้งฟู

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๙๓
เด็กหญิงรุงรัศมี ไร่กันทา

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๙๔
เด็กชายนิกร ทันหล้า

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๙๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทมาลี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๙๖
เด็กหญิงนุจรี คำวงค์

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๙๗
เด็กหญิงมัลฐิกา โตใย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๙๘
เด็กชายรังสรรค์ สิงห์ทอง

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๖๐/๖๑๙๙
เด็กชายภูวรินทร์ เวียงอินทร์

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๐๐
เด็กชายสุข สมบูรณ์ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กชายชัยทัศน์ ยอดสุวรรณ์

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ วงศ์ษา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กชายวรัญชัย เขือนเพชร

่

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กชายศานติพล นางแล

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กชายสุข คำยอด

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กชายทิวากร มุณีจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก รูปงาม

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กหญิงสายไหม มาลาแก้ว ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๐๙
เด็กหญิงหอมนวน บุญแสง

๑๒/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๑๐
นางสาวรัชนีกร นันตาชัยวุฒิ

๙/๑๐/๒๕๓๗
โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๑๑
นางสาวอรวรรณ สิงห์บุตร ๑/๘/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๑๒
เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๑๓
เด็กชายณัฐพล กันนา

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๑๔
เด็กชายศุภวัฒน์ ชัยชนะ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๑๕
เด็กชายสุทธิพร ลิขิตสิลานุสรณ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๑๖
เด็กชายนพกรณ์ ธรรมวงค์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๑๗
เด็กชายบริพัฒน์ กาบสีลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๑๘
เด็กชายธนโชติ มณีวรรณ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๑๙
เด็กชายวรากร วงค์อินทร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๘ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กชายกตัญู ผ่องใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๒๑
เด็กชายพีรวิชญ์ ศิริรัตน์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๒๒
เด็กชายปภังกร สุทธสม

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๒๓
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ว่องไว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๒๔
เด็กชายอุเทน ดวงสนิท

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๒๕
เด็กชายญาณวัฒน์ เตชะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๒๖
เด็กหญิงอัจฉรา ยาวิชัย

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๒๗
เด็กหญิงสกาวเดือน คำเงิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๒๘
เด็กหญิงสุภาสินี ผาสบ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๒๙
นางสาวกันตา มีลาภ

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสงก๋อง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๓๑
เด็กหญิงจาริกา ผาติพรสมบัติ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๓๒
เด็กหญิงภัคนันท์ บัวดอกตูม

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๓๓
เด็กหญิงปยนัน พูนทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๓๔
เด็กชายปรัชญานนท์ ลาภใหญ่ ๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๓๕
เด็กชายอภิชาติ ลาหุนะ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๓๖
เด็กชายนัฐวุฒิ อาจคงหาญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๓๗
เด็กชายธนภูมิ ถุงคำ ๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๓๘
เด็กชายสถาพร นำพา

๒๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๓๙
เด็กชายสิรวิชญ์ ไชยล้อม ๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๔๐
เด็กชายภัควัฒน์ ปทุมมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๔๑
เด็กหญิงญาณิศา บัวทอง ๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๔๒
เด็กชายมารุพงศ์ กล้าหาญ ๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๔๓
นางสายทอง ต๊ะปญญา ๓๐/๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๔๔
นางสาวสุพัชรินทร์ สมมุติ

๑๕/๐๗/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๔๕
เด็กชายณรงค์ แก้วมูล

๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๔๖
เด็กชายจะยะ จะติ

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๔๗
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีราช

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๔๘
เด็กชายจัน กดชุ่ม ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๔๙
เด็กชายกฤษฎากร อภิเรืองศรี

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กชายโชคชัย สุขเกษมวงศ์

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๕๑
เด็กชายภัทรนันท์ พูลภิญโญ

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๕๒
เด็กชายปฒมพงษ์ แก้วบำรุง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๕๓
เด็กชายกฤษฎา สิงห์ดงเมือง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๕๔
เด็กชายไกรวิชญ์ แก้วใน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๙ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๒๕๕
เด็กชายจักรพรรดิ ถำแก้ว

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๕๖
เด็กหญิงมยุรี เฌอมือ

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๕๗
เด็กหญิงรดา กลินไพฑูรย์

่

๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๕๘
เด็กหญิงวนิดา แก้วมูล ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๕๙
เด็กหญิงสิรินทรา นันตา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กหญิงธนัญพร กันติบ

๊

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๖๑
เด็กหญิงปยะพรรณ อารีย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๖๒
เด็กหญิงปยฉัตร มาลาศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๖๓
เด็กหญิงปรียาพร เรือนคำ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๖๔
เด็กหญิงพรทิวา อารีย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๖๕
เด็กหญิงทัศนพร จะแส

๒๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๖๖
เด็กหญิงเมธาสิทธิ

์

กลำสนอง
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๖๗
นางสาวนันท์ธีรา กิจรักษ์ ๓/๘/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๖๘
นางสาวกิงกาน

่

สุภิมล

๑๕/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๖๙
นางสาวรัชนีกร ทำนา

๒๗/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๗๐
นางสาวภาณุมาศ มณีพรหม

๑๕/๗/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๗๑
นายชญานนท์ ก๋าต๊ะ ๑/๒/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๗๒
เด็กชายเจษฎากร หินใหญ่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๗๓
เด็กชายธันวา จุมปูติบ

๊

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๗๔
เด็กชายวีรวัฒน์ เทพเมืองมูล

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๗๕
เด็กชายสมบูรณ์ ปอหลวง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๗๖
เด็กหญิงพิชชาพร สุขเกษม

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๗๗
เด็กหญิงปราฤณี สืบเครือ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเกลียง

้

วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๗๘
เด็กหญิงธันยพร ปนทรายมูล

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเกลียง

้

วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๗๙
เด็กชายบุญ ศรีบุญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเกลียง

้

วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กหญิงศิริประภา บุญลือ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเกลียง

้

วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๘๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ ธรรมขันธ์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๘๒
เด็กชายสกุลวัฒน์ ยอดผ่านเมือง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๘๓
เด็กชายตุลา สองเมือง

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๘๔
เด็กหญิงศันสนีย์ ใจยกาล

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๘๕
เด็กหญิงดาว วงค์ปญญา

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๘๖
เด็กชายกิตติกร ภิรมย์เปรม

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๘๗
เด็กหญิงรวิภา เพ็ญการ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๘๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

ยีสังข์หนานคำ

่

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๘๙
เด็กชายพีระพัฒน์ สองเมือง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๐ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กหญิงพลอย ดวงคำ

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๙๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จินดาหลวง

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๙๒
เด็กชายขวัญชัย ชำนาญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๙๓
เด็กชายปญญา ก้างออนตา

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๙๔
เด็กหญิงพัชรี ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๙๕
เด็กชายณรงค์ชัย ทองเงิน

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๙๖
เด็กหญิงพลอย นามม้าว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๙๗
เด็กชายทองคำ โปราหา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๙๘
เด็กหญิงพิสมัย ดวงคำ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๒๙๙
เด็กหญิงปานวาด โรงคำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กหญิงศิรภัสสร ผาเงิน

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๐๑
เด็กหญิงปนปนัทธ์ แดงชาติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันธาตุ วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๐๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ คำภีระ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๐๓
เด็กหญิงภัณฑิรา ไทยใหม่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๐๔
เด็กหญิงปวีณา สุขะเน

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กหญิงนาง ลุงแดง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กชายกฤษฏา ปนตาแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๐๗
เด็กชายกรวีร์ ลีลารักษ์วงค์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กชายพิชัยยุทธ ไทยใหม่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๐๙
เด็กชายภานุวิชญ์ มุลนิวาง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหรัญญะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๑๑
เด็กชายธนกฤต แก้ววิมล

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๑๒
เด็กหญิงไพรินทร์ พิสมัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๑๓
เด็กหญิงพิมพิกา คำปอม

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๑๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ หลงโสกเชือก

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๑๕
เด็กหญิงพิมพ์ผกา คำปอม

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๑๖
เด็กชายวรากร แสงคำลือ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๑๗
เด็กชายแสง ลุงต้า

๐๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๑๘
เด็กชายวรเชษฐ์ แก้ววิมล

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๑๙
เด็กชายญานณวิทย์ จะชา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กหญิงไพรริน ก๋าใจ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๒๑
เด็กชายนนทนันท์ คำวิมุค

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๒๒
เด็กชายจิรศักดิ

์

เตปน
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๒๓
เด็กหญิงสิรินุช สุวรรณ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๒๔
นายณัฐดนัย งามเริง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๑ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๓๒๕
นาย;uระพล แก้วเพชรวงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๒๖
เด็กหญิงภิญญาดา แก้วแววน้อย

๐๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๒๗
นายจิระวัฒน์ กรรณ์แก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๒๔

วัดทุ่งห้า ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๒๘
เด็กชายสุธิวัธ วงศ์คำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๒๙
เด็กชายศุภชัย จะนะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๓๐
เด็กชายนนทวัฒน์ สุดยอด

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๓๑
เด็กชายอภิเบธ กันทะเสน

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๓๒
เด็กชายนพรัตน์ ปอแสง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๓๓
เด็กชายวิทูรย์ คำฟู

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๓๔
เด็กชายพงศกร นาเกษม

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๓๕
เด็กชายอธิป คำอินทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๓๖
เด็กชายอนุวัฒน์ ลุงกอ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๓๗
เด็กหญิงทักษิณา แซ่เลาย้า

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๓๘
เด็กหญิงสุทธิดา จะเงาะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๓๙
เด็กหญิงปนัดดา อาช่า

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๔๐
เด็กหญิงอามสร้อย ชาวเขา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๔๑
เด็กหญิงญานิศา จะอือ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๔๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ ก้าววิทยาคม

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๔๓
เด็กชายธวัชชัย จะลอ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๔๔
เด็กชายจิตรเทพ กันทะเสน

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๔๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จะนะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๔๖
เด็กชายศุภกรณ์ ปูลาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ คูสว่าง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๔๘
เด็กชายกันตพงศ์ โยธินพาณิชย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๔๙
เด็กชายอัษฎาวุธ สายะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กชายวีรภัทร แซ่กือ

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๕๑
เด็กหญิงวิลาสินี นายวงศ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๕๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ธนูใจ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๕๓
เด็กหญิงรุจิรา ปะหยี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๕๔
เด็กชายสุริยา สุดยอด

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๕๕
เด็กชายพรพินิต ศรีพู

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๕๖
เด็กชายยอดชาย ทองหลี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๕๗
เด็กชายชานน นายกอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๕๘
เด็กชายศุภกฤต วาริต

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๕๙
เด็กชายณัฏฐกร อรินทร

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๒ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๓๖๐
เด็กหญิงสุชัญญา ฝอยทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๖๑
เด็กหญิงจุฑามาส คนโอ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๖๒
เด็กหญิงเสาวนีย์ จองน้อย

