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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงราย  ภาค ๖

ส่งสอบ ๕,๘๐๔ คน ขาดสอบ ๑,๒๒๘ คน คงสอบ ๔,๕๗๖ คน สอบได้ ๒,๗๕๗ คน สอบตก ๑,๘๑๙ คน (๖๐.๒๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๐๐๐๑
นายสรัล วิจิตร ๐/๐/๒๕๓๑ โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๐๒
นายณธกร มณีรัตน์

๑๕/๗/๒๕๓๔

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๐๓
นายพีระณัฐ รัตนรักเกียรติ

์

๒๓/๑๒/๒๕๑๙

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๐๔
นางสุรีย์พร นิลสวิท

๑๒/๑๑/๒๕๓๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๐๕
นายไพโรจน์ หวันแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๑๑

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๐๖
นายกิตติธเนศ

์

โพธิศรี

์

๑๒/๔/๒๕๑๔

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๐๗
นางกรกช หมอปา

๒๕/๕/๒๕๑๓

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๐๘
นางสาวแสงทิพย์ ฟองคำ ๗/๔/๒๕๒๗

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๐๙
นายวาริท นามทุน ๘/๑/๒๕๓๒

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๑๐
นายเจริญ เผ่าเสือ ๗/๘/๒๕๑๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๑๑
นายเฉลิม ศรีจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๐๖

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๑๒
นางสาวญานพัช ปญญาดี ๒/๙/๒๕๓๘

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๑๓
นายณัฐวัฒน์ สุวรรณ

๑๙/๖/๒๕๑๖

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๑๔
นางณัฐนันท์ ศรีมอย ๑๐/๓/๒๕๐๖

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๑๕
นายณรงค์ฤทธิ

์

พิจอมบุตร
๒๐/๑/๒๕๑๘

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๑๖
นายทวี มหาวงค์ ๑๐/๗/๒๕๐๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๑๗
นายบัญญัติ สิทธิสม

๒๕/๑/๒๕๐๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๑๘
นางสาวปรีญาภรณ์ ภายหลัง

๒๑/๘/๒๕๓๑

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๑๙
นายเพลิน แดนเมือง

๒๒/๑๑/๒๕๑๘

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๒๐
นายพงศ์อมาต อำมาตย์มณี

๒๐/๗/๒๕๓๘

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๒๑
นางสาวยุพรัตน์ ยุทธวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๒๗

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๒๒
นางสาวรุ่งสว่าง หอมเขียว

๑๗/๙/๒๕๒๑

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๒๓
นางสาววิลาวรรณ์ โตชูเวช ๒/๒/๒๕๒๓

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๒๔
นางสาวศิริลักษณ์ หงษ์ศิลา

๑๐/๙/๒๕๓๘

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑ / ๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๐๐๒๕
นายศักดิ

์

ธิสงค์
๓๐/๑๒/๒๕๑๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๒๖ นายดาบตำรวจสมนึก
ปญญางาม ๓/๒/๒๕๑๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๒๗
นางสาวสุวิดา สิงห์แก้ว

๑๒/๔/๒๕๑๘

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๒๘
นายสันติกุล จือปา ๑/๑/๒๕๒๔

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๒๙
นายแสน เงินอยู่

๑๑/๑๐/๒๕๐๗

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๓๐
นายสุพิน นากอก ๗/๙/๒๕๒๖

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๓๑
นายสงกรานต์ ติบสุภา

๊

๑๓/๔/๒๕๒๓

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๓๒
นายอภิชาติ บุญมี

๒๑/๘/๒๕๓๒

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๓๓
นายอมรเทพ กระทง

๑๒/๙/๒๕๒๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๓๔
นายอาทิตย์ ชัยราช ๒/๖/๒๕๓๔

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๓๕
นายพุฒิชัย บุตรคำ

๓๑/๑๐/๒๕๑๖

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๓๖
นางสาวภาวิณี ธนะวราดิลก

๑๙/๕/๒๕๓๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๓๗
นายเขมราช มณีจันสุข

๒๙/๗/๒๕๒๘

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๓๘
นางสาวอุทัยวรรณ มณีสาร

๑๗/๗/๒๕๓๗

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๓๙
นายชยุตรา ดำรงวัฒนากูล ๑/๗/๒๕๑๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๔๐
สิบโทชุมพล สาริบุตร

๒๖/๗/๒๕๓๗

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๔๑
นายวัชรินทร์ อิกำเหนิด

๑๒/๑๒/๒๕๑๙

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๔๒ นายดาบตำรวจกิตติภูมิ
เพชรสิงห์ ๘/๘/๒๕๑๒

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๔๓
นายเจนณรงค์ ยาวิชัย

๑๗/๓/๒๕๓๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๔๔
นายชนายุทธ น้อยหมอ

๑๕/๑๒/๒๕๒๗

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๔๕
นางสาวภัทรินทร์ โรจน์บดินทร์

๔/๑๐/๒๕๒๔

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๔๖
นายศุภชัย ดวงคิด

๑๗/๑๑/๒๕๓๑

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๔๗
นางสาวสายใจ หมุนลี ๕/๓/๒๕๒๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๔๘
นายสุวรรณชัย ศรีอิทธิมานนท์ ๑/๙/๒๕๒๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๔๙
นายเสกสรร ออมแสง

๑๓/๔/๒๕๑๗

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๕๐
นางสาวสุภัค ดีกระจ่าง ๘/๗/๒๕๓๑

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๕๑
นายอำนาจ เสรีนิวัฒิ

๑๒/๑/๒๕๒๑

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๕๒
สิบโทอำนาจ จันทราพูน

๓๑/๑/๒๕๓๒

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๕๓
นางสาวอารยา จุฬาสถิตย์ ๑/๕/๒๕๒๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๕๔ ร้อยตำรวจโทณัฐพงศ์
จำรัสฉาย

๑๔/๘/๒๕๒๑

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๕๕
นางสาวฟองจันทร์ แสงคำ

๒๔/๑๒/๒๕๐๔

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๕๖
นางนิภาพรรษ์ พิพัฒนบัญชา

๒๔/๕/๒๕๐๗

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๕๗
นางสาวณปภัช คำแก่น

๑๖/๑/๒๕๓๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๕๘
นายสุธี ปติภากร

๖/๑๑/๒๔๙๗
พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๕๙
นางรัตนา ปลัดคุณ

๒๒/๘/๒๕๐๗
พระสิงห์ พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๐๐๖๐
นางสาวนำฝน สามยอด

๒๒/๔/๒๕๔๐
พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๖๑
นางสาวแสงทิพย์ บุญทิพย์ ๑/๑/๒๕๔๔ พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๖๒
นางสาวเดือน แสงวงศ์ ๑/๑/๒๕๔๔ พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๖๓
นางสาวกัลยา นามสาม

๑๒/๒/๒๕๔๔
พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายแก่น จอมแสง

๒๙/๒/๒๕๔๗
พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีวิชัย

๑๕/๘/๒๕๔๗
พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายแสงฟา มีแก้ว ๕/๙/๒๕๔๗ พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๖๗
นางสาวปาริฉัตร จินะราช

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๐๖๘
นางสาวกุลกานต์ ปตากรุณา

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงเหมือนฝน อินต๊ะอ้าย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงปทมพร โตโส

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว วัดเชตวัน  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงเบญจภรณ์ จักรวิวัฒนากุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว วัดเชตวัน  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายจักรภพ สินปรุ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงวนิดา ซ้งภูเขียว

๑๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายธนวัฒน์ คำเปก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายธีรธาดา สูติ

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อุตส่าห์

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ ใจนวล ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายวุฒิชัย กันธะรส

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงกัลญา แก้วสอาด

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๘๐ เด็กชายชญาณัตถพล คงเจริญ
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายปยะวัฒน์ เทียงเดช

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายนครินทร์ บุญติน

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงอาภัสรา ฟองคำ

๒๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงฝนทอง อินทรมาตร

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงอริศรา จิรการ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายศิวกร กันทะคำ

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายทศพล จันทิมา ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ฤทธิศักดิ

์

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายอลงกรณ์ สุพิน

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายพชรพล คิดหา ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายปุรเชษฐ์ คำสนอง ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายสิรวิชญ์ มันปาน

่

๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงอัญชุลี วงค์ปนตา

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปานทา

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ บุตรศรีเพชร

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วคำ

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงเจษฎา สุภาวรรณ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงวรลัญซ์ แก้วตา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงรัตติกาล อามอ ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายดลชา วงค์เลือน

่

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายธนวัฒน์ แสนคำก้อน

๒๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายสุขภูมิ ชีวินวรกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงพิรญาณ์ อิมเจริญผล

่

๒๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายธนพัฒน์ ปญญาบุญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายกฤษฎา ใจกล้า

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงวรัญญา คำภามา

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ เมืองวงค์

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงวิมล ไพโรจน์เลิศกุล ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายรณเกียรติ

์

เสธา ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายสิตะกร สิตะสิรินุสรณ์

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงเขมรินทร์ โจ่ยสา ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงพัชราภา บุญเลิศ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงพัชญาภา ศรีหมืน

่

๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงอภิญญา ปญญาใจ ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงนิพาพร กุศล ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงอังคณา นาคสังข์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงสุธิดา มะโนวงค์

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงรัฐชนก ปนแก้ว

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงวรรณารัตน์ หาญเพชร

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงพิชญธิดา อาทิตย์ฉาย

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงกมลชนก ดิลกโสภณ

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงกนกวรรณ กันทะคำ

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กชายธนาธิป แซ่ลี

้

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายถิรวัฒน์ ปนแก้ว ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงศศิธร แซ่ลี

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงพรชิตา โกวิทยา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงอวัสดา บัวตูม ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายพีรพล เนียมแตง

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายณัฐวุฒน์ จันแปงเงิน

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงอภิญญา ภูคำบุษย์

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายกวินธร วงค์ไชย

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงรุจิรา จิตปรีชาญ

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๓๓
เด็กชายธีรภัทร์ นาลาง

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ วงค์อารีย์

๑๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงจิตรทิพา สักวัน

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงศิริวัฒนา ขันคำยา

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงสรวีย์ ตรีธวัช

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงพราวนภา ชุ่มหา

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงเมญาวี สาครปทุมกุล

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายภานุวัฒน์ แสงสว่าง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญฑริกนันท์

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงปริยภัทร วังหาญ

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไกลถิน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายนวัตกรณ์ ธาวินธารารัตน์

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายกฤตนัย แสงวงค์

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มุ้งหาญ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงวริศรา ศิรสิทธิคงกิจ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายธนกฤต โพธิเลิศ

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายธรณินทร์ มะโนวงค์ ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงจรรยพร ชุมภูศรี

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายภูบดินทร์ ปวงคำ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายพีรพัฒน์ กันทะเดช ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ก้อนอิน ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายทรงวุฒิ จันวัน

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายวัชรพล พวงสุยะ

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายกิติศักดิ

์

ปอแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงนวณิชา คาดสันเทียะ

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงธาราทิพย์ ศรีตัน

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ ทำลึก

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงชลณิชา น้อยเขียว

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายบุญญรัตน์ ตาสาย

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ นันต๊ะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายจักรภพ ติวันนะ

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายกรกฏ แซ่ลิม

้

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕ / ๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงกฤษิดิญา

์

ไชยจริม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงพลอยรุ้ง เปยสุยะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงลลิดา คำอุ่น

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงกนกวรรณ หมืนสมบัติ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๖๙ เด็กชายยุทธนานุพงษ์
ต่อมใจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงกุลวดี มานะเกษม ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชายชาญ ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายเทวพล เปงบุตร ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายเจนณรงค์ คุณควน ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายพีรภัทร ทับทิม ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายปรเมศวร์ เวฬุวนารักษ์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายข้าวกล้า จินายะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายธนกฤต อินจันทร์

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงณิชกานต์ วงค์ชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงกานต์จนา จันตาอินทร์

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงมลธกาล สุภาวรรณ์

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงกรวรา ค้ามาก

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงศุภรา กาวิลาวรรณ์ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงสุพิชญา ไชยวุฒิ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงปภัสสร มัฆวาล ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงขวัญฤดี อูหมือ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงขวัญฤทัย เฌอมือ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงพรธิวรรณ อาเคอะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงพิมพ์ภัชชา ซือมือ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายลอโซะ มาเยอะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงอาภรณ์ มาเยอะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๙๑
นางสาวกัญยาณี อินต๊ะอ้าย

๑๕/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงกันติยา เปยมตาชู

๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงกชกร จันทร์ถา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายชนาทิตย์ แซ่ฟาน

๐๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงชลธิชา เตชะน้อย

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายชัยณรงค์ วงศ์ชมภู

๒๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงฐิติพร ปนวิชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงดวงกมล หน่อหล้า

๐๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายทรงวุฒิ เวียงมูล

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงธันวรักษ์ บุญก่อน

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายธีรสิทธิ พุทธวงค์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายผ่านศึก คำแก่น

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงพนัชกร ผลสุด

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงพรรณรัตน์ สุขใหญ่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงพิมพลอย ยองเพชร

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงวันวิสาข์ จอมนงค์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงศิรดานันท์ พรมมา

๐๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงสุชัญญา พุฒิมา

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงสุปรียา เขือนเพชร

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ซ่ง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงอุทัยวรรณ อะทะสุวรรณ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายเกียรติชัย อนุวรชิกา

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงจิตรลดา อินต๊ะนนท์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงชนกวรรณ ปงธิยา

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงตวงพร ทนันชัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงยลดา เชือเมืองพาน

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงพรรณวดี นาริยะ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ วนิชปริญญากุล

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงกันต์ฤทัย จันแว่นคำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงชนกนันท์ มาลาวัลย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงณัชยาภรณ์ เชือเมืองพาน

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงนภเกตน์ เรือนเขียว

๑๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงศุภสุตา สมเสมอใจ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงต้นข้าว วงศ์วรรณกร

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงทักษพร สินสมุทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงประภัสสร เด็ดขาด

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายพงษ์พัฒน์ กระหมุดความ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงพรสิรินทร์ ปวนทา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงพัชราพร บุญลอม

๐๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ใจฟู

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายกษิดิเดช

์

ปญญากูล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงชัญญานุช ยันนะศักดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงณัฐนิช เปนมงคล

๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ เขียวปญญา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงพิมพิศา คีรีแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงภูษิตา เขมภูสิต

๒๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงวิศรุตา คำปาเชือ

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายสุชาครีย์ เพชรหนู

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงสุชาญา เสาร์แก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงสุชีวาพร ปญญานวล

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงสุภารดี คำซาว

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงอภิสรา จันทาพูน

๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงอรรัมภา เพ็ชรรัตน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงอัญมณี ขันสุธรรม

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงชนิสรา รักษาศิล

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ฟองมูล

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงสุนิสา จันทร์ใส

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงพุทธชาติ จันตาโย

๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงเยาวเรศ ปานรอด

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงวิภาวี สิทธิยศ

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๕๑
เด็กชายวุฒินันท์ สิงห์คะนันท์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงกานดา แสนบุดดา

๑๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ กาวินคำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงนัทกานต์ อยู่คเชนทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายประพฤทธิ

์

ราชสุภา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงพัณณิตา แก้วสาย

๐๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงพุทธิสิริ วินิจภักดีธรรม

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงมุทิตา อุดมฤทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงวราภรณ์ มังตา

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงวริศรา ธนูศร

๐๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงสุภาสินี วิชาโห้ง

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายจักรพงศ์ ชุ่มมงคล

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงรัญชนา ดีน้อย

๐๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงจุฬาวรรณ คำมา

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงสลิลทิพย์ สายต๊ะวัง

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงกัลยาณี รักฝูง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงณิชกานต์ ปนเพาะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงจุฑามาศ สิทธิสาร

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงสุพิชชา พรมเมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงวริศรา บังสูงเนิน

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงวรรณ์กวี ลือยศ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายคณิน วงศ์รินทราเมธี

๐๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงธนาพร เชือเจ็ดตน

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงวรรณษา หลิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายภูริเดช นาใจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงไดอารี

่

ซี
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงอริสา มะโนวรรณ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงมณีทิพย์ เหลืองสิทธิกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงณัฐณิชา นำเกียรติสกุล

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงปุณิกา ภักดีพงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงนีรภา สิทธิแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายพิทักษ์ กุศล

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงทองชมพูนุช ดอนชัย

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงมลฤดี ตายะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงธันวรัตม์ จันทร์กอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงศตญากุล ตระกูลมัยผล

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงศุภกานต์ แซ่ลี

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงนภัสศรณ์ แสงสุวรรณ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงอรจิรา อรัญพฤกษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๙๐
นางสาวศิรินทรา ยาวิชัยปอง

๒๘/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๙๑
นายวรพจน์ ใจบุญ

๐๑/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดฝงหมินวิทยา

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๕๙/๐๒๙๒
นางชุติมณ นามวงค์

๒๙/๑/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านดู่ ปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงกชพร อารีย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงกติมา สมจิตต์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงกฤติยา พันสุภะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายกันนิกร ผามัง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ พมาลัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๒๙๘ เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์
อินเพชร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงญาดา แซ่จ๋าว

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายณัฐวัตร ภาริยะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงตรีสรา โปราหา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายทัตธน ไชยวรรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงธิชากรณ์ สันธิ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายปรเมศ ลิมสวัสดิ

้ ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงปยฉัตร ไกรสอน

๒๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงพัชราภา จันทาพูล

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงพัฒน์ชนก อริยา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๐๘
นางสาวพัทธมน ทำดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงพิสินี เชอมือ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายภูวเนตร บุตรพรหม

๐๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงรติกร ห่วงไธสงค์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายระพีพัฒน์ สุขน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงศศิพิมพ์ จารุธรรมสิริ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายศิวรุต เกรษราช

๐๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายสันดุษิต สว่าง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงสาวิตรี รบอาจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงสิรินาถ ยะมือ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงสุกัญญา สิมมาสุข

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์แก้ว ๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงสิริยาภรณ์ สุวรรณ

๒๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงพัชราภา ปญญาดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงรจนา เหล็กเพ็ชร

๒๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงกุลสตรี คำแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงชลธิชา สุขเสริฐ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงปพิชญา อรัญโสต

๐๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายศุภเกียรติ เสาเรือน

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายสุรพัศ ปญญาตา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงบุญลอด นามสาม

๑๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๒๙
นางสาวพรสุดา ปรณหาญ ๑/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายศุภวิชญ์ พงษ์สวัสดิ

์

๑๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายอภิชาติ ทูวา ๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายณัฐ คำพงษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงนลินญา วรรณคำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงปภาดา แสงคำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๓๕
นางสาวฟอง สองสี

๑๒/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงนุกาญจน์ มณีจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๓๗
นางปวีณา ปาระมี ๙/๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๓๘
นางจรรยาภรณ์

พชรปญญาวิรุฬห์
๙/๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๓๙
นางสาวนิตยา เม่นแย้ม ๓/๔/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  
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ชร ๓๕๕๙/๐๓๔๐
นางศุภรักษณ์ อันทะศรี

๑๒/๑๐/๒๕๑๑
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๔๑
นางรัชดา ภืระบัน ๕/๗/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๔๒
นางนวนันท์ สิทธิวงศ์ ๓/๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๔๓
นางรัตนาภรณ์ โพธิเลิศ

๒๓/๖/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๔๔
นางวาสนา อินทรเทพ

๑๕/๑๒/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงณัฐธิชา โยธา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงพีระดา ผ่องสันเทียะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายสหรัฐ ไชยชนะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงสุภาพร พลโฮม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงชนันท์ธิดา กองคำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายนราวิชญ์ บุญทา

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงพรพิมล ประนัดถานัง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงพิชาพร สุวรรณจินดา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงลัดตยา จินจำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายไพสิฐ บุญศร

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๕๕
เด็กชายกฤตณัฐ จารุฤกษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงกิตติญาภร ครอบครอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายชาญชัย ยอดวงค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ทินจอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงรุ่งนภา อินทวงค์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงสตรีรัตน์ ยีขาม

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงสิรินทรา ยอดแสง

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงอทิติญา โลห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงธันยพร สาสุข

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงนันธิชา ศรีใหม่

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายปฏิภาณ ผ่อนเจริญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงพรชิตา จันต๊ะนาเขต

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงพรนภัส ดีเงิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายอนันต์ วรวุฒิ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายอาทิตย์ แก้วบัง

