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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงราย  ภาค ๖

ส่งสอบ ๖,๘๑๗ คน ขาดสอบ ๑,๐๙๓ คน คงสอบ ๕,๗๒๔ คน สอบได้ ๓,๑๒๓ คน สอบตก ๒,๖๐๑ คน (๕๔.๕๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๐๐๑
นายจำลอง บุญปน ๗/๙/๒๕๒๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๐๒
นางวารุณี ฟาร์เมอร์ ๑/๘/๒๕๐๘

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๐๓
นางสาวภูรินธร แสนใจ

๒๖/๖/๒๕๒๓

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๐๔
นางวาสนา พินิจ

๓๐/๗/๒๕๑๙

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๐๕
นางสาววิไล ก้างยาง ๕/๙/๒๕๒๔

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๐๖
นางสาวศุลีพร กองพรม

๕/๑๑/๒๕๓๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๐๗
นายปฏิพัทธ์ บรรจง

๗/๑๒/๒๕๒๖

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๐๘
นางสาวกมลธิดา พรมภิบาล ๒๐/๘/๒๕๑๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๐๙
นางสุจิตราภา พันธ์วิไล

๒๓/๖/๒๔๙๙

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๑๐
นางสาวศุภกานต์ จันต๊ะนาเขต

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๑๑
นางตะวันฉาย

เฟองวัฒนาพานิช ๒๑/๔/๒๕๐๒
พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๑๒
นางสาวธนัญชนก วงค์ใส ๓/๘/๒๕๒๔ พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๑๓
นางสาวสุภาพร อินแก้ว

่

๒๗/๓/๒๕๒๖
พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๑๔
นางอาทิตยา ธีราทิตยกุล

๑๐/๓/๒๕๒๘
พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงชลพินท์ุ ศรีคุณ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงปุณยวีร์ เหลียมวัฒนา

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงศุภรดา มณีวรรณ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงศยามล มหาวุฒิ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงพนมพร สุวรรณ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงพรรณพัชร วงศ์เทพเตียน

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ลือลาภ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายณภัทร แจ่มหม้อ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายปริพัฒน์ ทรัพย์ประกิต

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายศิรชัช สร้างช้าง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑ / ๙๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงณัฐกฤตา ระวังศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงแพรวา สุวรรณคำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงจิณณ์ณิชา แสนเรือง

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงรักษิตา ขุนนคร

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ เชือศิริถาวร

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๓๐ เด็กชายเศรษฐานุวัฒน์
ติบมา

๊

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงศิรประภา รัตน์ชัยศิลป

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายพรมนัส อึงตระกูล

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงจิรัชญา เตชะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงศิรินดา จะเรียมพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงพาขวัญ เอียวเจริญลาภ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงพิชญธิดา สิริบุญยะพร

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงวรางคณา เภตรา

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงณัฎฐสุดา พงษ์วิเศษ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงศุภิสรา วงศ์ชัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงศิริพร แปงการิยา

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงธนภรณ์ แพทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๔๒
นางสาวภัณฑิรา โกมลวิจิตรกุล

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๔๓
นางสาวทิพย์ธัญญา จันต๊ะคาด

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๔๔
นางสาวภูชนิกานต์ มีสัตย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๔๕
นายพีรดนย์ พงศ์ชนานันท์

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๔๖
นายศตวรรษ ทาแกง

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๔๗
นางสาวธัญญพรรษ ถาหมี

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงเจตสุภา แก้วกันทา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงภานุมาศ อยู่อินทร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงสายรุ้ง ใสส่อง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายภควัต นันต๊ะรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายศรัณย์ ปญญาใจ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงนันทัชพร กันแก้ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงอรทัย ไวไธสง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงณัชชา ห้อธิวงค์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงชนานันท์ อินทะจักร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงพนัสนันท์ วงค์ยาง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สันธิ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงเขมิกา เชือเมืองพาน

้

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงชนัญธิดา เขยหัวคำ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงณัฐฐาติยา ภัทรดำรงฤทธ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงทักษพร บุญตัน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงปฐมาวดี นาชมภู ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงพลอยชมพู ดอนเมือง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงลักษมี รัตนะรุ่งรัศมี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงศุทธินี ใหม่อารินทร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงสุรีรัชญ์ มูลแดง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงปยธิดา ใจบังเงิน

้

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงฮานะ อิมานาคะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายธีวสุ กันทะสุข

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงธันจิรา ไชยยะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๗๒ เด็กหญิงปราณปริยา ครองมี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงนานาภัทร วิญญา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงศรุดา ริยาพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายธีรวิชญ์ ธิติอธิพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงภัคนันท์ น้อยวิหก