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๖๓
เด็กหญิงสรนันท์ ธรรมสอน

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๖๔
เด็กหญิงบัณฑิตา โยนิจ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๖๕
เด็กชายยุทธภูมิ ตุ้ยพิมพ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางมะขามปอม โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๖๖
เด็กชายเจตสุภา ปยะดา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางมะขามปอม โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๖๗
เด็กหญิงจิราพร คำแปง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางมะขามปอม โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๖๘
เด็กชายวิเชียร แซ่เฮ้อ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๖๙
เด็กชายสมศักดิ

์

แซ่โล่
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๗๐
เด็กชายศรราม ร่มพนาธรรม

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๗๑
เด็กชายชัชนันท์ ร่มพนาธรรม

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๗๒
เด็กชายธีรวุฒิ มวลวีรธัมม์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๗๓
เด็กชายวุฒิไกร ร่มพนาธรรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๗๔
เด็กชายศักดิพล

์

สวาทชาติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๗๕
เด็กชายสัญญา ลีลาธรรมสัจจะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๗๖
เด็กชายเอกพงษ์ โรจนคีรีสันติ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๗๗
เด็กชายเอกมล ลีลาธรรมสัจจะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๗๘
เด็กชายสรธัญ แซ่วือ

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๗๙
เด็กชายดาราวดี แซ่หว้า

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๘๐
เด็กชายนาราภัทร แซ่มัว

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๘๑
เด็กชายประภัสสร แซ่ท้าว

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๘๒
เด็กชายมาลี ร่มพนาธรรม

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๘๓
เด็กชายกรรณิการ์ แซ่ลี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๘๔
เด็กชายกาญจนา แซ่ลี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๘๕
เด็กชายจิรพันธ์ แซ่เท้า

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๘๖
เด็กชายนุชจรีย์ แซ่เท้า

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๘๗
เด็กชายรัตติกาล แซ่เฮ่อ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๘๘
เด็กชายรัตนาวดี โรจนคีรีสันติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๘๙
เด็กชายวันดี โรจนคีรีสันติ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๙๐
เด็กชายอรณี แสนยากุล

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๙๑
เด็กชายอารดา แซ่เลาย้า

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๙๒
เด็กชายรชดา เวียงบรรพต

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๙๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แซ่ว่าง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๙๔
เด็กชายสิทธิชัย ทรงสิริวงศ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๓ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๓๙๕
เด็กชายสิรภัทร แซ่ย่าง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๙๖
เด็กชายตะวัน แซ่เจ่า

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๙๗
เด็กหญิงวาโย สาธิบุญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๙๘
เด็กหญิงนันท์นลิน ธุวมณฑล

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๓๙๙
เด็กหญิงนุศรา ทอสวัสดิวงค์

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๐๐
เด็กชายภูเบศ ฝกฝนธรรม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๐๑
เด็กชายระวีชัย มติมหาชน

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๐๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ ชิโพแฮ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๐๓
เด็กชายวีระพล ยิงนอก

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๐๔
เด็กหญิงจารุมาส ทุบอ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๐๕
เด็กชายณัฐพล สาระ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๐๖
เด็กหญิงปนัดดา จันเปง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๐๗
เด็กชายกชกร สาธิบุญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๐๘
เด็กหญิงกชกร ก๋าวิละ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๐๙
เด็กหญิงวรนนท์ มนสิการพร

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๑๐
เด็กหญิงสุชัญญา หาญเกียรติสกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๑๑
เด็กชายอานนท์ ตาวงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๑๒
เด็กหญิงณัฐดา ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๑๓
เด็กหญิงณัฐณิชา วิเศษ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๑๔
เด็กชายรัชพล เพียรบำรุงไพร

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๑๕
เด็กหญิงจิรภัทร จะพือ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๑๖ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
จะลอ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๑๗
เด็กชายภัทรเดช แข็งแรง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๑๘
เด็กชายอภิวัฒน์ แซ่เล่า

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๑๙
เด็กชายธนาวุธ หน่อไพรสน

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๒๐
เด็กชายสมลักษณ์ ศีลหนุน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๒๑
เด็กชายธวัลชัย ศรีวืชัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๒๒
เด็กหญิงเขมิกา เท่าแสน

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๒๓
เด็กหญิงวิลัยพร นิรันดร์พร

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๒๔
เด็กหญิงชมพู่ คีรีอำไพ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๒๕
เด็กชายกิติพงษ์ โกแสนตอ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๒๖
เด็กชายปยะพงษ์ ยะหงษา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๒๗
เด็กชายอรรถชัย เท่าแสน

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๒๘
นางสาวปยะธิดา แซ่เฮ้อ

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๒๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิรัตน์เกษม

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๔ / ๒๑๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๔๓๐
เด็กชายวรชิต สัญญา

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๓๑
เด็กหญิงพิชญาภา ก๋าใจ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๓๒
เด็กชายเสฏฐวุฒิ แก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๓๓
เด็กหญิงสลิลทิพย์ อินสม

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๓๔
เด็กหญิงเขมจิตตา สุวรรณดารัตน์

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๓๕
เด็กหญิงกัลยากร อุปแก้ว

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๓๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขสำราญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ วันติยา

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๓๘
นายธนพงธ์ ศรีปญญา ๓/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๓๙
เด็กชายภวิน แซ่เล้าย้า

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กชายปติกร แก้วเต๋จ๊ะ

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๔๑
เด็กชายอัครพล ต๋าคำมา ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๔๒
เด็กชายวิศรุต ชัยนาม

๒๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๔๓
นางอัญชลี กาฬพรรณลึก

๑๗/๙/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๔๔
เด็กหญิงรุ่งธิดา สมหวัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๔๕
เด็กหญิงสุจารี สุนะ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๔๖
เด็กหญิงวรรณวนัช ปนตา ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๔๗
เด็กชายชินวัตร เพียรเรา ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๔๘
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ขาวน่วม

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๔๙
เด็กหญิงพลอยขวัญ กาวิชัย ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กชายจารุวัฒน์ วงค์เทพ

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๕๑
เด็กหญิงกนกพร โวยแม

๒๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๕๒
เด็กหญิงบุญสิตา สุจริตธุระการ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๕๓
เด็กหญิงบุปผา เชกอง ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๕๔
เด็กหญิงปานตะวัน คะเต่ย

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๕๕
เด็กหญิงธารีรัตน์ ดาวจร

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๕๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ หินสิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๕๗
เด็กหญิงกนิษฐา มูลชมภู

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๕๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธรรมคำหมืน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๕๙
เด็กหญิงนันท์พร บกบ่อง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๖๐
เด็กชายชานนท์ จะหา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๖๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ทำคำหมืน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๖๒
เด็กหญิงอรวรรณ จะปา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๖๓
เด็กหญิงวราชดา ขันฟู

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๖๔
เด็กหญิงจิดาภา แคะพอ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๕ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๔๖๕
เด็กหญิงศิริวรรณ หลักดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๖๖
เด็กหญิงอรนา แรงสิงห์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๖๗
เด็กชายทักษ์ดนัย จันทิมา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ เขตสามทิพย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๖๙
เด็กชายกวินภพ ปูนุ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๗๐
เด็กหญิงวิรากานต์ วงเวียน

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๗๑
เด็กหญิงชลธิชา สล่าปน

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๗๒
เด็กชายธนโชติ เดชรมย์รัมย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๗๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา ฝนเสาร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๗๔
เด็กชายเจตนิพัทธิ

์

มะลิวัน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๗๕
เด็กชายกมลภพ จะลอ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๗๖
เด็กหญิงยศวดี แก้วมาลา

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๗๗
เด็กหญิงชนิดา จะหวะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๗๘
เด็กชายนพดล กองแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๗๙
เด็กหญิงภูมิรพี โกติรัมย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๘๐
เด็กหญิงปฏิญญา ขาวงาม

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๘๑
เด็กหญิงสมจิตร หลักมัน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๘๒
เด็กหญิงจิราวรรณ์ บุญเกิด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๘๓
เด็กชายวสันต์ สายกรติ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๘๔ เด็กหญิงนภาวรรณวลัย
กันทวงค์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทอดทิง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๘๖
เด็กชายภัทรพล ไชยพล

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๘๗
เด็กชายพุฒิธร คำมูลดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๘๘
เด็กชายสารินทร์ กิติยศ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๘๙
เด็กหญิงณัฐวีร์ แสงเทพ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๙๐
เด็กหญิงปทิตตา คำหล้า

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๙๑
เด็กชายณัฐกุล ทะนาวา

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๙๒
เด็กหญิงสิรีธร จะยอ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๙๓
เด็กหญิงอัจฉริยา อุ่นนะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๙๔
เด็กหญิงณัฐฐริณีย์ ไทยเหนือ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๙๕
เด็กหญิงอดิศา แสนตัน

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๙๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วคำมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๙๗
เด็กหญิงมัญฑิตา แซ่วะ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๙๘
เด็กชายณัฐพงศ์ ดาวจร

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๔๙๙
เด็กหญิงชฎานันท์ เขตกัน

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๖ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๕๐๐
เด็กหญิงวาสิตา อาจสมัย

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๐๑
เด็กหญิงนิตยา อินทร์ทา

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๐๒
เด็กหญิงอรณิชา จะแก

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๐๓
เด็กหญิงแดง ลุงหลู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๐๔
เด็กหญิงมุฑิตา ไชยสา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๐๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงค์แสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๐๖
เด็กชายกฤษฎา หมืนถา

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๐๗
เด็กชายเอกลักษณ์ สุกันทา

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๐๘
เด็กชายธีรภัทร งานดี

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๐๙
เด็กหญิงดารารัตน์ โสภาอินทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๑๐
เด็กหญิงจีรนันท์ คิดอ่าน

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๑๑
เด็กชายวิศรุต วงค์ธนู

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๑๒ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
วงเวียน

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๑๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงเวียน

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๑๔
เด็กชายเมธี ศรีอายุ

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๑๕
เด็กชายวิทยา พวกอินทร์แสง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๑๖
เด็กชายนนทกร เต็มแบบ

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๑๗
เด็กชายเสกสรรค์ ศรีทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยา สันต้นเปา  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๑๘
เด็กหญิงธัญวรัตน์ แลปนดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๑๙
เด็กหญิงมนต์นภา ทาแกง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๒๐
เด็กหญิงจิณณพัต ไหวมา

๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๒๑
เด็กชายธนกฤต ปนจี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๒๒
เด็กชายพลกฤต ทาเต็ม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๒๓
เด็กชายวสุ เชียงคำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๒๔
เด็กชายอภิชาติ เชียงคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๒๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ จ๋อมแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๒๖
เด็กชายไกรสนธ์ แซ่จู

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๒๗
เด็กหญิงรัตน์ชณี สีตา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๒๘
เด็กชายคณาธิป จุนอักษร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๒๙
เด็กชายคมสัน ยาเรือง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๓๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

คนลำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๓๑
เด็กหญิงนำฝน จุ่มอูบ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๓๒
เด็กชายวันชนะ ทองแดงดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๓๓
เด็กหญิงภวิตา แสนใหม่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๓๔
เด็กชายอัศวิน สมศรีใจ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๗ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๕๓๕
เด็กหญิงปยมน เหรัญญะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๓๖
เด็กหญิงรัตมณี สมสีใจ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๓๗
เด็กหญิงธิดาพร กรสวรรค์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๓๘
เด็กหญิงทิพวรรณ ยอดวงค์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๓๙
เด็กหญิงธัญชนก ศรีสุบิน

๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๔๐
เด็กหญิงจิตรทิวา เตจ๊ะน้อย

๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๔๑
เด็กชายเจษฎา รูปโปร่ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๔๒
เด็กชายพิชัยยุทธ สิริโรจน์ไพศาล

๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๔๓
นางสาววรกัญญา จันแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๒๖ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๔๔
เด็กชายชิษณุพงษ์ อุดเขียว

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๔๕
เด็กชายณภัทร ไชยหลาน ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๔๖
เด็กชายธนกฤต ปนดาเจริญกุล

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๔๗
เด็กชายธีรศิลป ใจวงค์ ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๔๘
เด็กหญิงชญานันท์ ไชยโย ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๔๙
เด็กหญิงทิพย์พรรษา คำหล้าทราย

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๕๐
เด็กหญิงศิรินทร์ทรา ปญญาดี

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๕๑
เด็กหญิงสุภาพร สาระทะ ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๕๒
เด็กหญิงเอมิกา คชินทร์

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๕๓
เด็กชายธนบดี เตจะสิทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๕๔
เด็กชายกวิน ท้าวธนะ ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๕๕
เด็กชายชลนธี ศิริแสน

๒๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๕๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ ขันเขียว

๑๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๕๗
เด็กชายธนัชพงษ์ มหาวรรณ์

๑๘/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๕๘
เด็กชายพงศพัศ ธะนะภาษี

๑๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๕๙ เด็กชายสหโชคอนันต์
จันทิมา

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๖๐
เด็กหญิงกมลฉัตร ย่อมรัก ๔/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๖๑
เด็กหญิงฐิติญาพัธฒ์ จุ้ยกระโทก

๒๒/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๖๒
เด็กหญิงณัฐริดา โปทาวี ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๖๓
เด็กหญิงเพียงขวัญ ปนเบียว

้

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๖๔
เด็กชายอภิรักษ์ โอบอ้อม

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๖๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ฐานะกอง

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๖๖
เด็กหญิงเจนจิรา ภักดินี

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๖๗
เด็กหญิงเบญญาภา ยาวงค์ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๖๘
เด็กหญิงปยธิดา พาวะพรม ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๖๙
เด็กหญิงภานุพงษ์ ยาไทยสงค์

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๘ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๕๗๐
เด็กชายฐิติพันธ์ ศรีจันทร์ดี

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๗๑
เด็กชายจิรพงษ์ ไชยชมพล

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๗๒
เด็กหญิงวรัญญา ตราชืนต้อง

่

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๗๓
เด็กชายปกรณ์ เนียมปุก

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๗๔
เด็กชายปภาวิชญ์ สำเนียงเย็น

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๗๕
เด็กชายพิชิตพงษ์ หอมนาน

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๗๖
เด็กหญิงขวัญข้าว ยารังษี

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๗๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มิมาละ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๗๘
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ เวียนรอบ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๗๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ชุติมาชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๘๐
เด็กหญิงณัฐวรา ไชยสิทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๘๑
เด็กชายศุภกร ศิริคำใส

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๘๒
เด็กหญิงกมลวรรณ วงศ์ชัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๘๓
เด็กหญิงศุภมาส อ้ายบุญเรือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๘๔
เด็กหญิงลัคนาวดี เตชะหทัยวัตร

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๘๕
เด็กหญิงอรวรรณ อินต๊ะสงค์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๘๖
เด็กหญิงณัฏฐชา ราชเสนา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๘๗
เด็กหญิงสุทธิดา บุญทา

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๘๘
เด็กหญิงสุภนันท์ นาใจ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๘๙
เด็กหญิงเฌอกาญจน์ ปญญาสุ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๙๐
เด็กหญิงพลอย โชติเสน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๙๑
เด็กหญิงวรนิษฐา อขระไฮ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๙๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ วงค์ชัย

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๙๓
เด็กชายนิรันดร์ สีนาค

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๙๔
เด็กชายศักดิธ้ช นริศสกุลกานต์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๙๕
เด็กชายสิทธิกร ศิริวงค์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๙๖
เด็กหญิงณัฐชนันท์ สุริยะวงค์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๙๗
เด็กหญิงวรัญญา ทองปาน

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๙๘
เด็กหญิงวิมลรัตน์ จันดา

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๖๐/๖๕๙๙
เด็กชายบุญเลิศ คำจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๐๐
เด็กหญิงอิงกมล ไกรสกุลศักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๐๑
เด็กชายกิตติพศ นาบู่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๐๒
เด็กชายโภคิน อุดด้วง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำม้า วัดนำม้า  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๐๓
เด็กชายปยวัฒน์ แซ่ลี

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๐๔
เด็กหญิงวนิดา แซ่ลี

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๙ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๖๐๕
เด็กหญิงมยุรฉัตร บุญคุณประเสริฐ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๐๖
เด็กหญิงณัฐภัทรา แซ่มัว

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๐๗
เด็กหญิงอายุรี แซ่เฮ่อ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๐๘ เด็กหญิงประกายทิตย์
แซ่เฮ้อ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๐๙
เด็กหญิงนิตยา แซ่ลี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๑๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสงจันทร์วรโชติ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๑๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ สืบทายาท

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๑๒
เด็กหญิงวันทนี แซ่เห้อ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๑๓
เด็กหญิงวันเพ็ญ แซ่เห้อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๑๔
นายมา แซ่ว่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๑๕
เด็กหญิงธราพิชญ์ วังเย็น

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
วัดสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๑๖
เด็กหญิงสุพิชชา จักรสมศักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๑๗
เด็กหญิงรุจยา จันระวัง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
วัดสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๑๘
เด็กหญิงนัดธิชา ผูกพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
วัดสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๑๙
เด็กชายธนพล จะสาร

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
วัดสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๒๐
เด็กชายภควัต ไชยสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
วัดสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๒๑
เด็กหญิงกรกนก แสงศรีจัน

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
วัดสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ต่างเพชร์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๒๓
เด็กชายสุภิพัฒน์ ปาละบุญมา

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๒๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ริมพิสอน

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๒๕
เด็กหญิงโอเอ อินทะวงค์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๒๖
เด็กชายสุรนันท์ นาใจ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๒๗
เด็กหญิงสุนิสา ไชยวุฒิ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๒๘
เด็กชายสุชาครีย์ เชียงคำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๒๙
เด็กชายณัฐนนท์ อรุณสวัสดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แสนเทิง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๓๑
เด็กชายอนุวัติ อินโน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๓๒
เด็กชายสุธิมนต์ อินโน

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๓๓
เด็กชายธนบัตร โพธิ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๓๔
เด็กหญิงธันยชนก ทองเดือ

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๓๕
เด็กหญิงดาราพร เกตุหอม

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๓๖
เด็กชายธรรมวัฒน์ ยานุมาศภูษิต

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๓๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ทองศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๓๘
เด็กชายอาจองค์ พินไชย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๓๙
เด็กชายนัฐพงค์ จันทะพรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๐ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๖๔๐
เด็กหญิงพรรพิษา ชัยวรรณะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๔๑
เด็กหญิงศิรประภา ระวังศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๔๒
เด็กหญิงมนฑกานต์ จุ่มใจ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๔๓
เด็กหญิงโสพิศตา เรียนชัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๔๔
เด็กหญิงขวัญฤทัย พรมราช

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๔๕
เด็กชายชัชวาลย์ สุวรรณดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๔๖
เด็กหญิงอรุณกมล แพงพรหมมา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๔๗
เด็กหญิงปริฉัตร อนุรักษ์บรรพต

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๔๘
เด็กหญิงปริมล ใจบุญ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๔๙
เด็กหญิงอาหุย แซ่ลี

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดหัวเวียง  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๕๐
เด็กชายศุภกร ดีแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๕๑
เด็กหญิงนริศรา สุขเกษม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๕๒
เด็กหญิงพิมพ์พนิต ยงยืน

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๕๓
เด็กหญิงบุญญาภา ทาแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๕๔
เด็กหญิงวิมลสิริ อินเทพ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๕๕
เด็กชายจตุภัทร ธัญญสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๕๖
เด็กชายจิรัฎฐ์ แซ่ซ้ง

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๕๗
เด็กชายโพธิเศรษฐ์ จุฬะรุ่งเรือง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๕๘
เด็กหญิงรัชชาภา เรือนมูล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๕๙
เด็กหญิงปพัชญา สมศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กหญิงแพรพิไล ชังเจริญชัยกุล

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๖๑
เด็กชายธวัชชัย บัวย้อย

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๖๒
เด็กหญิงสุธิดา ธงนำทรัพย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๖๓
เด็กหญิงสุรินทรา สิงห์ทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๖๔
เด็กหญิงสุชาวดี คำแสน

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภักดีสกุลลี

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๖๖
เด็กหญิงอรกช ภูมีแกดำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๖๗
เด็กชายภูมิระพี ทองสังข์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๖๘
เด็กชายเจษฏาภรณ์ พรมมินทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๖๙
เด็กชายศรัญญ์ โก๊เจริญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๗๐
เด็กชายคีรินทร เต็มประดา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๗๑
เด็กชายชนกันต์ ปญติบุญ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๗๒
เด็กชายทักษิณ นุ้ยสินธุ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๗๓
เด็กชายพิรภพ

เตชะกสิกรพาณิชย์ ๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๗๔
เด็กหญิงจิณณพัต สันตินิมิตกุล

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๑ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๖๗๕
เด็กชายสิทธิพล ก๋าเงิน

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๗๖
เด็กชายจักรพงษ์ ยองขอด

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๗๗
เด็กหญิงจิราวรรณ เครืออินทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๗๘
เด็กชายไกรสิทธิ

์

ใจผ่อง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๗๙
เด็กหญิงวรรณี ปญญาเกิดผล

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กชายกิตติพัศ กันทวี

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๘๑
เด็กชายธวัฒน์ชัย กันทวี

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๘๒
เด็กชายอานุภาพ ศักดิศรี

์

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๘๓
เด็กหญิงนภัสสร พรมน้อย

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๘๔
เด็กชายคมชาญ ไชยพรม

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๘๕
เด็กชายธนันดร พรมน้อย

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๘๖
เด็กชายกิตติคุณ กันทะสอน

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๘๗
เด็กชายทักษ์ดนัย ไชยชาย

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๘๘
เด็กหญิงปยฉัตร เรียงเสนาะ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๘๙
เด็กหญิงวิลาสินี ไชยโน

