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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงราย  ภาค ๖

ส่งสอบ ๒,๐๒๗ คน ขาดสอบ ๔๓๓ คน คงสอบ ๑,๕๙๔ คน สอบได้ ๑,๒๔๔ คน สอบตก ๓๕๐ คน (๗๘.๐๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๐๐๑
นายคาวี ธิมาชัย

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๐๒
นายนพรักษ์ โนจา

๐๐/๐๐/๒๕๓๓
โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๐๓
นายสุรวุฒิ วนาภรณ์

๐๑/๐๑/๒๔๘๖

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๐๔
นายยก ธิวัง

๐๕/๐๒/๒๕๐๓

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๐๕
นายชูวิทย์ แสนสุรินทร์

๑๘/๐๗/๒๕๐๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๐๖
นางปนนภา นามวงศ์

๐๔/๐๙/๒๕๐๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๐๗
นายต้นเสียงธรรม คณะรินทร์

๒๕/๐๑/๒๕๐๘

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๐๘
นายวิเรียม อินทรประเสริฐ

๐๕/๐๙/๒๕๑๓

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๐๙
นายชัยภัทร ภูฉลาด

๑๕/๑๐/๒๕๑๖

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๑๐ นายดาบตำรวจตังธงชัย

้

ไถงตระกูล
๐๓/๐๓/๒๕๑๗

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๑๑
นายบูน ปญญาบุญ

๑๙/๑๐/๒๕๑๙

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๑๒
นางสาวศิวพร บุญกนิษฐ

๒๑/๐๕/๒๕๒๑

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๑๓
นางสาวสายฝน บุญเพ็ง

๑๓/๐๔/๒๕๒๒

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๑๔
นางสาวธนพร ปญญาหลวง

๐๑/๑๐/๒๕๒๓

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๑๕
นางสาววิมลฉัตร สิงห์จันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๓๗

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๑๖
สิบตรีอนุพล ชัยชมภู

๓๐/๐๔/๒๕๒๙

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๑๗
นางสาวอรทัย ยอดวงค์

๐๙/๐๓/๒๕๑๘

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๑๘
นางสาวสุรีย์รัตน์ อินประสงค์

๑๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๖๕๙/๐๐๑๙
นางสาวอัจฉรา สวามิวัศดุ์

๐๖/๑๐/๒๕๐๑
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๖๕๙/๐๐๒๐
นางจรวยพร แก้วไหล

๒๐/๐๕/๒๕๐๖
พระสิงห์ วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๒๑
นายวุฒิพงษ์ ภาชนนท์

๐๓/๐๑/๒๕๓๒

พระสิงห์ วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๒๒
นางสาวฐานมาศ หอมนาน

๐๙/๐๖/๒๕๓๕

พระสิงห์ วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๒๓
นางสาวนำฝน นามหลวง

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

พระสิงห์ วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๒๔
นางสาวอ้อย นามหลวง

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

พระสิงห์ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑ / ๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายสมชาย สาม

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

พระสิงห์ วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายเบิร์ด บุญมี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

พระสิงห์ วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายสุธีศิน สีหอำไพ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว วัดเชตวัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายชัยเกตุ ชายฝน

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว วัดเชตวัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงวรางคณา จิตวรางคณา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว วัดเชตวัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายนนท์ปวิธ จันทะรส

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว วัดเชตวัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงธัญวรัตม์ เรือนปน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว วัดเชตวัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงนิราภรณ์ ภูเขียว

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว วัดเชตวัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายณภัทร ชุ่มมงคล

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว วัดเชตวัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายธราเทพ วังเจริญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายปฐวีกานต์ ดวงคิด

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงวิลาวัลย์ แสงแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงพัชญาภัค ศรีหมืน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงแพรพลอย จิมชัยภูมิ

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร ชุ่มมะโน

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงจีระนันท์ สมบัติ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงพิมลวรรณ ชูวิทย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายวชิรวิชญ์ พรมไชย

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงสรัลชนา ดอนอ่อนสา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงฐิติกานต์ สุวรรณิก

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายธนภูพรรณ วงค์อะทะชัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงญาณิศา รุ่งโรจน์วิรุฬห์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายจิรวัฒน์ แต่งแดน

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายจิรายุทธ์ ไมเยอะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายชาติชาย แลเซอะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงญาณี เลเชอะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงบังอร เฌอมือ

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงรำแพน หมือแล

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ยอรึ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงอรณิชา ซือมือ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงอำพร เฌอมือ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงเมธาวดี เยเปยง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๕๗
นายชุมพล สนิทวงค์

๑๗/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๕๘
นางพุธแก้ว กำแพงคำ

๒๐/๐๖/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๕๙
นางวิภาวดี สายนำเย็น

๒๖/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒ / ๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๐๖๐ เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์ กุณรินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงภควดี สุทธิประทีป

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงเปรมชนก จันทโรภาสกุล

๓๐/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงฐิติมา จึงวิเศษพงศ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์คำ

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงศุภารัตน์ ใจสี

๐๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงอาณัติชญา ศรีพรม

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงปทิตตา ทาโทน

๐๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๖๕๙/๐๐๖๘
นายวรนาถ สมจิตร

๐๑/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๖๕๙/๐๐๖๙
นายเกรียงศักดิ

์

ศรีโชติ
๒๑/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๖๕๙/๐๐๗๐
นายศิวศักดิ

์

ใจมา
๐๖/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายเบิร์ด บัวทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีกุลพระ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงพิมพ์ใจ นามยี

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงภิรมย์ญา แซ่จู

๐๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๗๕
นายปอก คำลอ

๒๐/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงสุภาวดี นามแสง

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายณัฐปคัลภ์ ใจจุมปา

๒๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายกนกภัทร กองแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายเชิดชู แซ่ว่าง

๒๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

สังอุดม
๓๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงสุรัตนา เขื่อนเพชร

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงพัดสุดา บัวพรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงพิมพิกา หงษ์คำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงรุจิรา ซ่างเอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๘๕
นางสาวนางซอน หนานอุ่น

๐๙/๐๕/๒๕๔๐ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๘๖
นางสาวนาสอ แสนหลวง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๘๗
นางสาวบัวลักษณ์ มะโนเรือง

๒๖/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๘๘
นางสาวหอมเงิน ไทยใหญ่

๑๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๘๙
นางรุ่งศฺิริ ไตรโยธี

๐๒/๐๒/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๙๐
นางเกศราพร มีระบุญ

๑๖/๐๔/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๙๑
นายสุขเกษม สุวรรณไตรย์

๐๕/๑๒/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๙๒
นางณัชพร บัญชาเกียรติ

๑๖/๑๒/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๙๓
นางวีรนาถ ขัติยะ

๑๙/๐๖/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงกองแก้ว บุญมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายอภิชา ทับสิงห์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงกมลวรรณ สินอนันต์เศรษฐ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงประภาวิ คำวงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงเฟองฟู นามแสง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายหฤษฎ์ เกรียงพิทักษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๐๐
นายเรืองศักดิ

์

โพชรา
๐๐/๐๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๐๑
นายแก้วหล้า อินคำ

่

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๐๒
นายแสนสาม แซ่ลี

๐๐/๐๐/๒๕๓๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๐๓
นายขจรศักดิ

์

ประมวล
๐๐/๐๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๐๔
นายจะละ จะลอ

๐๐/๐๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๐๕
นายจางเหลียง -

๐๐/๐๐/๒๕๑๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๐๖
นายชูเกียรติ ชาวไร่อ้อย

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๐๗
นายณัฐพล โตพุ่ม

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๐๘
นายณัฐพล อารินทร์

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๐๙
นายตระกูล ทาวรรณ์

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๑๐
นายทวีศักดิ

์

สมรูป
๐๐/๐๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๑๑
นายทัญญพัฒน์ ขำเดชสกุล

๐๐/๐๐/๒๕๑๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๑๒
นายธนวัฒน์ ไพรพิพัฒน์

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๑๓
นายธวัชชัย แก้วรากมุก

๐๐/๐๐/๒๕๑๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๑๔
นายนิวัฒน์ กันแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๑๕
นายปราโมทย์ กมลาสน์กมุท

๐๐/๐๐/๒๕๒๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๑๖
นายพรสวัสดิ

์

บ้านนบ
๐๐/๐๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๑๗
นายรชต อันชนะนา

๐๐/๐๐/๒๕๐๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๑๘
นายราชัน ลาพิงค์

๐๐/๐๐/๒๕๒๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๑๙
นายศิรวิทย์ แซ่โซ้ง

๐๐/๐๐/๒๕๓๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๒๐
นายสมคิด เชอมือ