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงกันยรัตน์ ปญญาภาพ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงวราพร ขัตกันธา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๗๙
นายปอลต์ จรเกษ

๑๘/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงขนิษฐา ยอดยา

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงจิณห์จุฑา สุขจิตร

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงชุติมณฑน์ จันต๊ะนาเขต

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงอัมพวัน สุรินทร์ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงนำทิพย์ แซ่ย้าง

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงชรินรัตน์ ก๋าวี

๒๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายสุธี คำฟู

๑๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายธนาธร ศรีวิชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ใจบุญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๘๙
นางสาวขวัญกมล คำฟู

๒๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๙๐
นางสาวภูวนิดา สินมณี

๑๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงณัฐธิณี สิทธิขันแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงศศิลักษณ์ โตด้วง

๐๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงภูริชญา แหลมจัด

๒๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๙๔
นายชินนกร ขันทะพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓ / ๙๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๐๙๕
นางสาวชนิสรา ไวยะกา

๑๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๙๖
นางสาวนัฐทริกา ธรรมวงค์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๙๗
นางสาวดาริกา สิทธิขันแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๙๘
นางสาวสุกัญญา ชัยชมภู

๐๖/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๐๙๙
นายทักษ์ดนัย กุลดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๐๐
นายธนาวุฒิ สายฟาน

๐๙/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๐๑
นายธีร์ธวัช สุริยะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๐๒
นางสาวปรัสยาภรณ์ ชาวนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๐๓
นางสาวศกลวรรณ หายหัตถี

๒๒/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๐๔
นายอนรรฆนันท์ ภูเกตุ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๐๕
นางสาวเกวลิน ไพศักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๐๖
นางสาววรินทรา ทิพย์บุญชู

๐๒/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๐๗ นางสาวพรรณพฤกษา
จันทะแจ่ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๐๘
นายเจษฏา ชุ่มจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๐๙
นางสาวรสิกา ไชยวุฒิ

๒๓/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๑๐
นางสาวกัญญารัตน์ พุ่มแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๑๑
นายณัฐภัทร ถาบุตร

๑๙/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๑๒
นางสาวสุชาดา ศรีพรม

๐๗/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๑๓
นางสาวอัญชลี อินผัด

๐๙/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๑๔
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุทธปอก

๑๐/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๑๕
นางสาวเกษมณี นนทจิตต์

๒๒/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๑๖
นางสาววรางคณา ช่างลอย

๑๙/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๑๗
นายปฏิพล ปนวารี

๑๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๑๘
นางสาวอังคณา รุ้งดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๑๙
นายณชเล จันทพูน

๑๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๒๐
นางสาวภาสินี นามคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายปรีชา เฌอมือ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายธนพัฒน์ อาหยิ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงมณีนิล เฌอมือ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงเกวลี มาเยอะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงจันทนา โอยยือ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงณัฐวรา มาเยอะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงนวรัตน์ แซ่จ๋าว

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงชลันธร แซ่ฟอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายศักรินทร์ ไฟปลิว

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายธาราพจน์ แซ่ฟอง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายธัชพล ยอรึ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายสุชาย จะเด่อ

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายพิศักดิ

์

เฌอมือ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายอภิรักษ์ แซ่ลี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายสมชาย มือแล

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายศักรินทร์ ซือมือ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายธนกร อาหยิ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายพงศกร มาเยอะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงสุพัตรา จะเหมาะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงสุภาพร มือแล

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงอาหมี

่

อาจอ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๔๒
นางสาวชฏาพร อภิญญาวิศาล

๑๙/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๔๓
นางราตรี พันธ์จำเริญ

๒๑/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงบัณฑิตา คำแดง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงธัญชนก เกรียงพิทักษ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงศุภลักษณ์ นามอุ่น

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงธันวาพร หน่อแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงนำฝน ชมภูทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงปานตะวัน เอียมมาธุสร

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงนภาวรรณ นามยี

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายชัยมงคล ลาดคำ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงแพรวา ยาวิชัย ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงตุลยา ศรีบุญเรือง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายสมบุญ ลาทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงสุภาภรญ์ นามแดง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงภัทรจาริน ประดับ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงพัศญา พันสุภะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายวรวิชญ์ ประมวลศิลป

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายสาม สามนวล

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงมาลินี สมประสงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นามแปง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงอินทิรา อาจาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงฟองติบ

๊

ลาทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงพิมวดี วิสมล

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕ / ๙๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายสรณคมน์ ดวงสนิท

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายวุฒิกร ธนาคำ

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงพิมญาดา เชกอง ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงวิลาสินี สองอินทร์