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๙๐
เด็กหญิงยศวดี สมบุญ

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๙๑ เด็กชายธรรมรงค์รัตน์
โกมลเมฆ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๙๒
เด็กหญิงพิชชาพร ลีนวรรธนะกุล

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๙๓
เด็กชายณัฐพล เกษหอม

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๙๔
เด็กหญิงศรัญญา แก้วรัตนะสกุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๙๕
เด็กหญิงอรุโณทัย ดินดาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๙๖
เด็กชายณัฐภูมิ สิงทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๙๗
เด็กชายสุรเชฐ นาทะสัน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๙๘
เด็กหญิงพลอย ปวงคำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๖๐/๖๖๙๙
เด็กชายบุรินทร์ ฉิมพลี

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๐๐
เด็กชายธัชพล เกสโร

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๐๑
เด็กหญิงจิราวรรณ ชัยสอน

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๐๒ เด็กหญิงอาทิตติญาพร
สุขสำราญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๐๓
เด็กหญิงวรันธร ชัยสอน

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๐๔
เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ มันจีน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๐๕
เด็กชายพงศกร ชูสุข

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๐๖
เด็กหญิงอภิสรา อุ่นต้าว

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๐๗
เด็กชายพงษธร เสนเกตุ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๐๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชืนจิต

่

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๐๙
เด็กหญิงภัทรวดี ปนเพราะ

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๒ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๗๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แสนใจ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๑๑
เด็กชายพีรวัส วิจิตรละไม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๑๒
เด็กหญิงนวพร ศรีไกรรส

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๑๓
เด็กหญิงวาสนา บัวแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๑๔
เด็กหญิงปาลิตา ปญญาแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๑๕
เด็กชายวรกมล แสนพรม

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๑๖
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ธิชาญ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๑๗
เด็กชายศุภกร ศรีสุพัฒน์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สภูยศ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๑๙
เด็กชายศราวิน ไหมเหลือง

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๒๐
เด็กชายภูวไนย จุระเพชร์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๒๑
เด็กชายนพสินธุ์ ชัยยงยศ

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๒๒
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ รักยา

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๒๓
เด็กหญิงกมลกาญจน์ ธิชาญ

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๒๔
เด็กหญิงนิรชา อมรรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๒๕
เด็กหญิงธนพร จินะสาม

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๒๖
เด็กหญิงนภัสวรรณ ธิชาญ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๒๗
เด็กหญิงญาณิศา อินตา

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๒๘
เด็กหญิงจิรันธนินท์ ศิริวิสัย

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๒๙
เด็กหญิงธัญวรัตน์ อินตา

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กหญิงนันทิยา ประเสริฐ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๓๑
เด็กหญิงจัสมินต์ แอ๊กซ์

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๓๒
เด็กหญิงชมพูนุท ศรีวิเศษ

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๓๓
เด็กหญิงชนัญธิดา ชัยเมืองชืน

่

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๓๔
เด็กหญิงวันดี แซ่ย่า

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๓๕
เด็กชายพชรพงษ์ ธิชาญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๓๖
เด็กชายณภัทร สภูยศ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๓๗
เด็กชายบูรพา ชัยชาย

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๓๘
เด็กชายจิราวัฒน์ ธิชาญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๓๙
เด็กหญิงภัทรธิดา ธิชาญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กหญิงณัฏฐิดา มูลดังชัย

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๔๑
เด็กหญิงศิริกัญญา ธิชาญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๔๒
เด็กหญิงณัฐริกา ใจไชย

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๔๓
เด็กชายเสฏฐวุฒิ คำรินทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๔๔
เด็กชายก้องภพ แปงใจดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๓ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๗๔๕
เด็กหญิงวัทนวิภา ดวงทา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๔๖
เด็กชายรัฐภูมิ วัจนา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๔๗
เด็กหญิงณัฐชยาพร ธิชาญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๔๘
เด็กชายจักริน เสาะสมบูรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

วัดท่าข้ามศรีดอนชัย
 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๔๙
เด็กชายสุรชัย วงศ์ชัย

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๕๐
เด็กหญิงจีราณัฐ วงค์ชัย

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

วัดท่าข้ามศรีดอนชัย
 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๕๑
เด็กหญิงวิภาดา วงค์ชัย

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๕๒
เด็กหญิงจำปา ศรีจันทรากุล

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

วัดท่าข้ามศรีดอนชัย
 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๕๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ วงค์ชัย

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๕๔
เด็กหญิงญาณัจฉรา ยอดเกตุ

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๕๕
เด็กชายธีรยุทธ วงค์ชัย

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๕๖
เด็กชายสิรภัทร วงศ์ชัย

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๕๗
เด็กชายภาคภูมิ วงศ์ชัย

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๕๘
เด็กหญิงกมลทิพย์ วงศ์ชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๕๙
เด็กหญิงสิรินดา วงศ์ชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๖๐
เด็กหญิงธารเพชร วงศ์ชัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๖๑
เด็กชายกัมปนาท ศรีสมุทร

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๖๒
เด็กชายอนุวัฒน์ อินพาเพียร

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๖๓
เด็กหญิงกฤษณา วุฒิ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๖๔
เด็กหญิงปาริฉัตร พรมชัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๖๕
เด็กชายธนกร ปญญาวงค์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๖๖
เด็กชายพิทักษ์ ทะลังกา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๖๗
เด็กหญิงวริศรา วงศ์สุวรรณ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๖๘
เด็กชายจิรายุ จุละเพชร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๖๙
เด็กหญิงเจนจิรา บุญมิง

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากอิง
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๗๐
เด็กหญิงดารรินทร์ ดวงแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากอิง
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๗๑
เด็กหญิงผกามาส พรมมา

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากอิง
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๗๒
เด็กชายเขมชาติ ประดีจิตร์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากอิง

วัดท่าข้ามศรีดอนชัย
 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๗๓
เด็กหญิงฟาริดา บุญศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากอิง
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๗๔
เด็กชายวัชรพงษ์ บุญทะวงค์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากอิง
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๗๕
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

คำหล้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากอิง
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๗๖
เด็กหญิงพรปวีณ์ จริยะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากอิง
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๗๗
เด็กหญิงอาทิตยา วงศ์ชัย

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากอิง
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๖๐/๖๗๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ พลตรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขียะ วัดหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๗๙
เด็กหญิงสุธิมา พบครุฑ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขียะ วัดหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๔ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๗๘๐
เด็กชายชัยมงคล ภักดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขียะ วัดหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๘๑
เด็กชายศานตมล อรัญวาส

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขียะ วัดหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๘๒
เด็กชายจักรภัทร การนา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขียะ วัดหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๘๓
เด็กหญิงศิโรรัตน์ อุปถัม

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขียะ วัดหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๘๔
เด็กหญิงสุภัสสรา ตุ้ยอ้าย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขียะ วัดหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๘๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย เผ่ากระนวน

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๘๖
เด็กชายปยังกูร ผะก่าคำแหลง

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๘๗
เด็กชายชนะพล หล้าสุข

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๘๘
เด็กชายพงษ์สิริกุล ชุมกัณทรบุปผา

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๘๙
เด็กหญิงมัทนีย์ สุวะดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๙๐
เด็กหญิงไอราวัณ กันไชย

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๙๑
เด็กชายปภังกร อินเทพ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๙๒
เด็กหญิงเบญญาภา จันทะสอน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๙๓
เด็กหญิงเมลิสา ปญญาบุญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๙๔
เด็กหญิงศศิวิมล เครือวรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๙๕
นายปกรณ์ แซ่จ๋าว

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๙๖
เด็กชายนพดล พิมพ์สูงเนิน

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๙๗
เด็กชายชาย ล่าซุย

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๙๘
เด็กหญิงณัฐชา แซ่เกา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๗๙๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แซ่ย่าง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๐๐
เด็กชายแก้ว นามแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๐๑
เด็กชายอาทิตย์ นัยสาม

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กชายปกรณ์ แซ่หวัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๐๓
เด็กชายชาคริต เจริญธนสกุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กหญิงสุทธินารถ รืนรมย์

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กหญิงสุพัตรา มาเยอะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กชายวีรเดช วิริยะไชยพันธ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๐๗
เด็กชายอาทิตย์ แซ่ยี

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กชายธนัสพงศ์ โพธิทอง

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๐๙
เด็กชายสมชาย งียุง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๑๐
เด็กชายเมธา อิงนา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๑๑
เด็กชายเมือง นะฟะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๑๒
เด็กชายสมชาย คำดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๑๓
เด็กชายอนุพงค์ แซ่จูง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๑๔
เด็กหญิงสุนิสา งียึง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๕ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๘๑๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ลาหุ่น

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๑๖
เด็กหญิงพรนัชชา แซ่ลี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๑๗
เด็กหญิงศิริพร แซ่ย่าง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๑๘
เด็กหญิงเม แซ่คำ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๑๙
เด็กหญิงรัตติกาล แซ่จ๋าว

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กหญิงธนธรณ์ แซ่ลี

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๒๑
เด็กหญิงติบ

๊

แซ่ลี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๒๒
เด็กหญิงคำ แซ่ลี

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๒๓
เด็กหญิงโสพิศ แซ่ลี

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๒๔
เด็กชายภคิน เจริญพีระภาคย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๒๕
เด็กชายติบ

๊

แซ่ว่าง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๒๖
เด็กชายแสงหล้า ยอดฉัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๒๗
เด็กหญิงจินดา ยีคำ

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๒๘
เด็กชายนิพงษ์ แซ่ลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๒๙
เด็กหญิงนวล แซ่จาง

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๓๐
เด็กชายชาย แซ่จาง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๓๑
เด็กหญิงเอเซีย แก้วดำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๓๒
เด็กชายเฉลิมพล เหวยยือ

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๓๓
เด็กหญิงอุบลรัตน์ คาล่า

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๓๔
เด็กหญิงดารุณี แสนศิริ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๓๕
เด็กชายธนากร สีจัน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๓๖
เด็กหญิงพีรดา บาหลา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๓๗
เด็กหญิงอาเหมย เชอก่อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๓๘
นายวัฎจักร ปญญาโน

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๓๙
เด็กชายลุพ แซ่อ้าย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๔๐
เด็กชายสรนันท์ แซ่เตา

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๔๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ เด่นวิภัยเลิศลำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๔๒
เด็กหญิงสายชล แซ่ลี

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๔๓
เด็กหญิงรุ่งธิดา แซ่โจว

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๔๔
เด็กหญิงจิงจิง แซ่เฉิน

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๔๕
เด็กหญิงเจนนี

่

โรเจอร์ส
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๔๖
เด็กหญิงเอ ตาติบ