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงเปรมสินี แข้นา

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๗๑
นายธวัตรชัย ขันวัง

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๗๒
นายนครินทร์ คำสุ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๗๓
นางสาวพันพัสสา แก้วบัง

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๗๔
นางสาวรัตนา พรมที

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  
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ชร ๓๕๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงพรธิดารัตน์ ไชยวงค์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงช้าง วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงมรกต ใยมูล

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงช้าง วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ชัยชนะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงช้าง วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงเกศสิรินทร์ ทิศอุ่น

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงช้าง วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงแพรพลอย ปองปก

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงช้าง วัดจำบอน  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ อินตะจักร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง วัดเขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงศุทธินัน วันทิตย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง วัดเขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายจาย อ่อนคำ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง วัดเขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงวิภาพร หวังดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง วัดเขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ นามเมือง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา วัดบ้านร้อง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงกฤติยา แก้วโนกาศ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา วัดบ้านร้อง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ติบมา

๊

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา วัดบ้านร้อง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๘๗
เด็กชายธีรภัทร สุขตัว

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา วัดบ้านร้อง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายนภัสดล ประสาขา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา วัดบ้านร้อง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงปาณิศา คงโนนกอก

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา วัดบ้านร้อง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงปณฑิรา คงโนนกอก

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา วัดบ้านร้อง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายภาณุเดช สาปคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา วัดบ้านร้อง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงวรัญญา แก้วเปย

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา วัดบ้านร้อง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงศิริภาพร ปนสุรินทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา วัดบ้านร้อง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๙๔
เด็กชายสิทธิโชค วันก๋าแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา วัดบ้านร้อง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงอรญา เหมืองสอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา วัดบ้านร้อง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ แก้วโนกาศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา วัดบ้านร้อง  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายกษิดิศ สุนทรนาค

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายจิราวุฒิ ยศมูล

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายจูนเซียน ลิม

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงชมพูนุช ชัยวงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงฐิติชญา ใจคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๐๒ เด็กชายณพัฒน์เกียรติ
ต่างพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายณัฐพงศ์ จันตายอด

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายณัฐพล ก๋าคำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงธารารัตน์ ธารีสุทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายพีรภัทร เรือนมูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายภานุวัฒน์ วรรณโน

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายรชต มหิตธิ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงสิริวิมล ผจญมาร

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒ / ๘๐

้
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ชร ๓๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายอภิวัฒน์ พิมพ์มาตย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายชินวัตร ทองเถาว์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายณัฐนันท์ คล่องแคล่ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายธนพล ชมเชย

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายปภัสกรณ์ ขัติยะวงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงวรนุช ใจตรง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงวรรณวิศา เรือนเขียว

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๑๗
เด็กชายวายุ ชัยวงค์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายศุภณัฐ นะรา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายสหนาวิน สายกาวี

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ดาวรุ่งจรัส

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๒๑
นายสมชาย ดอยกองข้าว

๑๘/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายทวีพัฒน์ จะเงิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงอทิตยา ไชยชมภู

๑๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายอภิรักษ์ แซพากู่

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงฐิติญา โพธิทา ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ลาวัลย์ ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายสุรพล อาเซอ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๒๘
นายเกรียงไกร ชัยวงศ์ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๒๙
นายเศรษฐวิทย์ ภัทรจันทร์สา ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๓๐
นายเอกชัย แสนหาญชัย ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๓๑
นายเอกชัย แก่หล้า ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๓๒
นายแอ๊ด วงศ์ธานี ๐/๐/๒๕๐๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๓๓
นายโกวิทย์ ชูรัตน์ ๐/๐/๒๕๑๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๓๔
นายจรัญ แก้วนาติบ

๊

๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๓๕
นายจะคา ลาหู่นะ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๓๖
นายจะน่า เล่าสือ ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๓๗
นายจะลา ลาหู่นะ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๓๘
นายจะสอ สะคะติ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๓๙
นายชาญไชย ศรีโลเพียน

้

๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๔๐
นายญาณวรุตม์ จะทอ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๔๑
นายณรงค์ กองธรรม ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๔๒
นายณัฐพล เปยเช ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๔๓
นายทวีศักดิ

์

ลีลาวนิชย์ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๔๔
นายนันทวิทย์ บรรจงวรฉัตร ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓ / ๘๐
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ชร ๓๕๕๙/๐๔๔๕
นายนิรันดร์ สกุลรักษ์เกียรติ ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๔๖
นายประชัน บุญเทพ ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๔๗
นายประยูร บุญทับ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๔๘
นายปอก - ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๔๙
นายพีรัชชัย วุยชือกู่ ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๕๐
นายวิชัย ลาหู่นะ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๕๑
นายวิษณุ ใจปนตา ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๕๒
นายศรศักดิ

์

ไชยยะ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๕๓
นายศศลักษณ์ แซ่โซ้ง ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๕๔
นายสมเกียรติ วิบูลสันติสุข ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๕๕
นายสมเพ็ชร วงศ์กา ๐/๐/๒๕๐๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๕๖
นายสมศักดิ

์

หวู่ผ่า ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๕๗
นายสยาม ศรีสุวรรณ ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๕๘
นายสวัสดิ

์

ทิศอุ่น ๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๕๙
นายสุจินต์ อิทธิหิรัญพฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๖๐
นายสุทธิ บุญหนุนดี ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๖๑
นายสุพจน์ คงธาราสายชล ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๖๒
นายหน่าหลิง

่

- ๐/๐/๒๕๑๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๖๓
นายหล่อฉ่า เมอแล ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๖๔
นายอาตีซือ

๋

แซ่จัง ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๖๕
นายอานันท์ จับใจนาย ๐/๐/๒๕๐๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๖๖
นายอาบือ

่

แซตูกู่ ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๖๗
นายเกรียงไกร คำสุรินทร์ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๖๘
นายเกียรติศักดิ

์

สวัสดี ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๖๙
นายเกียรติศักดิ

์

ขัดแดง ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๗๐
นายเซ้ง แซ่เฮ้อ ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๗๑
นายเพิมภู

่

ภูเชิงก่อ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๗๒
นายเมืองแก้ว วงค์ไฝ ๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๗๓
นายเล่าปอ แซ่ว่าง ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๗๔
นายเล่าสือ แซ่หล่อ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๗๕
นายเวนิช ยาวิชัย ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๗๖
นายเอกชัย พลายแก้ว ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๗๗
นายเอกชัย ทาติด ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๗๘
นายโพซอ จะทะ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๗๙
นายไกรสรณ์ วิรัตน์เกษ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔ / ๘๐

้
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ชร ๓๕๕๙/๐๔๘๐
นายไซ เมือง แก่น - ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๘๑
นายไพรรักษ์ แซ่วะ ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๘๒
นายกฤษธนากร ของเทิง ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๘๓
นายกฤษนาท ร้องบุญลือ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๘๔
นายกัญจน์พันธ์ จันคำ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๘๕
นายกันตพัฒน์ สายนำเย็น ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๘๖
นายก้าวหน้า มาเยอะ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๘๗
นายกู้ แซ่ย่าง ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๘๘
นายขุนทัพ คำปนติบ

๊

๐/๐/๒๕๑๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๘๙
นายคะเย จะแกะ ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๙๐
นายคำ แสงเมือง ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๙๑
นายจรัส ร้องเก็ด ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๙๒
นายจอม ลัดตะนะทำ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๙๓
นายจะแฮ แสนหน่อ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๙๔
นายจะสือ จะแล ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๙๕
นายจักรพงษ์ วรจันทร์เพ็ญศรี ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๙๖
นายชัยสิทธิ

์

บุญธิมา ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๙๗
นายชาญชัย อินทาวิชัย ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๙๘
นายชาญชัย เต็งวิลัย ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๔๙๙
นายชานนท์ แซ่จัง ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๐๐
นายชิติพัทธ์ กมลาสน์มรกต ๐/๐/๒๕๑๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๐๑
นายณรงค์ พรมอ๊อด ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๐๒
นายดวงทิพย์ กันทะเปง ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๐๓
นายดำเนิน ปนปริมาปรม ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๐๔
นายถาวร

เกษตรโสภาพันธ์
๐/๐/๒๕๐๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๐๕
นายทวีศักดิ

์

แสนภา ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๐๖
นายทศพล แสนปนตา ๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๐๗
นายธนพนธ์ เบกากู่ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๐๘
นายธนวัฒน์ วงค์นภาไพศาล ๐/๐/๒๕๐๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๐๙
นายธนันกร มาเยอะ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๑๐
นายนภดล ศรศรี ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๑๑
นายนรอรรถ สัตย์ธรรม ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๑๒
นายนันทพงษ์ พุทธเศรษฐ์ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๑๓
นายนาคิน ใจมันคง

่

๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๑๔
นายนิกร อินทะจักร์ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕ / ๘๐

้
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ชร ๓๕๕๙/๐๕๑๕
นายนิคม ทรายสิน ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๑๖
นายนิมิต นำทิพย์ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๑๗
นายนิรันต์ มุกข์ดาลอย ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๑๘
นายบัญชา ประสาทแก้ว ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๑๙
นายบันเทิง ใจแสน ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๒๐
นายพงษ์พันธ์ แยม้อ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๒๑
นายพาโชด เผือกผ่อง ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๒๒
นายพิพัฒน์ ยาหยี ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๒๓
นายพิพัฒน์ ชุ่มมงคล ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๒๔
นายพีระนพ เอนกจิจสมบูรณ์ ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๒๕
นายภูมินาท ขันเดช ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๒๖
นายภูวศิษฏ์ กาแก้วพันธ์เลิศ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๒๗
นายมงคล ธะนะ ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๒๘
นายมนตรี ดีจง ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๒๙
นายมืด มูลเทพ ๐/๐/๒๕๐๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๓๐
นายยาปะสือ ลิสือ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๓๑
นายรณชัย สวัสดิเสรี

์

๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๓๒
นายรณรงค์ ธรรมขันธ์ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๓๓
นายรัฐภัทร์ สนศิริ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๓๔
นายรุ่งศักดิ

์

เตชะวรรณ์ ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๓๕
นายลอย ขันโท ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๓๖
นายวัชระ พิมพ์ทอง ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๓๗
นายวัฒนดิษฐ์ หมันกิจ

่

๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๓๘
นายวัฒนา กาวะดี ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๓๙
นายวิรัตน์ จันต๊ะเนตร ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๔๐
นายศักรินทร์ อินทราทิพย์ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๔๑
นายสมเกียรติ อินไชย ๐/๐/๒๕๑๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๔๒
นายสมคิด พากเพียร ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๔๓
นายสมจิตร ถินเจริญ

่

๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๔๔
นายสมชาย ผ่าวัง ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๔๕
นายสมนึก อุสาใจ ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๔๖
นายสมนึก เลิชกิติคุณ ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๔๗
นายสมบัติ ไพฑูรย์โอภาส ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๔๘
นายสมบูรณ์ กิงแก้วมณี

่

๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๔๙
นายสมพงษ์ คะหล่า ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๐๕๕๐
นายสมพงษ์ ปมมา ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๕๑
นายสมพงษ์ ยาใจ ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๕๒
นายสมรภูมิ สูงดี ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๕๓
นายสมฤทธิ

์

โพธิกัน ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๕๔
นายสรศักดิ

์

ชวนปญญาภรณ์ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๕๕
นายสุชาติ พรหมเทศ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๕๖
นายสุทธิพงษ์ อินทร์เขียว ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๕๗
นายสุวิทย์ แก้วแสง ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๕๘
นายหย่าหมือ

่

มาเยอะ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๕๙
นายอดิศักดิ

์

อินธิแสน ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๖๐
นายอภิชาต วรกิจพาณิชย์ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๖๑
นายอภิชาต จรัสเรืองอุทัย ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๖๒
นายอังคาร จิตใจตรง ๐/๐/๒๕๑๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๖๓
นายอาโซ เปยก่า ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๖๔
นายอิค ติบ

้ ๊

- ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๖๕
นายอีซอ จะทะ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๖๖
นายอุดม จานแก้ว ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๖๗
นายอุดม กันทา ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๖๘
นายอุทัย ชัยสงคราม ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๖๙
นายอุทิศน์ วัฒนพันธ์ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๗๐
นายเก้าฟู แซ่ฟุง ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๗๑
นายเจริญชัย อภิรดีสกุล ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๗๒
นายเจษฎา ชลรัตนชีวิน ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๗๓
นายเทพบุตร แซ่จัง ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๗๔
นายเล่าเอ๋อ ชัยจำเริญสกุล ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๗๕
นายเลาซาง เกษตรกุลทรัพย์ ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๗๖
นายเสนอ โพธิต๊ะ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๗๗
นายไทร อรรคชาติ ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๗๘
นายไพรวัน แสนอยู่ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๗๙
นายไมตรี แซ่ว่าง ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๘๐
นายกิตติพงษ์ เพชรสมาน ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๘๑
นายคมกริช อันพวง ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๘๒
นายคำแสน ใจจง ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๘๓
นายชนะ หอมชิต ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๘๔
นายชาติชาย สกุลปณณทัต ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗ / ๘๐

้
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ชร ๓๕๕๙/๐๕๘๕
นายชูชาติ จะกือ ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๘๖
นายชูลาภ รุ่งสิทธิโชค ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๘๗
นายฐิติพงศ์ ดอกไม้ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๘๘
นายณัฐวุฒิ ขอดแก้ว ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๘๙
นายธนา สมบูรณ์ ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๙๐
นายธนาบัติ วังสะปญญา ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๙๑
นายธนาพัตร์ จะแฮ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๙๒
นายธวัชชัย ทองใบ ๐/๐/๒๕๑๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๙๓
นายธีรยุทธ ใจวัน ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๙๔
นายนคร มอญสร้อย ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๙๕
นายนครินทร์ ทิวาคำ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๙๖
นายนภดล พุ่มนาค ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๙๗
นายนัตพงค์ วงค์วานิช ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๙๘
นายนิคม มาก่อ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๕๙๙
นายนิด จันทะเมือง ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๐๐
นายปริญญา บุญจอม ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๐๑
นายผทัยเทพ ยูลี ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๐๒
นายพงศ์ธร นันทิรักษ์ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๐๓
นายพงศ์พัฒน์ สมนาศักด์ ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๐๔
นายพงษ์ศักดิ

์

แซ่ตัง

้

๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๐๕
นายพงษ์สิทธิ

์

แซ่ฟุง ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๐๖
นายพีรพงษ์ ถุงทอง ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๐๗
นายภูวดล กวีพงศ์กานต์ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๐๘
นายมนัส ลีจ่า ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๐๙
นายมานิตย์ จะลา ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๑๐
นายมานิตย์ ธนวิริยกิจ ๐/๐/๒๕๐๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๑๑
นายรัชต์ชวิศ ทวีอภิรดีเกษม ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๑๒
นายลีมือ มาเยอะ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๑๓
นายวนิดา แซ่เฉิน ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๑๔
นายวสันต์ เปยงถู่กู่ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๑๕
นายวสันต์ ขำประถม ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๑๖
นายวัชระพงศ์ ศรีจันทร์ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๑๗
นายวิเชียร นรารักษ์ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๑๘
นายวิสา สร้อยเพชร ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๑๙
นายวีระพจน์ ศรีพิลา ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘ / ๘๐

้
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ชร ๓๕๕๙/๐๖๒๐
นายศุภโชค พลโคกกล่อง ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๒๑
นายสมเดช จันทร์ชุม ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๒๒
นายสมชัย เชอหมือ

่

๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๒๓
นายสมชาย วิเศษสุทธิกุล ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๒๔
นายสมชาย ปญบือ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๒๕
นายสันติ แซ่ลี ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๒๖
นายสาม แสงจันทร์ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๒๗
นายสุรศักดิ

์

พิมพ์สมบูรณ์ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๒๘
นายสุวิทย์ จารุวาทิน ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๒๙
นายอดุลรัตน์ อันเพ็ชร ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๓๐
นายอนนท์ งามจิตร์ ๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๓๑
นายอรรถพันธ์ วิละวัณย์ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๓๒
นายอามือ เชอมือกู่ ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๓๓
นายอาหย่า มาเยอะ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๓๔
นางสาวเกษศิรินทร์ โปฎก ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๓๕
นางสาวเน้ง แซ่เฮ้อ ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๓๖
นางสาวเบญจมาศ เคนวันดี ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๓๗
นางสาวแฉะ แซ่หาญ ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๓๘
นางโสรยา แซ่ท้าว ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๓๙
นางสาวไทสิว แซ่จัง ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๔๐
นางสาวกรพิมพ์ วรกิจพาณิชย์ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๔๑
นางสาวกัลยรัตน์ รักชาติ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๔๒
นางสาวกานดา แซ่ผา ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๔๓
นางสาวกิตติยา ใจกว้าง ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๔๔
นางสาวขนิษฐา รัตนวงศ์เจริญ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๔๕
นางสาวจตุรพร แซ่ว่าง ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๔๖
นางสาวจังเหมย แสงลี ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๔๗
นางสาวจุรีมาศ ศรีมูล ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๔๘
นางสาวฉลอง หูกวาง ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๔๙
นางฉวีวรรณ แสงแก้ว ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๕๐
นางชนาภา ทารักษ์ ๐/๐/๒๕๐๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๕๑
นางสาวชลธิชา กระทุ่ม ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๕๒
นางสาวดารา อาซอ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๕๓
นางสาวทักษอร อ่ายหลู่ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๕๔
นางสาวธนพร ทรายสิน ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  
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ชร ๓๕๕๙/๐๖๕๕
นางธนัญรัตน์ รัศมิธนหิรัญ

์

๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๕๖
นางธัญญาเรศ ส่องแสง ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๕๗
นางสาวนรินทร์ญา ขวัญธนช่วงสกุล ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๕๘
นางนลินธรณ์ ฐิติกรธณาโรจน์ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๕๙
นางนันท์นภัส ยะชมภู ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๖๐
นางสาวนันทิดา ยาก่อ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๖๑
นางนาคะ จะแล ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๖๒
นางสาวนาจูสือ - ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๖๓
นางสาวนาซือเหมย ลิจา ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๖๔
นางนาฟู ลาหู่ ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๖๕
นางสาวนิตยา มะโนวงค์ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๖๖
นางบัวคำ จิระมานิตย์ ๐/๐/๒๕๐๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๖๗
นางบุญญดา ชุ่มเย็น ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๖๘
นางสาวปริณดา จะแฮ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๖๙
นางสาวผุสดี ฟองสนิท ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๗๐
นางสาวพรทิพย์ กันทายวง ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๗๑
นางสาวพัชราภรณ์ ยอดอ้อย ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๗๒
นางสาวพิกุล สุโพธิ

์

๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๗๓
นางสาวพิมพา นามี ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๗๔
นางสาวภัทริดา ภัทรพลสุฤดี ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๗๕
นางสาวมาลี แซ่เฮอะ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๗๖
นางสาวมีนา จือเปาะ ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๗๗
นางสาวระพีพร กุณณา ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๗๘
นางสาวรุ่งเรือง น้อยอ่อน ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๗๙
นางสาววัลลา แสงวา ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๘๐
นางวาสนา แสงซ่งพงศ์พันธุ์ ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๘๑
นางวิไลพร แซ่มู ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๘๒
นางสาวศรัญญา ธิโปธา ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๘๓
นางสาวสกุณตลา วศินหิรัญกร ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๘๔
นางสาวสมใจ ปนไพบูลย์ ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๘๕
นางสายทอง เจริญวัย ๐/๐/๒๕๐๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๘๖
นางสายสมร แสนเหลียว ๐/๐/๒๕๑๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๘๗
นางสาวสุเบญญา ศิลารักษณ์ ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๘๘
นางสาวสุภาพร สุทธกุล ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๘๙
นางหมีเซาะ เยอเบาะ ๐/๐/๒๔๙๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  
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ชร ๓๕๕๙/๐๖๙๐
นางสาวอนามิกา แซ่ย่าง ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๙๑
นางสาวอรนุช แลเฉอะ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๙๒
นางอรุณี ขันอุระ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๙๓
นางสาวอัญชลี ผดุงศักดิโสภณ

์

๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๙๔
นางอัญชลี ปวงรังษี ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๙๕
นางสาวอาแผ่ มาเยอะ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๙๖
นางอาปะ แซ่จัง ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๙๗
นางอาปา อาหยิ ๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๙๘
นางอารีย์ เมืองทราย ๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๖๙๙
นางสาวอาหมี

่

หมือแล

่

๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๐๐
นางสาวอีหล้า จะบือ

่

๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๐๑
นายเหรียญ ธรรมจักร์ ๐/๐/๒๔๘๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๐๒
นายคำมา ถาติบ