๒๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงปนชุตา กองแก้ว

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงกัญญาณี เซลาวอม

๒๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงณัฐสุดา เขือนเพชร

่

๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงตาล อินคำ

่

๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงอัจฉรา ดีคำปา

๒๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๗๔
นางสาวบุษกร จะทอ

๑๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงลลิดา แสเจ

๒๘/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ปญบือ ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดู่ ปางลาว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๗๗
นางเตือนใจ ดิษยะกมล

๒๗/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโปงช้าง จำบอน  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายกิตติธัช เกตุแก้ว ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายจตุรงค์ กันทวี

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงจิรนันท์ เตจา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายชนกันต์ แก้วปน

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายชลณธี ไชยมงคล

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงดลยา คำเมทา ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายธีรภัทร นันตา ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ เครือปญญา ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่องเผียว ร่องเผียว  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงพิมพ์วิไล โพธิทา

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายพลวัต แยลูกู่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงแพทจิรา จันทาพูน ๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายสุชาติ แปแจกู่

๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๙๐
นางรัชนีย์ คำแดง ๑/๐๘/๒๕๐๑ วัดพุทธอุทยาน พุทธอุทยาน  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๙๑
นางนิตยา หงส์รพิพัฒน์

๑๙/๑๐/๒๕๐๑

วัดพุทธอุทยาน พุทธอุทยาน  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๙๒
นายน้อย สมบูรณ์ ๐/๐/๒๕๔๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๙๓
นายสมบัติ อาซอง ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๙๔
นายอภิสิทธิ

์

กระจ่างโชคสุข ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๙๕
นายชาตรี สนิทรัก ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๙๖
นายสุชาติ เมอส่อกู่ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๙๗
นายอาบูฮาเร็ง มือลอ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๙๘
นายประทิน หล้านอด ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๑๙๙
นายมอญ ลุงต๊ะ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖ / ๙๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๒๐๐
นายกฤษณะ ขันทะ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๐๑
นายอภิสิทธิ

์

อ้ายหลวง ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๐๒
นายไอ่เมือง ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๐๓
นายเจษฎา ศรีภมร ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๐๔
นายทศพร แก้วเพชร ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๐๕
นายบัณฑิตย์ ชาวไวสอ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๐๖
นายอาย่า แลเชอ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๐๗
นายอดิศักดิ

์

เลาหมี ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๐๘
นายอาฉ่า เมอแล ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๐๙
นายซียา ลามิน ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๑๐
นายณัฐพงษ์ คำตัง

้

๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๑๑
นายวุฒิกร แก้ววันดี ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๑๒
นายอนุชิต เชอกอง ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๑๓
นายอภิวัฒน์ ฤทัยแจ่มพิทักษ์ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๑๔
นายอ่อง ซาน มิน ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๑๕
นายชนะชัย แซ่พา ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๑๖
นายณฐพัชร แสนใจรัก ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๑๗
นายอาแฉะ มือปุกู่

่

๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๑๘
นายไพจิตร สัมผัสศิลา ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๑๙
นายไพโรจน์ เชอมือ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๒๐
นายลิบู จู่จา ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๒๑
นายวิชัย วัฒนาศักดิดำรง

์

๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๒๒
นายเจษฎา อู่ยือ

่

๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๒๓
นายธงชัย พานอูล ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๒๔
นายนิรุตติ

์

อินทโกสุม ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๒๕
นายมานัส พูลเกษม ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๒๖
นายอนุพล วงค์ใส่ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๒๗
นายชัยยุทธ เมืองใจ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๒๘
นายนภดล สันธิ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๒๙
นายศาสตรายุทธ สุขจิตร ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๓๐
นายเอกพจน์ สูจา ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๓๑
นายพิชิต เจริญทรัพย์ ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๓๒
นายสมชาย สมรูป ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๓๓
นายอุดม แซ่หยี ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๓๔
นายอัครชัย สมศรี ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  
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ชร ๓๕๖๐/๐๒๓๕
นายสากาเรีย มือลอ ๐/๐/๒๕๑๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๓๖
นายเสรี ดวงใจประเสริฐ ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๓๗
นายจำรัส ประมวล ๐/๐/๒๕๐๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๓๘
นายโลเก ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๔๙๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๓๙
นายจะแฮ จะก่า ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๔๐
นายวรสิทธิ

์

วงค์นภาไพศาล ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๔๑
นายสมชาย จะเสอ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๔๒
นายอาโย มาเยอะ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๔๓
นายวิศรุต แก้วยาใส ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๔๔
นายยะปา นาปอ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๔๕
นายลอเอ่อ หลอกจา ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๔๖
นายวีระชัย สากลกุลชัย ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๔๗
นายสุธี ต้องโพนทอง ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๔๘
นายธนารัตน์ โพธิสุข