๐๐/๐๐/๒๕๓๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๒๑
นายสมชาย มีพ่วง

๐๐/๐๐/๒๔๙๙
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๒๒
นายสมบัติ ศรีสองสม

๐๐/๐๐/๒๕๐๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๒๓
นายสิทธิเดช จรัสโชติ

๐๐/๐๐/๒๕๓๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๒๔
นายสุชาติ กองแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๐๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๒๕
นายหล่อเปย แยเบียว

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๒๖
นายอมรพันธุ์ ราญบุตร

๐๐/๐๐/๒๕๑๙
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๒๗
นายอาโล๊ะ อาซังกู่

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๒๘
นายมธุกร แซ่เล้า

๐๐/๐๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๒๙
นายธงชัย วงศ์บุญชัยเลิศ

๐๐/๐๐/๒๕๓๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๑๓๐
นายณรงค์ศักดิ

์

ใจบาน
๐๐/๐๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๓๑
นายชนะพล คชหิรัญ

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๓๒
นายยุทธดนัย ตระกูลชัย

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๓๓
นายพีระพล จะผือ

๐๐/๐๐/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๓๔
นายกมล แซ่หลิว

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๓๕
นายสมภพ จิตรีเทียง

่

๐๐/๐๐/๒๕๐๙
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๓๖
นายสุชาติ แซ่มัว

่

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๓๗
นายปรัชญา วาฤทธิ

์

๐๐/๐๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๓๘
นายเสงียม

่

พงษ์โสด
๐๐/๐๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๓๙
นายศุภโชค อนันต์รัตนาสกุล ๐๐/๐๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๔๐
นายณัฐพันธ์ ศรีสว่าง

๐๐/๐๐/๒๕๓๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๔๑
นายสมยศ ปญญาทิพย์

๐๐/๐๐/๒๕๐๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๔๒
นายพิเชฐ ขอศิลกลาง

๐๐/๐๐/๒๕๐๙
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๔๓
นายนิติศักดิ

์

พรพรหม
๐๐/๐๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๔๔
นายสุเทพ แซ่เติน

๋

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๔๕
นายชัยศักด็ ขวัญธนทอง

๐๐/๐๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๔๖
นายธงชัย ท่อเจริญไชยกุล

๐๐/๐๐/๒๕๓๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๔๗
นายอานันต์ แซ่ลี

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๔๘
นายสุริยัน วูยือ

๐๐/๐๐/๒๕๓๗
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๔๙
นายอุดมศักดิ

์

สียัน
๐๐/๐๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๕๐
นายฤทธิเดช สุทธิตัง

้

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๕๑
นายบุญศรี รักษาปา

๐๐/๐๐/๒๕๐๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๕๒
นายทรงวุฒิ ลีลาธรรมสัจจะ

๐๐/๐๐/๒๕๓๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๕๓
นายเอกสิทธิ

์

เมฆอากาศ
๐๐/๐๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๕๔
นายสมบูรณ์ ราชคม

๐๐/๐๐/๒๕๐๙
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๕๕
นายศิรวิทย์ แซ่ลี

๐๐/๐๐/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๕๖
นายสมบูรณ์ แซ่ลี

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๕๗
นายกิตติ เตจ๊ะมูล

๐๐/๐๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๕๘
นายสาคร จินะ

๐๐/๐๐/๒๕๐๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๕๙
นายจิตธวัฒน์ ต่อมใจ

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๖๐
นายเอกราช หมันงาน

่

๐๐/๐๐/๒๕๑๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๖๑
นายคัวซ่า

่

แซ่ว่าง
๐๐/๐๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๖๒
นายสิทธิชัย วงศ์ดวง

๐๐/๐๐/๒๕๐๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๖๓
นายชนะพงค์ ยาแปงกู่

๐๐/๐๐/๒๕๓๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๖๔
นายอุดม ขันพระแสง

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕ / ๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๑๖๕
นายสมพงษ์ แซ่จ๋าว

๐๐/๐๐/๒๕๓๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๖๖
นายวิชัย ไชยเสน

๐๐/๐๐/๒๕๐๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๖๗
นายจ๊ะจ๋า จะนู

๐๐/๐๐/๒๕๓๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๖๘
นายมงคล วิชัยคำ

๐๐/๐๐/๒๕๐๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๖๙
นายเกียรติบดินทร์ รัตนปรัชญากุล

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๗๐
นายสยาม มาละวัน

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๗๑
นายศรพุฒ แสงทอง

๐๐/๐๐/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๗๒
นายสุรพล เกิดแจ่ม

๐๐/๐๐/๒๕๒๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๗๓
นายสมนิตย์ ไชยวงค์

๐๐/๐๐/๒๕๑๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๗๔
นายกรุงทอง หวุ่ยยือกู่

๐๐/๐๐/๒๕๓๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๗๕
นายจารุวัฒน์ คงทิม

๐๐/๐๐/๒๕๓๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๗๖
นายเดช กระหวาย

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๗๗
นายธวัช แซ่ลี

๐๐/๐๐/๒๕๒๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๗๘
นายเกียรติ ขันแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๑๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๗๙
นายประเสริฐ นิวันเปย

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๘๐
นายอุดม เครือทราย

๐๐/๐๐/๒๕๒๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๘๑
นายนิวัติ หนานใส่

๐๐/๐๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๘๒
นายเจษฎา เชอมือ

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๘๓
นายเทียนชัย สังข์ปอม

๐๐/๐๐/๒๕๑๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๘๔
นายเหลา สุขแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๑๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๘๕
นายเอกลักษณ์ ชมเชย

๐๐/๐๐/๒๕๒๙
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๘๖
นายโมเสส เอียดเอก

๐๐/๐๐/๒๕๒๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๘๗
นายไมตรี อาหยิ

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๘๘
นายคงเดช แซ่หลี

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๘๙
นายจะลา แอหลง

๐๐/๐๐/๒๕๓๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๙๐
นายจะอือ ปะนะ

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๙๑
นายจักรกริช แสงศรีจันทร์

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๙๒
นายฉลอง แซ่ทัง

่

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๙๓
นายชนาทิตย์ ทานะขันธ์

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๙๔
นายณัฐชัย โรจนสกุลเลิศ

๐๐/๐๐/๒๕๓๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๙๕
นายณัฐพงศ์ ตาคำ

๐๐/๐๐/๒๕๐๗
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๙๖
นายทรงชัย วิจิตรเจริญมาศ

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๙๗
นายทรงชัย กะนันตัง

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๙๘
นายธรรมนอง สมสวัสดิ

์

๐๐/๐๐/๒๕๐๗
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๑๙๙
นายนธี แหวนทองคำ

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖ / ๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๒๐๐
นายนพพล อามอ

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๐๑
นายนิรเชตร์ วิริยะพัฒนศิริ

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๐๒
นายพืศิน

พาเจริญเกรียงไกร ๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๐๓
นายพสุธร

แสงวิริยะประภากร ๐๐/๐๐/๒๕๒๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๐๔
นายภูรัธจักร รักษ์คีรีเขต

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๐๕
นายยงค์ยุทธ์ เตชะเลิศพนา

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๐๖
นายวัชระ ดวงยา

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๐๗
นายวุฒิพงศ์ เมืองหอม

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๐๘
นายสมคิด ทาแกง

๐๐/๐๐/๒๕๑๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๐๙
นายสมชาย จะหมือ

่

๐๐/๐๐/๒๕๓๗
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๑๐
นายสมนึก ผลเอนก

๐๐/๐๐/๒๕๑๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๑๑
นายสมศักดิ

์

จะจ๋อ
๐๐/๐๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๑๒
นายสะอาด เด่นเกศินีวิไล

๐๐/๐๐/๒๕๑๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๑๓
นายสิงหา แก้วสมพงษ์

๐๐/๐๐/๒๕๑๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๑๔
นายสีเดช ศักดิศรีชมพู

์

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๑๕
นายหือ แซ่เห้อ

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๑๖
นายอดุลย์ วรรณสอน

๐๐/๐๐/๒๕๐๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๑๗
นายอัษฎานัพงษ์ ภูรักษา

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๑๘
นายอาโพะ ชีหมือกู่

่

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๑๙
นางสาวเสาวณี ชือมี

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๒๐
นางจันทร์ นันตา

๐๐/๐๐/๒๔๙๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๒๑
นางสาวจิราภา ผูกพัน

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๒๒
นางทัศนีย์ ทิพย์สุภา

๐๐/๐๐/๒๔๙๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๒๓
นางสาวพิสมัย จีแจ่ม

๋

๐๐/๐๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๒๔
นางสาวมณี กัว

๐๐/๐๐/๒๕๒๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๒๕
นางสาวสุกรรณิกา ต้าวขวดแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๒๖
นางสุกานดา ขันโท