๊

๐/๐/๒๔๙๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๐๓
นายจันทร์ วัฒโล ๐/๐/๒๔๙๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๐๔
นายจันทร์ สว่างทิพย์ ๐/๐/๒๔๘๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๐๕
นายฐิติวัฒน์ แก้วประเสริฐศรี ๐/๐/๒๕๐๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๐๖
นายต่วน หินแก้ว ๐/๐/๒๕๐๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๐๗
นายบุญเรือง อินธรรม ๐/๐/๒๕๐๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๐๘
นายบุญชู ขิใสยา ๐/๐/๒๔๙๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๐๙
นายประสิทธิ

์

แก้วปนมา ๐/๐/๒๔๘๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๑๐
นายพรเทพ จันทรส ๐/๐/๒๔๙๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๑๑
นายสมเพชร์ ฉิมภารส ๐/๐/๒๔๙๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๑๒
นายอนุชา สลีสองสม ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๑๓
นายอนุชา โรจน์สินทรัพย์ ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๑๔
นายอุไร พรมตัน ๐/๐/๒๔๙๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๑๕
นายบุญยืนยิง

่

บ้านคุ้ม ๐/๐/๒๕๐๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๑๖
นายปภาวิน นันทะโย ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๑๗
นายสมยศ หมืนแก้ว

่

๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงกันยา อายี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงจิดาภา อาซอ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงชนิตา มาเยอะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๒๑
เด็กชายดุษฎี ไชยสุนา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงนิตา หมือแล

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงพุทธรัตน์ อายิ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงสุชัญญา แยส่อ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายอาชา หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงอาหมี

่

เชหมือกู่

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงอาเตอะ อายี

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงณัฐวรา ห้วยไชย

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงนำฝน โวยแม

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงบู้ชู่ มาเยอะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงพัชรา วิบูลธนารักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงสาวรส พันธ์รัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงเมย์ เวแมกู่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงปวีณา จับใจนาย

๒๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงพิชญาภา มันเหมาะ

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายกรกฎ ทาทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายกิตติพงศ์ ขันทแพทย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงมะปราง หน่อคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงพิมพิศา อาซัง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายขันติชัย เพียงแล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีวรรณ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายธนากร จันทร์เงิน

๐๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงวริยา เซียมมือ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ อาข่า

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงหมีจะ

่

เยส่อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงอาเหมย อายี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ ไร่พุทธา

๒๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายนวพล เขือนแก้ว

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงวิชุดา โรจน์จุฑารักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงสุขฤทัย เยมอ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงหล้า เชอหมือ

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายอาโซ หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๕๓
นางสาวกนกพร วุยแม

๐๖/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา มาเยอะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายชัยชนะ ภิรบรรณ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายชินดิศฐ์ อางี

๑๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๕๗
นางสาวทราย หมือแล

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงธนารีย์ ประพันธ์วงค์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๕๙
นายนาวิน มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒ / ๘๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๐๗๖๐
นางสาวบุเพีย มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงฟาใส เจตอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงมลิวัลย์ แยส่อ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๖๓
นางสาวมอแล ยาเปยง

๑๕/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๖๔
นางสาวมาทา คะลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงรัศมี ขะล่ากู่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงวารุณี คอเจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๖๗
นางสาวศุภาวรรณ หมือแล

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๖๘
นายสมชาย เยอส่อ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๖๙
นายสุทัศน์ มาเยอะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๗๐
นางสาวหมีเชะ

่

พูเช
๑๐/๐๒/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายอภิเชษฎ์ บุญทาทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๗๒
นางสาวอรวรรณ หมือแลกู่

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๗๓
นายอาฉ่า หมือละกู่

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๗๔
นางสาวอาติ แลเชอ

๑๘/๐๔/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงอาทิตยา เลเชกู

๒๕/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๗๖
นางสาวอาหน่อย เบเชกู่

๐๖/๐๒/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๗๗
นางสาวอาเยอ หมือโปะกู่

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๗๘
นางสาวอาแอ่ เบียเชกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๗๙
นางสาวอาโบ่ มาเยอะ

๒๑/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงเจตสุภา เบเมียกู่

๒๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงเจนจิรา แยส่อ

๐๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงธิดา จะลอ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

นฤประชา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงวนิดา อางี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงวันวิสา ประทานราษฎร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายศุภกฤต ท้าวแก่นสาร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๘๗
เด็กชายสมชาย อายี

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา รักษาไทย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงชลธิชา ก้อนรัตน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายชาวิน วงศ์ลักขณา

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายปรเมฆ เชอหมือ

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายพงศพัศ แก้วนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายพงศ์ศิริ จีเปยกู่

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงอารยา หม่อโปะกู่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายชิณวัติ มาเยอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงมะลิ เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายวรัญู มาเยอ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายวันชัย นาละต๊ะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๕๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายศรายุธ แคเชอ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายสมชาย ชิหมือ

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงหมีคอ

่

อายี
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายหยะมอ เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายอาถู่ มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงอาผ่า แลเชอ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงอาสึ เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงอาเดอ เบียเชกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงเจนจิรา เขือนคำแสน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายโยฮัน มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงปณิดา บุญประเทือง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงดรุณี จุฬาสถิตย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงดลจิตร ใจมา

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายธนเดช จาตามหาอินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงปทมวรรณ ยอดมูลคี

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายพัทธดนย์ ใจอุ่นเรือน

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงพาฝน ชมภูเมืองชืน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงศศิกานต์ สมใจดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายสมเจต อายี

๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงสุภาพร แซ่ว่าง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงอังคณา คำเงิน

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงกุลธิดา ชัยนิสงค์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงคณิศร ราชคำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศรีลาแสง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงณัฐชญา ชุ่มเมืองเย็น

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายบูรพา กาสอน

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงศิริกุล ยานุ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงกัญจนพร มณีชัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงกายกนก คีลาวงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงกำไลกร คำแสง

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงกิตติญา จือเปาะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๔ / ๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายจักรพันธ์ ชัยมูลมัง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงจินตนา แซ่เติน

๋

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงชนกพิมพ์ ศรีตงกิม

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงชนาพร แยชอกู่

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่ว่าง

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงชลธิชา ดวงงา

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายชัยหลวง ก๋องเอ้ย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงชุติมา อาซือ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายณัฐพนธ์ เรืองนภารัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงณัฐริการ์ โยนิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ฝาระมี

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สุตินกาศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงดรุณี บุญเกิดสกุล

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงทิพย์วารี คำชอบ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงธนพร โอ่คำ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายธนภัทร คีลาวงษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ นันทะกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงธนาพร ตังสกุลวัฒนา

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงธัญชนก มูลทาศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงธัญญภรณ์ บุตรศรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงนฤชล จันทร์เมืองคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงนฤมล พลศักดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงนฤมล ยอลือ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงนันทกร แก้วเงิน

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงนำทิพย์ สุเรียมมา

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงนำเพชร คิดชอบ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงปนัสดา วงษ์ราษฎร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายประพจน์ ลือนาม

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ พ้นภัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงปยฉัตร ปนปน

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงปยะดา ปญญา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงผกากานต์ เนตรสุวรรณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงพฤกษณิษา นามโส

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงพัชริดา คำหล้าทราย

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงภักจิรา ยอดมูลคี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๕ / ๘๐
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ชร ๓๕๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงภัทรสุดา ชายชน

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๖๖
เด็กชายภูชนะ ยะสุกิม

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๖๗
เด็กชายยศพันธ์ ปญญาธิ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงรุ่งทอง แซ่เจอว

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงวรรณกนก กะมูลเพชร

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงวิมลเรขา วิมลสุขสุวรรณ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงศศิวิมล จันเปง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงศิรดา เยอส่อ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงศุณิทรา วิบูลดวงจินดา

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๗๔
นางสาวหอมนวล ไทยใหญ่

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงอกนิษฐ์ ผาลาด

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงอลิชา ชุ่มมงคล

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงอาบา เชอหมีอ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๗๘
นายอินปะกุล อบสุข

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายเด่นดนัย แลน้อย

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภัทรพาณิชย์กุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงกมลเนตร จันโจด

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงกัญญาพร มูลกาศ

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงกุลธิดา ใจกาศ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๘๔
นางสาวคำ นามสาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงจิรัฐพร ทะวีชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงจิราพรรณ สิทธิกัน

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มีรักษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงชญาดา ยาวิชัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายชนกันต์ ยืนยงแสน

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงชยาทิพย์ พิมลเกียรติยศ

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงณัฐชา สุมัชยา

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ กันแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๙๓
นางสาวดวงใจ แซ่ลิว

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงดาราวดี ยอดพรมแว่น

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงนฤมล สิงห์กวาง

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงบุณยวีร์ ปญญาวรพงศ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายปยะภูมิ จักรสาน

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายพงศ์พล ปูนทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงภัทธีรา อาทรประชาชิต

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๖ / ๘๐
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ชร ๓๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ อายี

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงรักษพรรณ ศรีธิ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงวนิดา อินดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงสมฤทัย ปญโยกาศ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายสมศักดิ

์

แสงคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายอดิเทพ หลวงแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๐๖ เด็กหญิงอพิณญาภรณ์
อะทะวงษา

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ คิดข้างบน

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ปญญาวงค์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๐๙
นางสาวอาลี

่

แช่ลอ
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงเปมิกา คำโมนะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงสุกัญญา สหัสวัตกุล

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๑๒
นางสาวณิชนันทน์ พิลาสอน

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายอาโซ หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงอีสี ลาหู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงหมีโย

่

หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงศุภมาส แซ่ย่าง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงเทพสุดา ปอแฉ่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงเมธาพร แซ่หาญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงจิราพร จ้าวอารีณ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงณัฐนิช อาทรประชาชิต

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงนภัทรศรา เขียวฤทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงพนิดา คาล่า

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงวนิศรา เขียวฤทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงอัญชสา แซ่หาญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงอาทิตยา มาเยอะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงศไลลา แชหมือ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงอัจฉรา แสนไวยากรณ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายกร บุนทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงกลม ไม้หอม

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายกัสชพันธ์ ธิปอ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงชลิตา ตะสุวรรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงนวลแข ละคำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายปฏิญญา เกษมสุนทรสันต์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายรพีภัทร ปนเขือนขัด

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๗ / ๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ปนทำมา

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงวันดี จิตใจงาม

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงวิมลสิริ เชือเจ็ดตน

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายสุทิน วงค์เอ้ย

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงสุรัญชนา เพชรรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงอนันตยา คำหล้า

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงอรัญญา ปนเขือนขัติ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงอามีนะห์ ไวยจารา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๔๓
นางสาวเสาร์ บุนทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายทรงสิทธิ

์

พญาชัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงธัญชนก แก้วรากมุข

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงรัชนีพร นาพรม

๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายสรรพวัฒน์ ปนทรายมูล

๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายสาริน บุญรสศักดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายอนุวัฒน์ บงกันคำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายวิทวัส เชือเจ้ดตน

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ เยาว์ธานี

๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายปฏิภาณ แสนคำหล่อ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงผ่องศรี ไทยใหญ่

๑๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงกัลยาณิน ยาวุฒิ

๑๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๕๕
นางสาวคำนน เซียมราย

๑๕/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายชัยชนะ วรพัฒน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยซาววงค์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงปณิตา เต็มเสาร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงสิริ สุตะวงค์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายสุขชัย ไทยใหญ่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงโสภา ล่าหุนะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงจิราพร พรสันติชีพ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายธาวิน มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๖๔
นางสาวรัศมี มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายสมเพชร บอแชะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายอนุวัฒน์ มาเยอะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๖๗
นางสาวอารยา ออแม

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายคำเมือง งามใส่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงนำฝน เกเย็น

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงมน ตาสาย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงมลิสา อาเคอะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายสาม นามหน่อ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงแสงหล้า นามก๋อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายธีรภัทร บุญตัน

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงประภัสสร สมศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงอาริษา ไชยวงค์

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายเกรียงไกร ไมตรีจิตร

๒๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายทนันชัย อาหงิ

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายพิพัฒน์ หม่อโปะกู่

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายอาหย่า หมือแฮ

่

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายอาจ่า หมือแล

่

๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงพรรณนารา กาบคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงวาสนา เรือนเกิด

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงใกล้รุ่ง เจต้อง

๒๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงอนุชรา ติบเดชา

๊

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายอภินันท์ จันทวี

๒๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงบูซูม เบียแลกู่ ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงหมีปะ

่

อาจอ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงหมีตู่

่

ภิเมีย ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงอาพอ เชมือกู่ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงอานุม เบียเชอ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายธนัทกิจ กิตติศัพท์กันทร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายรพีภัทร เลิศบุรุษ

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงปยมาศ เพ็งเดช

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายเมธาชัย สุทธรส

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายเมธิชัย มูลมัง

่

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายภูบดินทร์ เปงปน

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไชยวงค์

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงศิราลักษณ์ คุณดอย

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงหฤทัย วินันท์

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงปานระพี ทาพูน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงจิตสุภา แสงสว่าง

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงอนุสรา ศรีวิวัฒน์

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงอดิศา ธนะตัน ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายจตุพล บุญใส

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงชญานิน ปุกปนกาศ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงชญานิศ ร้องหาญแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงชนิดาภา กาหะ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงธัญชนก ธิน้อมธรรม

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงพัชญา กับปะหะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายยศกร คนทรงแสน

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๕๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงศิริกาญจน์ แสนใจวุฒิ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายสมบัติ เยลือ

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงหอมนวล ปอเทาเค

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงอมลวรรณ ปากพงศ์ษา

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๕๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงไพรินทร์ แสนคำหล่อ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๕๕๙/๑๐๑๗
นายธีระพงศ์ แก้วรากมุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๕๕๙/๑๐๑๘
นางสาวรัตนพร ต๊ะสุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๕๕๙/๑๐๑๙
นางสาวฤทัยรัตน์ ทิวงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงรัตนา อยู่ดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายวรัญู ก๋องแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงเจนจิรา อภัยโรจน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงเจนจิรา โพชัยเลิศ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงอมิตตดา มูลวงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๒๕
นางสาวเบญญาภา กิตติเพชรายุทธ

๑๔/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดหมืนพุทธวิทยา

่

วัดแม่แพง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายธวัชชัย ชัยวังเย็น

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงเจียระนัย) สุระพันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กชายภากร ถาแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายชานนท์ เสมอใจ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายชลาวุธ ทะปะละ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงสรัลพร ปาปะขัง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงธารีรัตน์ ยารังษี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายศุภกร อินทนันชัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายธนัสดล ยอดบุญลือ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายคงฤทธิ

์

ศรีจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงชนม์นิภา อินแปง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายปรินทร ใจปอ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายปฎิธาร ดะระศิริ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายศักราช ภิญโญจิตร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายกลวัชร ท้าวเทพ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายรวิภาส ใจกุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายพีรภัทร์ รัศมี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายอภิวัฒน์ รานรอน

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายอภิชาติ ตรีไวย

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงสุทธิพร จำดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงเขมอักษร วงค์ต่อม

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงสิรินทรา อุษา

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงทิพย์ลาวัลย์ แสนมะโน

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงเมรี

่

แซ่ตัง

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงอรณิช สิงห์ใจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เปดช่อง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายรวี ทองชะอม

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายธีรดนย์ วรรณมณี

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงพัชรกัญญ์ วันชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายพีระ สุตะวงศ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงพัชรพร สุภาวงศ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุยะศักดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง จำคาวตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงกันยารัตน์ ไขทา

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง จำคาวตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงอุมาพร คำพินิจ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง จำคาวตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงปริชาติ มาละจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง จำคาวตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงบุญฑริกา ก๋าวิล

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง จำคาวตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองทิพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง จำคาวตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายอดุลวิทย์ บัวใจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง จำคาวตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายพงศกร ไผ่จิตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง จำคาวตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงสุกันยา หมายชัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงนันทิชา บุญญากาศ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ฝนตือ

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงปาริฉัตร นรา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงวิชุดา วัฒนะวงศ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงปภาสินี สุขวรรณา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายพลากร เข็มปญญา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายจาตุรงค์ จันทร์แสง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงรุ่งนภา ตาสาย

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงวิชญาพร สิงห์แดง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๑ / ๘๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงณัฐธิดา กาเฟย

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายพงศกร ชัยชนะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายฐิติพงศ์ บุญรัตนานันท์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๗๘
นางสาววริยา ตาสาย

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๗๙
นายกิตติศักดิ

์

ดวงวรรณา
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๘๐
นางสาวจิราวรรณ บัวสุวรรณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงบุญยานุช สุภากุล

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๘๒
นางสาวประวีณา ตาสาย

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๘๓
นายวัชรเกียรติ มัฆวาฬ

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๘๔
นายสิทธิโชค โกลิยะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๘๕
นายจิรสิทธิ

์

ปนธรรม
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๘๖
นางสาวพิชญา ก๋าวี

๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๘๗
นางสาววริศรา สมปาน

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๘๘
นายสงกรานต์ ศรีวงศ์วรรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๘๙
นายเกรียงไกร ไคร้มูล

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๙๐
นายเดชา ก๋าวีระ

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๙๑
นางสาวกัณฐิกา มโนสา

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๙๒
นางสาวจารุมน ตาสาย

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๙๓
นางสาวจินดาพร ยาลังคำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๙๔
นางสาวจิราพรรณ์ สุนันต๊ะ

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๙๕
นายรังสิมันต์ ปนใฝ

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๙๖
นางสาวสิราวรรณ กอบชัยกรรม

๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๙๗
นางสาวอริสรา จันทร์แก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๙๘
นางสาวอาภาภัทร เทียนวรรณ

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๐๙๙
นายเตชณัฐ ถาติบ

๊

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๐๐
นายไกรธนากาญจน์ แสนขัติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายจตุรภัทร ธรรมปญโญ

๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายภานุพงษ์ พรมมะ

๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กชายมงคลพัฒน์ มหาวรรณ

๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงกรกช แลใจ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงจิราภา อุ่นเรือน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายจิรายุ เปงตึง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อุตมา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายธนภัทร ฝกฝน

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงนงนภัส ศรีวิชัย

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๒ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายนฤดล กันจินะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๑๑
เด็กหญิงประภาสิริ เหมือนกรุง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๑๒
เด็กหญิงปยนุช สุรินทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๑๓
เด็กหญิงพิมพิมล มาเยอะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๑๔
เด็กหญิงภัทรา แสนอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๑๕
เด็กหญิงมนัญชยา หล้าปา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๑๖
เด็กชายรพีภัทร บุตรมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๑๗
เด็กหญิงรัตณาพร จันทนะเขต

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๑๘
เด็กหญิงรินรดา ทะไร

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๑๙
เด็กชายศิปกรณ์ อุทธิยะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายสุขเกษม จันทร์ขามเรียน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๒๑
เด็กหญิงสุปรียา เทพธรรม

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๒๒
เด็กหญิงอรวรรยา ธรรมโก

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๒๓
เด็กหญิงเทพธิดา โปทา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๒๔
เด็กหญิงกนกพิชญ์ อินไชย

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๒๕
เด็กชายฐิติวุฒิ จิณะโกฏิ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๒๖
เด็กชายปริญญาภรณ์ คำปน

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๒๗
เด็กชายมนัสวี ปริวรรณา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๒๘
เด็กหญิงอรัญญา ปนตาแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๒๙
เด็กหญิงอารียา กันทา

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๓๐
นางศุภลักษณ์ สีเมืองแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๓๑
นายเมษา โยนาแว่น

๐๙/๐๔/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๓๒
เด็กหญิงสร้อย โกติปน

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๓๓
เด็กหญิงเสาร์ แผนเมืองแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๓๔
นางสาวแสงจิง

่

ไผ่ทอง ๘/๘/๒๕๓๕ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๓๕
เด็กชายจีรศักดิ

์

มาเยอะ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๓๖
เด็กหญิงสิริภูรี ทาแกง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๓๗
เด็กหญิงสุวีรยา นวลฝน

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๓๘
เด็กหญิงกันยาพร สมศรี

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๓๙
เด็กหญิงอาภาสินี พรมมา

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงวทันยา พรมมาลี ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๔๑
เด็กหญิงจิตติพร พอใจ

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๔๒
เด็กชายจารุภัทร คำจริง

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๔๓
เด็กหญิงณัฐฐิชา ชนันธร

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๔๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ เวียงนนท์ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๑๔๕
เด็กชายปฐมพร กัลยาวุฒิพงศ์