๊

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๔๗
เด็กหญิงอริสลา แก้วดำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๔๘
เด็กหญิงรัตนา มาเยอะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๔๙
เด็กหญิงพรนิดา แซ่ลี

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๖ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๘๕๐
เด็กชายทรงวุฒิ สายแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๕๑
เด็กชายฐนิต แซ่จาง

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๕๒
นายพัด แซ่อ้าย

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๕๓
นางสาวอาเซาะ ตาแช

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๕๔
นายสุรพล แซ่ย่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๕๕
นางสาวสุพรรณี แดนแก้วรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๕๖
นางวิไล เศษวงค์

๐๗/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๕๗
เด็กชายจักรพันธ์ จำปาโชค

๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๕๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ หะวัน

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๕๙
เด็กหญิงชลธิชา มูลกาศ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๖๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ สมุดกาศ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๖๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ สารอูป

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๖๒
เด็กหญิงพิชญา ยมนา

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๖๓
เด็กหญิงสุธีราภรณ์ ภิระบัน

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๖๔
เด็กชายจิรายุ ทรวงชัย

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๖๕
เด็กหญิงอภิสรา บุญวงค์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๖๖
เด็กชายจามีกร ยาทัน

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๖๗
เด็กชายโชติพงษ์ โกทัน

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๖๘
เด็กชายธนพิพัฒน์ นารินคำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๖๙
เด็กชายเมธาวิน สลีคำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๗๐
เด็กชายศุภกฤต คำโมนะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๗๑
เด็กชายศุภโชค ศรีอึก

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๗๒
เด็กชายสุรวุฒิ ดีอาษา

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๗๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ร้องหาญแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๗๔
เด็กหญิงชลธิชา วงศ์คำ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๗๕
เด็กหญิงโซเฟย วิริยะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๗๖
เด็กหญิงญาณิศา เปนแผ่น

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๗๗
เด็กหญิงฐานิดา ชุ่มมงคล

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๗๘
เด็กหญิงธัญจิรา ศิโรรัตน์วิศิษฐ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๗๙
เด็กหญิงธาวิทตรี หะวัน

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๘๐
เด็กหญิงปนัดดา สุดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๘๑
เด็กหญิงพิชญนาฏ จับใจนาย

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๘๒
เด็กหญิงเมษา สุต๊ะวงค์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๘๓
เด็กหญิงรินรดา บุพผา

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๘๔
เด็กหญิงวนาลี น้อยหมอ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๗ / ๒๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๘๘๕
เด็กหญิงวรวรรณ บัวงาม

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๘๖
เด็กหญิงศิรินันท์ กาหะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๘๗
เด็กหญิงอัจฉรา มะแซ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๘๘
เด็กหญิงอัญชลิกา จับใจนาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๘๙
เด็กชายกฤตภาส มหาวงศนันท์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๙๐
เด็กชายณัฐภัทร ยืนมัน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๙๑
เด็กชายธนากร ท่าดีสม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๙๒
เด็กชายธนากร พูลพงค์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๙๓ เด็กชายเปรมธารินทร์
อยู่สวัสดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๙๔
เด็กชายภานุพงค์ วิริยะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๙๕
เด็กชายวีรภัทร น้อยหมอ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๙๖
เด็กชายศรัณยพงศ์ รินนายรักษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๙๗
เด็กชายสามารถ ดึงวะทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๙๘
เด็กชายเสถียรพงษ์ กันแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๘๙๙
เด็กชายอติชาติ ตาเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๐๐
เด็กชายอัฐธชัย ชุ่มมงคล

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๐๑
เด็กหญิงกานติมา หล้ามา

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๐๒
เด็กหญิงจิรัชญา ถือคุณ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๐๓
เด็กหญิงเจนจิรา อุปมา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๐๔
เด็กหญิงสุพัตรา จันโย

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๐๕
เด็กหญิงอินทิพร สมุดกาศ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๐๖
เด็กชายณภัทร จันทาพูน

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๐๗
เด็กชายนครินทร์ ธิน้อมธรรม

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๐๘
เด็กชายนิธิศ กาหะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๐๙
เด็กชายปฏิพงศ์ กันทะนิด

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๑๐
เด็กชายฤทธิไกร

์

ปญญาแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๑๑
เด็กชายวชิรวิทย์ ไชยพรม

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๑๒
เด็กชายสุวรรณเขต ธิน้อมธรรม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๑๓
เด็กหญิงกนกภรณ์ ชำนาญกิจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคนวล

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๑๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีวิชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๑๖
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ อิกำเนิด

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๑๗
เด็กหญิงณัฐนิชา ชมภู

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๑๘
เด็กหญิงดุจดาว ล่าหุนะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๑๙
เด็กหญิงนฤมล จินดาธรรม

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๘ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๙๒๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ใหม่น้อย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๒๑
เด็กหญิงพรพรรณ ชูชืน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๒๒
เด็กหญิงรัตน์ติยา ชาวลีแสน

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๒๓
เด็กหญิงวิจิตรา ยะวงค์ยา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๒๔
เด็กหญิงสุชัญญา หะวัน

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๒๕
เด็กหญิงสุธิดา ยืนยง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๒๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จับใจนาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๒๗
เด็กชายจิรายุทธ ธิน้อมธรรม

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๒๘
เด็กชายชินวัตร กาติบ

๊

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๒๙
เด็กชายณัฐนนท์ เตมีศักดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๓๐
เด็กชายธราเทพ กับปะหะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๓๑
เด็กชายธีรเดช แก้วรากมุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๓๒
เด็กชายนพนันท์ ทรวงชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๓๓
เด็กชายเมธการณ์ คำหล้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๓๔
เด็กชายวรโชติ คักกันหา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๓๕
เด็กชายศราวุฒิ แสงหอม

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๓๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

จีจำปา

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๓๗
เด็กหญิงชนิกานต์ ตรียานนท์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๓๘
เด็กหญิงณัชยาภา แก้วรากมุข

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๓๙
เด็กหญิงเบญจพร คุณวัฒนาพงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๔๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา รินตา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

บ้านดง  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๔๑
เด็กหญิงนำฝน ตามาน

๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๔๒
เด็กหญิงอังคนา ล่าหู่นะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๔๓
เด็กชายคฑาหัตถ์ สุตะวงค์

๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๔๔
เด็กชายกฤติธี จุปะมัตตัง

๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๔๕
เด็กชายศิรวัชร์ รากะรินทร์

๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๔๖
เด็กชายปรัชญา ยาณะ

๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๔๗
เด็กหญิงธิตินันท์ บุญฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๔๘
เด็กหญิงวรัญญา ทัพไทย

๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๔๙
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ราวิชัย

๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๕๐
เด็กหญิงแสงเทียน วงค์เอ้ย

๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๕๑
เด็กชายสรยุทธ มะลิดง

๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๕๒
เด็กชายนัทธพงค์ โปงแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๕๓
เด็กชายณรงค์ชัย วิริยะ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๕๔
เด็กชายณัฐพล ราวิชัย

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๙ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๙๕๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ ทวีชัย

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๕๖
เด็กหญิงเจียบ

๊

ปอง
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๕๗
เด็กหญิงแสงตาล ตาย้อย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๕๘
เด็กชายสมเกียรติ บังน้อย

้

๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๕๙
เด็กหญิงคำจันทร์ บังน้อย

้

๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๖๐
เด็กหญิงตาล บุญทอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๖๑
เด็กชายทินภัทร นิตย์สุนทร

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๖๒
เด็กหญิงพิกุลทอง แสนคำหล่อ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๖๓
เด็กชายกิจธพงษ์ ธงสะปน

๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๖๔
เด็กหญิงพิศมัย อิงดอย

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๖๕
เด็กชายนารายณ์ คำดี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๖๖
เด็กหญิงคำตาล ช้างคาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๖๗
เด็กชายธนนท์ชัย บุญรสศักดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๖๘
เด็กชายวินัย นะชี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๖๙
เด็กหญิงเจนผกา สายเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๗๐
เด็กชายพลภัทร จำราย

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๗๑
เด็กชายนพรัตน์ ลองใจคำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๗๒
เด็กชายจองชัย หย่าคำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๗๓
เด็กชายธเนศ ลายเฮือง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๗๔
เด็กหญิงบัวเอ ลายใส

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๗๕
เด็กหญิงแช่เหมย แซ่ลี

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๗๖
เด็กหญิงสตรีรัตน์ ทองบัว

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๗๗
เด็กหญิงชนาพร ค้าล่า

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๗๘
เด็กหญิงอาทิตยา เปเซีย

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๗๙
เด็กหญิงอรสินี แซ่ซู

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๘๐
เด็กหญิงนาพือ จาจา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๘๑
เด็กหญิงคำ แรงแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๘๒
เด็กชายสุทธิพงศ์ เจนสาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๘๓
เด็กหญิงแสงดี หม่านแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๘๔
เด็กหญิงสุชาวดี ส่างซู้

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๘๕
เด็กหญิงอาสะ เยอะหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๘๖
เด็กชายอาถุ เยอหมือ

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๘๗
เด็กชายยาปา ลาหู่นะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๘๘
เด็กหญิงมาทา อายี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๘๙
เด็กหญิงธิดา แซ่จิว

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๐ / ๒๑๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๖๙๙๐
เด็กหญิงจันภาภรณ์ ศิริกุลไมตรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๙๑
เด็กหญิงดาว จะนู

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๙๒
เด็กหญิงพิมพ์อร อ่องส่า

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

(ช่างกลปทุม

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๙๓
เด็กหญิงอาหยัง

่

แซ่หมี

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๙๔
นางสาวนาแฮ ลาหู่นะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๙๕
เด็กชายนิกร หมือแล

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๙๖
เด็กชายวัชพล มาเยอะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๙๗
เด็กชายณัฐวัตร จะมู

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๙๘
เด็กชายโซอิฉิโร มุระงิชิ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๖๙๙๙
เด็กชายเชิดศักดิ

์

มาเยอะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๐๐
เด็กชายพิเชษฐ์ พิเมีย

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๐๑
เด็กหญิงสาระพี ลาหุเมอเนอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๐๒
เด็กหญิงสิริมนต์ นามพรม

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๐๓
เด็กหญิงบัวหนุ่ม ลายใส

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๐๔
เด็กหญิงฟอง แสงอ้าย

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๐๕
เด็กหญิงคำอุ่น หล้าคำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๐๖
เด็กหญิงพรทิพา นามพรม

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๐๗
เด็กหญิงสัจนา มาเยอะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๐๘
เด็กหญิงอริสรา แซ่ลุ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๐๙
เด็กหญิงวัชรี จะฟะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๑๐
เด็กหญิงจารุวรรณ อายี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๑๑
เด็กหญิงกานต์ธิดา หนันติ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๑๒
เด็กหญิงดลญา ยงขจรกิจ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๑๓
เด็กหญิงอุษณีย์ แซ่ลี