๐๐/๐๐/๒๕๑๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๒๗
นางสาวสุมิตรา ศิลาวงษ์

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายกมล สีทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ วัดปางริมกรณ์  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงจินตนา ไชยาหงส์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ วัดปางริมกรณ์  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงณัฐสุดา เชอหมือ

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ วัดปางริมกรณ์  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงพลอย วันใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ วัดปางริมกรณ์  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ลาบือ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ วัดปางริมกรณ์  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงหน่อย นามแสง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ วัดปางริมกรณ์  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายจักรวาล ศรีสันทราย

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายธีรภัทร สีม่วงงาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายศาตนันท์ โชตินอก

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงศิริ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วปราบ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงปยะมาศ มาแปง

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายพีรพล ใจด้วง

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงรุ่งนภา คำของ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายวีรศักดิ

์

ศรีมาตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายต้นกล้า แซ่มือ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงกชพร แลเชอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายชลชาติ มาเยอะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงทัศนีย์ ไมตรีจิตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายธนาวัฒน์ ไร่พุทธา

๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายธวัชชัย เบเชกู่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายนาเวีย มาเยอะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายพรพล เบเช

๑๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๕๑
เด็กชายพิชัยยุทธ ชัยวุฒิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายรวมพล คำเพ็ชร

๓๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงศิลาณี สกุลปรีชารักษ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายศุภชิต ปนยี

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายสมชาย อยู่ลือ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงสมฤทัย ตันสกุล

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงสุภานัน วิเศษเลิศกมล

๒๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๕๘
นางสาวหมีผ่า

่

แยเปยง
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงหมีเซอะ

่

เบเชกู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงอนุธิดา แก้วธรรม

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายอาตา เชอหมือ

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๖๒
เด็กหญิงอารยา แลเชอ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๖๓
นางสาวไข่ โวยแม

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงชุดา แลเชอ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายธนกร กันตา

๐๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๖๖
เด็กชายบุริศร์ วงศ์เหลือง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงอธิรัตน์ ชัยมงคล

๐๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๖๘
นางสาวปยฉัตร ไร่เรือง

๑๐/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงสาวิตรา สุธรรม

๑๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ นามปุด

๐๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายกายสิทธิ อินทร์บุญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายทัศน์พล จินดาธรรม

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายสาริน อุ่นใจ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายอลงกรณ์ จีรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงกิงดาว

่

สอนสุกอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงชนนิกานต์ ธนาคำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๗๗
เด็กชายช่อผกา คำลือ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงทิพานัน แก้วรากมุข

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๗๙
เด็กชายธวัชชัย คุ้มครองทรัพย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายนนทนันท์ วงศ์รำพันธ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายนรภัทร จันทาพูน

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงบัณฑิตา คืนมาเมือง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงบุญฑริกา ทับทิมศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน เนตรยอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงมนัญชยา ปญญาเทพ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายรัฐนนท์ แก้ววิชิต

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงวรานุช ศิริคูณ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายวัชรพงษ์ หล้านามวงค์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ขันคำกาศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงวีรดา นุตวงษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายอาทิตย์ นามอ้าย

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงจินตนา แก้วใจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงญาณิกา นาละต๊ะ

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๙๔
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย ลือชา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงสุทธิรักษ์ จันติลา

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงสุพรรษา ศรีใจ

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงอัญชลีพร สืบใจยศ

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงอารยา สิงห์ตา

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๒๙๙
นายเกียรติศักดิ

์

ทานสิรา
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงสุทธิดา เดชคุณมาก

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงธัญชนก นูนุโก่

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงธัญวลัย นูนุโก่

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงบุญสิตา จูเปาะ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงทิพย์วิภา จะลอ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงกมลรัตน์ แสนทายก

๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายจีรภัทธ รากะริรทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายจุฑาภัทธ สุต๊ะวงค์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายธีรพงษ์ บุญรสศักดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ พุทธโส

๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายพีรภัทร ราวิชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายอธิป ปานเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายเอกนรินทร์ ดีดวงเด่น

๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายยุ้งข้าว ทองคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายคงสยาม ทากำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงชลธิชา ปนเขือนขัติ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๑๖
เด็กชายวีรภัทร น้อยหมอ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๑๗
นางสาวหญิง ปนใจ

๑๒/๐๖/๒๕๔๐ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๑๘
เด็กชายอิบรอฮีม ไวยจารา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงเนตรนภา แก้วมณี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายนครินทร์ แสนคำหล่อ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อุชัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงศิริพร ปอกสัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขัตติยะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงสกุลรัตน์ ราวิชัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๒๕
เด็กชายภควัตร ซาวคำเขต

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายนิตย์นรินทร์ อุ่นชาติ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายภัทรดนัย ลือราช

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายปณณวัตน์ อุ่นอินต๊ะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายก้องภัค สกุลพราหมณ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายพีระพล จำปาทราย

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายธวัชชัย ใจดวงแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายพงค์ภัค ธีรยินดีมีสุข

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงนวพร ยิมแฉ่ง

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงวริศรา สินธุยะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงปฐมาวดี อนุพันธ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงจารุดา นำนา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายคมกริช ธิรินทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายศรายุธ ปงมะวงค์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายศุภเชษฐ์ เตือนใจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายวัชระพงษ์ นุ่นยวง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายธีรเมท ประเสริฐสงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายพิสิทฐ์ ประวัติโยธิน

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๔๓
เด็กชายธนากร นงลักษณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายวรรณชัย เพ็งเดช

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงขนากานต์ มูลกาศ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงณัฏฐติชา สิทธิพรม

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ซาวคำเขต

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายธนาโชติ แก้วเครือวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๔๙
เด็กชายธนศักดิ

์

กุลคง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายอนุวัฒน์ หลวงดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๕๑
เด็กชายอนุวิทย์ หลวงดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๕๒
เด็กชายปรัชญาพล สุวรรณ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงธนาภรณ์ มณีหมู

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงเมริสา กาญจนชูวงค์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงชลิดา เครือต๊ะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงชาลินี เครือต๊ะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงนันทิกานต์ ชาวพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำเงิน

๑๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงอาผ่า มาเยอะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงสุทธิดา สิงห์มณี

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงผกาสินี สุรินทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงนาติ มูเซอร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงวิภาดา เกเย็น

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงณัฐพร เปยแลกู่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงอาซือ แลเชอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงกันยารัตน์ เอก๋า

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงหมีจู

่

เชอหมือ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงหมีนุม

่

เชกอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงญาญ่า เชกอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงวาสนา เจต้อง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงอรนภา อาบังกู่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงจิตตา แซ่เต๋อ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงทราย มาเยอะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงมยุรา มาเยอะ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงสุรารักษ์ คำงาม

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๗๖
นางสาวหมีฉ่า

่

ยาแปงกู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงเพชรชฎา ธรรมชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายจายยี

่

นามใส่
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายธีรภัทร สมชม

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายยี

่

ตาสาย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงสุธินี ซางสุภาพ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เมืองสุวรรณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงสุมาลี มาเยอะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายสมพงษ์ คำแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีวิชัย

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๘๖
นายแอ๋น คำปาว

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงณัฐฌา พงศ์กิตติถาวร

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายทิวากร สีพัว

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายธวัชชัย ไชยวรรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงคณิตา ใจอ้าย

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายวริศ ออนสา

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงณิชาพัชร์ กุณาเลย

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายวัชชิระ จักรปวง

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๙๔
เด็กชายไชยวัฒน์ ประทุมวัน

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ แจ้คำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงกนิษฎา จันสุยะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงจารุวรรณ อินคำ

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงชาลินี แสนเทพ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงพิมพ์ใจ อาษากิจ

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายปภาวิน เกษมสุข

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายชนะแสง ยะถาคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงกัญญานาถ เขือนห้าว

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายปาราเมศ ศรียอด

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๐๔
นายพงษ์นที คำก้อแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายภูเพชร ทองศักดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๐๖ เด็กชายประกายเพชร
พรมสาร

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายแทนกาย ศรีอ้วน

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายศิวกร นามะเส็น

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายธีระศักดิ

์

ผุสสดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๔๑๐
นายปริเยศ ตันคำ

๋

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายวรพล พงษ์ขำ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อินทะจักร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายฤชุกรณ์ กันแสงแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงสมัชญา คำก้อแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงกนกเนตร หะยะมินทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงกนกกาญจน์ นันท์ชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงสิริรัตน์ เต็มประดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงพัชราภา หลานปอ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงสุกันยา อุดตึง