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๔๖
เด็กชายกรินทร์ ริษณา

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๔๗
เด็กชายอาทิตย์ สิงห์นี

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๔๘
เด็กหญิงนิชานาถ เทพวัน

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๔๙
เด็กหญิงพรสวรรค์ ภัทรยุคลธร

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงภัทรจิราพร งามขำ

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๕๑
เด็กชายติณณ์ พลชัย ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๕๒
เด็กชายชานนท์ สุมัชยา

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๕๓
เด็กหญิงจิตชญา ภูดี

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๕๔
เด็กหญิงแสงระวี วิบูลจิตเจริญ

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๕๕
เด็กชายปวริศ มังคลาด

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๕๖
เด็กชายภูวดล จันทาพูน

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๕๗
เด็กหญิงหนึงฤดี

่

แซ่จาง
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๕๘
เด็กหญิงวรรณรีรัตน์ และเชอ

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๕๙
เด็กชายญาณวัตน์ ยะยอง

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ ตายาสิทธิ

์

๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๖๑
เด็กชายชวัลลักษณ์ ใจมะโน

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๖๒
เด็กหญิงปทุมพร จันทาพูน

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๖๓
เด็กหญิงอริสรา เชอหมือ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๖๔
เด็กหญิงณัฐทิตา ชุ่มมงคล

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๖๕
เด็กชายกนกพล อาจสมบูรณ์ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๖๖
เด็กหญิงพิมพ์พิศา ดวงไทย

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๖๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นิยม ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๖๘
เด็กหญิงสุพิชชา ชุ่มมงคล

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๖๙
เด็กหญิงณัฐพร วิบูลย์พูนทรัพย์

๓๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงฐิติกา เงินเย็น

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๗๑
เด็กหญิงกัญญาดา ดวงแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๗๒
เด็กหญิงจันทร์หอม คำจันทร์ ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๗๓
เด็กหญิงวันวิสา ซางซือมูล

่

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๗๔
เด็กหญิงนพธีรา จันทา

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๗๕
เด็กชายกิตติพิชญ์ หม่องน่าน

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๗๖
เด็กชายชาญยุทธ เชียวสุวรรณ

่

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๗๗
เด็กหญิงพัชราภา แซ่ย่าง

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๗๘
เด็กหญิงเมธาวี เช่อหมือ

่

๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๗๙
เด็กหญิงปานชนก เครือคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายพงษ์ฉัตร แซ่ย่าง ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๘๑
เด็กชายรัชพล เจริญทังศักดิศรี

้ ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๘๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ธรรมวงค์

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๘๓
เด็กหญิงกนกกร บุญเปงแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๘๔
เด็กหญิงฉัตรสุดา วอง

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๘๕ เด็กหญิงภิทย์ชยานิษย์
ศรีเลิศ

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๘๖
เด็กหญิงมณิสรา หลวงเทพ

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๘๗
เด็กชายธีรภัทร ธุวะคำ

๒๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๘๘
เด็กชายธนากร ไร่พุทธา

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๘๙
เด็กชายวีรภัทร ทุนแก้ว

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงขวัญฤทัย โวยยือกู่

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๙๑
เด็กหญิงนัชทนัน ยีนันท์

่

๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๙๒
เด็กหญิงมานิตา คำซาว

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๙๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสนคำ

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๙๔
เด็กหญิงกนิษฐา อาสายศ

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๙๕
เด็กหญิงจิรัชญา แสงยอด

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๙๖
เด็กหญิงจินดาพร ศรีปรางค์

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๙๗
เด็กหญิงเกวลิน ออนตะไคร้

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๙๘
เด็กหญิงกันยารัตน์ บุญแสง

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๑๙๙
เด็กหญิงนำฝน คุณยศยิง

่

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงสุธาวัลย์ วงค์ใหญ่ ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ แซ่ฟาง

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงกัญญาณิช เช่อเม๊าะกู่

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๐๓
เด็กชายสหรัฐ ทวีพงษ์ไพศาล

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงเขมจิรา แสงยอด

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงพรไพริน คงยืน ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงวนิตดา เตจ๊ะเทพ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงฑิตยา จันทรสถาพร

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงแพรวนภา ภู่มัน

่

๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงสาธินี นาใจ

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงสิริวิมล จับใจนาย

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๑๑
เด็กหญิงสุทธิดา หวู่สึ

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๑๒
เด็กหญิงณัฐธิดา วันทอง

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๑๓
เด็กหญิงอารดา พิมลเจริญกิจ

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๑๔
เด็กหญิงทิพญาภา ชุ่มเมืองเย็น

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๕ / ๘๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๒๑๕
เด็กชายวสันต์ ต๊ะวิจิตร

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๑๖
เด็กชายปภังกร เชือชาติสิงขร

้

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๑๗
เด็กหญิงโชติมา วุฒิปญญากิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๑๘
เด็กชายธณาธิต ทะสุด ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๑๙
เด็กชายทัศนะ ทาบุดดา

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๒๐
เด็กชายชัยยา ปาเยะ

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๒๑
เด็กหญิงพิชญา พรสุขสมสกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๒๒
เด็กหญิงทรงพร นวลสังข์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๒๓
เด็กหญิงนิดา ลามือ ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๒๔
เด็กหญิงธิดา พรหมฤทธิวงศ์ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๒๕
เด็กชายฐิติวัฒน์ ออนตะไคร้

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๒๖
เด็กชายณัฐกมล โชคนามเมือง ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๒๗
เด็กชายพงษ์ศธร พิมลเจริญกิจ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๒๘
เด็กชายเสริมสุข เมืองใจ

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๒๙
เด็กชายจักรินทร์ นามยี

่

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงสกาวเดือน แก้วมณีคอน ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๓๑
เด็กหญิงสุธิตรา ไชยสาร

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๓๒
เด็กชายทวีชัย อยู่รึ

่

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๓๓
เด็กชายพรพนัส คำอุ

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๓๔
เด็กชายบดินทร์ ไพบูลย์ยิงยศ

่

๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๓๕
เด็กชายคมสัน แซ่ย่าง

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๓๖
เด็กหญิงณัฐริกา นามเมือง

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๓๗
เด็กหญิงวริษา แซ่เติล

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๓๘
เด็กหญิงวรัญญาพร แก้วนาติบ

๊

๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๓๙
เด็กชายนิรภัฎ จันทาพูน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงจิราทิพย์ เขือนคำแสน

่

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๔๑
เด็กชายเนรมิต ตายะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๔๒
เด็กชายอดุลวิทย์ ลือชัย

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๔๓
เด็กหญิงสุทธิดา โวยยือกู่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๔๔
เด็กหญิงอภิรุจี ปอสีลา ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๔๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยวงค์

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๔๖
เด็กหญิงชัชชญา โสภณอำนวยกิจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๔๗
เด็กชายณัชชานนท์ ปจอุด

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๔๘
เด็กชายศราวุฒิ ศรีใส

๒๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๔๙
เด็กหญิงมนัสชนก กองพรหม

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๖ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงนิชาภา รัตนคุณกรณ์ ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๕๑
เด็กหญิงเอมิกา แสนสดใส ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๕๒
เด็กหญิงทิวาพร เตจ๊ะน้อย ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๕๓
เด็กหญิงสุทธิการต์ หน่อแก้ว

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๕๔
เด็กหญิงอติกานต์ หม่องศรี ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๕๕
เด็กชายตรียุทธ์ ปณณทัตสกุล

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๕๖
เด็กหญิงกุลกัลยา มีลาภ

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๕๗
เด็กชายปารย์พิรัชย์ สิริวรรณะ ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๕๘
เด็กหญิงกรปรียา เพียรธรรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๕๙
เด็กชายปยวัฒน์ นามคำ ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายกฤตเมธ ก้อใจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๖๑
เด็กชายสิรภพ เพียงใจ ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๖๒
เด็กชายชาญชัย จุลพงษ์ธาดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๖๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อุณเวทย์วานิช
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๖๔
เด็กหญิงจันจิรา มาเยอะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๖๕
เด็กหญิงสุรีพร แสงทอง ๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๖๖
เด็กหญิงญาดา หม่อโปะกู่

๒๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๖๗
เด็กหญิงขวัญฤดี แซ่ลี ๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๖๘
เด็กหญิงราชาวดี ทาวงค์

๒๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๖๙
เด็กหญิงพลอย ปญญาสุ

๑๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงอำภา วงค์ใหญ่

๑๐/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๗๑
เด็กหญิงอรพิม นามวงค์

๒๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๗๒
เด็กหญิงนวล ลักษ์ไทย ๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๗๓
เด็กชายอาทิตย์ หมือแล

๒๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๗๔
เด็กหญิงอรษา แสงจันทร์ ๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๗๕
เด็กชายแดง วงค์สาม ๓/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๗๖
เด็กชายวีระ เยคอง

๓๐/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๗๗
นางนำตาล แสงคำ ๑/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๗๘
เด็กหญิงบัวทิพย์ อุ่นแก้ว ๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๗๙
เด็กชายใส่ตาล คำหลง ๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กชายสมจิตร ยีแสง

่

๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๘๑
เด็กชายบุญมี นามใส ๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๘๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

นามแก้ว
๒๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๘๓
นายบุญแก้ว มีบุญ

๑๓/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๘๔
เด็กชายสมบัติ คำใส

๑๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๗ / ๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๒๘๕
นางนาง คำใส ๑/๓/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๘๖
เด็กชายบุญแสง คำหลง

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๘๗
เด็กหญิงนิชนันท์ สุขใจ

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๘๘
เด็กหญิงจิดาภา ไชยวงค์ ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๘๙
เด็กหญิงพิชญาพร เมืองใจ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ จมจืน

่

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๙๑
เด็กชายอาแง มาเยอะ

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๙๒
เด็กหญิงคำอิน

่

กองคำ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๙๓
เด็กหญิงฝน วงค์จันทร์

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๙๔
เด็กหญิงนงนุช คำแสง

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๙๕
เด็กหญิงอำพร นามยี

่

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๙๖
เด็กหญิงอาทิตยา หอมหวาน ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๙๗
เด็กหญิงมีนา ไทยใหญ่ ๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๙๘
เด็กหญิงบุญตา นามตาล ๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๕๕๙/๑๒๙๙
เด็กหญิงอ้อย นงนุช ๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ไทยใหญ่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงอภิญญา ปาละอิน

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายแดง แสงแก้ว ๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงหล้า ไชวงค์ ๒/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงกัญญา นามหลง ๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงคำนวล อินแก้ว

่

๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงสุภัสสร แสนสม ๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ราชคม

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองชืน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงปรายฟา อินเทพ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงยุวธิดา สุวรรณทา

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๑๑
เด็กหญิงสุธิมา กงฝาย

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๑๒
เด็กหญิงหทัยชนก กุมกัน

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๑๓
เด็กหญิงปานวาด วงศ์ชัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๕๕๙/๑๓๑๔
เด็กชายกิตติพงศ์ วงค์ชัย

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๕๕๙/๑๓๑๕
เด็กชายธนภูมิ วงค์ชัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๕๕๙/๑๓๑๖
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

วงค์ชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๕๕๙/๑๓๑๗
เด็กหญิงภัคจิรา ทะระ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๕๕๙/๑๓๑๘
เด็กหญิงศศิวิมล วงค์ชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๕๕๙/๑๓๑๙
เด็กหญิงสุมนพร วงค์ชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายเอกสิทธิ

์

เขียวขัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๕๕๙/๑๓๒๑
เด็กชายชลิต แซ่ลี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๒๒
เด็กชายณัฐนันท์ แซ่เติน

๋

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๒๓
เด็กชายภูมิรพี รพีพิพัฒน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๒๔
เด็กชายวงศธร แซ่เฮ้อ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๒๕
เด็กชายสกุลสิทธิ

์

แซ่เห้อ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๒๖
เด็กชายเจริญ แซ่เห้อ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๒๗
เด็กหญิงปา แซ่ลี

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๒๘
เด็กหญิงพุทธจันทร์ แซ่ซ้ง

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๒๙
เด็กหญิงสุพรรณี แซ่เห้อ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงหฤทัย แซ่อือ

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๓๑
เด็กหญิงทรงพร แซ่ท้อ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๓๒
เด็กชายนพรัตน์ แซ่ซ้ง

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๓๓
เด็กชายฟอง แซ่ว่าง

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๓๔
เด็กชายสมหมาย แซ่เห้อ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๓๕
เด็กชายอัครเดช แซ่เห้อ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๓๖
เด็กชายอนุสรณ์ แซ่เหือ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๓๗
เด็กหญิงเจ๋อ แซ่ว่าง

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๓๘
เด็กชายกฤษดา นาระต๊ะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๓๙
เด็กชายจตุพร เลิศลำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงชัญญา เชือเมืองพาน

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๔๑
เด็กหญิงนัทธมน เมืองมูล

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๔๒
เด็กหญิงวรรณฑษา จันระวังยศ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๔๓
เด็กหญิงวิลาสินี ไกรนรา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๔๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ยองขอด

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๔๕
เด็กหญิงฐิติพร บุญแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๔๖
เด็กชายธนพล สุภาดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๔๗
เด็กหญิงประวีณา ธะนะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๔๘
เด็กชายศิริพงษ์ ชัยชนะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๔๙
เด็กหญิงศิริพร ชัยชนะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงญานิกา ใจ๋ดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๕๑
เด็กหญิงปยรัตน์ กันทะเขียว

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๕๒
เด็กชายภัทรดนัย สิงห์แก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๕๓
นางสาวกชนันท์ บัวแสง

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๕๔
นางสาวกรวิกา พรมเทพ

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๓๕๕
นายชาญณรงค์ มูลศรี

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๕๖
นางสาวณัฐธิดา ฟงเร็ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๕๗
นายธนโชติ บุญตัน

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๕๘
นายรัชฑีรีน เทพยศ

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๕๙
เด็กชายสิทธิกาญจน์ ไกลตา

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๖๐
นางสาวโกลัญญา ดีจริง

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๖๑
นายสิทธิกรณ์ ระจัน

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๖๒
เด็กหญิงขวัญสิริ ทะเย็น

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๖๓
เด็กหญิงทิราภรณ์ คงเมือง

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๖๔
เด็กหญิงวิชญาพร ใจคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๖๕
เด็กชายวุฒิภัทร ประเสริฐ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๖๖
เด็กหญิงศิราภรณ์ เหล่าเลิศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๖๗
เด็กหญิงอัญชิสา สายสุวรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๖๘
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ยะฝน

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๖๙
เด็กชายณัฐนนท์ มุ้งส่าง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๗๐
เด็กชายธนดล เชียงแรง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๗๑
เด็กหญิงมนัญชยา มณีวรรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๗๒
เด็กหญิงสิริวิมล ผันผยอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๗๓
เด็กชายอนุชา อินถานา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๗๔
เด็กชายโชคชัย อินถานา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๗๕
เด็กชายคมกฤช เอียมศรีทอง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๗๖
เด็กชายจิรกิตติ

์

หมวดแดง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๗๗ เด็กหญิงนันทิญาพรรณ
ตันแข็ง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๗๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เอมกริช

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๗๙
เด็กหญิงพัทธนันท์ โพธิสอน

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายพันธุ์ธัช กันทวี

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๘๑
เด็กหญิงพิชชาพร คณะศิลา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๘๒
เด็กชายพีรพล สมสาร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๘๓
เด็กหญิงอริสรา กันทวี

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๘๔
เด็กหญิงพิมพกานต์ จินะสาม

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๘๕
เด็กชายธวัชชัย พุฒธิ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๘๖
เด็กหญิงภัทรมน ไชยแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๘๗
เด็กชายมานะ นันทะเสน

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๘๘
นางมนัญชยา ไกลถิน

่

๒/๐๑/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๘๙
นางสาวธารทิพย์ ทาระจีน ๔/๘/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๓๙๐
นายอภิสิทธิ

์

ผลากอง
๒๒/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๙๑
เด็กหญิงมณฑิตา บัวเสียว

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๓๙๒
เด็กชายธีรพัฒน์ จันทิมา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๕๕๙/๑๓๙๓
เด็กชายนิกร บุญน้อย

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๕๕๙/๑๓๙๔
เด็กหญิงนำตาล ปาน

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๕๕๙/๑๓๙๕
เด็กชายปยะพันธ์ จินดาธรรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๕๕๙/๑๓๙๖
เด็กชายภุชงค์ ไทยใหญ่

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๕๕๙/๑๓๙๗
เด็กชายวีระศักดิ

์

ก้างออนตา
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๕๕๙/๑๓๙๘
เด็กชายศุภวิชญ์ ทรายหมอ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๕๕๙/๑๓๙๙
เด็กชายกฤษดา บุญทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๕๕๙/๑๔๐๐
นางสาวรุ่งนภา จันทาพูล

๐๗/๐๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๐๑
นางสาวชนิภา แตงอำไพ

๑๘/๐๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๐๒
นายวีระยุทธ ราชวงค์

๒๙/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๐๓
นางสาวสมพร สมนึก

๒๐/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๐๔
นางสาวสร้อยทิพย์ แก้วรากมุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงกนกพร จันทาพูน

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายคงฤทธิ

์

ขำทา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงจิตสุภา พรมเมือง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงชุลีพร มงคลคลี

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๐๙
เด็กหญิงณัฐน์กมล ปานแดง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงธนพร เชียงคำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๑๑
เด็กชายธรรพ์ธร บุญนำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๑๒
เด็กหญิงธัญทิพ พุฒกลิน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๑๓
เด็กหญิงนันท์สินี อนันต์ชยาจิตกุล

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๑๔
เด็กชายนิพนธ์ นนทะรักษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๑๕
เด็กหญิงบัวทอง บัวจำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๑๖
เด็กหญิงผริตา วันจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๑๗
เด็กชายพัฒนพล จำปาทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๑๘
เด็กชายพีรพัฒน์ คำเงิน

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๑๙
เด็กชายศฤงคาร แสงน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงอาริตา พิลาพรรณ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๒๑
เด็กหญิงเมย์ สมพงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๒๒
เด็กหญิงกนกพิชญ์ จันอิฐ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๒๓
เด็กหญิงกุลนันต์ โกเสนตอ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๒๔
เด็กหญิงคริมากานต์ พรมมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๔๒๕
เด็กชายคุณากร ร้องหาญแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๒๖
เด็กชายจักรี ภิระบัน

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๒๗
นายชาติชาย รักไทย

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๒๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เทียมตา

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๒๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ ทิมขำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายธารพระกร ศิริกัน

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๓๑
เด็กหญิงนันทิชา เสนามาต

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๓๒
เด็กหญิงปนัดดา นตินันท์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๓๓
เด็กหญิงปราณี คำวงค์ษา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๓๔
เด็กหญิงพรธวัล วงค์ปม

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๓๕
เด็กชายพรประเสริฐ สุขผล

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๓๖
เด็กหญิงภัคจิรา ชลินทุ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๓๗
เด็กชายมัยตรี ปาจีคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๓๘
เด็กหญิงรินรดา แซ่ฟุง

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๓๙
เด็กหญิงลักษิกา แซ่ผ่าน

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงวรางคณา สิงห์ค๊ะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๔๑
เด็กหญิงศรินยา คำแดง

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๔๒
เด็กหญิงศลิษา ไชยรินทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๔๓
เด็กหญิงศศิฉาย แก้วดำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๔๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เจริญผล

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๔๕
เด็กหญิงศิริวรรณ วงศ์พระจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๔๖
เด็กหญิงศุภิสรา ม่วงจีบ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๔๗
เด็กหญิงสมิตา ปดชัยโย

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๔๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ เดชวงศ์ษา

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๔๙
เด็กหญิงสุภาวดี เพ็งโอภาส

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงอภิญญา นันต๊ะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๕๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ สุใจมุข

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๕๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ กำเพ็ญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๕๓
เด็กชายวีรภัทร ขัตตะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๕๔
เด็กหญิงจรรยารัตน์ อินใจ

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๕๕
เด็กหญิงจิดาภา แซ่จู

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๕๖
เด็กหญิงจิตรานุช แสนศรีบรรพต

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๕๗
เด็กหญิงชนัญญา วัชชัยภูมิ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๕๘
เด็กชายธนภัทร คำแก่น

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๕๙
เด็กหญิงนวลฉวี นาคือ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๒ / ๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงนันทนา พงษ์ไทย

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๖๑
เด็กหญิงปนัสยา อติภาสวร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๖๒
เด็กชายภราดร อุ่นญาติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๖๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา ปนทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๖๔
เด็กหญิงศศินิภา เด็ดขาด