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๑๔
เด็กหญิงกรกมล นามพรม

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๑๕
เด็กชายชวัล อภิชัยอภินัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๑๖
เด็กชายสุรชาติ แซ่ลี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๑๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ หัสมณีนิล

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๑๘
เด็กหญิงจอมขวัญ ยอดคำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๑๙
เด็กชายเอกราช แสงจัง

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๒๐
เด็กชายธีรพงษ์ แสนสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๒๑
เด็กชายธีรเดช ยังยืน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๒๒
เด็กหญิงวิภาวดี มาเยอะ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๒๓
เด็กหญิงมลิสา รดาวิภาพร

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๒๔
เด็กหญิงสุรวดี เบทูกู

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๑ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๗๐๒๕
เด็กชายปฏิพล ศรีฉันทรัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๒๖
เด็กชายราเชนทร์ แสนคำ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๒๗
เด็กชายกรกฎ จอมเสน่ห์วงค์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๒๘
เด็กชายญาณวุฒิ วงค์จันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๒๙
เด็กชายทรงชัย คำแสง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๓๐
เด็กหญิงอรัญยา หมอกคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๓๑
เด็กหญิงพรทิพา แซ่เว่ย

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๓๒
เด็กหญิงมัลลิกา อนันต์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๓๓
เด็กหญิงดาราวลี กู่คำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๓๔
เด็กหญิงนฤมล แซ่หลี

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๓๕
เด็กหญิงขนิษฐดา โกมลจรูญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๓๖
เด็กชายหย่งจิง แซ่ย่าง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๓๗
เด็กชายธนกฤต ศิลปวาณิช

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๓๘
เด็กชายกิตติพล ฤกษ์ชัยโชค

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ มาเยะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๔๐
เด็กชายยุทธนา คำแสง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๔๑
เด็กหญิงพีรนันท์ อยู่ลือ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๔๒
เด็กหญิงกุลกานต์ พงษ์วีรยุทธ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๔๓
เด็กหญิงปยะวรรณ ปนจิง

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๔๔
เด็กหญิงจิตรกัญญา แซ่หยาง

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๔๕
เด็กหญิงศิริพร มหา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๔๖
เด็กหญิงพลอยวาริน ประเสริฐพงษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๔๗
เด็กชายยงยุทธ โปแชะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๔๘
เด็กชายอาก่อง อาหยิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๔๙
เด็กหญิงพิมพกานต์ อินคำ

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๕๐
เด็กชายวันเกิด ไสลรักษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๕๑
เด็กหญิงฝนทิพย์ ตาป

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๕๒
เด็กหญิงพรนภา กู่คำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๕๓
เด็กชายหลงแสง นามยี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๕๔
เด็กชายแสงแก้ว นามยี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๕๕
นายชายกัส ปญญา

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๕๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ แซ่ว่าง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๕๗
เด็กชายขวัญแดง ยีมล

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๕๘
เด็กชายธรรมสรณ์ พัตรามี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๕๙
เด็กชายวิษณุ แซ่ลี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๒ / ๒๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๗๐๖๐
เด็กหญิงธนาภา

ธนสมบูรณ์สกุลโชติ ๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๖๑
เด็กหญิงหมีโย

่

เชอหมือ

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๖๒
เด็กชายนภวิท แซ่หลาว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๖๓
เด็กชายธาวิน คาล่า

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๖๔
เด็กชายศรายุธ โบแฉ่ะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๖๕
เด็กชายเปาโล แซ่ลิ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๖๖
นายสุชาติ นายมารถ

๒๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๖๗
เด็กชายธีรภัค ลาหู่นะ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๖๘
เด็กหญิงจีรนันท์ จะตู

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๖๙
เด็กหญิงนันทิพร วรรณิศานิชา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๗๐
เด็กหญิงอาหม่วย จิงนะ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๗๑
นางสาวนิภา แซ่หลิว

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๗๒
เด็กหญิงครุวรรณ หนันติ

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๗๓
เด็กชายอนุชา มาเยอะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๗๔
เด็กหญิงพิมพ์นารา พงษ์พีเมียร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๗๕
นางสาวนภากร แซ่ต่วง

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๗๖
นางสาวชลธิดา เชมือ

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๗๗
เด็กชายสมพงษ์ แซ่โต๊ะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๗๘
นางสาวลินลี

่

แซ่จู
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๗๙
เด็กหญิงอารยา แซ่ว่าง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๘๐
เด็กชายธันวา แซ่ลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๘๑
เด็กชายราเชนทร์ ถนอมวงศ์ศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๘๒
เด็กชายคาชีวัตร คีรีวงค์สุขใจ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๘๓
เด็กหญิงนิชรินทร์ จรูญโกมลสิริ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๘๔
เด็กหญิงชไมพร เชหมือ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๘๕
เด็กหญิงศิริพร แยเบียว

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๘๖
เด็กหญิงสุวิมล แซ่หย่าง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๘๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ คีรีวงค์สุขใจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๘๘
เด็กหญิงอจลญา อจลบุญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๘๙
เด็กชายสมชัย แสงสี

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๙๐
เด็กหญิงหม่าต๋าลี จะสือปา

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๙๑
เด็กชายแสงแก้ว นามดา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๙๒
นายกิตติพันธุ์ สระทองเคน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๙๓
เด็กหญิงธิดาพร ห้วยยือ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๙๔
เด็กหญิงสุชาดา มาเยอะ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๓ / ๒๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๗๐๙๕
เด็กชายธงชัย มาเยอะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๙๖
เด็กชายธนาบัตร มาเยอะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๙๗
เด็กหญิงนำฝน อภิวัฒน์ปติโชติ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๙๘
เด็กชายศุภกร แซ่โกว

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๐๙๙
เด็กหญิงจินตนา แซ่หล่อ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๐๐
เด็กชายรวิชญ์ ลุงเฮิง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๐๑
เด็กหญิงฐิตาภา ดวงวงศ์พร

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๐๒ เด็กหญิงพรกมลวรรณ
นันไชย

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๐๓
เด็กหญิงเอสรา มาเยอะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๐๔
เด็กชายแสงวัน นามวงค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๐๕
เด็กหญิงนัทธมน อินตะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๐๖
เด็กชายอนุชา โชคชัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๐๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ นายมล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๐๘
เด็กหญิงจิรารวรรณ

เจริญกิจประเสริฐ ๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๐๙
เด็กชายปฏิพัทธ์ รวมทรัพย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๑๐
เด็กหญิงศิริวรรณ อามอ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๑๑
นางสาวศรัญญา จะกอ

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๑๒
นางสาวนวลทิพย์ อินปน

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๑๓
เด็กชายพงศภัค แซ่ลี

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๑๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ นายโง่ย

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๑๕
เด็กชายจรูญพล นามสม

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๑๖
เด็กชายธีรเดช ตาสังข์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๑๗
เด็กหญิงปราณี แซ่ลี

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๑๘
เด็กหญิงแพรนวล จะเอ่อ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๑๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่ลี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๒๐
นางสาวมาริษา เยอส่อ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๒๑
นายกวีวัฒน์ แซ่เล้า

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๒๒
นายณรงค์เกียรติ แซ่หวู่

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๒๓
เด็กชายชยานันท์ -

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๒๔
นางสาวจันทร์ทิพย์ นายโง่ย

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๒๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ เจริญจันทมณี

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๒๖
เด็กชายกิตติพงษ์ อรุณศิริปรีดา

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๒๗
เด็กหญิงสุกัญญา ยอดเงิน

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๒๘
นางสาวกนกนุช แซ่ฟอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๒๙
นางสาวอาหลิง แซ่หมี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๔ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๗๑๓๐
เด็กชายกมล บุญมี

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๓๑
นายชาติชาย ลาหู่

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๓๒
เด็กหญิงรัตนา โว่ยซือกุ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๓๓
นายวัชรพงษ์ มิตรนิรันดร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๓๔
เด็กหญิงคำ นายแสง

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๓๕
เด็กหญิงคันธมณี เซมหยี

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๓๖
นางสาวปราณี แซ่ถัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๓๗
นางสาวกรวิภา ธิดวงแสง

๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๓๘
นางสาวกนกพร ชนกดวงปทุม

๘/๐๕/๒๕๓๒
โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๓๙
นางกฤตกานต์ สุขอารีย์

๙/๐๑/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๔๐
นางสาวกองศรี สุนิติภาสกุล

๒๘/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๔๑
นางจินดาพร กองแก้ว

๓/๐๒/๒๕๓๕
โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๔๒
นายชัยยุทธ ชมถิน

่

๑๑/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๔๓
นางสาวนิรินดา เพตะกร

๐๘/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๔๔
นางรัญชนา มณีรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๔๕
นางรัตติกาล ผัดฟอง

๘/๐๑/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๔๖
นางสาวรุจิเรข อินตาสาย

๑๘/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๔๗
นางวารุณี เชืออ้วน

้

๘/๐๔/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๔๘
นายวิญู ขอดคำ

๒๓/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๔๙
นางสาวศศิพิมพ์ ธินะ

๒๓/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๕๐
นายเรวัตร กันคำ

๒๐/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๕๑
เด็กชายอิทธิกร มะหาวงค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๕๒
เด็กชายนาคินทร์ พรมแตง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๕๓
เด็กชายจักรนรินทร์ อินทะนัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๕๔
เด็กชายจิรายุ ปาเงิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๕๕
เด็กชายธนานุรักษ์ จาไผ่

๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๕๖
เด็กชายธีราเมศ ภูล้นแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๕๗
เด็กหญิงเขมจิรา วงศ์ชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๕๘
เด็กหญิงเขมิกา วิวัฒนะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๕๙
เด็กหญิงชิชญา ยุทธแสน

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๖๐
เด็กหญิงนัดธิดา อินโน

๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๖๑
เด็กชายนันท์ชยันต์ แสงสว่างพิพัฒน์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๖๒
เด็กชายวัชรพงศ์ ปตนัย

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๖๓
เด็กชายภาคิน สมประสงค์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๖๔
เด็กชายวัชระ เจริญศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๕ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๗๑๖๕
เด็กหญิงนาริสา ยาสุวรรณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๖๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์นวล

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๖๗
เด็กหญิงฐิติวรดา เติมนาค

๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๖๘
เด็กหญิงภิญญดา ก๋าวงค์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๖๙
เด็กหญิงรวิพร ทิศเอียม

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๗๐
เด็กหญิงภัทราภา ดอนแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๗๑
เด็กหญิงณิชาภัทร สวยงาม

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๗๒
เด็กหญิงเบญญาภา ขันสุธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๗๓
เด็กหญิงธิดาเทวัญ เกิดศิริ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๗๔
เด็กหญิงวรัญญา ผลทิพย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๗๕
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ปนตาคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๗๖
เด็กหญิงอนันตญา ผุดสี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๗๗
เด็กชายพิชญ์ศักดิ