์

๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๔๙
นายสมพงศ์ พัฒนสิงห์ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๕๐
นายศราวุฒ อ้ายเหมย ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๕๑
นายอาทิตย์ เทพอินทร์ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๕๒
นายภาคภูมิ อึงอือ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๕๓
นายยุทธ เบเชกู่ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๕๔
นายใส่ ยอดเมือง ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๕๕
นายปอ แซ่ว่าง ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๕๖
นายสมชิต สิงห์แก้ว ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๕๗
นายอาทิตย์

รายเรียงพันธ์พนา
๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๕๘
นายจะกอ ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๕๙
นายจาตุรงค์ โอบอ้อม ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๖๐
นายธีรยุทธ ทองดี ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๖๑
นายวัชระ คิดชอบ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๖๒
นายวิโรจน์ บัวงาม ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๖๓
นายวีระศักดิ

์

ยารังศรี ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๖๔
นายสุชาติ แซ่ลี ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๖๕
นายอินคำ ลุงยน ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๖๖
นายเอกชัย พลายแก้ว ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๖๗
นายธรดล ใจมะสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๖๘
นายชูชาติ ภิไชยวงค์ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๖๙
นายพรชัย ผิวนิวัฒน์ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  
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ชร ๓๕๖๐/๐๒๗๐
นายเก่ง พูลเพิม

่

๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๗๑
นายเฉลิมพล อุปมา ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๗๒
นายภูผา ยินดี ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๗๓
นายวสันต์ บุตรสุวรรณ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๗๔
นายจะตี ลาหู่นะ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๗๕
นายณัฐวัฏฒ์ หลำเจริญ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๗๖
นายวูต้า แซ่วู ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๗๗
นายฉี แซ่จาง ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๗๘
นายทัชพล อยู่ลือ ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๗๙
นายจะโล รักษาปา ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๘๐
นายอาเซอ แซ่เหว่ย ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๘๑
นายสือจิง แช่ลี ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๘๒
นายจำรัส อารีย์ ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๘๓
นายจะลอ แสงคะตา ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๘๔
นายทินกรณ์ หนันเรือง ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๘๕
นายผัด หมึนจะคา

่

๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๘๖
นายพิชัย อุทกภาชน์ ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๘๗
นายภัทรพงศ์ เนียมหอม ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๘๘
นายใส่ ยี เซ็น

่

ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๘๙
นายบุญฤทธิ

์

สังข์อินทรีย์ ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๙๐
นายประสิทธิ

์

อินทร์มงคล ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๙๑
นายฮาซอง อู่ยือ ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๙๒
นายธนาชัย หน้างาม ๐/๐/๒๕๑๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๙๓
นายเล่า แซ่ท่อ ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๙๔
นายอุ่น ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๙๕
นายมนต์ชัย ศักดิสูง

์

๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๙๖
นายอิทธิวัตร ดวงคำ ๐/๐/๒๕๐๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๙๗
นายพีร์นิทัศน์ เขือนเชียงสา

่

๐/๐/๒๕๐๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๙๘
นายอัษฎาวุธ ยศสุรินทร์ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๒๙๙
นายสุมล เวชวิฐาน ๐/๐/๒๕๐๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๐๐
นายเลิศชัย ปรีชารักษ์ ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๐๑
นายเอกชัย หม่อปอกู่ ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๐๒
นายเอกพงษ์ อรรถพลภูษิต ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๐๓
นายนพรัตน์ สร้อยแก้ว ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๐๔
นายยงวิทย์ อยู่เหย่อกุ่ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๓๐๕
นายสมชาย จะเด๋อ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๐๖
นายสมบูรณ์ เยอส่อ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๐๗
นายอารหลิว

่

แซ่ลี ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๐๘
นายทรงสิทธิ

์

คณานันท์สิน ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๐๙
นายอาจะ อาช้อง ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๑๐
นายแทนกมน ชูจิต ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๑๑
นายวรรณชัย อนุปม ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๑๒
นายสุทธิพงษ์ วิยะรัตน์ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๑๓
นายชิงชัย จะสือ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๑๔
นายณัฐพล สันติวรพิพัฒน์ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๑๕
นายประพันธ์ หมือแล

่

๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๑๖
นายจะกอ ลาหู่ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๑๗
นายจะนะ ใจจะมือ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๑๘
นายพีรัสม์ ยาวิชัย ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๑๙
นายจะหา จะปู ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๒๐
นายระพี ปานดี ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๒๑
นายธรณัส มโนวงค์ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๒๒
นายพิทักษ์พงศ์ วารีชมพู ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๒๓
นายไส่ตานหลู่ ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๒๔
นายคงกระพัน แซ่ล้อ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๒๕
นายธนัญกรณ์ พรรณพรหม ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๒๖
นายอาลอ เซอหมือ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๒๗
นายนิพนธ์ ยอดผ่านเมือง ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๒๘
นายมนย์ชัย ทิพย์ประสงค์ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๒๙
นายวีรภัทร เชอหมือ