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๖๕
เด็กหญิงสมศรี แสงคำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๖๖
เด็กหญิงสุภาพร ธรรมวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๖๗
เด็กหญิงสุภาพร แซ่ลี

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๖๘
เด็กชายอรรถกร เชาว์กีติกุล

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๖๙
เด็กหญิงอลิชา เชือสะอาด

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงเกษร กาบแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๗๑
เด็กหญิงแทบ วงค์คำแสน

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๗๒
เด็กหญิงอาทิยา สาขา

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๗๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๗๔
เด็กหญิงสุพรรษา มันกุง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๗๕
เด็กหญิงอภิญญา บางสี

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๗๖
เด็กหญิงอัญชลี จันแปงเงิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๗๗
นายธัญพิสิษฐ์ ธุระ

๐๖/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๗๘
นางมันทนา มูลงาม

๒๖/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๗๙
เด็กหญิงพันทิรา สืดอกบวบ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายพิชิตพงศ์ วงศ์ใจศักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๘๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ร้องหาญแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๘๒
เด็กชายอมรศักดิ

์

สอนเสริม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๘๓
เด็กชายธนวัต สนินัด

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๘๔
เด็กหญิงสุกัญญา ดวงเดช

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๘๕
เด็กชายธราดล ทาศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๘๖
เด็กชายศุภกร ศรีสมุทร

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๘๗
เด็กหญิงกฤติยา ปวงรังษี

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๘๘
เด็กชายณัฐดนัย อินทวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๘๙
เด็กหญิงอทิตญา แก้วเอ้ย

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงอรพรรณ เงินสัจจา

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๙๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภูวิเศษ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๙๒
เด็กหญิงจันทร์จิรา ใจเจริญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๙๓
เด็กหญิงชณิภรณ์ รีอินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๙๔
เด็กหญิงทัศวรรณ แก้วพงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๓ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๔๙๕
เด็กชายธนพล จูบุญส่ง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๙๖
เด็กชายนรินทร์ แซ่ฟุง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๙๗
เด็กหญิงปยะพร แซ่จ๋าว

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๙๘
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ผลงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๔๙๙
เด็กชายวีรยุทธ กลินบุปผา

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายวีระพัฒน์ ตระกูลมีลาภ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายศุภกิจ มณีศักดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงอธิชา สังวรณ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงอารยา ชิน

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทะสุมา

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายเรืองฤทธิ

์

เทพคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๐๖
เด็กชายธนากร จันยะเครือ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายบุญรอด แซ่ฟุง

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๐๘
นางสาวปราณี เเซ่จ๋าว

๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายพิเชษฐ์ พรมชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายวีระพงษ์ ชัยเชิด

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๑๑
เด็กหญิงสุรางคนา แก้วดำ

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๑๒
เด็กชายหลอด นำยี

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๑๓
เด็กชายอาทิตย์ แซ่เงิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๑๔
เด็กชายก๋อง นำใจดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๑๕
เด็กหญิงคลิน แซ่ลี

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๑๖
เด็กหญิงดวงกมล เฟองปญญาวุฒิ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๑๗
เด็กหญิงนาบุ แซ่ไต๋

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๑๘
เด็กหญิงพร นำทิพย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๑๙
เด็กหญิงพรทิตา นำยี

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๒๐
นางสาวฟามลี แซ่พ่าน

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๒๑
เด็กชายยอด แซ่อ้าย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๒๒
เด็กหญิงลักษิต แซ่ถัง

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๒๓
เด็กชายสมชาย แซ่จูง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๒๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

ํ ์

แซ่ห่อ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๒๕
เด็กหญิงสุมาลี หมืนแล

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๒๖
นายอาหน่อ มาเยอะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๒๗
เด็กหญิงเอ้ยแก้ว คำดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๒๘
เด็กชายแสงเพชร แซ่อ้าย

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๒๙
เด็กชายโหลหิน แซ่จ๋าว

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๕๓๐
นางสาวกุลนัฐ แซ่หว่าง

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๓๑
นายติบ

๊

ลาหุ่น
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๓๒
เด็กชายธนกฤต ใจเด็ด

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๓๓
เด็กชายธนัช เลิศศรีพัฒนากุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๓๔
นายพลพล แซ่ลี

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๓๕
เด็กหญิงวรัญญา แซ่ลี

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๓๖
เด็กหญิงวิศัลยา เมืองจอ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๓๗
เด็กชายวีระชัย ปอแฉะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๓๘
นางสาวสุพรรณณี แซ่ฟุง

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๓๙
เด็กชายเมธี ผดุงโชคยิง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กชายเสกสรรค์ แซ่จ๋าว

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๔๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แซ่โจว

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๔๒
เด็กหญิงแก้ว นำยี

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๔๓
นายแก้ว แซ่หวัง

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๔๔
เด็กชายติบ

๊

ยีแสง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๔๕
เด็กชายเกรียงไกร ติต๊ะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๔๖
เด็กชายสงกรานต์ เตมีศักดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๔๗
เด็กชายวันเฉลิม เรือนปาน

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๔๘
เด็กหญิงกสิกร น้อยหมอ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๔๙
เด็กชายชินธิป ภิระบรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงศศิกร ฟาคำต้น

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๕๑
เด็กชายเอกรัฐ มังคัง

่ ่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๕๒
เด็กหญิงผกามาศ คำผง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๕๓
เด็กชายบุญยวีร์ สาระทา

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๕๔
เด็กหญิงสรสวรรค์ ฮาบสุวรรณ

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๕๕
เด็กชายภูริภัทร นะวะยศ

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๕๖
เด็กหญิงรินรดา เขือนวิเศษ

่

๒๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๕๗
เด็กหญิงนคปภา นามบุญเรือง

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๕๘
เด็กหญิงนภัส นามบุญเรือง

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๕๙
เด็กหญิงจิดาภา เนาวรัตน์ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงพรทิพย์ เตชะสิทธิ

์

๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๖๑
เด็กหญิงณัฐนิชา ใจสุข

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๖๒
เด็กหญิงธนัชชา อินคำ

่

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๖๓
เด็กชายกีรภัทร สมเพชร

๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๖๔
เด็กชายเอกลักษณ์ กวนหล้า

๑๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๕๖๕
เด็กชายต้าชิดชัย ธิมาชัย

๑๒/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๖๖
เด็กหญิงศรันย์พร จันทร์ตูม ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๖๗
เด็กหญิงนฤนันท์ ศิริแสน ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๖๘
เด็กหญิงกมลทิพย์ ปาละมี

๓๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๖๙
เด็กหญิงกมลฉัตร เกิดชาตรี

๑๗/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงฐิติภา ทิพวิชัย ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๗๑
เด็กหญิงกันยารัตยน์ คำใต้

๑๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๗๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ปญญาวอน

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๗๓
เด็กชายธวัชชัย ทิวิชัย ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๗๔
เด็กชายเอกณัฐ อุ่นนันท์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๗๕
เด็กชายณัฐชัย ถานะกอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๗๖
เด็กชายธีรภัทร การินทา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๗๗
เด็กชายชานนท์ น้อยดี

๑๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๗๘
เด็กชายทวี ไชยราช

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๗๙
เด็กหญิงปริญา ปารละมี

๒๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ณ นคร ๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๘๑
เด็กหญิงดารุณี ศิริแสน

๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๘๒
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ วิชัยเนตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๘๓
เด็กหญิงช่อผกา ย่อมรัก

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๘๔
เด็กหญิงพิมเกสร ไชยราช ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๘๕
เด็กหญิงนำทิพย์ ติบเต็ม

๊

๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๘๖
เด็กหญิงพรชนก ศิริแสน ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๘๗
เด็กชายก้องภพ มะโนดี ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๘๘
เด็กชายหนึง

่

อารีย์
๒๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๘๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ ตาติบ

๊

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงยุพารัตน์ ใจรัตน์

๑๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๙๑
เด็กหญิงฐีตาภา ถาวรเขต

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๙๒
เด็กหญิงวริศรา ปนตาบูรณ์

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๙๓
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

แก้วเขียว
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๙๔
เด็กชายชิษณุพงษ์ มะโนศิลา

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๙๕
เด็กชายณัฐยศ วิชัยเนตร

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๙๖
เด็กชายสัชฌา สุขทัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๙๗
เด็กชายเอกกวี อักษรสุวรรณ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๙๘
เด็กชายวรชิต กัณฑสูตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๕๙๙
เด็กหญิงปวีณา คำชนะ ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๖ / ๘๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงศิริพร มีทรง ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงอารียา ชืนใจ

่

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงภัทรกร จนใจ ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงมุทิตา ปาละมี

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงพญาวัน มหาวรรณ์ ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงรัตติกาล เมืองคำ

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงณัฐธิดา กองแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงธนัชพร พีรพัฒน์สถิต

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงกชกร คำปนติบ

๊

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงอรกัญญา พันประดับ

๒๗/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงวิภาวี จันตูม

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๑๑
เด็กชายณัฐดนัย ปญญาไว

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๑๒
เด็กชายทศนพงศ์ ศรีอ้วน

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๑๓
เด็กชายฐิติพงษ์ ศรีจันทร์ดี

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๑๔
เด็กหญิงวิมลรัตน์ หลวงจันทร์

๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๑๕
เด็กหญิงการะเกตุ จันทาพูน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๑๖
เด็กชายดรัณภพ แลวะฤทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๑๗
เด็กชายปฐมพงษ์ ศรีธิคำ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๑๘
เด็กชายปณัย มูลศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๑๙
เด็กหญิงพรรณนิภา ล๊อกลอน

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงวรรณภา นันต๊ะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๒๑
เด็กหญิงศรัญญา สมฤทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๒๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ แสงเทพ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๒๓
เด็กหญิงสิริวิมล ทำสวย

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๒๔
เด็กหญิงสุพพัตรา แซ่แต้

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๒๕
เด็กชายอรรถากร กะนิโก

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๒๖
เด็กชายโชคศิลป ยัวยวน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๒๗
เด็กชายชนากานต์ ธนะวิชัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๒๘
เด็กหญิงชลธิชา เปงอินแก้ว

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๒๙
เด็กหญิงจิรัชญา พุทธตาล

๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงวริศรา มะโนรา

๒๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๓๑
เด็กหญิงฐาปณีย์ พิยะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๓๒
เด็กชายอนุศรณ์ ศรีใจ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๓๓
เด็กชายสมชาย ยัวยวน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๓๔
เด็กชายพีระภัทร สุขเกษม

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

เชียงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๗ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๖๓๕
เด็กชายเพชรรัตน์ กะหลำทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๓๖
เด็กชายวรินทร นาแพร่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๓๗
เด็กหญิงสุรัตนา บังแพน

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๓๘
เด็กหญิงเกศริน เทพหล้า

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๓๙
เด็กหญิงฐิติกร แถ้มสาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายพงศกร กานุรักษ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๔๑
เด็กชายรุจิภาส พาริตา

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๔๒
เด็กหญิงภัทราวดี สอนลือ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๔๓
เด็กชายสมศักดิ

์

นะโพธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๔๔
เด็กชายสุทัศน์พงษ์ วงค์สุดาวรรณ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๔๕
เด็กชายนรากร จันทร์แก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๔๖
เด็กชายวัฒนรัตน์ ถินนอก

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๔๗
เด็กชายภูวมินทร์ บัวเขียว

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๔๘
เด็กชายธนดล ลินใจ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๔๙
เด็กชายจิรเดช โชติสาย

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายภูริฉัตร ไชยวงค์ทอน

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๕๑
เด็กชายพงศธร สุวรรณติบ

๊

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๕๒
เด็กชายปรวิศ วิงวอน

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๕๓
เด็กหญิงจิดาภา มนตย์ชัยสิงห์ ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๕๔
เด็กหญิงกรพินธุ์ ดวงแก้ว ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๕๕
เด็กชายสุภาวัต สอนศรี

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๕๖
เด็กชายยุทธนา โพธิเหลือง

์

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๕๗
เด็กชายวรพงศ์ แสงฮาด

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๕๘
เด็กชายอำพล รุ่งแก้ว

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๕๙
เด็กหญิงนันทิชา บุตรวงศ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายเกือกูล

้

ชืนใจ

่

๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๖๑
เด็กชายศิรายุทร ย่อมรัก

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๖๒
เด็กชายคิมหันต์ อุปคำ

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๖๓
เด็กชายปรมินทร์ ปมือ

่

๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๖๔
เด็กชายศิลปชัย จันธิยะ

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๖๕
เด็กชายสุริยะ รองรมย์ ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๖๖
เด็กชายพงศกร ดวงหาญ

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๖๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ ไชยราช ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๖๘
เด็กหญิงมณฑา อ่วมเมียง

้

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๖๙
เด็กหญิงพันธ์ภักษา สอนศรี ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๘ / ๘๐

้
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ชร ๓๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงชนิดาภา คำเรือน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๗๑
เด็กหญิงวรัญญา พ่วงจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๗๒
เด็กหญิงณัฐวุฒิ หมอยาดี

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๗๓
เด็กหญิงเจตนิพัทธ์ ใจยอง ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๗๔
เด็กหญิงวีรภัทร มาสุ้ม ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๗๕
เด็กชายนฤเบศร์ กองมณี ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๗๖
เด็กชายชานนท์ ธิมาชัย ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๗๗
เด็กหญิงปยะภัทร ธิมาไชย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๗๘
เด็กหญิงเจณจิราธ์ ปญญราช

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๗๙
เด็กชายชาคริน จักรใจ

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๘๐
นางสาวเกษรินทร์ เลิศคำฟู

๐๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๘๑
นางสาวธมนวรรณ จาสมุด

๑๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๘๒
เด็กหญิงณัฐยา คำปา

๑๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๘๓
เด็กหญิงบัณฑิตา ปนตาแก้ว

๒๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๘๔
เด็กหญิงเพขรไพลิน ปนตาแก้ว

๒๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๘๕
เด็กหญิงจารุวรรณ เหม็กทะเหล็ก

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม ทุ่งห้า  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๘๖
เด็กหญิงวนาพรรณ คำวิมุด

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม ทุ่งห้า  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๘๗
เด็กหญิงปพิชญา วงษา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม ทุ่งห้า  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๘๘
นายวันชัย วรรณใจ

๒๘/๓/๒๕๑๙
กศน.อำเภอเวียงปาเปา ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๘๙
นางสาวผ่องพรรณี ศิริวรรณ

๑๓/๖/๒๕๐๕
กศน.อำเภอเวียงปาเปา ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๙๐
นางจรรยา สล่าเพชร

๒๗/๓/๒๕๒๑
กศน.อำเภอเวียงปาเปา ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๙๑
เด็กชายกนิษฐ์พงศ์ แหลมจริง

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๙๒
เด็กหญิงธีรพล อินทะมูล

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๙๓
เด็กหญิงเนตรชนก ไชยรินทร์

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๙๔
เด็กหญิงสุจิรา วงศ์ดิส

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๙๕
เด็กหญิงวริศรา วงศ์สาร ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๙๖
เด็กหญิงวันวิสา ทระบาล

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๙๗
เด็กหญิงอรุณพิพัฒน์ ยิมเยือน

้ ้

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๙๘
เด็กหญิงกฤษณา สุปนนะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๖๙๙
เด็กชายธนกฤต บาสี ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงพัชรพร ใหม่ยานิจ

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๐๑
เด็กชายสรศักดิ

์

ยะบึง
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายกรภัทร์ สิงห์ใจ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายฐนกร ปูแสง

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายพิชุตม์ เมืองตัน

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๙ / ๘๐

้
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ชร ๓๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงธนกร กันทะเปง ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงนวลพรรณ เพชรพวง ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายรพีพัฒน์ แสงแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงอรณิชา ต๊ะใส

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายวิศนุ พุทธสาร ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๑๐
เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่ลี ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๑๑
เด็กหญิงสวรรยา ตระกูลชัย

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๑๒
เด็กชายภาณุวัฒน์ พรหมกร

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๑๓
เด็กชายอาชวิน จักร์คำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๑๔
เด็กชายบุรพล อกผาย

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๑๕
เด็กชายภูวฤทธิ

์

ถำแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๑๖
เด็กหญิงมุธิตา เฉียบแหลม ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๑๗
เด็กหญิงประภัสสร วิชาคำ

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๑๘
เด็กหญิงนภสร ปานะที

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๑๙
เด็กหญิงวาริณี ทาวงค์

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงชาลินี เมืองจันทรา

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๒๑
เด็กหญิงปาริชาติ วันดี

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๒๒
เด็กหญิงอรกานต์ ใจเผือก

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๒๓
เด็กหญิงศุภานันท์ สิงห์ยศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๒๔
เด็กหญิงเกศรา มหาทัพพ์ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๒๕
เด็กชายธงชาติ โรจนคีรีสันติ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๒๖
เด็กชายศราวุธ แซ่วือ

้

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๒๗
เด็กชายสมชาติ แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๒๘
เด็กชายธรรม แซ่โล่ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๒๙
เด็กชายศรัญณย์ภัทร แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายภัทรพงษ์ แซ่เท้า ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๓๑
เด็กชายชคัตธร แซ่ส้ง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๓๒
เด็กชายมนูญ แซ่เล้า ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๓๓
เด็กหญิงภูริษา แซ่วือ

้

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๓๔
เด็กหญิงสุธารัตน์ แซ่วือ

่

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๓๕
เด็กหญิงวิไลวรรณ แซ่วือ

้

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๓๖
เด็กหญิงดอกไม้ แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๓๗
เด็กหญิงวิภาวี โรจนคีรีสันติ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๓๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่เฒ่า ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๓๙
เด็กหญิงอาภาพร แซ่ท้อ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  
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ชร ๓๕๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงสุวิมล แซ่วือ

้

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๔๑
เด็กหญิงศศิกานต์ แซ่มัว

่

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๔๒
เด็กหญิงธัญจิรา เวียงบรรพต ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๔๓
เด็กหญิงสาวิตรี แซ่มัว

่

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๔๔
เด็กหญิงกานติศา แซ่ส้ง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๔๕
เด็กหญิงสิริวิมล ร่มพนาธรรม ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๔๖
นางสาวตะวัน เล่าจะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๔๗
เด็กหญิงกัญญาภัค ประภัคปญญา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๔๘
เด็กหญิงนัฐนรี ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพียรบำรุงไพร

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ ปาบือ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๕๑
เด็กหญิงจินดารัตน์ อำรุงสายชล

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๕๒
เด็กหญิงธีรยุทธ วิภาชงโค

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๕๓
เด็กหญิงทินภัทร แซ่ส้ง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๕๔
เด็กหญิงอมรกานต์ ทิพลาย

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๕๕
เด็กหญิงกาญจนา มีชัน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๕๖
เด็กหญิงยุวดี คำดิบ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๕๗
เด็กหญิงบุษกร เสนอ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๕๘ เด็กชายคะเชนทร์ชาติ
ศิริเมฆา

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๕๙
เด็กชายธานินทร์ แซ่เจ่า

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงสุรีย์พร เมียคุ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๖๑
เด็กหญิงจิตธนา มูลธิ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๖๒
เด็กหญิงวาเรน พงค์ภัค

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๖๓
เด็กหญิงอรวรรณ พิมลอารี

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๖๔
เด็กหญิงณัฐพร สุภัคจตุพร

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๖๕
เด็กหญิงเพ็ญประภา อิปา

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๖๖
เด็กชายยุทธชัย ลุงจ่าม

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๖๗
เด็กชายธนวัฒน์ วรรณะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๖๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ ยาศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๖๙
เด็กชายเจณภพ วิเศษ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายวสันต์ นาไชย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๗๑
เด็กหญิงปยะนันท์ แข็งแรง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๗๒
เด็กหญิงจิณห์วรา พิมลาย

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๗๓
เด็กหญิงสุธิดา อภิมหาชัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๗๔
เด็กหญิงภาวิตา ประภัคปญญา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๑ / ๘๐
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ชร ๓๕๕๙/๑๗๗๕
เด็กชายอภิชาติ มาเยอะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๗๖
เด็กชายจอหะรุ พาเอะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๗๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๗๘
เด็กหญิงบวรรัตน์ กอบชนยกย่อง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๗๙
เด็กหญิงปรีญานุช ตระสักวนากร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงผาสุก กุสุมาไพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๘๑
เด็กหญิงณัฐนิชา ทะนะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๘๒
เด็กชายพิษณุ เตปนตา