์

กระจ่างเลิศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๗๘
เด็กหญิงกรรภิรมณ์ นาชัยสิทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๗๙
เด็กหญิงลานนา วิจิตรปฐมกุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๘๐ เด็กหญิงปราญไปรยา
ราบรืน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๘๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร อุ่นอารมย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๘๒
เด็กชายสิรภัทร หัตถกอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๘๓
เด็กหญิงกชกร คำอินต๊ะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๘๔
เด็กหญิงเกศณีย์ ผลทิพย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๘๕ เด็กหญิงประภาวรินทร์
หินใหญ่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๘๖
เด็กหญิงพิมวิภา จิณะเสน

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๘๗
เด็กชายปรเมศวร์ พิศไพร่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๘๘
เด็กชายกฤษณ์ดนัย นารินคำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๘๙
เด็กหญิงปพิชญา ณ พิกุล

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๙๐
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ภักดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๙๑
เด็กหญิงปริยากร เรืองเจริญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๙๒
เด็กหญิงชีรีน ตานี

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๙๓
เด็กชายกันติวัตน์ จักรนิล

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๙๔
เด็กหญิงกชพร อภิเดชกุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๙๕
เด็กหญิงจิรภิญญา ชัยชมภู

๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๙๖
เด็กหญิงอริสา พรหมศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๙๗
เด็กชายรณกร ถาวร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๙๘
เด็กชายวชิรวิทย์ เชือบุญเกิด

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๑๙๙
เด็กชายวิรัชฌากร ศรีธนะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๖ / ๒๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๗๒๐๐
เด็กชายกิตตินันท์ พิงคะสัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๐๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ เชือเมืองพาน

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๐๒
เด็กชายจุลจักร คำบุญเรือง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๐๓
เด็กชายพิชญพงศ์ วงค์ษา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๐๔
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

สัญญา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๐๕
เด็กชายณัฐพัชร์ ชมดง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๐๖
เด็กหญิงพิมพ์วลีย์ สุยะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา คีรีแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๐๘
เด็กชายวรพล จำปาโชค

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๐๙
เด็กชายระพีพัฒน์ ปทักขิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๑๐
เด็กหญิงวรนุช คำน้อย

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๑๑
เด็กหญิงนัสรี กระทง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๑๒
เด็กหญิงนภาดา อาธิเสนะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๑๓
เด็กหญิงสายนที มณีวงค์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๑๔
เด็กชายวิชญ์ภาส โกเสนตอ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๑๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ กรมแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๑๖
เด็กหญิงณัฏฐนิช เชือเจ็ดตน

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๑๗
เด็กชายพีรณัฐ อ่อนชัยภูมิ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๑๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปอกบุญเรือง

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๑๙
เด็กหญิงวริศรา ละราธิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๒๐
เด็กหญิงกัลนัชชา อำชาวนา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๒๑
เด็กหญิงธัญธร โนจิตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๒๒
เด็กหญิงญาณภัทร สุริยะวงค์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๒๓
นางสาวธันติรัตน์

มหาทรัพย์ ไพบูลย์ ๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๒๔
นางสาวพิมภกา ชืนอารมณ์

่

๑๐/๐๒/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๒๕
นางสาวระติรส

มหาทรัพย์ไพบูลย์ ๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๒๖
นายศุภกฤต แสนคำ

๑๐/๑/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๒๗
สิบตรีเทวา ทาระจีน

๒๘/๐๒/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๒๘
นางกิงแก้ว

่

ธรรมวิวรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๒๙
นางนฤมล แสงจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๓๐
นางสาวสุภาพร คำแก่น

๑๒/๐๕/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๔๖๐/๗๒๓๑
แม่ชีนันทนัช ตังทรงสุวรรณ์

้

๓/๔/๒๕๒๑ ฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๓๒
แม่ชีวีรวรรณ์ ตังทรงสุวรรณ์

้

๓๑/๗/๒๕๑๘
ฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๓๓
นางสาวสุภิญญา แก้วโนภาส

๑๒/๗/๒๕๑๘
ฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๓๔
นางสาวณฐมน กายาไชย ๕/๕/๒๕๑๘ ฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๗ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๗๒๓๕
นางสาวญาดาสุภัค ใจเครือคำ

๑๗/๑๐/๒๕๒๙

ฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๓๖
นางสาวอรุณี สุขแก้ว ๘/๓/๒๕๑๒ ฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๓๗
นางสาวณฐมน บุญสุข

๑๔/๑๒/๒๕๒๔

ฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๓๘
MissMoe Moe ๘/๕/๒๕๓๕ ฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๓๙
นายธีรพล มาเยอะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๔๐
นายธีรนัยน์ ทองยอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๔๑
นายสุเมฆ อาเซอ

๒๕/๐๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๔๒
นายสุจินดา ศรีสุวรรณ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๔๓
นายอรรถชัย ใจดี

๒๘/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๔๔
นายวัชรากร ลือชัย

๑๐/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๔๕
นายพิศักดิ

์

คำดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๔๖
นางสาวณัชชา ใหม่คำหล้า

๐๔/๐๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๔๗
นางสาวไพลิน แซ่พาน

๑๕/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๔๘
นางสาววารุณี วิชัยนำโชค

๑๑/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๔๙
นางสาวอภิรดี โฉมผา

๐๘/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๕๐
นายสันติ มาเยอะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๕๑
นายไชยอนันต์ รัตนมาโนชญ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๕๒
นายปรัชญา ปานช้าง

๓๐/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๕๓
นายวรากร กันทะสอน

๓๐/๐๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๕๔
นายยงยุทธ อาซ้อ

๑๙/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๕๕
นายชูชาติ สุนทรอารีย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๕๖
นายรอด หลวงนาม

๑๐/๑๐/๒๕๓๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๕๗
นายฉัตรชัย เนเลกู่

๐๔/๐๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๕๘
นายณัชพล บุญทันตา

๒๑/๑๐/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๕๙
นายภานุวัฒน์ ขันทะสา

๑๘/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๖๐
นายพัชรณัฐฐ์ กาญจนธรรมกุล

๑๙/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๖๑
นายวรัชญ์ บุญเรือง

๐๙/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๖๒
นายนพณัฐ พันธ์วงศ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๖๓
นายอนุสรณ์ นุ้ยเมือง

๑๓/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๖๔
นายโกสินทร์ มูลปอ

๑๓/๑๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๖๕
นายทรงพล ตัณฑวิรุฬห์

๒๑/๑๐/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๖๖
นายสรวิชญ์ บุญแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๖๗
นางสาวพิชชาพร บำรุงราษฎร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๖๘
นางสาวเพชรา แซ่เฮ่อ

๒๒/๐๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๖๙
นางสาวผกามาศ เด่นดีประจักษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๘ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๗๒๗๐
นางสาวจารียา มาเยอะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๗๑
นางสาวแพร มาเยอะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๗๒
นางสาวจินตนา ตองเช

๑๑/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๗๓
นางสาวกิตติยา บุญเลิศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๗๔
นางสาวสุดารัตน์ จะนะ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๗๕
นายประชา มูเซอ

๓๐/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๗๖
นายสุริยฤทธิ

์

พ่วงพันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๗๗
นายอายึ แยซอกู่

๐๕/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๗๘
นางสาวพิมพ์สิริ เยอแจ่

๒๐/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๗๙
นายสมชาย เชะกัง

๑๔/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๘๐
นายทักษิณ มาเยอะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๘๑
นายอาซอง เยเปย

๐๑/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๘๒
นายอุทัย แลเชอ

๑๕/๐๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๘๓
นายนาตา ไฮโล

๐๕/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๘๔
นายณัฐชัย จะดู่

๑๒/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๘๕
นายวรยุทธ์ แซ่พร่าน

๑๗/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๘๖
นายสืบพงศ์ ใจสุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๘๗
นายสมเดช นามดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๘๘
นายไตรศักดิ

์

วีระวัฒน์พงศธร
๑๘/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๘๙
นายปภพ อามอ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๙๐
นางสาวสุชาดา เชอหมือ

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๙๑
นางสาวพลอย คำปน

๑๖/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๙๒
นางสาวบูเบียว เชอหมือ

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๙๓
นายชาญชัย มาเยอะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๙๔
นายเดชา คะหล่า

๑๑/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๙๕
นายจะตู เชอหมือ

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๙๖
นายจักรกฤษ นายหน่อ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๙๗
นายพัฒนา วงศ์สิทธ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๙๘
นางสาวอัจฉริยา มังมูล

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๒๙๙
นางสาวรัชนีกร เชตูกู

๑๔/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๐๐
นางสาวอาแผ่ เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๐๑
นายจำรูญ ทวีขจรชัย

๒๖/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๐๒
นางสาวอาโบ่ คะหล่า

๑๕/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๐๓
นายอภิเดช สมภารจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๐๔
นายอาโพ อาซองกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๙ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๗๓๐๕
นายอนุชา วิบุลความดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๐๖
นายสุรชาติ เชอหมือ

่

๑/๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๐๗
นางสาวสุกัลยา ปอแฉ่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๐๘
นางสาวนีรชา แซ่ลี

๒๙/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๐๙
นางสาวพอเซ กลแผ่นดิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๑๐
นางสาวปนัดดา ลาหู่

๑๘/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๑๑
นางสาวมลฤทัย อ่วยยือ

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๑๒
นางสาวพัชราภา ชาติชนะกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๑๓
นางสาวชไมพร วารีมานะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๑๔
นางสาวแสนจันทร์ ดงผักกาด

๑๕/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๑๕
นางสาวอาหมี

่

อาซอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๑๖
นางสาวมุฑิตา แซ่เฮ้อ

๒๔/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๑๗
นางสาววลัยลักษณ์ เตชะเลิศ

๐๔/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๑๘
นางสาวพิมพ์นิภา แสนเหลียว

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๑๙
นายศรัณย์ เบเซกู่

๑๐/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๒๐
นายนาวิน มาเยอะ ๑/๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๒๑
นายธิติพล โซเซกู

๒๐/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๒๒
นายอาแหละ เชอหมือ

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๒๓
นายชาญวิทย์ จะมือ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๒๔
นางสาวนิตยา -

๑๓/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๒๕
นางสาวนิศา แลเชอ

๑๙/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๒๖
นางสาวอารียา แอะติ

๕/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๒๗
นายปณชัย ไชยวงค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๒๘
นายรติกรณ์ เวียบือกู่

๐๗/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๒๙
นายสมาน แลเชอ

๒๑/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๓๐
นางสาวอรวรรณ เจเบาะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๓๑
นางสาวสุดา หมือโปะกู่

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๓๒
นางสาวอาแล เยลู

๐๑/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๓๓
นางสาวพนิดา บูดึง

๒๑/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๓๔
นางสาวสุจาริน ศีรพรม

๑๕/๐๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๓๕
นายจีระศักดิ

์

คะห่อ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๓๖
นายสุรชัย แซ่หว้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๓๗
นายนรินทร์ แซ่ท่อ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๓๘
นางสาวกรรณิกา การุณย์สกุลกิจ