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงพรพิมล สุเปง

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงปยฉัตร ปวนอุด

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงวราภรณ์ สังข์วาลย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงศรีทร ใจยะแสน

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๒๔
นายนพคุณ แซ่ย่าง

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๒๕
นายนพดล แสงลี

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายชัยมงคล ภักดีคีรีหยก

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงทิพปภา ธงสิบห้า

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ส่างตุละ

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายปฏิภาณ สารเก่ง

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โล
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายวิวรรธน์ เหล่าวิริยะวงค์

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายนิรุช สุขแสน

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงพนิตพร ใจก้อน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายสิทธินนท์ อินเสาร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสันหนองควาย วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายปยังกูร สุทะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันหนองควาย วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงนลินทิพย์ มูลกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันหนองควาย วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ไชยมาลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันหนองควาย วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงณัฐิดา แดงอุ่น

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันหนองควาย วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายพิษณุ โทลา

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันหนองควาย วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงจิณห์นิภา โยธะบุรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสันหนองควาย วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงกิตติกา แก้วริน

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายโกศล สิงห์แก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๔๓
นายกิตติศักดิ

์

หน่ออ้าย
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๔๔
นายชนัญู แดงอุ่น

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๔๔๕
นายภูมิภัทร เชือลือ

้ ้

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายอดิศร สุภิมล

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๔๗
นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๔๘
นางสาวปวีณา กงจักร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๔๙
นายพิเชษฐ์ นันตา

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๕๐
นายพีรพล รักญาติ

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๕๑
นางสาวภัทรสุดา คำจาด

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๕๒
นายสุบิล ใจราว

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๕๓
นายกิตติกร เตชะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๕๔
นายกิตติกานต์ เตชะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๕๕
นายศรรัก อุโมงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๕๖
นายโชควันชัย อินต๊ะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เสวะกะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงวรกานต์ เสวะกะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงชนิกานต์ ก๋าน้อย

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ยานาหมอ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงพัชรพร ปญญาบุญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายพิทยาธร หน่อหล้า

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายวรากร คำหลวง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงศุภาวรรณ เฉิดพันธุ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงอรปรียา จันภิรมย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงอรปรียา ชนะพาล

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายธนวุฒิ บุญเจริญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงศรัณยา คำน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงแอสเตอร์ วู

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายชนาธินาถ กลาบดอก

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายธลาดล วงค์คำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๗๒
เด็กชายศราวุฒิ ปนตานาง

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๗๓
เด็กชายสุธิพงษ์ ใจยา

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๗๔
นายอาทิตย์ ผิวพรรณ

๒๙/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๗๕
นายอดิวัฒน์ แรงดีประเสริฐ

๑๗/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๗๖
นางสาวจันทิรา ติยะกว้าง

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๗๗
นางสาวภิญญดา ไชยวัง

๒๔/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๗๘
นางสาวพัชรี เขือนคำ

่

๑๒/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๗๙
นางสาวพรรณทิพา มูลมวล

๑๒/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๔๘๐
นางสาวปรัชญาพร ปาสำลี

๒๕/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๘๑
นางสาวจามจุรี ไชยสาร

๒๐/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๘๒
นางสาวทิพวรรณ ท่าดีสม

๑๖/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๘๓
นางสาวอรญา กันจินะ

๐๒/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายณัฐพล อภิสุขเกษม

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายณัฐพล ทับทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายปญญากร พวงมาลิน

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายภูวดล คงวานิชกุล

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายอนันดา เตจะติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงกรวรรณ ปนติคำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองใจ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงกุลธิดา แซ่ลี

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงจันทกานติ

์

แซ่ลี

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงจีรนันท์ คิดเลิศลำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วลาดวงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงณภัทร เมอแลกู่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วยิงยง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงนันธิกาล หาญสุข

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงพิชชาพร เซียมมือ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงเพชรลดา พรสุขสมสกุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงภรณชนก พรสุขสมสกุล

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงศิริบุญ สิทธิบูรณ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงศิริลดา คำเงิน

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงอัญชลี จันทรภิรมย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายรัชพล กาวิชัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายชูชัย เพเมีย

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงปรายฝน หะวัน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายฉัตรตะวัน หงษ์ปรสิทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงพัชริกา ชัยวงค์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงฐิติพร นาใจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงไอวรินทร์ ชืนแสน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงธิญาดา อุดม

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงพลอย นามใส่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายทักษิณ อภิสิริพัฒนา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายรัฏฐินนท์ บุญปาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงขวัญจิรา แก้วแปง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายวรเวช รัตน์มงคลดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายศิรสรัญญ์ ปนแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงญาณิศา แสงเงินชัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายปรินทร กุนะดอย

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายอรรศนัย ไชยสุนา

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงนพวรรณ วุฒิปญญากิจ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงวันวิสา บุญเรือง

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงนภศร รวงผึง

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงกฤษณา ดวงมะลิ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายโจโจ้ เชอมือ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายชยุตม์ แซ่ว่าง

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายธนพนธ์ ภัทรพาณิชย์กุล

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายธนวิชญ์ ชมภูเทศ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายพัทธดนย์ โฟมากู่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายภัคพล หมือแลกู่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายสุริยา สะอาด

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายอัมรินทร์ ชัยสาร

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงจุฬารัตน์ บุญมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงชลธิชา โพธิเทพ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงดลนภา คะจรรยา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงพิมแพร บุญหล้า

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงพิศศิริ ไพบูลย์ยิงยศ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงมลนภา แสงคำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงวลาลักษณ์ เมืองมาหล้า

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หมือโปะกู่

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงอนัญญา จันทาพูน

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงเพชราภรณ์ ประมะสิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงกมลศา เตชอุดมเลิศ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายสุพสิน คำลีวงค์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายสุรยุทธ สุริยาศักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงแอนนาเบล ยอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงภาวิณี พนมศักดิสิทธิ

์ ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงญาโณทัย ตาบุญหู

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายรพีภัทร ปุระเสาร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายรัดถะนัน สนิท

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายฉลองศักดิ

์

กุลศิริฉาย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายณัฐพล สิทธิยอดปรีชา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงพร พจนสัจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงชลธิชา ตาเจริญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงซู่หลิง มวย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ ร้องขันแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงสุธิมา คำแดง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงกาญจนา วงค์ชายคำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายศตายุ คำจริง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายเจตนิพัทฏิ

์

เดอ โฝเกล
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายชวิน มาเยอะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายทักษิณ ชีหมือ

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายบรรณสรณ์ แซ่ฟู

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายประเสริฐ แจ่มโคกสูง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายยศไกร ลับแลชัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายรชฏ จันทาพูน

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายสิทธิเดช กิตติสกุลไพศาล

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายสุรชา หมือแล

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายสุริยา โสภณมหาลาภ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายเสริมชาติ อินคำ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงจันทกานติ

์

อยู่นรินทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงจิรนันท์ คำมูล

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงทัศนีย์ เสภากุล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงนิดา เชอหมือ

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงเบญญาภา จันทาพูน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชุมพู

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงวินิทรา นันตา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายสมบูรณ์ แซ่ดู

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงนฤชล เดชพัฒนกิจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงวราภรณ์ เวิยยือกู่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงวันทิพย์ เช่อเม๊าะกู่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงณัฐพร รินนายรักษ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๘๓ เด็กชายพิสิฐนาคินทร์
ฤทธิบัว

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงปานไพลิน โสภณสุขเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงวณิดา แซ่ฮ่วง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สมพล

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายพงศกร จันมะโน

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายณัฐนนท์ หมอโปะกู่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงธนสร แก้วมาเรือน

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงรินรดา บรมพิชัยชาติกุล

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงจิรัชญา แสงศรีจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายกรกช โลชา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ นารินคำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แซ่จาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายนัทพงค์ พรมยศ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายณัฐวัตร คำลือ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ลามือกู่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายสิธิชัย จินดาธรรม

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายอธิศ ลอยคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ชัยนิรันดร์กูล

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงนงนภัส ชัยวงค์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงนันทนัช คงเลิศสกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงเนตรนภิศ คำเกียง

๋

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงสกุลธิดา ทัพพศิลป

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงอัจฉรา อุดแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงวราลักษณ์ ใจแปง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงกชกร มหาวงศ์เงิน

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายรัฐพล อินมะณี

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงศิริธัญญา พุทธาเศษ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายวริทธิธร

์

ขัตติยวงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงเกศรินทร์ แสนศักดิหาญ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงจารุณี มาเยอะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงเจนจิรา กิตติสิริกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงณัฐนิชา บุญชืน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงศศิธร แซ่หง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายสืบสกุล วงค์สุริยศักดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงอาทิตญา จันติบ

๊

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงปาจรีย์ จันติบ

๊

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายชานนท์ แยส่อกู่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายอภิเชษฐ์ อุปวงค์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงพัชราภา ขันแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๒๒ เด็กชายกาญจนพัฒน์ ปอสีลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายธนกฤต นันชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายณัฐนันท์ ห้าวหาญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงณัฏฐนิช ยาวิละ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายภาณุเดช แสนย่าง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงสโรชินี สีสองสี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงณัฐฑริกา บัวสุวรรณ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำจำ วัดนำจำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงสุวนันท์ หม่อโปะกู่

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำจำ วัดนำจำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายธีรภัทร จันทร์วงค์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจำ วัดนำจำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงจินดา กองแสง

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำจำ วัดนำจำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงคำหล้า แก้วดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำจำ วัดนำจำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงอรพิน เมืองใจ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจำ วัดนำจำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงเสาร์คำ ไทยใหญ่

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำจำ วัดนำจำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงตาล นามแสง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจำ วัดนำจำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงอรสา กองสอน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจำ วัดนำจำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงรพีพร แก้วนวล

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำจำ วัดนำจำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงฟอง นามรอด

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจำ วัดนำจำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ทาคำมา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงปยนุช หนานอ้าย

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงดวงกมล โพธิบาง

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายวัน คำแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงพิมพ์ ใจทุน

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงกุลจิรา คำแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงเอ๋ นามอิง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายแสง บุญศรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงศรัณรัตร์ รักมิตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงฝาย วงค์จันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายธาวิน พิศวิมล

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายธวัชชัย สันตะนุต

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงประดิษฐ์พร เชือเจ็ดตน

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงสาย นามแปง

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงฟอง ชัยนวล

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงวันสา คำแสง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงฟองจันทร์ ไชยวงค์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

วัดปาแฝ  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงฟอง นามหลง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

วัดปาแฝ  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายสิทธิโชค น้อยหมอ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๖๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงปราณปรียา น้อยหมอ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายพัสกร จองมุ้ง

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงกวินนา ปญญาอินแก้ว

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๖๒
นางสาวคีตา อัมรินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๖๓
นางสาวจารุวรี วิลัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๖๔
นางสาวชัญญา คำลือ

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๖๕
นางสาวธิตินันท์ ชัยมะงัว

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๖๖
นางสาวรัษฎากร วงศ์ชัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๖๗
นางสาวสุชาลินีย์ วงศ์ชัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๖๘
นางสาวสุทธิดา วงศ์ชัย

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๖๙
นางสาวสโรชินี วงศ์ชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๗๐
นายอนุพงษ์ ขันติญา

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๗๑
นางสาวอินทิรา มูลวงค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๗๒
นางสาวจิวารัตน์ นาติบ

๊

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๗๓
นางสาววิราศิณีย์ ขันธพันธ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๗๔
นายอัญชริกา วงศ์ชัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงชวัญญา หน้อยเศษ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๗๖ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
ตากองค์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงพนิตพิชา พิมพ์โล้น

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายกมลภพ ธรรมวงค์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงคมคาย ดาวัลย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายจักรกฤษ แก้วรากมุกข์

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงจันทร์ฟอง บุญมา

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงจินดาพร เตจ๊ะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายจิรเดช ญาณโกมุท

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงชนากานต์ จีปน

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายชนาวีร์ ก้อนจันทร์เทศ

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงณัฎฐา กันศรีเวียง

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ตุ้ยสุวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายทัศน์พล มานุบุตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายธนดล ทองผาง

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงธันยพร ลีซาย

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงนันทกา พลสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงปภาวรินท์ ใจสุข

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายปรเมศร์

์

สุมบูรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงปโยรส ดวงภู

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงพิชญาภา นิมนวล

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายพีรดนย์ อมรเลิศเรืองกุล

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงมนพัชร พันธ์เกษมศานต์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายยุ่น ทรายทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายรวีโรจน์ งามสวย

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงราตรี ฟุงสิริสัมพันธ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายลิขิต ใคร้คำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงวิรัชญา สุปญโญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงศศิวิมล อินทะจักร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายศักรินทร์ นาระต๊ะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายศุภวิชญ์ ตุ่นภักดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายศุภวิชญ์ สุวรรณภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายสามารถ มันทองคำ

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงสิริยากร ยะกาศ

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายสุธิพงษ์ จินะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงสุภัทรา ท่าดีสม

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงสโรชา จันธิมา

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงหฤทัย แก้วดำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงหล้า นามแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงอนุสรา พงษเดช

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงอรัญญา ยอดมูลดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายอัครชัย สุวรรณอุดม

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงอังคณากร เชือเจ็ดตน

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงอุสรา อัมพรดวงจิต

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงอุไรรัตน์ ร้องหมอดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

เกษนาวา
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๒๑
เด็กชายเกียรติภูมิ พันธุพิทักษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ธรรมรัตน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กชายเมฆินทร์ คำสูง

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายไตรภพ ธรรมวงค์

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงปริตา คำรังสี

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายภควัฒน์ ใจทนง

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงชนิตา โกเสนตอ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายธวัชชัย ศรีสวัสดิเพ็ญ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ เขียวเพ็ชร

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงเจตสุภา ยอดมูลคี

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายอนุวัต ภิระบรรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายอัครพงษ์ ศรีไม้

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๓๓
นายอ่อน คำแสง

๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงจุฑามาศ จันแปงเงิน

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายชยาทิต วงค์กาปน

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายทัชชานนท์ ดวงภู

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงธัญภรณ์ เสนาวงค์

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายอนุชา แซ่ซ่ง

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๓๙
นางสาวนัฐริกา สีมาเหล็ก

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๔๐
นางสาวอนงค์นาถ ปาต๊ะ

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายศุภกรณ์ วิจิตร

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงสุภัรตรา แซ่พ่าน

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงอารยา แซ่พ่าน

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๔๔
นายจตุฤทธิ

์

แซ่ยี

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๔๕
นายสมชาย ดวงลอยเด่น

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๔๖
นายใจคำ จะนะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๔๗
นางสาว อรสา งียู

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๔๘
นายยงควิโรจน์ เศษวงค์

๒๘/๐๒/๒๕๑๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายณัฐพล ใจวงค์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

เชือสะอาด

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายภัทรพงษ์ วิงวอน

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นเรือน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายณัฐพงษ์ เตชะอ้าย

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายจิรพัฒน์ บรรณการกิจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายโชติเจริญ ชาดุ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงมาตา มหามาตย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงนราทิพย์ ปนเท

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงปวิณมัย อุ่นเรือน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงอรพรรณ อินดอน

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงธัญพิชชา ผลทิพย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงชไมพร ปญญาเหมือง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายก้องภพ ใจแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายเจียรนัย ยอดดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายนิธิวิชญ์ ยศคำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายภูมินทร์ นาแพร่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายธนัช ยศพรม

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กชายธีรภัทร คำปน

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงธัญญพัชร มุ่ยพรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงนฤมล แสนคำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงนลินทิพย์ เปกธนู

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงนันทิยา ผาบปจวงค์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงธณภัทร สายบัว

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงเบญญาดา มุงเมือง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงพัชราพร ยิงยง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายธนพล มีสมบัติ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายพีรพงษ์ ศรีใจ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายพงศกร พรมเขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายธนาทิป สุพะบุญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ไชยมงคล
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงณัฐชวรรณ์ ศรีใจวัง

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงรัตชดา ธนะน้อย

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงธนารีย์ เตจะวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงเบญจมาศ สายใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ เผือนา

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงพิชชาพร กองติบ

๊

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๘๗
นายศุภชัย อยู่สุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายชัชชัย กันธะเนตร

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สินปกษา
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายรามณรงค์ ลือชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงทัศนันท์ อุปนันท์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงอัญญรัตน์ สมราช

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๙๓
นายนพวัฒน์ ศรีใจมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายภูมินันท์ พรมการ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายมณฑล อินต๊ะนิล

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นันตา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายธนภัทร พรมมา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายธีรภัทร ไชยวงค์ทอน

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายพีรพัฒน์ มุขเสือ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายวิสิทธิ

์

มาโรจน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงกุ้งนาง แสนเขือน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงคณัสนันท์ ดวงปญญา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงธนกาญจน์ นิลชัย

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงปุณญดา คณะอุบล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงศุพัชญา ทนันชัย

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายเพชรมงคล ปาละมะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ณะลำพูน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงณัฐวรรณ ตุ้ยหล้า

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงพรนิดา ชนะเคน

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงธนภัทร ราญรอน

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงนัชชา หิริโอตัปปะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงกนกพันธุ์ กาวิชัย

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปารวก วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายเจษฎาพร โปร่งใจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปารวก วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายนฤชิต ใจวงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปารวก วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายรณฤทธิ

์

ชุ่มแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายตะวัน ปนศักดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายธนาวุฒิ คำติบ

๊

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายนิรุต มหายศ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายศรยุทร อุดใจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงจินห์นภา ไชยราช

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงนราวดี ปนใจ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงปนสุวรรณ สารคำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายกชกร กาเรือน

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายกมุทรภร สารคำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายสุธาทิพย์ นำเย็น

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงวราทิพย์ คงไพรศาล

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายธวัชชัย สิทธิ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายนนทพัทธ์ ลิมานนท์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายนุติพล ใจยะสาร

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๔ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงอัญชลี ไพรวัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงภูวนิดา ศรีลาทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงนภเกตน์ ปนธุระ

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงวิลาวรรณ อวดร่าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายภานุพงศ์ ทองคำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายสมยงค์ ลาวมี

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงสุพัตรตรา แซ่ยัง

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๓๗
เด็กชายกิติพันธ์ จินะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายจีระศักดิ

์

เต๋จ๊ะสอน
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายโชคชัย อุปนัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงดาว ลุงสาม

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงวิรินยา ตุ้ยดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงวิไลวรรณ กันทะวงค์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงอนันตยา มะโนวงค์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงกาญจนา มะโนวงค์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา วงศ์ทวี

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงคณานันท์ โยธี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายธัชนนท์ แก้วละกา

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงพีรดา ปาติบ

๊

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงพลอยสุดา ยานะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๕๙/๐๘๕๐
นางสาวจิราพร มาจู

๐๐/๐๐/๒๕๓๕
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงวาสนา เขียววัน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลังกา วัดลังกา  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงไอรดา ติบปญญา

๊

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลังกา วัดลังกา  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ปงเมือง

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายพงศกร ศรีภูธร

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายปญญพนต์ อินแจ้

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายศุภิสรา นุนุ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายรัญชิตา ดูแฮ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายนิธิพร สุทธิผุย

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายอภิรดา กองใจ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายพงศภัค แก้วพาคำ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายเจษฎายุทธ นันตาสี

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายกฤษณะ ชาญสูงเนิน

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายจักรกฤษ ชัยกันทะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายอุทิศ มนตรีพิริยะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๕ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

เมอเหน๋อ
๐๐/๐๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๖๖
เด็กชายวัชระพงค์ ปูหล้าเงิน

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงชัญญา แซ่ท่อ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงภัททิยา บัวบาล

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงปฏิยาภรณ์ ตะเคียนซก

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ภูกองชัย

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงรฤชล มาชืน

่

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ อุ่นนวล

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทายงาม

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงอัจฉริญา มุ่งดี

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายจักริน แสงอุ่น

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๗๖
เด็กชายกฤติศักดิ

์

รักเสือ
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงธนัชญา จันทร์บ่อแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงปยนุช อวนมาก

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงวิฑิตา สารชัยวงศ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงชุติมา เทียมสยาม

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงเกง ใจหนุ่ม

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงภัทรดา จันต๊ะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงสุวิภา ไชยวรรณ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงรวิวรรณ ฤาษี

๐๐/๐๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงนิปทม์ คล้ายนาค

๐๐/๐๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงเขมจิรา ศรีสมรส

๐๐/๐๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๘๗
นางสาวเกศสรินทร์ ทานัน

๑๐/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา วัดท่านำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๘๘
เด็กชายเติมเต็ม ท่าโพธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายผดุงสิทธิ

์

ยามี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทร์ใจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายภูวดล อุ้ยปาอาจ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงจิรานันท์ สกุลหงส์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายภานุพงศ์ ยอดแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงนิตยา แสนใจ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายณัฐพงษ์ สุริยาสัก

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงพรพิมล สมบูรณ์ชัย

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายสิวายุ มุ้งเงิน

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงปาลิดา เขือแหว้น

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงอาทิตญา คำมี

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๖ / ๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ปวงงาม

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายภูริศักดิ

์

รักบุญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายศรัณย์ อุตมา

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงชญานินท์ ตันเฟย

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายนนทกร แก้วยอดหล้า

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายฐิติพงษ์ จันทร์เสน

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์ษา

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายโชคชัย กระเดา

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงวริศรา เชียงโส

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา กาดเข็ม

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ สุรินทร์ต๊ะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพิทยาคม วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ คำอ้าย

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพิทยาคม วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายเมธี ถินจันทร์

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดวังผาศิลาราม  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายชินพัฒน์ จันต๊ะนาเขต

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดวังผาศิลาราม  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วไพฑูรย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วัดวังผาศิลาราม  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงมานิตา ศรีคำ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วัดวังผาศิลาราม  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ประภาเวสังข์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วัดวังผาศิลาราม  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงบงกร อุ่นนันท์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีชุมประชา  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายวิรายุ แซ่จ๋าว

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีชุมประชา  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๑๙
นางสาวอาภาพร ตาคำ

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายเจษฎา สวาพิทักษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายเทวัญ บังสุวรรณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดอนเลย

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงวรรณริษา ชัยสถา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายทัศยุ ศรชัยปญญา

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๒๕ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
แปงปุก

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายขวัญชัย แก้วเอือง

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงรัตนา อุดมทอสกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายประกฤษฎิ

์

พรมชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายพิชุตม์ พระพรหม

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงรุจิรา ปอมฝน

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายอดิศร รุ้งดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงบัญฑิตา ไชยวุฒิ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงจินตนา รุ้งดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงศิริวรรณ์ เทพไหล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๗ / ๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายกิตติพงค์ เกษณา

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงปราณปรียา มะโนพรึก

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงนิชดา รักพ่อ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงนิธิพร รุ้งดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ รุ้งดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อินต๊ะยศ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๔๑
นางมัลลิกา ชัยนาม

๒๙/๐๔/๒๕๐๘

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว วัดปางไตรแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๔๒
นางจินตนา ฤทธิแผลง

๐๑/๐๕/๒๕๐๙
ศพอ.วัดปางไตรแก้ว วัดปางไตรแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๔๓
นางสาวธีรารัตน์ ภัยราช

๒๓/๐๓/๒๕๑๙

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว วัดปางไตรแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๔๔
นางสาวมลชญา มาละ

๒๗/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๔๕
นายอัษฎาวุธ เครืออินตา

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๔๖
นางสาวปาริฉัตร ชัยพิทักษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๔๗
นางสาวแสงเอือย

้

แสนทิพย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๔๘
นางสาวภัสสรา จินดาสถาน

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๔๙
นางสาววายุณี นวนคำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๕๐
นางสาวรุ่งทิวา จิณโกฎ

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๕๑
นายดวงเด่น มนทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงพิมวรา เครือตา

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๕๓
นางสาวภรภัทร ศิริแสน

๐๒/๐๒/๒๕๒๓

ศพอ.วัดสันสลิด วัดสันสลิด  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๕๔
นางปวีณา เชือเมืองพาน

้

๐๖/๐๔/๒๕๒๓

ศพอ.วัดสันสลิด วัดสันสลิด  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๕๕
นางสาวมนทกานต์ แลใจ

๐๑/๐๑/๒๕๒๗

ศพอ.วัดสันสลิด วัดสันสลิด  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๕๖
นางสาวณัฐนันท์ วรรณมณี

๑๙/๐๘/๒๕๓๐

ศพอ.วัดสันสลิด วัดสันสลิด  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๕๗
นายชินกร จันทร์สุริยะ

๒๗/๐๗/๒๕๑๕

ศพอ.วัดสันสลิด วัดสันสลิด  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๕๘
นางประทินทิพย์ สลีสองสม

๑๓/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๕๙
นางปราณี อินสวรรค์

๐๑/๐๕/๒๕๐๔
โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๖๐
นางมาลี จารุศักดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายณัฐพงค์ ไชยวงค์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายพงศภัค ทะริยะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายรัตนศักดิ

์

วุฒิโอสถ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงกานต์มณี ฤทธิเรืองโรจน์

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายเรวัตร พลภักดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงวิตสุตา ยาวิราช

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ เชยบาน

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายวิชชากร ดอนชัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงสุภาพร เขือนสุวรรณ์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๘ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๐๙๗๐
นางสาวกัญญารัตน์ พรานเจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๗๑
นางสาวจันทร์จิรา วงค์ษา

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๗๒
นายฐิติวัสส์ แก้วก๋า

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๗๓
นางสาวนิศารัตน์ วรรณราช

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๗๔
นางสาวภัทรจิรา อุปเสน

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๗๕
นางสาวกรรณิการ์ ศรีสมบัติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๗๖
นางสาวนิภาพร มณีเชษฐา

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๗๗
นางสาวมิรันดร์ตรี พนาอุดม

๒๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๗๘
นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ

๒๕/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงจินตนา ยาวิเลิง

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปอวิทยา วัดกลาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงอรปรียา ประดาจิตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดทุ่งทราย  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงปยธิดา ศรีปุริ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดทุ่งทราย  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๘๒
นางสาวดอกอ้อ ซือสัตย์

่

๑๕/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดสันหนองบัววิทยา วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงวริศรา อิสระ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หลักคำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงอรอุมา แสนสาร

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงรวิพร วรรณสอน

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล วัดปาตาลใต้  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงสิริยากร รักประชา

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล วัดปาตาลใต้  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงณัฐธีรา มีอาหาร

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล วัดปาตาลใต้  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงปานธิดา รักเรียน

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล วัดปาตาลใต้  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๙๐
นางสาวกนต์รพี ธฤตถิรวัฒน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๖๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายศุภสร ดวงเดือน

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายคริสต์มาส แซ่ลี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายกฤตวัจน์ แซ่เติน

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงกัญจนานุช แซ่ลี

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงสายรุ้ง แซ่เลียว

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงดารินทร์ แซ่ลี

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กันธิยะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงเฝยชิง แซ่เลียว

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงศิรินทิพย์ แซ่เติน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงชัชชน พงศ์กิจวัฒนะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงกัลยาณิน แซ่จ๋าว

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงพิมพิกา แซ่พ่าน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงศศิกานต์ แซ่จ๋าว

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายตอนเจียว แซ่โฟง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๙ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงบงกช กันจินะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงคาโอรุ คิมุระ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงนวนันท์ แซ่จ๋าว

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงวันวิสา แซ่เติน

๋

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงจินดา เปงใจ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงญานิกา กุลประวิทย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงปยะภรณ์ อินดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงอำพิกา กันธิยะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงพนิตพิชา ธิดา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายศตรินทร์ อุ่นวิจิตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาลัน วัดปงสนุก  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน เจนจัด

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาลัน วัดปงสนุก  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๑๖
นางสาวอรวรรณ ส่งศรี

๑๘/๑๐/๒๕๒๒
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๑๗
นายพิพัฒน์ มาศศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๑๘
นางสาววาสนา พันทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๑๙
นางสาวจิดาภา อุมา

๓๐/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๒๐
นางสาวกรกมล โสสุด

๑๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๒๑
นางสาวการะเกด ศรีดวงใจ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๒๒
นายพิพัฒน์ พรมเสพสัก

๒๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๒๓
นางสาวอภิชยา ดวงสุวรรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๒๔
นางสาวชนมน เขือนขันธ์

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๒๕
นางสาวศศิกานต์ ธิโลก

๑๐/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๒๖
นางสาวนฤมล ชุ่มมงคล

๑๐/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๒๗
นางสาววิมนลักษณ์ ลาคลึ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๒๘
นางสาวธิติยา เทพอินใจ

๑๓/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๒๙
นางสาวสุจิตตรา นาสิงห์

๒๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๓๐
นางสาวปรายตะวัน งามขำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๓๑
นางสาวภัทรนันท์ แก้วประทุม

๒๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๓๒
นางสาวศิริวรรณ ลิสิทธิกุล

๐๑/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายสันติ แซ่เติน

๋

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงนิวลักษณ์ ปงลังกา

๑๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงผกาวรรณ์ จันทร์แก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๕๙/๑๐๓๖
นางสาวกนกวรรณ แก้วมณี

๒๘/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายทัตเทพ แสนเงิน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายอนุชิต อินทนิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงขนิษฐา ฟองนำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๐ / ๓๗

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงดาวลำพูน พินิจโคกกรวด

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๔๑ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
โปรทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงบุศกร เพ็ชทูล

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายพลอธิป ทะไร

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงศุทธินี โยแสง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายสิรวิชญ์ บุญมาเจริญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายสุรเดช อินต๊ะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงอัมทิวา อินนังแท่น

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงเกวลิน มูลกำเลิศ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายจิตติพล แปงโนจา

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงชญานี ปยะลังกา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงญดาวรรณ จันทร์ต๊ะนาเขต

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายณัฎฐากร ชัยวรรณ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายณัฐกานต์ เซงกา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายนันทกร ฉิมบ้านไร่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงนิดานุช ก๋าวิเต

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายฤทธิชัย สุดราชนาลัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายอาทิตย์ พรมนิกร

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายอิสระ ขวัญเงิน

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายอเล็กซ์ ลาสเซ่น

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายไกรวิชญ์ สมวรรณ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายยศพล เชือเมืองพาน

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๖๒
นายณัฐติพงค์ ยอดวงค์

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๖๓
นายพงศ์ดนัย สารข้าวดำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๖๔
นายพรหมมินทร์ อินนังแท่น

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๖๕
นายรัฐพล ทองเต็ม

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๖๖
นายวสวัตติ

์

วิระโย
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๖๗
นางสาวศรัญญา มาติบ

๊

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๖๘
นางสาวรัตนาภรณ์ พรมนำอ่าง

๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๖๙
นางสาวเอมมิกา อินถาใจยา

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงกนกลดา บุญมี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายกรวิชญ์ สุดใจ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายกฤษฎา ปญญาหลวง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายณรงค์ชัย เรือนสว่าง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายณัฐดนัย ใจหงอก

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๑ / ๓๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงณัฐพร ขันอ้าย

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายณิชนันท์ กอนแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายธวัชชัย เปงพยอม

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายธันยบูรณ์ เตปน

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายนลธวัช ปอเปง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงนิสากร รืนพิทักษ์

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงพรกนก รืนจิตร

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายพัชรพล อนิวรรตน์กุล

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงวรรัตน์ หล้าชล

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงวรัญญา หมืนจิน๊ะ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงสุษิรา กันทะอุโมงค์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงอภิษฎา ร่วมชาติ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงอัจจิมา ชัยพนัส

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายไกรวิชญ์ ชัยวังเย็น

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงณิชารีย์ ปุณโณฑก

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายทวีสิทธิ

์

อูบทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายพัชรพล วงศ์สอน

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงวนัชพร แสนชัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงวิไลวรรณ ราชบังกี

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๙๔
เด็กชายศิวภัทร กันทะวงค์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายศุภากร คำขอด

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายโชติณัช สุริยะวารี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงกชพร บุญทาทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๙๘
เด็กชายกฤษฎา จรรยา

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงจิราพัชร บุญติบ

๊

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายธนากร ทะวรรณา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายศักรินทร์ อุ่นเปง

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายพิทักษ์ รอไธสง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๐๓
เด็กชายพีรธัช สุทโธศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ ขนุนปน

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายธราธิป ตาอิน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายนโรดม โยธา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงปริศนา เพ็ชรคงสินธ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายภัควรรณ ใจอุ่น

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงวรนุช รินตา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๒ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายนิธิกร พุทธวงค์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๑๑
เด็กชายภัสกร บุสอน

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๑๒
เด็กหญิงรุ่งนภา สาปญญา

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๑๓
เด็กหญิงอาริยา บุญลา

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๑๔
เด็กหญิงณิชาภัทร ก้านขุนทด

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๑๕
เด็กชายธนพล กงจักร

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำผักกูด วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๑๖
เด็กชายธนวัฒน์ มิงชัย

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำผักกูด วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๑๗
เด็กชายวัชรพล มะละแซม

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำผักกูด วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๑๘
เด็กชายวีราวุฒิ พรมตัน

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำผักกูด วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๑๙
เด็กชายภูผา เผ่าปน

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายวีระชัย กันทะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๒๑
เด็กชายกฤษณะ แปงวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๒๒
เด็กหญิงจุรีพร ศรีทา