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๘๓
เด็กชายณัฐชนน โพสลี

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๘๔
เด็กหญิงโสภิตนภา อ่อนศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๘๕
เด็กชายทวีชัย ตาคำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๘๖
เด็กชายเอ นายนุ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๘๗
เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยยอดแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๘๘
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ กุยแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๘๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ ปนทรายมูล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายทศพล กันก๋อง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๙๑
เด็กชายพันธกานต์ สมัยทัน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๙๒
เด็กหญิงปวีณ์สุดา ขวัญดอกรัก ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๙๓
เด็กหญิงศุภากร เกียงมะนา

๋

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๙๔
เด็กหญิงณัฐชนน จรรยา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๙๕
เด็กหญิงพัชราภา นะนะกร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๙๖
เด็กหญิงอธิตยา ตันวิลาศ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๙๗
เด็กชายพิสิทธิ

์

รังสรรค์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๙๘
เด็กหญิงนักคนู เมืองเหมย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๕๙/๑๗๙๙
เด็กหญิงเทวฤทธิ

์

เนียมเพร็ช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงวธิดา วิชาคำ ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กชายอัครเดช จันสม ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายฤทธิไกร ใจ้โหม้ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงเพชรพลอย พุทธิมา ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายภาณุเดช ธรรมวงค์ ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงมล ลุงยืน ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๐๖
เด็กหญิงกชกร ตุ้ยปญญา ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๐๗
เด็กหญิงชลธิชา วันติยา ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายวรชิต ยานะเรือง ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงณัฐชา มะโนวงค์ ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๒ / ๘๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงวริศรา มาปนตา

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๑๑
เด็กชายปวีณ รักชาติ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๑๒
เด็กหญิงชลิตา ใจแก้ว ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๑๓
เด็กชายพงศภัค กันทะเสน ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๑๔
เด็กชายพลวัต ยาสมุทร ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๑๕
เด็กชายอภิวุฒิ หมืนปญญา

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๑๖
เด็กชายอรรถกร เตปนตา

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๑๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ อุนุ

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๑๘
เด็กหญิงทองผกา แก้วทา

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๑๙
เด็กหญิงสุธีธิดา บุญตันน้อย ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายณัฐพล ขันโท ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๒๑
เด็กชายพลกฤต ชูสิงห์แค ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๒๒
เด็กชายภูมรินทร์ ดวงปก ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๒๓
เด็กชายสมพร ฐิตะจิราพงษ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๒๔
เด็กชายหน่อ ลุงเสาร์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๒๕
เด็กชายอนาวิล จินาบึง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๒๖
เด็กชายอภิรักษ์ คงเรือน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๒๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญญาศรี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๒๘
เด็กชายพิสิทธิ

์

ลุงวิ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๒๙
เด็กหญิงเกวลิน สุดาจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงศศิกานต์ ทิพย์ประจักร์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๓๑
เด็กหญิงวรัญญา ยานะ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๓๒
เด็กหญิงวิมวิภา ราชชะ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๓๓
เด็กชายภาสกร กุสุโท ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๓๔
เด็กชายทัตเทพ ยาวุฒิ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๓๕
เด็กชายภานุวัฒน์ มาอยู่ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๓๖
เด็กชายนพรัตน์ ยานะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๓๗
เด็กชายวีรภัทร สุริยะชัยยา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๓๘
เด็กชายอณภัทร์ จินาบึง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๓๙
เด็กชายพณัชกรณ์ จันทร์แก้ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายเจษฎา ตลับงา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๔๑
เด็กชายภูริณัฐ ศรีสุพรรณ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๔๒
เด็กชายนวพล ดวงแก้ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๔๓
เด็กหญิงอภิสรา อุ่นธง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๔๔
เด็กหญิงพิชญา อินตาล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๓ / ๘๐

้
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ชร ๓๕๕๙/๑๘๔๕
เด็กหญิงพรรณราย ตันทอง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๔๖
เด็กหญิงธนพร อินทะใจ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๔๗
เด็กหญิงอัญชิสา วงค์จินา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๔๘ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
แก้วสุตัน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๔๙
เด็กหญิงพัชราภา ตาก๋า ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงศุภกานต์ มูลแก้ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๕๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ เจ้าเล่ห์ดี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๕๒
เด็กหญิงวรัทยา พิพิธหิรัญการ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๕๓
เด็กหญิงอาภัสรา จำปาแก้ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๕๔
เด็กชายมนต์มนัส ศรีเรือง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๕๕
เด็กหญิงแจ่มใส แพงไธสง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๕๙/๑๘๕๖
เด็กชายทุวานนท์ ยาวุฒิ

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๕๗
เด็กชายวรเทพ มังตา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๕๘
เด็กชายราชัน อ้ายเหมย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๕๙
เด็กหญิงพิชญธิดา กาวี ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายทรงเกียรติ กุณโน ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๖๑
เด็กชายภากร พิมพะกร ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๖๒
เด็กหญิงวิชิตรา วงค์ดี ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๖๓
เด็กหญิงนัญธิญา ติบปญญา

๊

๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๖๔
เด็กหญิงกาญจนา บุญชัย

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๖๕
เด็กชายจักริน มะโนวงค์ ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๖๖
เด็กชายณัฐดนัย กลินขจร

่

๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๖๗
เด็กหญิงพัชรักษ์ ตันสุหัส

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๖๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขัติยะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๖๙
เด็กชายชีวัธนัย มีชัย ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๗๐
เด็กชายกรภัทร์ อุปนัน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๗๑
เด็กชายจักราวุธ กันทะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๗๒
เด็กชายจิรภัทร แซ่จึง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๗๓
เด็กชายธนวัฒน์ ธรรมชัย ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๗๔
เด็กชายนันทยศ แซ่วอ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๗๕
เด็กชายพิทวัส กองรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๗๖
เด็กชายอัครชัย อินต๊ะวงค์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๗๗
เด็กชายธีรพงศ์

ธนาโชตเศรษฐกูล
๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๗๘
เด็กชายอภิชาติ เพชรสุวรรณ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๗๙
เด็กชายรณกร ยวง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๔ / ๘๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงธิดาพร เสนาะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๘๑
เด็กหญิงศิริภัทรา พุทธรรม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๘๒
เด็กหญิงจิรภิญญา ปญโญใหญ่ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๘๓
เด็กหญิงทิพวรรณ ปนคำเมือง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๘๔
เด็กหญิงธิณารักษ์ อุปนัน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๘๕
เด็กหญิงภควดี สมเวที ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๘๖
เด็กหญิงวารินทร์ จันขอด ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๘๗
เด็กหญิงจีรภิญญา คำสามผิว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๘๘
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

สิงขรชัยรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๘๙
เด็กหญิงพศิกา โพคะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ชัยกันทะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๙๑
เด็กหญิงกาต์รวี ยอดกันตี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๙๒
เด็กหญิงกุลธิดา วิทอุดม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๙๓
เด็กหญิงรัตนาพร ปวงวรรณา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๙๔
เด็กชายประดิพัทร์ จะหยี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๙๕
เด็กชายธัชชัย ชัยกันทะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๙๖
เด็กชายชลัช แก้วคำมี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๙๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ รักถิน

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๙๘
เด็กชายธราดล จิเหิบ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๘๙๙
เด็กชายวีรยุทธ วิไล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายกฤษติกร ยิงชนะ

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายธิติวุฒิ เทิมปน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงวรัญญา ดวงคำ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงนริศรา พิพักร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายณัฐกมล รัตนมลิกุล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายกษิดิศ แก้วผัด ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงเจนจิรา ปาต๊ะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ มณีสาร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายชินดนัย สายใจ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กชายลิขิต สิทธิวีวรรณ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายรัชชานันท์ ดวงสุวรรณ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๑๑
เด็กชายชิษณุชา วงค์พันตา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๑๒
เด็กหญิงสุรัชฎา แก้วเพรช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๑๓
เด็กหญิงฐิติวรดา คิดอ่าน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๑๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พลฉวี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๕ / ๘๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๑๙๑๕
เด็กชายณภัทร จันทมงคล ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๑๖
เด็กชายรัชชานันท์ ปญโญ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ รักชาติ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๑๘
เด็กหญิงนิชาภัทร คำทา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๑๙
เด็กหญิงเจนจิรา อ้ายดวง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงเวธกา ปองดอง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๒๑
เด็กหญิงภูชิตา สัปรุณรังษี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๒๒
เด็กหญิงธิติพร เค้ามูล ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๒๓
เด็กชายวีรภัทร ฝนโสภา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๒๔
เด็กชายคำอ่อน ลุงก่าหลิง

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จำปา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๒๖
เด็กหญิงกมลรัตน์ แก้วอ้าย ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๒๗
เด็กหญิงศิรภัสสร คุณมัง

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๒๘
เด็กหญิงเขมิกา เชือพงษ์พันธ์

้

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๒๙
เด็กหญิงมณฑกาล คิดงาม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงเงิน ลุงก่าหลิง

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๓๑
เด็กหญิงเสน่ห์ ลุงหม่อง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๓๒
เด็กชายชนาธิป จันที ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๓๓
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ลาภใหญ่ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๓๔
เด็กชายรัฐธรรมนูญ มาชืน

่

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๓๕
เด็กหญิงพรนัชชา สุยะทา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๓๖
เด็กชายปภาวิชญ์ แก่นแก้ว ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ลุงต่า ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๓๘
เด็กชายจิรพนธ์ ประดาพล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๓๙
เด็กชายณัชพล ใชยใหม่ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๔๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ลาภใหญ่ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๔๑
เด็กชายปณณวัตน์ อรุณโชติ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๔๒
เด็กชายจตุพล จะพือ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๔๓
เด็กหญิงชไมพร เล่ดี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๔๔
เด็กหญิงวิณาวรรณ มาสบ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๔๕
เด็กชายทรงพล กันนะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๔๖
เด็กชายภูมินรินทร์ บุญมาตุ้ย ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๔๗
เด็กหญิงสุพัตรา แสงปญญา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๔๘
เด็กหญิงบุลิน นายทอน ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๔๙
เด็กหญิงจิรภิญญา อาจประจักษ์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๖ / ๘๐
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ชร ๓๕๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายสหภาพ บุญมาตุ้ย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๕๑ เด็กหญิงดวงพรพรรณ
ใจหาญ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๕๒
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชัยลังกา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๕๓
เด็กหญิงพลอยไพริน ขุนศรี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๕๔
เด็กหญิงสุภัสสร ใจเปง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๕๕
เด็กชายอนุวิทย์ บุญธรรม ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๕๖
เด็กชายอรรณพ จันทรพูน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๕๗
เด็กชายพีระพัฒน์ เจ็นจัด ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๕๘
เด็กชายธันวา ปนใจกุล ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๕๙
เด็กชายวรกานต์ วงศ์พันตา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายณัฐพล ชัยลังกา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๖๑
เด็กชายอนุวัต สุภะคำ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๖๒
เด็กชายจักรินทร์ คนใจดี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๖๓
เด็กหญิงสุพัตรา สุนันต๊ะ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๖๔
เด็กหญิงยุพา ลุงมา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๖๕
เด็กชายนัฏพงษ์ อวดผล ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๖๖
เด็กชายรวิชา เต๋ยะ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๖๗
เด็กชายภัทรพิชญ์ ทิพย์นพคุณ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๖๘
เด็กหญิงหวานใจ บำรุง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๖๙
เด็กชายเสฏวฐวุฒิ มาไว ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงกุลธิดา ทัศนพานนท์ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๗๑
เด็กหญิงกัญญา ปนตา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๗๒
เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์ วงค์นันตา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๗๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ขันแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๗๔
เด็กหญิงปยะธิดา ตากองแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๗๕
เด็กหญิงพรชนก พรมสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๗๖
เด็กชายพิชุตม์ เกตุมรรค

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๗๗
เด็กชายฐิติศักดิ

์

นันต๊ะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ บำรุงขันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๗๙
เด็กชายทรงวุฒิ อุปเลิศ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงนันท์นภัทร เตชะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๘๑
เด็กหญิงพรนภา แพรเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๘๒
เด็กหญิงพรนิภา แสนรินทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๘๓
เด็กชายวัชรินทร์ เขียวปน

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๘๔
เด็กหญิงซันนี

่

รัสมี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  
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ชร ๓๕๕๙/๑๙๘๕
เด็กหญิงสินีนาฏ จิตตะการ

๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๘๖
เด็กชายกฤษฏา ชัยนันท์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๘๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

ยานะวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๘๘
นางสาวสาริกา ทาวิชัย

๒๕/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๘๙
เด็กหญิงสภัทร์พร เดชบุญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ดอนศิลา  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงกานต์สินี โฉมยงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๙๑
เด็กหญิงพศิกา กาแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๙๒
เด็กชายภูมินทร์ สุวรรณใจ

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๙๓
เด็กหญิงรุจิรัตน์ ถินจอม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๙๔
เด็กหญิงสิริสกุล แก้วประมูล

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๙๕
เด็กหญิงกมลพรรณ การนอก

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๙๖
เด็กหญิงการต์พิชชา เพ็ชรสงคราม

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๙๗
เด็กชายกิตติพล นาหนอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๙๘
เด็กชายคมสัน ธงไชย

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๑๙๙๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ คุณวันดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ อินจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงดลยา บุรีรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายธนพัฒน์ พลยามา

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงนุชจรีย์ รักลอย

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายมานิตย์ อินแก้ว

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงรติญา จันทจร

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายวรวุฒิ เขตนิคม

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายวัชรพล กิจการ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายวิวัฒน์ บุญรอด

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายศิริวัฒน์ ไชยทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายศิษกะ คึมสูง

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายสุธน อินจำโรง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงอทิตญา สีคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายอนุชา พาไธสง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงอัญมณี ยันไธสง

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงอาภาภรณ์ พรนวน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วังผาศิลาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายจตุภัทร ภูอาวุธ

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีชุมประชา  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ดวนโฟ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีชุมประชา  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงตรีทิพย์ ใจแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีชุมประชา  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงพรนภา จีแปง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีชุมประชา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๐๒๐
นายสมลักษณ์ แซ่ฟา

๒๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงกัลยกร ดาษถนิม

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ชัยพร  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายศุภกิจ มะเทพชัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอยงาม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กชายสิทธิชาติ แซ่จ่าง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายสุรบดินทร์ นวลพนัส

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงวาสนา อุดมทอสกุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายนภมณฑล ใจวงษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายสิรภพ ภูรีโรจน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายณัฐภัค มาลารัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๒๙
เด็กชายกชกรรณ แสนขา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายภูบดี ศรีสงวน

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๓๑
เด็กชายธรรณธร ไชยดวง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๓๒
เด็กชายเนติพงษ์ ใสสอาด

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงพีรกานต์ มะโนสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงกุลนิดา มโนวรรณ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายนัฐภูมิ ไวยวาทย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายธนวัฒน์ น้อยมณี

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงวิรัญญา ชนะพิมพ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายตีหยาง

้

เซีย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๓๙
เด็กชายศุภกิตต์ ราวิชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๔๐
นางสมจิตร ฤทธิแผลง

๐๘/๐๘/๒๕๐๗
ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๔๑
นางกรองกาญจน์ สิทธิเสนา

๒๒/๐๕/๒๕๐๙

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๔๒
นางสาวคริษฐา พะเดิม

๐๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พนาลัยเกษม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๔๓
นางสาวณัฐการณ์ พรหมใบ

๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พนาลัยเกษม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๔๔
นางสาวกนกพร วงศ์เจริญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พนาลัยเกษม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๔๕
นางสาวปรีญาภรณ์ ชุมภู

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พนาลัยเกษม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๔๖
นางสาวอาธิตยา หลักงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พนาลัยเกษม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงกุลนิตย์ พยายาม

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พนาลัยเกษม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงตาล นามแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พนาลัยเกษม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๔๙
เด็กชายกัมปนาท ชัยชนะมงคล

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พนาลัยเกษม  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายศุภสัณฑ์ อินคำ

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๕๑
เด็กชายกิตติชัย ธะปาน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงอรทัย หาญคำมูล

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๕๓
เด็กหญิงอารียา เพ็งชัย

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ นากองศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ต๊ะใส

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงกนกวรรณ จักไม้

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงมณธิดา ศรีสุวรรณ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๕๘
เด็กชายฐิติพงศ์ คำแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายนิสิทธ์ ประมูลวงษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงปุญญิสา วรรณราช

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงณัฐญาดา ศรีคำ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงมัณฑนา พิชัยรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กาบแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงกิดาการ ใจวงค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงชัย
วัดไชยราษฎร์สำราญ

 

ชร ๓๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงวริศรา ใจคำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงชัย
วัดไชยราษฎร์สำราญ

 

ชร ๓๕๕๙/๒๐๖๖
นางประอรศรี กุลนะ

๐๖/๑๐/๒๕๐๐
ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๖๗
นางปนแก้ว ไชยช่อฟา

๒๑/๐๗/๒๕๐๗

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๖๘
นางสาวธนัญญา กิติศรี

๐๓/๑๒/๒๕๑๔

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๖๙
ว่าทีร้อยตรีหญิงประภัสสร

่

ชัยวงค์
๐๑/๐๑/๒๕๑๘

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๗๐
นายสุบิน ต๊ะปญญา

๒๒/๑๐/๒๕๒๐

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๗๑
นางสาวคล้ายฝน สุวรรณศร

๐๕/๐๘/๒๕๒๘

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๗๒
นายโชคทวี วีราวงค์

๑๓/๐๓/๒๕๓๐

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๗๓
นายทินกรณ์ จำปาปน

๐๔/๐๔/๒๕๓๐
ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๗๔
นางสาวพาขวัญ กลินพูล

่

๒๑/๑๐/๒๕๓๐

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ เตชะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงณิชกุล ไชยรัตน์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงสุพิชชา ทะริยะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๗๘
เด็กหญิงปวีณา จานสิบสี

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงณัฐิชา ชัยสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๘๐
นายปฏิคม เสมอใจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายนนทวัตร เชียวพิบูลย์กิจ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๘๒
เด็กชายเดชบดินทร์ เขือนคำ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายนันทพงษ์ วีรชัยวัฒน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงดรนัส

ชัยชาญสำราญเดช ๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๘๕
นายคงยิง

่

จ่ามทอน
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๘๖
นางสาวพรสินี มูลมณี

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๘๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สลีสองสม

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงธนพร จิระโต

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายพีระพัฒน์ ศรีจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายธนากร อินต๊ะรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๙๑
เด็กชายสิทธิโชค แซ่พร่าน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายกิตติ คงอมรธารา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายนวพล แลบุญมา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๙๔
เด็กหญิงพัชรีพร อ่อนคำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๙๕
เด็กหญิงชุติมณฑน์ แก้วเขือน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงปยธิดา ไชยวุฒิ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายสุริยา กาลศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๙๘
เด็กชายกฤษฎา กันทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายวรพล สะบันงา

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายพิเชษ เนืองชมพู

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๐๑
เด็กชายวันพญา สุนันต๊ะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงธิราวรรณ แสนงาม

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงสุกัญญา สมบัติ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๐๔
นายเฟงเฟ ยับ

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๐๕
เด็กชายนัทธพล จักรใจ

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายเกียรติคุณ มูลมณี

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายธวัชชัย พันธุ

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๐๘
นายกรวิชญ์

สุทธิธัญญะลักษณ์ ๒๙/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๐๙
นางเรณู แก้วเขือน

่

๑๙/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๑๐
นางกุหลาบ อินคำเชือ

่ ้

๒๙/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๑๑
นางสาววันเดือน แสนบุญยืน

๒๑/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๑๒
เด็กชายทวีวุฒิ ไวยะกา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๑๓
เด็กชายสิริรัฐภูมิ อดทน

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๑๔
เด็กหญิงอารยา เมืองมูล

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๑๕
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เตยทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๑๖
เด็กชายดุลยวัตร ใจดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๑๗
เด็กชายภานุวัฒน์ จักรใจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๑๘
เด็กหญิงศิริกานต์ ยะภักดี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๑๙
เด็กหญิงฐิตาพร แก้วเขือน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงบุปผา บุญมี

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๒๑
เด็กหญิงญาณภัทร อินคำ

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๒๒
เด็กหญิงธีราภรณ์ ไชยรัตน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๒๓
เด็กชายพีระพัฒน์ บัณชญานนท์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๒๔
เด็กชายภูณทรัพย์ วงศ์ษา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๑๒๕
เด็กชายธนัชชา อินต๊ะมา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๒๖
เด็กหญิงธันยพร วงศ์ษา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๒๗
เด็กชายพฤทธชาติ แซ่ยัง