๑๐/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๖๐/๗๓๓๙
นายวีรภัทร วงษา

๑๓/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑๐ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๗๓๔๐
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ อาจอ

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๔๑
เด็กหญิงอาดอก แลเฌอกู่

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๔๒
เด็กหญิงดุษฎี เฌอหมือ

่

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๔๓
เด็กหญิงกฤติกานต์ อภิวงษ์ษา

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๔๔
เด็กชายภัควัต ยีสาม

่

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๔๕
เด็กชายก้องเกียรติ เพียงมีสกุล

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๔๖
เด็กหญิงกฤษติกา มาเยอะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๔๗
เด็กหญิงเกวรินทร์ อุ่ยแม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๔๘
เด็กชายเจริญ มาเยอะ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๔๙
เด็กหญิงพรนภา มาเยอะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๕๐
เด็กชายเอก อินทอง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๕๑
เด็กชายอรรถวัฒน์ ธุวงค์ษา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๕๒
เด็กชายเด่นดนัย เบเชสกุลชัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๕๓
เด็กหญิงลักขณา สุภามณี

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๕๔
เด็กหญิงลีลาวดี อุ่ยแม

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๕๕
เด็กชายอนุชิต เชอมือ

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๕๖
เด็กชายอรรถพล มาเยอะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๕๗
เด็กชายอาแป อุ่ยแม

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๕๘
เด็กหญิงจิกา มุธินนชัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๕๙
เด็กหญิงนภาพร อักษรเมธา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๖๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ ธรรมอินราช

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๖๑
เด็กชายอดุลย์ เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๖๒
เด็กชายสินชัย แสนทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๖๓
เด็กหญิงกาญจนา เชอกอ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๖๔
เด็กหญิงเจนจิรา ปญญาบุญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๖๕
เด็กหญิงวันผกา อามอ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๖๖
เด็กชายชฎากรณ์ บุญเรือง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๖๗
เด็กหญิงไมโล บุญมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๖๘
เด็กหญิงเนตรอัปสร ภักตร์งาม

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๖๙
เด็กหญิงมุธิตรา ฟองสมุทร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๗๐
เด็กชายณัฐพล จิกคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๗๑
เด็กหญิงอาทิตยา เปยงแหล่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๗๒
เด็กหญิงกานต์นิภา แลเชอะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๗๓
เด็กหญิงแสงใหม่ มูเซอ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๗๔
เด็กชายสมชาย เชอมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑๑ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๗๓๗๕
เด็กหญิงพัฒนาพร คูณเหง้า

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๗๖
เด็กหญิงเมธา แสนคำหอม

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๗๗
เด็กชายชาติชาย จะก่า

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๗๘
เด็กหญิงกนกพร ปูหา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๗๙
เด็กหญิงสุวรรณี แสนใหม่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๘๐
เด็กชายอาโด่ อาหยิ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๘๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ มูลสาร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๘๒
เด็กชายอาทิตย์ แลเชอะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๘๓
เด็กหญิงสุพรรณี คำแก่น

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๘๔
เด็กหญิงสุธิดา หมือแลกุ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๘๕
เด็กหญิงสุกัญญา แลเชอะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๘๖
เด็กหญิงนุมา บาเหะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๘๗
เด็กชายธนัยนันท์ เทพสมรส

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๘๘
เด็กชายพงษ์ มูเซอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๘๙
เด็กหญิงธัญญา อายีกู

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๙๐
เด็กหญิงปยนุช มาเยอะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๙๑
เด็กหญิงสุภาลักษณ์ ใจจักร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๙๒
เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีประทุม

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๙๓
เด็กหญิงโมโม บุญมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๙๔
เด็กหญิงนันทิพร เยเปยง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๙๕
เด็กหญิงอาตอ เชกัง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๙๖
นางสาวอาบา เชกัง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๙๗
เด็กหญิงบูบา มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๙๘
เด็กชายศรีพูน จะลอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๓๙๙
เด็กชายธาวิน บุญหลวง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๐๐
เด็กชายธีรนนท์ ฝอยทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๐๑
เด็กหญิงกนกพร แซ่ลิว

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๐๒
เด็กหญิงนำทิพย์ แซ่หา

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๐๓
เด็กหญิงโบหล่า นามอู๋

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๐๔
เด็กหญิงโสภิตนภา พนมมาลัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๐๕
เด็กหญิงอำไพพร จันทร์ต๊ะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๐๖
เด็กชายเอกชัย เมอแล

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๐๗
เด็กหญิงกันธิดา มาเยอะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๐๘
เด็กหญิงจินดา หมือแล

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๐๙
เด็กหญิงอาหมี

่

เฌอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑๒ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๗๔๑๐
เด็กหญิงเพชรรัตน์ เปยงแหล่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๑๑
เด็กชายพลาชัย ลุงตอน

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๑๒
เด็กหญิงเม ดำรงชัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๑๓
เด็กหญิงมณีเนตร จิกคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๑๔ เด็กหญิงเกศราพรรณ
ตาลี

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๑๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ บ่อดือ

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๑๖
เด็กหญิงนภาพร ปญญาบุญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๑๗
เด็กหญิงสุพรรษา วิมานรังสี

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๑๘
เด็กชายกฤษฎา บัวสุวรรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๑๙
เด็กหญิงหอมนวล ลุงตอน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๒๐
เด็กชายสมชาย อาจอกู่

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๒๑
เด็กหญิงหมีคัง

่

เซกองอากู่
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๒๒
เด็กชายจักรพงศ์ เชียงพรม

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๒๓
เด็กหญิงทัศวรรณ มาเยอะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๒๔
เด็กหญิงณิชาดา พูลสุขศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๒๕
นายสมชาย อาจอ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๒๖
เด็กชายอาถู่ อายิ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๒๗
เด็กหญิงธนาภรณ์ มาเยอะ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๒๘
เด็กชายกรรชัย สันแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๒๙
เด็กชายประวันวิทย์ ช่างจาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๓๐
เด็กชายพงศ์สิริ มูลอย

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๓๑
เด็กชายลีแกรนด์ ลิตเติล

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๓๒
เด็กชายวีระนันท์ ศรีบุญเรือง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๓๓
เด็กชายศักดิชาย

์

อินทร
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๓๔
เด็กชายสมชาย เชกอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๓๕
เด็กชายสุวรรณพงษ์ จิโนสา

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๓๖
เด็กชายสุวีร์ อาจอ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๓๗
เด็กชายอดุลรัชด์ ปญแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๓๘
เด็กชายอรรถพร พันธ์กระโทก

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๓๙
เด็กหญิงจันทร์สุข แสนใหม่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๔๐
นางสาวจันทร์สุดา จะแจ๋

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๔๑
เด็กหญิงทอแสง แสนท้อ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๔๒
เด็กหญิงธัญสุดา เมืองมาหล้า

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๔๓
เด็กหญิงนามี เปเจกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๔๔
เด็กหญิงบูชา มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑๓ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๗๔๔๕
เด็กหญิงพรทิพย์ มาเยอะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๔๖
เด็กหญิงวรรณิษา อำมาตย์ศักดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๔๗
เด็กหญิงศรัณย์พร สิทธิขันแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๔๘
เด็กหญิงสุพรรณี วังคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๔๙
เด็กหญิงสุภาวิตา เฌอหมือ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๕๐
เด็กหญิงแสง เสียมราย

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๕๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ นุวัง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๕๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อาจอ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๕๓
เด็กชายอาชัย ซึหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๕๔
เด็กชายไอศูนย์ วันนะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๕๕
นายอาลีหย่า วุยแม

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๕๖
เด็กชายนันทพัฒ อินต๊ะวัง

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๕๗
เด็กชายวรินทร แพงมี

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๕๘
เด็กชายอัมรินทร์ อุ่ยแม

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๕๙
เด็กชายพีระพงษ์ บุญเรือง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๖๐
เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

แม่นปน
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๖๑
เด็กหญิงสมฤดี จันทิตย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๖๒
เด็กหญิงมนต์ธิมา บุญมา

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๖๓
เด็กหญิงกมลพร ฟองสมุทร

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๖๔
เด็กชายนาวิน อภิสุนทรกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๖๕
เด็กชายชาญณรงค์ จิงมาดา

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๖๖
เด็กชายอาโกรธ มาเยอะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๖๗
เด็กหญิงอาหมี

่

เบเชกู่
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๖๘
เด็กหญิงปภาวี เปยว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๖๙
เด็กชายกันตวัฒน์ จวงจันทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๗๐
เด็กชายชูเกียรติ แซ่เบาะกู่

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๗๑
เด็กชายณัฐพล ใจวงค์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๗๒
นายทนต์ จะมู

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๗๓
เด็กชายทอมมี แจ๊ค

่

วินเดิล
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๗๔
เด็กชายธารเพชร วิชาลัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๗๕
เด็กชายนวพล อามอ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๗๖
เด็กชายปยพนธ์ ธุวะคำ

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๗๗
เด็กชายพีรยุทธ ราชกุลนา

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๗๘
เด็กชายภัทรพล มาเยอะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๗๙
นายลิตตี

๋

เจปา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑๔ / ๒๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๖๐/๗๔๘๐
นายลีโอ นาโด ณ เชียงใหม่

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๘๑
นายกันต์ภัสสร เชอกอ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๘๒
เด็กชายหลงคำ ลุงจาย

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๘๓
เด็กชายหลักชัย มาเยอะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๘๔
เด็กชายอาโก๊ะ อามอ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๘๕
เด็กหญิงเจนจิรา คำแขก

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๘๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจมา

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๘๗
เด็กหญิงเมตตา อาโจ่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๘๘
เด็กหญิงเยาวเรศ คงประดิษฐ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๘๙
เด็กหญิงวริศรา แสนหลวง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๙๐
เด็กหญิงศิริญา ทิศอุ่น

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๙๑
เด็กหญิงสายทอง อามอ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๙๒
เด็กหญิงสุพัตรา ปูเม่อ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๙๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ซือมือ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๙๔
เด็กหญิงแสงตาน อินทนนท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๙๕
นางสาวอาแผ่ อาหยิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๙๖
นางสาวเอธิรา ชิมือ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๙๗
เด็กชายเสกสรร มาเยอะ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๙๘
เด็กชายจะเหมาะ จะคือ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๔๙๙
เด็กหญิงอังคณา มาเยอะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๕๐๐
เด็กชายมนตรี ดอยกองข้าว

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๕๐๑
เด็กชายสถิตย์ สุเช

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๕๐๒
เด็กชายเอกชัย ดอยกองข้าว

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๕๐๓
เด็กชายสุพรชัย เหย่อท่งกู่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๕๐๔
นายสมชาย มาเยอะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๔๖๐/๗๕๐๕
เด็กชายสมเภา แซ่ย่าง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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