่

๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๓๐
นายจะบู แซ่ซือ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๓๑
นายปงเงียะ

๊

ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๓๒
นายศุภลักษณ์ มหาดง ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๓๓
นายพิเชษฐ์ ธูปการะ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๓๔
นายเจียน

้

แซ่วัง

่

๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๓๕
นายยงยุทธ สุปญโย ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๓๖
นายอาทิตย์ นวลตระกูล ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๓๗
นายไกรสอน ชัยวงค์ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๓๘
นายเดช คำภีระ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๓๙
นายประเสริฐ

สถิตย์ปญญาวงค์
๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐ / ๙๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๓๔๐
นายณัฐภัทร ยามี ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๔๑
นายสุดเขต หาญทองไชย ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๔๒
นายสมชาย กาหะ ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๔๓
นายนิรุต อุตสาใจ ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๔๔
นายคมกฤษ พินิจ ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๔๕
นายธนสิทธิ

์

พูลศิริธนกานต์ ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๔๖
นายนเรศ บุญถา ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๔๗
นายมานิช อิสไมร์กุล ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๔๘
นายสายัณห์ สุเตนัน ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๔๙
นายเอกชัย พันธ์โสดา ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๕๐
นายวสันต์ แซ่หยี

่

๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๕๑
นายอำนาจ มันสด

่

๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๕๒
นายสุวิญชา

ชุม สาย ณ อยุธยา

๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๕๓
นายเด่นชัย วิบูลมงคลพร ๐/๐/๒๕๐๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๕๔
นายยาช่า จือเต๊าะ ๐/๐/๒๕๐๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๕๕
นายจำลอง ต๊ะคำ ๐/๐/๒๕๐๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๕๖
นางสาวฐามนี สงจนรูป ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๕๗
นางสาวนาจ้า วิลัย ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๕๘
นางสาวสุขุนัฏฐา สุดทิดา ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๕๙
นางสาวณิชานันท์ แซ่ลู่ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๖๐
นางสาววันวิสา รัตนวงศ์เจริญ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๖๑
นางสาวพรภิมล ศรีมูลผา ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๖๒
นางสาวมณิภา คำขจร ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๖๓
นางสาวแสงหล้า วุ่ยแม ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๖๔
นางสาวนิฏฐิกา เพ็ชรทะเล ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๖๕
นางสาวนิราภร กาไว ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๖๖
นางสาวนาลากา อภิพงศ์กวิน ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๖๗
นางสาวธนัชชา อินทรคำ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๖๘
นางสาวเปรมินทร์ วิญญาณ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๖๙
นางสาวรัตติกาล แก้วพรม ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๗๐
นางสาวชุติกาญจน์ อาหมิ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๗๑
นางสาวกรวิภา จันแปงเงิน ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๗๒
นางสาวสุปราณี ใจพรหม ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๗๓
นางนามี ลาหู่ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๗๔
นางสาวสุคนธวัลย์ ใจมา ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๓๗๕
นางสาวกัลยา มาเยอะ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๗๖
นางสาวดวงนภา จินดาธรรม ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๗๗
นางสาวณิชานันท์ ใจใส่ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๗๘
นางสาวอมรา ภัทรเกียรติขจร ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๗๙
นางกวินธิดา พนไพโรจน์ ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๘๐
นางสาวแชเอ๋อ อนันต์ปติชัยกุล ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๘๑
นางสาวนาบูหล้า ลาหู่นะ ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๘๒
นางสาวสาธิดา เบียเชกู่ ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๘๓
นางสาวพัชรี แสงจันทร์ฉาย ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๘๔
นางสาวอโนชา มณีทอง ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๘๕
นางสาวจิราภรณื ณ ลำปาง ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๘๖
นางสาวธนพร ชูเกาะทวด ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๘๗
นางเซียววู่ แซ่ยี ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๘๘
นางหมีชู อายิ ๐/๐/๒๕๑๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๘๙
นางปยาภรณ์ ปญญา ๐/๐/๒๕๑๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๙๐
นางนาลอ ลาหู่นะ ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๙๑
นางนาเหมย จะสอ ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๙๒
นางวีร์สราญ รินนายรักษ์ ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๙๓
นางนายอ ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๐๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๙๔
นางอนงค์ จันทาพูน ๐/๐/๒๕๐๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๙๕
นายเสริมศักดิ