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๒๘
เด็กหญิงภัสชลิตา คีรีแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๒๙
เด็กหญิงลานนาวดี พรมสี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงสาริยา ทิรากร

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๓๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เปงเรือน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๓๒
เด็กชายธนชัย บรรจุแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๓๓
เด็กชายธนาดุล หน่อคำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๓๔
เด็กชายวทัญู ปญญาช่วย

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๓๕
เด็กชายพิชัยภูษิต ภิราษร

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ นุชนาช

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๓๗
เด็กชายถิระศักดิ

์

ชัยรัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๓๘
เด็กชายอัคบาร์ อาลี อหมัด อหมัด นา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๓๙
เด็กชายฮาดี อาลี

อหมัด อหมัด นา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๔๐
เด็กชายวันชัย อนุชล

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๔๑
เด็กชายดุลลาตีฟ พิริยะพาน

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๔๒
เด็กหญิงขวัญชนก สุทธแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๔๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปญญาช่วย

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๔๔
เด็กชายชนาวัฒน์ ต๊ะแดง

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๔๕ เด็กหญิงประกายเพชร
ซองดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๔๖
เด็กหญิงมนัสชนก วงค์ษา

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๔๗
เด็กหญิงเบญจพร สุขโต

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๔๘
เด็กหญิงกุลธิดา ศรีหมืน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๔๙
เด็กหญิงศิวนาถ จันทร์ทา

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๕๐
เด็กชายสรรพวัต ปดศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๕๑
เด็กหญิงสุนิสา สมสวัสดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๕๒
เด็กชายอานนท์ ตันใจ

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๕๓
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สุขเกษม
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๕๔
เด็กหญิงโชติรส โพธิวัน

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๕๕
นางสาวกานต์ธีรา หมอกมืด

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๕๖
นายกิตติภูมิ สมสวัสดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๕๗
นางสาวณัฐรุจา อินทร์ชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๕๘
นายธนทอง สุภาวงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๕๙
นางสาวพิชยา วรรณา

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๒ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๑๖๐
นางสาวสุวนันท์ บุญยืน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๖๑
นางสาวเพชรไพลิน จันคำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๖๒
นางสาวจุธาพร คล้ายท่าโรง

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๖๓
นายธัญพิสิษฐ์ เกตุแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๖๔
นายธีรภัทร์ กิงลังกา

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๖๕
นางสาวนริศรา ศรีจุมปา

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๖๖
นางสาวภญิดา วงค์ษา

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๖๗
นายวระวิทย์ แสนใจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๖๘
นายวรุพงษ์ ทรายหมอ

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๖๙
นางสาวศศิวิมล อินต๊ะวงค์

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๗๐
นายศุภอัฌซ์ ย้อยดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๗๑
นางสาวศุภัชญา สังขะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๗๒
นายสัณหเจต ทำชาวนา

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๗๓
นางสาวอรประภา กิจพิทักษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๗๔
นางสาวเจนจิรา กาบแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๗๕
นางสาวสิริรัตน์ ปญญาช่วย

๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๗๖
นางสาวสุกัญญา สาลีธรรม

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๗๗
นางสาวสุพร นวลลังกา

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๗๘
นางสาวตวิษา มูลทาทอง

๓๐/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๗๙
นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืน

๒๒/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๘๐
นายศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์

๐๕/๑๐/๒๕๒๐
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๘๑
เด็กชายอนุรักษ์ อินต๊ะปญญา

๑๙/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๘๒
เด็กหญิงพรสุดา อัมเรศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๘๓
เด็กชายวสันต์ กัญญาเดช

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๘๔
นายประมวล แสงแก้ว

๒๐/๕/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๘๕
นางสาววิจิตรา ชัยปญหา

๒๑/๗/๒๕๓๒
โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๘๖
นางสาวราตรี วงศ์ชัย

๑๓/๔/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๘๗
นางสาวจุฑภรณ์ สมควร

๒๑/๕/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๘๘
เด็กหญิงกุลณัฐ ยาวิเลิง

๑๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๘๙
เด็กหญิงฑิฆัมพร เวียงแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงสุพาพร แซ่ว้า

๒๙/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๙๑
เด็กหญิงศันสนี แซ่เล่า

๑๘/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๙๒
นางสาวบุษบงค์ ชัยธรรมกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๙๓
เด็กชายวีรภัทร ภาระกุล

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๙๔
เด็กหญิงพรทิพย์ เกสรพิทยาพงษ์

๒๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๑๙๕
เด็กหญิงธนัยพร วงศ์บุญชัยเลิง

๑๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่เฮ่อ

๒๒/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๙๗
เด็กหญิงพรรณี บุญศรี ๘/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๙๘
เด็กหญิงเยืยม

่

บุญมา
๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๕๙/๒๑๙๙
เด็กหญิงจุฬารัตน์ รักสว่าง

๑๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงนุสรา เกสรพิทยาพงษ์

๑๓/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๐๑
นายสุพจน์ ปญญา

๑๒/๖/๒๕๒๔
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๐๒
นายวรเดช แซ่พ่าน

๒๗/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายวทัญู ศรพัฒนาจิตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงดลพร สมควร ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงสุจิตรา มาริศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงกัญจารภา แซ่พ่าน

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงเข็มมิกา บุญเจิง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงจิราพร แซ่ย่าง ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงประกายดาว สุริยะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องกอก
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๕๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายพงษ์ศิริ ทิพย์ฤทัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๕๙/๒๒๑๑
นางสาวนิภาพร แก้วรากมุข

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๑๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

เทพวงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๑๓
เด็กชายสิปปภาส ปนใจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๑๔
เด็กชายยุธยา โมคอรชร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๑๕
เด็กชายจีรวัฒน์ เผ่าคำ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๑๖
นางศิริพร บุญพรม

๓/๑๒/๒๕๑๘
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๑๗
เด็กหญิงกนกพร งามแดง

๒๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๑๘
เด็กชายกรธวัช พันชน ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๑๙
เด็กหญิงจินดาลักษณ์ ตุ้ยสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงณัฐริกา สวัสดี ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๒๑
เด็กชายธราเทพ ใจยา ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๒๒
เด็กหญิงธัญวรัตม์ รักคำ

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๒๓
เด็กหญิงสุทัตตา รักไม้ ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๒๔
เด็กชายอธิชา ศรีกันชัย ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๒๕
เด็กหญิงอิชยา ประมูลทรัพย์ ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๒๖
เด็กหญิงขวัญฤทัย กาวีวน ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๒๗
เด็กชายครรชิตพล หาญจริง ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๒๘
เด็กชายจีระศักดิ

์

ตาคำ
๒๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๒๙
เด็กหญิงชัชมาพร รักขัน

๓๐/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  
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ชร ๓๕๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายทรงวุฒิ ก่อสร้าง ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๓๑
เด็กหญิงธัญชนก ปนจาม ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๓๒
เด็กหญิงธีรกานต์ ไชยกุล ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๓๓
เด็กชายธีระพงษ์ พรมรักษา

๒๐/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๓๔
เด็กชายนันทวัฒน์ บุญตัน

๒๓/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๓๕
เด็กหญิงนันทิชา รัตนะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๓๖
เด็กหญิงนิภาดา เลิศธะนะไชย

๑๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๓๗
เด็กหญิงพรรัมภา ขำเจริญ

๑๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๓๘
เด็กชายภูริณัฐ นายด่าน

๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๓๙
เด็กชายยศกร ใจเขือน

่

๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายวีรภัทร หลักคำ ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๔๑
เด็กชายศุภกร จินดาธรรม ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๔๒
เด็กหญิงสุทธิดา รักนา

๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๔๓
เด็กชายอธิป ชาติประทุม

๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๔๔
เด็กชายอภิวิชญ์ อาจขำ ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๔๕
เด็กหญิงเขมิกา รัตนะ ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๔๖
เด็กชายเนติธร ปจคา

๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๔๗
เด็กชายโอรส ไพศาล

๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๔๘
เด็กชายไกรวิชญ์ ทำการ

๑๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๔๙
เด็กหญิงกมลทิพย์ กันทับ

๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงกรณิการ์ เจ้าส่ง ๔/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๕๑
เด็กชายจักรินทร์ ก่อสร้าง

๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๕๒
เด็กหญิงชลธิชา พลซา

๑๙/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ รักพ่อ

๑๗/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๕๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ อุทธิยา

๒๐/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๕๕ เด็กหญิงปพิชญาภรณ์
ชัยชะนะ ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๕๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา ชินพา ๘/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๕๗
เด็กหญิงวันดี อินวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๕๘
เด็กชายวีระพงษ์ ใจใชย ๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๕๙
เด็กหญิงวีรินทร์ มีต่อรุ่งเจริญ ๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงศุภานัน รู้ทำนอง

๒๕/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๖๑
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ กันทะสอน

๑๙/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๖๒
เด็กชายอชิรชาญ กันทะสอน

๑๐/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๖๓
เด็กหญิงอภิญญา เหล่ากาวี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๖๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ ธะนะแก้ว

๓๐/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  
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ชร ๓๕๕๙/๒๒๖๕
เด็กหญิงอริศรา ทะระมา ๘/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๖๖
เด็กหญิงอารายา สวยงาม ๑/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๖๗
เด็กหญิงเกศินี บุญยัง

๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๖๘
เด็กหญิงเมธาวี คลังยา

๑๙/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๖๙
เด็กชายจักรภัทร แสนค่ายแก้ว

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๗๐
เด็กชายชินดนัย ยอดแก้ว

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๗๑
เด็กหญิงกมลชนก ตาสิทธิ

์

๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๗๒
เด็กหญิงวรัญญา พิจราณ์ ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมรักษา

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๗๔
เด็กชายภูริพัฒน์ อินต๊ะวิภาค

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๗๕
เด็กหญิงขวัญชนก ไชยอุดม ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๗๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คิดดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๗๗
เด็กหญิงธมลวรรณ โชคชัย ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๗๘
เด็กชายธีรพงษ์ ไชยศรี ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๗๙
เด็กชายวรเมธ ข้าวกำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงธนาภรณ์ ศรีกันชัย

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๘๑
เด็กหญิงพิชญธิดา นันทเสน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๘๒
เด็กหญิงวรัชยา แสงเมือง

๒๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๘๓
เด็กชายกิตติธัช ปนตาคำ ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๘๔
เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วมาลา

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๘๕
เด็กชายจริยพงศ์

ไพลบลูย์ศรีนครา
๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๘๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ นิระผาย

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๘๗
เด็กหญิงทิพย์ติยา คิดดี ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๘๘
เด็กหญิงธัญสินี ปอตา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๘๙
เด็กชายภูพยัคฆ์ สุใจยา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๙๐
เด็กหญิงกนกอร วงศ์กองแก้ว ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๙๑
เด็กหญิงกัญญาภัทร จะติ

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๙๒
เด็กหญิงปริชญา ผิวผ่อง

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๙๓
เด็กหญิงนาราภัทร ลือบางใหญ่

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๙๔
เด็กชายวิษนุพงค์ สมปนวัง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๙๕
เด็กชายธนภัทร อินต๊ะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๙๖
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๙๗
เด็กชายสิทธิพล แก้วเนตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๙๘
เด็กหญิงกานติมา กาวีละ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๕๙/๒๒๙๙
เด็กหญิงกัลญารัตน์ ใหญ่ยิง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงจิดาภา จินะศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงฉัตรสุดา ทะนวน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๐๒
เด็กหญิงนันทิวา ยศประเสริฐ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงนลินภา จอมมงคล

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงเบญญภา วงค์คำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๐๕
เด็กหญิงณัฐวดี รู้หาเงิน

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงเมธาพร กิงก้าน

่

๘/๑๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงศุภิสรา เมืองอินทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๐๘
เด็กชายพันธวัช ทองน้อย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงศศิชา สุขเกษม

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๑๐
นางสาวกันยาภัค บุญพิมพ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๑๑
นางสาวกาญจนา ธนาวุฒิชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๑๒
นายรัฐศาสตร์ บุญมา

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๑๓
นางสาวอนันตญา นัยติบ

๊

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๑๔
นายอภิชิต ชาวเหนือ

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๑๕
นายจักรพงศ์ อังคะปาน

๑๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๑๖
นายนรากร มูลพลึก

๑๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๑๗
นางสาวพัชราพรรณ์ นัยติบ

๊

๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๑๘
นางสาวศุภรัตน์ ดอนจันทร์โคตร

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๑๙
นางสาวหนึงฤทัย

่

อุ่นใน
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๒๐
นางสาวหยาดนำฝน ท่าดีสม

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๒๑
นางสาวอธาวดี ศรีวงค์จันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๒๒
นายอัครเทพ ทองใบ

๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๒๓
นางสาวอาทิตยา ศรีพรม

๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๒๔
นางสาวเสาวนีย์ กิติมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๒๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แซ่ลี
๒๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๒๖
เด็กชายอชิตพล รุ่งกสิกิจ

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๒๗
เด็กหญิงพัสลดา จงอาจกลาง

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๒๘
เด็กหญิงปาริชาต แซ่จ๋าว ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๒๙
เด็กหญิงสุธาทิพย์ แซ่จ๋าว

๒๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๓๐
เด็กชายพันธกานต์ แซ่ลี

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนงาม สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๓๑
เด็กชายกีรติ คำปาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงาม สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๓๒
เด็กชายธนวัต แซ่เติน

๋

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนงาม สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๓๓
เด็กชายเจษฎา แซ่เติน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนงาม สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๓๔
เด็กชายธนกฤต บุญละออง

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนงาม สันต้นม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๓๓๕
เด็กชายจักรรินทร์ ประมะวงค์

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนงาม สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๓๖
เด็กชายธนิก ปญญาฟู

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนงาม สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๓๗
เด็กชายสุชานนท์ ปนใจ

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนงาม สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๓๘
เด็กหญิงเจียระไน ชัยโชติศิริ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนงาม สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๓๙
เด็กหญิงกิงเพชร

่

ช่างปด ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนงาม สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงพรภิรมย์ ฟุงสกุลเสรี

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนงาม สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๔๑
เด็กหญิงภัทรธิดา แซ่ลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงาม สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๔๒
เด็กหญิงหนึงฤธาร

่

แซ่พ่าน ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนงาม สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๔๓
เด็กชายวรพล จาจุมปา ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๔๔
เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์แก้ว

๒๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๔๕
เด็กชายอัศวภูมิ เต็นยะ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๔๖
เด็กชายณัฐพงษ์ จาจุมปา

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๔๗
เด็กชายธนงศักดิ

์

อุ่นเรือน ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๔๘
เด็กชายรัฐภูมิ วงค์หาญ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๔๙
เด็กชายกฤชณัท ชัยสีวี

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๕๐
เด็กชายศึกฤทธิ

์

อินต๊ะประสิทธิ

์

๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๕๑
เด็กชายพชรธร สุขแก้ว

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๕๒
เด็กชายสุทธิพงษ์ อินต๊ะ

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๕๓
เด็กชายชัยวัตร แรงจินะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๕๔
เด็กชายรัฐภูมิ สินใจ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๕๕
เด็กชายภานุพงศ์ ธงสวัสดิ

์

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๕๖
เด็กชายภีรพัฒน์ ศรีพรม

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๕๗
เด็กหญิงอาทิตย์ติยา อุทธิยา

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๕๘
เด็กหญิงจิตรลดา โพธา

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๕๙
เด็กหญิงนำฝน เทพยุหะ ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงนิพาดา เหลือผล

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๖๑
เด็กหญิงนูรูลฟาติฮะฮ์เบนตี

่

ซูแคฟลี ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๖๒
เด็กหญิงจิดาภา เพชรคำ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๖๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ หล้าธิ

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๖๔
เด็กหญิงเกษมณี ศรีจันทร์

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๖๕
เด็กหญิงณัฐริกา เขือนขัน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๖๖
นางพิมพ์ศิริ พรมมา

๗/๑๐/๒๕๒๕ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๖๗
นายธรรมรัตน์ นามศิริ

๙/๑๐/๒๕๓๘ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๖๘
นางสาววราพร แซ่พ่าน

๒๘/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๖๙
นางสาวเบญจวรรณ กันธิยะ

๒๒/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๓๗๐
นายธนากร ปงยานะ

๑๒/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๗๑
นางสาวทัศยีย์พันธ์ วชิรธารร่มเย็น ๖/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๗๒
นางสาวยลรดี หลึกอ่อน

๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๗๓
นางสาวเสาวลักษณ์ เจ้าเล่ห์ดี

๑๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๗๔
นางสาวณัฐกฤตา ไร่กันทา

๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๗๕
เด็กชายสัณหณัฐ คำกลาง

๑๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๗๖
เด็กหญิงพีรดา กาวี ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๕๙/๒๓๗๗
เด็กหญิงกรวิกา ภูแว่น

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๗๘
เด็กหญิงชนกานต์ กันทะวงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๗๙
เด็กหญิงธฤษวรรณ เครือสาร

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ณวรรณ์เล

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๘๑
เด็กหญิงประภัสสร เจตะนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๘๒
เด็กชายธนพนธ์ วงค์ตันกาศ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๘๓
เด็กชายธนวินท์ เปยมสมบูรณ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๘๔
เด็กหญิงกุลณัฐ มีจุ้ย

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๘๕
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ นันตัง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๘๖
เด็กชายวสันต์ ชมมาลี

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๘๗
เด็กหญิงเมษา กาเส็มส๊ะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๘๘
นายชนินทร ใจผูก

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๘๙
นายเจษฎา นันตา

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๙๐
นายเพชรายุธ เจริญวงศ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๙๑
นายไพรสน บุตรมี

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๙๒
นายพัชรพล จันแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๙๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พิมลรุ่งเรืองกุล

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๙๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงค์คม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๙๕
เด็กหญิงชญานี นันต๊ะภาพ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๙๖
เด็กหญิงณิชาภัทธ สายเครือทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๙๗
เด็กชายธีรภัทร์ ใจผูก

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๙๘
เด็กหญิงนภัสสร ปนตา

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๓๙๙
เด็กหญิงนภิสา ปนตา

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงนรีกานต์ กอนแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงพรรณิภา ชัยชนะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๐๒
เด็กชายพิธิวัฒน์ พิทักษ์สงค์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงภัทสุดา ชัยพนัด

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายวรากร ชัยพนัส

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๔๐๕
เด็กชายวินัย ใจมูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายวีรวัฒน์ ถาแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายสุภัทร โสตะกุล

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายไชยวัฒน์ เอกศิริ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายนราธร สายปาน

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๑๐
เด็กชายกรวิชญ์ ชุ่มฟอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๑๑
เด็กชายกิตติกร เชือเมืองพาน

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๑๒
เด็กหญิงขวัญสุดา สุขผ่อง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๑๓
เด็กชายชัยชนะ ใจจ้อย

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๑๔
เด็กชายชัยวัฒน์ วงศ์สอน

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๑๕
เด็กชายธีระพงษ์ บุญติบ

๊

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๑๖
เด็กชายนนทวัฒน์ สายหล้า

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๑๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ ชุมภู

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๑๘
เด็กชายวงศ์วานิช สุทธนู

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๑๙
เด็กหญิงสุนิสา เรือนอิน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงจิณห์นิภา เด็ชคุณมาก

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๒๑
เด็กหญิงชลาลัย อินต๊ะถา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๒๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

มโนวงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๒๓
เด็กหญิงธัญชนก ฟกก่าเขียว

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๒๔
เด็กหญิงธัญชนก โยแสง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๒๕
เด็กหญิงธิตยา แก้วอ้าย

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๒๖
เด็กหญิงนวพร เมืองน้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๒๗
เด็กหญิงพรนภัส สายนำเย็น

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๒๘
เด็กหญิงพรนภัส แก้วน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๒๙
เด็กหญิงพิชาพร บุตรมี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๓๐
เด็กชายอดิรุจ หาญเลิศ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๓๑
เด็กหญิงอริศรา งามเจริญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๓๒
เด็กชายโสภณ เสนาธนศักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๓๓
เด็กชายอภิวิทย์ รัตนพฤกษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๓๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีออน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๓๕
เด็กชายฉัตรเกล้า ธิเลิศ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๓๖
เด็กหญิงณปภา จินดาวงค์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๓๗
เด็กหญิงนาถนรี สีสด

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๓๘
เด็กชายพุทธิพงศ์ สมปาน

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๓๙
เด็กชายมงคล มาเยอะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงจารุพร เชือเมืองพาน

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๔๑
เด็กชายทรงศักดิ

์

นวลแดง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๔๒
เด็กชายนรินทร์ ต๊ะเจริญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๔๓
เด็กชายปฏิภาณ มณียศ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๔๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ เปงตึง