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๒๓
เด็กหญิงฐิติภา ภัยญาราช

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๒๔
เด็กหญิงดมิสา สีหาบัตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๒๕
เด็กชายทักษิณ แสนใจนา

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๒๖
เด็กชายธนกฤต กันจินะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๒๗
เด็กชายประภากร กันจินะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๒๘
เด็กชายวราเทพ สิงห์คะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๒๙
เด็กชายอัศวิน มาจันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงศิรินทิพย์ เกียงแก้ว

๋

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๓๑
เด็กชายพงศกร ทะรินทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๓๒
เด็กหญิงพัชรภรณ์ มะละแซม

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ วัดโปงทะลาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๓๓
เด็กหญิงวนัสนันท์ อินสอน

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก วัดแม่อ้อนอก  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๓๔
เด็กหญิงจันจิรา ธารอำมฤต

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก วัดแม่อ้อนอก  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๓๕
เด็กหญิงนิชกานต์ ชาวาป

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๓๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ ยอดใส

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๓๗
เด็กหญิงธฤษวรรณ กาวี

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๓๘
เด็กชายปยะรักษ์ อินต๊ะวงค์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๓๙
เด็กหญิงกมลฉัตร ปยะลังกา

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายกฤติพงค์ มาลา

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๔๑
เด็กชายกฤษฎา สันหมุด

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๔๒
เด็กหญิงชลธิชา คำตุ้ย

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๔๓
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ใจฟู

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๔๔
เด็กหญิงธารทิพย์ ติดรักษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๓ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๑๑๔๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๔๖
เด็กหญิงธีรนาฏ ธรรมเสน

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๔๗
เด็กชายนราวิชญ์ นันชัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๔๘
เด็กหญิงพรธีรา ศิริปา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๔๙
เด็กชายภักดิคพงษ์

์

เหลียมกุล

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงมัลลิกา ปญญาใจ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๕๑
เด็กหญิงวนิดา สุกร

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๕๒
เด็กชายวรรณชัย เขียวคำปน

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๕๓
เด็กหญิงวิรากานต์ จันทร์เขียว

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๕๔
เด็กหญิงศกาวรัตน์ ยาวิลาศ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๕๕
เด็กชายศิลปชัย อูปคำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๕๖
เด็กหญิงศิวณีย์ จินระดา

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๕๗
เด็กหญิงสุริยาพร ยอดแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๕๘
เด็กชายหาญณรงค์ วงค์ชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๕๙
เด็กหญิงอทิตยา

ศิริประภาไพศาล
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงอรจิรา คำมูลเอ้ย

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๖๑
เด็กหญิงอรวรรณ ขันตี

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๖๒
เด็กหญิงอัฌมาภรณ์ กอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๖๓
เด็กหญิงอัญชิสา สีตาแสง

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๖๔
เด็กหญิงอำภาพร ไชยสมบัติ

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๖๕
เด็กหญิงเบญญาภา อินติบ

่ ๊

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๖๖
เด็กชายศักรินทร์ ธรรมเสน

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๖๗
เด็กหญิงพชรพรรณ กันทา

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๖๘
เด็กหญิงสิริยากร จันทร์ภูมิ

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๖๙
เด็กหญิงอภัสรา บุญสูง

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายภานุพงค์ ธรรมเสน

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๗๑
เด็กชายพสิษฐ์ ใจกว้าง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๗๒
เด็กหญิงจิดาภา ตาปอม

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๗๓
เด็กหญิงเกศกร คำแดง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๗๔
เด็กหญิงฐิติวรดา ใจยา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๗๕
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีอ่อน

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๗๖
เด็กหญิงฐิตินันท์ ศรีดาจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๗๗
เด็กหญิงภัทราวดี ตงเท่ง

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๗๘
เด็กชายพุฒิพงษศ์ สุริยาจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๗๙
เด็กหญิงธนัชญา รูปกลม

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๔ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ วงษ์อามาตย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๘๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ผ่องมณี

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๘๒
เด็กหญิงอารียา คำชัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๘๓
เด็กหญิงจิรนันท์ เสนา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๘๔
เด็กหญิงจรัสลักษณ์ วงศ์ภักดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๘๕
เด็กหญิงชมพูนุท ท้องทากาศ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๘๖
เด็กชายสิรวิชญ์ ไชยตัน

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๘๗
เด็กหญิงจิรัชญา อุดสอน

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๘๘
เด็กชายจักรภัทร ตาสอน

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๘๙
เด็กชายสงกรานต์ ค้าขีนา

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายกรัณย์ธร รูปกลม

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๙๑
เด็กชายธนศิลป บุญสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๙๒
เด็กชายวรชัย ปูชัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๙๓
เด็กหญิงกุลปยา สงบ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๙๔
เด็กหญิงชนิตา บุญปน

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๙๕
เด็กหญิงนิติญากร ทะนันชัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๙๖
เด็กหญิงปภาดา ท่าวอำมาตย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๙๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ค้ากำยาน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๙๘
เด็กหญิงอติกานต์ ก้อนคำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๑๙๙
เด็กหญิงอินทิรา บัวจ้อย

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงกุลธิดา สีหาชารี

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๖๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายทักษ์ดนัย ทะนันไชย

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๖๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงธนาภรณ์ แสงลี

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงภัทรธิดา สุวันโน

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๖๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงมยุรา มาเยอะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๖๕๙/๑๒๐๕ เด็กหญิงเบญญาภรณ์
นันทร

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๖๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์สม

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงณัฐธยาน์ พรมมานิตย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงนภสร ลาเช

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงปณิดา ขาวอ้วน

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงเรวดี เทพโยธา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๑๑
เด็กชายธนพล ทานัง

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๑๒
เด็กหญิงสุธิดา ดีขำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๑๓
นางสาวยุวดี แซ่ย่าง

๐๔/๐๙/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอเทิง วัดอำมาตย์  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๑๔
นางสาววรรณพร แซ่ลี

๓๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอเทิง วัดอำมาตย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๕ / ๓๗

้



ศ.๘
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๑๒๑๕
นางสาวสุมาลี แซ่ย่าง

๒๕/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอเทิง วัดอำมาตย์  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๑๖
นางสาวแสงหล้า ปานพุ่ม

๑๑/๐๔/๒๕๐๕

เรือนจำอำเภอเทิง วัดอำมาตย์  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๑๗
นายจ่านฮิน แซ่จาว

๐๕/๐๔/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอเทิง วัดอำมาตย์  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๑๘
นายชายแดน แซ่ไต๋

๐๓/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอเทิง วัดอำมาตย์  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๑๙
นายมาณพ เขียวชอุ่ม

๓๐/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอเทิง วัดอำมาตย์  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๒๐
นายวิวัฒน์ แซ่ว่าง

๑๙/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอเทิง วัดอำมาตย์  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๒๑
นายเอนก อุทธิยา

๐๕/๐๑/๒๕๐๔
เรือนจำอำเภอเทิง วัดอำมาตย์  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๒๒
นางสุวภา พุทธจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๖๕๙/๑๒๒๓
นายบูรพา มณีเชษฐา

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๖๕๙/๑๒๒๔
นางสาววราภรณ์ เขือนคำ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๖๕๙/๑๒๒๕
นางสาวสุรีรัตน์ อินคำ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๖๕๙/๑๒๒๖
เด็กหญิงธิดา ผาบวงค์สาย

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๖๕๙/๑๒๒๗
เด็กหญิงกุลธิชา สายวงค์โห้

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๖๕๙/๑๒๒๘
เด็กหญิงขวัญฤทัย สุริน

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๒๙
เด็กหญิงจันจิรา แสนหวี

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๓๐
เด็กชายชาตรี เมืองดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๓๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ วิชา

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๓๒
เด็กหญิงพรรณิภา ก้างออนตา

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๓๓
เด็กหญิงพัชรา สองเมือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๓๔
เด็กหญิงพิยดา ยานุ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๓๕
เด็กหญิงวิรัญญา ก้างออนตา

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๓๖
เด็กหญิงศรีนวล อินวงค์

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๓๗
เด็กชายอนุวัฒน์ คำมงคล

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๓๘
เด็กหญิงอารียา ปญญานิล

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๓๙
เด็กชายปริญญา คำระมาศ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม วัดต้านาล้อม  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๔๐
เด็กชายพชรกฤษณ์ วิริยะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม วัดต้านาล้อม  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๔๑
เด็กหญิงสุวรรณี คิดดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม วัดต้านาล้อม  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๔๒
เด็กหญิงลภัสรดา อบสุวรรณ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๖๕๙/๑๒๔๓
เด็กชายยุทธภูมิ ภาสดา

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๖ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๕๙/๑๒๔๔
นางสาวสิริธร คำมูล

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดร่องหวาย  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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