์

สีมาพานิช ๐/๐/๒๕๐๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๙๖
นายสมพร ฐานะกิจ ๐/๐/๒๔๙๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๙๗
นายอาเลผ่า แสนขวาง ๐/๐/๒๔๙๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๙๘
นายจะสือ ปอมือ ๐/๐/๒๔๙๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๓๙๙
นายสมผัด บุญศรี ๐/๐/๒๔๘๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายหลงทอง นามแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ปางริมกรณ์  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงณัฐชยา ทองคำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ปางริมกรณ์  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงบุษยพร บุญรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ปางริมกรณ์  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงเหมยคำ ไทยใหญ่ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายรัฐภูมิ ร้องขันแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงลัดดา หมือแลกู่

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายศุภลักษณ์ ร้องคำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายอนุศร อาจอกู่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงมะลิ หม่อโปะกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงพมพ์วิมล ใจยะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒ / ๙๐
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ชร ๓๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายณัฐพล ปนตา

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายลาภิศ ยารังษี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายอริญชัย ลาดหอม

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงปภาวี ชัยยา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายเอกชัย ไชยะ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายนัฐชานนท์ กันทะดง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงอภิชญา ท่าเรือรักษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงชนาวดี เหมอนันต์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงอรทัย อุตะมะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงกชกร ใหม่จันทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายนวพล วงศ์ฝน

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายนันทวัฒน์ แสงศิริ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงมนัสวี ก๋องมี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงปาริชาต ดอนเนตร

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ดวงดอกมูล

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงชนากานต์ ทิมูลวัฒนากุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงชลธิชา ผัดกาศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายภูบดี บุญเลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงธิดาภรณ์ นางแล

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงพิสมัย ลิเมะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงสุวีรยา พาหา

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายพีรพงธ์ จันทาพูน

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายสัญญา สรวงชัยภูมิ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายอนุวัฒน์ รินฤาษี

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายธนพล อินทจักร

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงอรอนงค์ แสนสำราญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายโกสิยพงษ์ กันดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงโชติมา เพียรงาน

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงอันติมา จับใจนาย

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ฝูงกลิน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ พงค์ดอน

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายณทชัย โวยแมกู่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายสมชาย โวยแมกู่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายธนวัฒน์ ใจคำปน

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายธนากร ยือลึ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายศิวกร เชมือ

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายวีรภัทร วงษ์สลับ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายสุภวัฒน์ มาเยอะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงสุภาพร หมือสมบัติ

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงอรมณีรัตน์ เชหมือ

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงชาลิสา พิสัยเลิศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงสุดา พิลโยรฤทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงอลิสา หมือแลกู่

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงพัณณิตา อาจอ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงรัตนากร อาหยิ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงจิราภา อาหยิ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา เชอมือ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงธัญวรัตม์ จันทาคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายอนุรักษ์ โว่ยแม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงอภิชญา ปงยอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงศินัตน์ดา ทองวัชระ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายกิตติพงษ์ วู้ซือ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงลลิตา ยาแปงกู่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงสุดา หม่อโปะกู่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายสมชาติ เชอมือกู่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายณัฏฐวุฒิ กาญจนพิศิษฐ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายธนพล โวยแม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายสุรชาติ วุยแม

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายสมชาย เยช่อกู่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายวิศวะ ไตรมิตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงนิภาพร พรศรีสุขกุล

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงสุวนันท์ พรศรีจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงพัฒนรีย์พร ไร่เรือง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงศุภรัตน์ แลเฉอะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงเจนจิรา พิสัยเลิศ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงนันท์นพิน ชีหมือ

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายอายิ เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงอรณี เยอเบาะ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงอรนุช เยอแจะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงจินดารัตน์ เฌอหมือ

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงพิสมัย หม่อโปกู่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงมาลี มาเยอะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงเอสเทอร์ แบทู

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงภัคนา เมอแล

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายนิพนธ์ อยู่ลือ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายภัทรดนัย ลือราช

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายศักดิรินทร์

์

ห้วยไชย
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ชัยนิรันดร์กุล

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงปานัดดา แลเชอกู่

๓๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงอาสึ เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายชินดนัย พงษ์อนุรักษ์ภูมิ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายปฏิภาณ โวยยือ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายกิตติพงษ์ แลเฉาะกู่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายชุติพนธ์ นิยม

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายพงศกร แยส่อกู่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายสาริน มาเยอะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงวนิดา อ่วยมือ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงสุชาดา อาหยิ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงหมีเม

่

เชอกอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายอำนาจ แชตุกู่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายเจริญ เม่อโปะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายนิธิกร หมือแล