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๔๕
เด็กหญิงอนัญญา สีนิล

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๔๖
เด็กชายจิรวัฒน์ เท้าอินต๊ะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๔๗
เด็กหญิงจุฑามาศ สุรินธรรม

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๔๘
เด็กชายภานุพงศ์ จอกแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๔๙
เด็กชายไกรวิชญ์ กลับพิงค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงณัฐริกา แสนสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๕๑
เด็กหญิงพรทิพา ธิติธเนศวร

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๕๒
เด็กชายอภิวัฒน์ มาลา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๕๓
เด็กหญิงกชกร กิติมา

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๕๔
เด็กชายกิตติชัย จ๋อมแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๕๕
เด็กชายก้องภพ ราชคม

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๕๖
เด็กชายจักรินทร์ พรมมา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๕๗
เด็กหญิงจิราวรรณ มีจันทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๕๘
เด็กหญิงชนิดาภา กามะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๕๙
เด็กหญิงชลิตา สายอุปราช

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๖๐
เด็กชายชัยชาญ สมบัติ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๖๑
เด็กหญิงชุติมันต์ สิงห์รัว

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๖๒
เด็กหญิงญาณิการ์ คำมูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๖๓
เด็กชายฐิติศักดิ

์

สอนชิต
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๖๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ติณรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๖๕
เด็กชายณัฐกร จองคำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ อุฤทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๖๗
เด็กชายธนภัทร ทองคำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๖๘
เด็กหญิงธัญทิพย์ ทองแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๖๙
เด็กหญิงธันยพร กันทะเนตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงธันย์ชนก อุดจ๊ะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๗๑
เด็กชายนครินทร์ ธรรมเสน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๗๒
เด็กหญิงนงนภัส วหาโร

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๗๓
เด็กหญิงนภาภัทร ไชยคำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๗๔ เด็กหญิงประกายกานต์
สุกรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๑ / ๘๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๔๗๕
เด็กหญิงปญญาพร มังมี

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๗๖
เด็กชายพชร เชาว์ชาญชัยกุล

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๗๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน วรรณสว่าง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๗๘
เด็กชายพัชรพล เรือนแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๗๙
เด็กชายภาสกร โยธา

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๘๐
เด็กชายภูริภัสสร์ เมืองมูล

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๘๑
เด็กชายภูริวัฒน์ นามะยอม

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๘๒
เด็กชายภูวรินทร์ จิระรังษี

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๘๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ กันทา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๘๔
เด็กชายวรวิทย์ อุโมง

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๘๕
เด็กชายวสุพล ใจมาลา

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๘๖
เด็กหญิงวันทิตา ธรรมเสน

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๘๗
เด็กหญิงศศิกานต์ วังสมบัติ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๘๘
เด็กหญิงศศิกานต์ หลวงสุภา

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๘๙
เด็กหญิงศิริพร ม้าแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงสรินทิพย์ สุริยะวงศ์กุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๙๑
เด็กชายสิรดนัย ก๋าวิน

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๙๒
เด็กชายสิรพงษ์ ตันตะปาล

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๙๓
เด็กหญิงสุชาดา อุดสุข

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๙๔
เด็กหญิงสุปรียา เชือเมืองพาน

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๙๕
เด็กหญิงสุวนันท์ มณีเพชร

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๙๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

แสงวรรณ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๙๗
เด็กหญิงอธิชา กันหาประกอบ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๙๘
เด็กหญิงอัจฉริยา ปนปา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๔๙๙
เด็กหญิงเจนจิรา ดำรงไทย

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงใบเฟร์น พรมตัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายไตรภพ ยืนยงวนานนท์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ต๊ะวรรณ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ อวดสุข

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๐๔
เด็กชายคมเพชร คนเก่ง

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายจิรภาส ศรีดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๐๖
เด็กชายจิระวุฒิ หมุดปอ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงจิราพัชร สังวาลไพร

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงชณัฐดา โปธิ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงชนากานต์ พันธุ์วิริยะเวช

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๒ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๕๑๐
เด็กชายชยานนท์ บุญตนาชัย

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๑๑
เด็กชายธวัชรัตน์ สอนชัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๑๒
เด็กชายธีรโชติ ดวงคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๑๓
เด็กหญิงบุษกร ตาดสุวรรณ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๑๔
เด็กชายพงศกร ใจเรือน

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๑๕
เด็กชายรักชาติ จำปานคร

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๑๖
เด็กชายรัฐธรรมนูญ อินประเสริฐ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๑๗
นายวิศรุต ชมภูวงศ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๑๘
เด็กชายศรุต ศรีเภ้า

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๑๙
เด็กชายอิทธิพล ทองยะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๒๐
เด็กชายเกษมพันธุ์ ปญญาหลง

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๒๑
เด็กหญิงสุวิชาดา นามวงค์

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๒๒
เด็กหญิงฐิติชญา ยอดแก้ว

๒๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๒๓
เด็กหญิงรัตติกาล อกใจ

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๒๔
เด็กชายอนุพงศ์ แมดเมือง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๒๕
เด็กชายกฤษฏา ราชคม

๒๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๒๖
เด็กชายเจษฏาพร หล้าแก้ว

๒๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๒๗
เด็กชายฉัตรชัย อุโมงค์

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๒๘
เด็กหญิงรัตติกาล กันทะเปง

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๒๙
เด็กหญิงวันทนี อุโมงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงวิไลพร มอยนา ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๓๑
เด็กหญิงกิตติยาพร ท้าวนารินทร์

๒๗/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๓๒
เด็กหญิงกัลยา กันทาเขียว

๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๓๓
เด็กหญิงนภัสสร เตชะอ้าย

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๓๔
เด็กหญิงนฤมล นิลคง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๓๕
เด็กหญิงอรพรรณ ชัยวุฒิ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๓๖
เด็กหญิงอัญมณี สิทธิแปง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๓๗
เด็กหญิงนัทธ์หทัย อภิพรภูริพัฒน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๓๘
เด็กหญิงปาริชาติ กาวิโล

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๓๙
เด็กหญิงอุทัยวรรณ แม้นเจริญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงเบญญาภา ของงาม

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๔๑
เด็กชายณัฐกรณ์ เจียรวรชัย

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๔๒
เด็กหญิงพิมพกานต์ จันทาพูน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๔๓
เด็กหญิงธนัญญา ประกาสิทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๔๔
เด็กชายอรุณโรจน์ ตันติบ

๊

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๓ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๕๔๕
นางสาวจิณัฐชา อาทรประชาชิต

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๔๖
นางสาวนริศรา ปนยศ

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๔๗
นายนิตินัย ใจโลกา

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๔๘
นางสาวปยฉัตร ไชยราช

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๔๙
นางสาวสิตานันท์ รัตนะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๕๐
นางสาวจุฑามาศ ขัดทรายขาว ๒/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๕๑
นางสาวชนินาถ ไชยยิถะ ๗/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๕๒
นางสาวณัฐนันท์ มาสุข

๑๖/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๕๓
นางสาวธิดารัตน์ ตานคำ ๓/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๕๔
นางสาวธิดารัตน์ เงินเศษ ๑/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๕๕
นายวิทยา เข็มสิทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๕๖
นางสาวสุรภา ธันยาจิรภัค

๑๒/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๕๗
นายเสกสรรค์ สามสี ๔/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๕๘
นางสาวอริศรา กันยา

๒๓/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๕๙
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ปญญาดี

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๖๐
เด็กชายธนพัฒน์ อุปการคำ ๖/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๖๑
เด็กหญิงรัตนากร พูลพิพัฒน์

๑๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๖๒
เด็กหญิงศิญาณี ยารังษี

๒๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๖๓
เด็กหญิงอรทัย บุตรสะอาด

๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๖๔
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์สนิท

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๖๕
เด็กชายเจษฎา บุญทา

๑๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๖๖
เด็กหญิงภัคจิรา จันธิมา

๒๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๖๗
เด็กหญิงมะลิวิลย์ เรืองประโคน

๑๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๖๘
เด็กชายอำมรัตน์ หลวงปน

๒๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๖๙
เด็กหญิงเมธาพร รุ้งดี ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๗๐
เด็กหญิงเรณุกา มาวิน ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๗๑
เด็กชายชฏายุทธ หลวงแก้ว

๒๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๗๒
เด็กชายชินดนัย ทองรส

๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๗๓
เด็กชายพลพิพัฒน์ เปลียนสุนทร

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๗๔
เด็กหญิงคณิศร ธะนะหมอก

๑๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๗๕
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ แก้วเมือง

๒๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๗๖
เด็กหญิงประพิชญา วงศ์อารินทร์

๒๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๗๗
เด็กหญิงปาณิสรา งามสมภาร

๒๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๗๘
เด็กชายหัตสกร บุญทา

๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๗๙
เด็กชายชนัญู อุ่นเรือน

๑๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๕๘๐
เด็กชายณัฐดนัย ติบปญญา

๊

๑๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๘๑
เด็กชายปรเมษฐ์ ช่างคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๘๒
เด็กหญิงบุศรา ใจโลกา ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๘๓
เด็กหญิงศิริภา นายกุม ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๘๔
เด็กหญิงสุทิชา อภิราช

๑๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๘๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ มณีวงศ์

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๘๖
เด็กชายพัสกร คำปน

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๘๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ ทายา

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๘๘
เด็กหญิงเมธาพร ประสพ

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๘๙
เด็กหญิงอัจฉราทิพย์ จอมปอ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงอนัญญา หลวงปน

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๙๑
เด็กชายพัชรพล เซอผะ

๑๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๙๒
เด็กหญิงเกตน์นิภา ก้อนจา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๙๓
เด็กหญิงนรินญา สุทธศิลป

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๙๔
เด็กหญิงวรนันทน์ ไชยกุล ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๙๕
เด็กหญิงวิภาวดี ธนะใจ

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๙๖
เด็กชายธีระภัทร แสนธิ

๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๙๗
เด็กหญิงกรรณิกรณ์ มีสา

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๕๙/๒๕๙๘
เด็กชายชาญชัย จันทร์กลาง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๕๙๙
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุคันธมาลย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายธันวา ลือดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๕๙/๒๖๐๑
เด็กชายธีรภัทร์ จันทร์เต็ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงปาริดา ปองพิมพ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงพรธิชา เชอมือ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงพฤติพร จอมบุญเรือง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงพัชราภา โทสิงห์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงพัชริดา โทสิงห์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงพิมพ์พิศา ปนนะสาร

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๕๙/๒๖๐๘
เด็กชายรฐนนท์ นามโคตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๕๙/๒๖๐๙
เด็กชายวัชรพงศ์ กายาสา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๕๙/๒๖๑๐
เด็กชายสิทธิพล ปอยอย

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๑๑
เด็กหญิงอาทิตยา กันหา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๕๙/๒๖๑๒
เด็กหญิงญาณกร ภูมิสีสว่าง

๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๑๓
เด็กชายณัฐวัตร บุญหนัก

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๑๔
เด็กหญิงปริณดา อันยิ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๖๑๕
เด็กหญิงมณชฎา ขาวบริสุทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๑๖
เด็กหญิงสตรีรัตน์ บิวยี

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๑๗
เด็กหญิงอรชร คำอ่อน

๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๑๘
เด็กหญิงเจนริรา แก้วฤาชา

๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๑๙
เด็กหญิงแสงนวล ส่วย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๒๐
เด็กชายก้องภพ ยางจา

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๒๑
เด็กหญิงจิราพร วิเศษ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๒๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธิไชยวงค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์จันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๒๔
เด็กหญิงนิตยา เชอมือ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๒๕
เด็กชายยศพันธ์ หริชัยกุล

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๒๖
เด็กหญิงสุชาดา วุ้ยยือ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๒๗
เด็กหญิงอาพอ เยซอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๒๘
เด็กหญิงอามู แลเชอะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๒๙
เด็กชายอิทธิพล ดวงศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๓๐
เด็กชายเจษฎา โหว่หยือ

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๓๑
เด็กหญิงมาริดา จะแส ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๓๒
นายพรพจน์ พงษ์กลาง

๐๙/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๓๓
นางสาวอำพร มาคา

๒๐/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๓๔
นางนภัทรพร บุญหลาย

๑๑/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๓๕
นางนารี จรัญอารีกุล

๑๓/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๓๖
นางสมนึก แก้วกันทะ

๑๗/๐๗/๒๕๐๔

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๓๗
นางธันญญา แก้วกันทะ

๑๗/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๓๘
นางบัวเหรียญ พรหมศิริ

๒/๑๒/๒๕๐๒
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๓๙
นางเฉีย แซ่ท่อ

๒๑/๐๑/๒๕๐๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๔๐
นางสาวจ่อ แซ่หว้า

๑/๐๑/๒๕๒๒
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๔๑
นางสาวสุพิชญา ใจคำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๔๒
นางสาวฤทัยรัตน์ ดับโศรก

๑๔/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๔๓
นางสาวอรัญญา โสธรอารี

๑๘/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๔๔
นางสาวยุวธิดา แซ่ย่าง

๒๒/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๔๕
นางสาวนุชจรี เกษตรสุขถาวร

๒๘/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๔๖
นางสาวเรวดี แก้วกันทะ

๕/๑๑/๒๕๓๕
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๔๗
นางสาวกัลยา พรมมา

๖/๐๔/๒๕๒๑
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๔๘
นายสุริยา กันทะเนตร

๑๒/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๔๙
นายไพศาล โมกขศักดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๖ / ๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๖๕๐
นายปรีชา กมลลาสน์โกมล

๑๙/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๕๑
นายเทียน คูมะณีวัน

๒๐/๐๔/๒๕๔๐
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๕๒
นายเอกรินทร์ อินคำ

๒๓/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๕๓
นายปฏิภาณ กันธนะ

๒๔/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๕๔
นายอนันต์ จันทะเรือง

๓๐/๐๙/๒๕๔๐
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๕๕
นายเจษฎา สักลอ

๔/๑๐/๒๕๒๑
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๕๖
นายสายัณห์ คำแสน

๕/๐๑/๒๕๒๙
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๕๗
นายซ้ง แซ่ซ้ง

๖/๐๓/๒๕๒๙
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๕๘
นายชัยวัฒน์ ชัยอักษร

๖/๐๖/๒๕๓๙
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๕๙
นางสาวกรรณิการ์ ไชยอินคำ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๖๐
นางสาวกรรณิการ์ พรหมแบน

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๖๑
นางสาวสุดารัตน์ โถยะโล

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๖๒
เด็กชายปรัชญา อำนาจศาล

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๖๓
เด็กหญิงเพ็ญลักษณ์ ทองจีน

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๖๔
เด็กหญิงภริตา ติบกันเงิน

๊

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๖๕
เด็กหญิงกุลธิดา มิงมิตรวัน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๖๖
เด็กชายภูธเนศ อำนาจศาล

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๖๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คำจ่าง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๖๘
นายสถิต วงศ์ษาฟู ๘/๘/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๖๙
เด็กหญิงกัลยา อิสา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๗๐
เด็กชายคมเพชร พรมปญญา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๗๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ วงค์แสนศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๗๒
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

บุญรสศักดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ขันติการ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๗๔
เด็กหญิงนิตยา จันทาวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๗๕
เด็กหญิงบัว แสงเฮือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๗๖
เด็กหญิงพนิดา ลาใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๗๗
เด็กหญิงพรนิภา ลาใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๗๘
เด็กชายอุทัย แสงหล้า

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๗๙
เด็กหญิงจ๋ามคำ ไทยใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๘๐
เด็กชายบุญแดง ไทยใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๘๑
เด็กหญิงวิราพร ปาลี

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๘๒
เด็กชายอภิชาติ จิตตธรรม

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๘๓
เด็กหญิงเกลวรินทร์ ศักดิแสน

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๘๔
เด็กชายเจษฏากร ดวงคิด

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๗ / ๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๖๘๕
เด็กชายณพลเดช เสนาวนา

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๘๖
เด็กชายวิล น้อยคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๘๗
เด็กหญิงศุภิสร แซ่หลิว

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๘๘
เด็กชายสมชาย ไชยราช

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๘๙
เด็กชายสมบูรณ์ ยอดผ่านเมือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงสุวนันท์ ปญโญใหญ่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๙๑
เด็กหญิงอุดมพรรณ พลศักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๙๒
เด็กชายอ๋องเมือง ทำดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๙๓
เด็กหญิงเหมยฟอง พรมดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๙๔
เด็กชายโสภณวิชญ์ แสนศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๙๕
เด็กชายไทยทอง สกุลดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๙๖
เด็กหญิงกฤษณา เมืองมูล

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๙๗
เด็กหญิงปูริดา แสงอินทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๙๘
เด็กหญิงพรสวรรค์ อุปนัน

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๖๙๙
เด็กหญิงภานุมาศ ชืนเมือง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงมะลิ ไทยใหญ่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๐๑
เด็กหญิงลีลาวดี อนุใจ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๐๒
นางสาวสวย สีวัน

๒๘/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๐๓
เด็กหญิงสาวิตรี น้อยคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๐๔
เด็กชายอนุชิต ปนศรีศักดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงอภิญญา ทาสอน

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๐๖
เด็กหญิงอริตา ปาเปาอ้าย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๐๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ติวรรณะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๐๘
เด็กชายเทป ไทยใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงจันทร์หอม ไทยใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงณัฏฐิชา วงค์คำลือ

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๑๑
เด็กชายณัฐพงษ์ เตจ๊ะวันดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๑๒
เด็กชายธิเบต อุตตะมา

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๑๓
เด็กชายนธินนท์ ธรรมเส็น

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๑๔
เด็กชายพิชชา ลาวิชัย

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๑๕
เด็กชายมีชัย ม่วงคำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๑๖
เด็กหญิงยุพิน น้อยคำ

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๑๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ยาวิชัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๑๘
เด็กหญิงสายทอง นายสาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๑๙
เด็กหญิงสิรี ไชยราช

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๘ / ๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงหญิง ไทยใหญ่

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๒๑
เด็กหญิงหอม วี

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๒๒
เด็กชายอาทิตย์ เมืองมูล

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๒๓
เด็กหญิงอ้อย เมืองดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๒๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๒๕
เด็กหญิงเทียนทอง ปากกา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๒๖
นายคำ ยาวิชัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๒๗
เด็กหญิงรัตติกาล นันทะนัด

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๒๘
เด็กหญิงศศิภา ขวาเมืองพาน

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๒๙
เด็กชายศุภกร แซ่หลิว

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๓๐
เด็กชายสุภณ ศรีวิชัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๓๑
เด็กชายอานนท์ คำแสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๓๒
เด็กชายธีรภัทร อุดไทย

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๓๓
เด็กชายพชรพล พยาราช

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๓๔
เด็กหญิงภูริชญา ทาวัง

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๓๕
เด็กชายสุทิวัส ไชยมณี ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๓๖
เด็กชายกมลพรรณ แซ่เตียว

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๓๗
เด็กหญิงจิราวรรณ ยอดวงศ์

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๓๘
เด็กหญิงชนิดา กาใจ

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๓๙
เด็กหญิงเนตรอัปสร ยะตุ๋น ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๔๐
เด็กชายยสินธร ชาวสวน

๑๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๔๑
เด็กชายจักรชัย สาธุพันธ์

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๔๒
เด็กชายดุลยภัทร์ โคตรบรรเทา ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๔๓
เด็กชายชินวัตร สมมณี

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๔๔
เด็กหญิงปาริมา ปราณีวงค์

๑๑/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๔๕
เด็กหญิงรุจิรา สีมาวงค์

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๔๖
เด็กหญิงฑัณฑิกา ลาโลด ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๔๗
เด็กชายเนวินทร์ วงค์อุทา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๔๘
เด็กชายวัชรพงศ์ ปตนัย

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๔๙
เด็กหญิงอภิสรา ไชยชนะ

๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๕๐
นางสาวชนิสรา มณีวรรณ์

๑๑/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่องหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๕๑
นางสาวธัญพิชชา เมืองคำ ๘/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่องหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๕๒
นายพีระพล สีอุดทา ๓/๗/๒๕๔๑ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่องหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๕๓
นางสาวพัชริญา มันกุง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่องหวาย  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๕๙/๒๗๕๔ เด็กหญิงณัฐวิกา เรียงสมุด ๑๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ร่องหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๕๕ เด็กหญิงสุคนธา โภคะ
๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ร่องหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๕๖ เด็กหญิงศิริประภา สีอุดทา ๑๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ร่องหวาย  

ชร ๓๕๕๙/๒๗๕๗ เด็กหญิงรุ่งทิวา ทะสา
๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ร่องหวาย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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