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายอาป หมือแล

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายสมพงษ์ โวยแมกู่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายวีรพัฒน์ ตาตัง

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายกอบชัย โปธา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายสมคิด เลเซกู่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายวรทัต ใจคำปน

๒๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายจารุพงศ์ พุทธภิญโญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงจิรนันท์ วิกิจสร้างสรรค์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงสุนารี โวยยือกู่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงขวัญจิรา ณ ลำปาง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงอรไพลิน โวยแม

๑๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายชวลิต แยซอยือ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายชวลิต วู้ซือ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงเจียมรัตน์ ยามเย็น

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายธีรพัฒน์ หมืนนาวัง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงวิภา เยอเบาะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายหล่อเจียง เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายทิวากร แซ่จ๋าว

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงสุจิตรา วิเศษพรงาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงนงนภัส ยาแปงกู่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายกิติการณ์ ผากาเกตุ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายมานพ มาเยอะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๒๔
นางสาวกนกวรรณ์ แชกอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงอาเตอ เหม่อแลกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๒๖
นางสาวอาเพีย เพอเชกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงกานดา ลาหู่นะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายภรัณยู มาเยอะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๒๙
นายภิทัก กิตติศัพท์โตมร

๑๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายมนสิช ดอนมูล

๑๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายอาผอง แชกอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงณัฐกมล มะโนรา

๐๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงบุแหย่ หมือโปะกู่

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงพิยดา มงคลชัยนิธิ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๓๕
นางสาวพิยดา วิเศษเงินทวี

๐๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงเอ้ยคำ นามใส่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายวิชัย เชหมือกู่

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๓๘
นายอาลอง มาเยอะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงหมีโจ

่

ยาเบียง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงหมีบ่า มาเยอะ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ลาหู่นะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายกันตินันท์ คำเงิน

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายชิษณุพงค์ มณีทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายสิทธิชัย พรศรีจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายธนพัฒน์ พงค์ดอน

๑๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงฐาปนี พรมยศ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงเกศินี นุ่นยวง

๒๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงนารี หมือแลกู่

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงกนิกา โวยยือกู่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๕๕๐
นางสาวอาเหมียง

่

มาเยอะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงสารภี คงอมรธารา

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายศิวนาถ ละอุม

๐๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายธีรชัย เชอมือ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๕๔
นายนนทนันท์ รักษ์ไพรสกุล

๐๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เบเชกู่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงวิไลวรรณ เชอมือ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงสุนิสา อามอ

๐๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงโยษิตา หม่อโปะกู่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงสุวรรณา ชือมือ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงจิณณา พินิจสุขสม

๐๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายเกียรติยศ อะเจ๊ะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อะเจ๊ะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงวันเพ็ญ แย่ส่อ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๖๔
นางสาวหมีเซอ

่

เยเบียง
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายภานุวัฒน์ คำเงิน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายอายี

่

แลเชอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงชาหมี

่

หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงพิยดา ทาอินแก้ว

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๖๙
นายประธา มาเยอะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๗๐
นายอาโต้ แลเชอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงยุพิน เม่อโปะกู่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงอรดา เชือเมืองพาน

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๗๓
นางสาวอารีรัตน์ โวยหยือ

๐๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายอาฉ่า เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายอาฮือ

่

แลเชอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๗๖
นางสาวบูยือ เชมือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงวิลินญา คำเงิน

๐๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๗๘
นางสาวเหมย เสียงลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงอรวรรณ ขันธิวงศ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๘๐
นายสมเพชร ปนซางคอน

๑๗/๐๗/๒๕๑๒
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๘๑
นางสาวจริญญา ภิระบรรณ์

๓/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๘๒
นางณัชริน สิทธิตัน

๑๕/๐๔/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๘๓
นางทิพวรรณ อินแก้ว

่

๒๖/๐๒/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๘๔
นางสาวนริศรา โกเสนตอ

๑๒/๐๓/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๕๘๕
นายบรรเจิด อินสุพรรณ

๑๗/๐๓/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๘๖
นายพชรวรรษ จอมโนนเขวา

๐๙/๐๗/๒๕๒๒
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๘๗
นางพรรณงาม มานพภาพ

๒๐/๐๖/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๘๘
นางรุ่งอรุณ นะที

๑๗/๑๑/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๘๙
นางสาววิไลพร เสียงกุศล

่

๐๒/๑๐/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๙๐
นางสุดาภรณ์ อินสุพรรณ

๑๙/๐๗/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๙๑
นางอนงค์ กุ่มงาม

๑๔/๐๘/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๙๒
นางสาวเยาวลักษณ์ นานา

๓๐/๑๒/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายชิษณุพงค์ เลเสาะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายวันชัย ลาหุนะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายอิทิกร เยอเบาะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงสุภาพันธ์ มาเยอะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงชรินรัตน์ อยู่ลือ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงชุติมา กุนัน

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายอทวุฒิ จินดาวงศ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงชนิสรา คลังดงเค็ง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายนิตินันท์ ทรายหมอ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปญญารส

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญตัน

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงชมพูนุท ดอนอินผล

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บรรจงเลขา

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายพิชิตชัย นามแสง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงณัฐฐาพร ปนนะรา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงพรระวี เบญจสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงภัทรพร ขจรดิลกกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงวิภาพร ดวงคิด

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงอรอุมา เรือนออน

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงอาทิตยา ไชยวงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงเกตน์นิภา กันแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงณัฐชา หะสิตะ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงธนาวดี สินพงศ์อมรกิจ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงนิศาชล ภิระบรรณ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายภานุวัฒน์ โยธิยา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงเปล่งสุรีย์ จันเปง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงธนพร โคตรมะณี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงไพลิน สุเรียมมา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงสุทธวีร์ หม่อโปกู่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงอภิรดา หมืนพัวะ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงศิรินทิพย์ เชาวน์เกษม

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงสุธิดา พินัยเสนาะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงกุลสตรี มีหินกอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายธณากรณ์ มหาอินทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงเขมิกา ฟุงวรานนท์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงจินตนา เบเช

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ ใหม่จันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายวรชิต ชมภูเกตุ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงสุกัญญา กันวิรันดร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สาทะเรศ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงดาราพร ปงกันมูล

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงณัฐวดี ดวงแสง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายธนพัฒน์ โกแสนตอ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายพลวัต อรินต๊ะทราย

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายวิศวะ ถำทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายอภิรักษ์ ก๋องดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงชัญญานุช ปญโญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงพีรภัทร หล้าบัว

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงสุณิชชา อุดทา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงสุพรรณษา กันวิรันดร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายณภัทร ปนทะทา

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายระวิพันธ์ เจริญรัตน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายเฉลิมพล อุดร

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายจิรภัทร มูลคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงรัติยากร ดอนแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงพรพิมล กันแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) วัดโพธนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงจารุภา ลาเชกู่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงเขมินทรา แซ่หาญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงธิภาพร มาเยอะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงกันยารัตน์ ปอแฉ่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงจันทร์จิรา ผ่าวอ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงณิชาภัทร มาเยอะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงเนตรดาว ลาเชกู่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงภูนภา เยซ่อ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงรุ่งธิดา แซ่เล่า

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงสุกัญญา ชนาธิปมงคล

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงอัญชสา แซ่หาญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงอาทิตยา มาเยอะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงนภัทรศรา เขียวฤทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงปยะธิดา ไชยสงคราม

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงภารวี มนัสมโนธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงเปรมยุดา แซ่ย้า

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงรัศมี แซ่เฮ่อ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงวรนุช ลามือ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงกนกพร จายคำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงอาริยา งามใส่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงรักษณา สงเคราะห์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายนพรัตน์ ยะรังสี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายพเนตร จายคำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายสาม นามก๋อง

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายอดิลักษณ์ งามขำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายกิตติพรรณ ฝนปาหมุ้น

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงทิพวรรณ จันทรายมูล

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายดวงใจ วุ่นแม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายพิชญธิดา คาหล่า

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงมาลี แยเลกู่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงบูสู่ เบียแลกู่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายอาหมือ

่

เบเซ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๘๑ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ยูริ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายอาเปยว เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายอาคอง เชอกอ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายพันกร อาซอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงอาตอ โซฉิ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายอาโบ้ โวยยือ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงอาหมี

่

เพเบียกู่
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายปญญวัต กุนามา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายปยพนธ์ ก่อเกียรติพันธุ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายภานุพงษ์ คำวงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายอมรเทพ ซาวคำเขต

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายอนุศักดิ

์

พหลยุทธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายกัมปนาถ ศรีโสภา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายยูตะ อินาบะ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงชลธิชา วินันท์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงณิชมน เยอเชอ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงพรรณพนัช เนียงทอง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงวิลาสินี จีจำปา

้

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงสุภาพร เจริญใจ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สาระทิน

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงจุฑามณี ทาจะรส

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงชลธิชา ศิลารักษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายจิรศักดิ

์

ยอดบุญมี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายธณกฤต คำเงิน

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ แปลงทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายพรนพรัตน์ รินท้าว

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายรัชชานนท์ อุ่นอินตะ

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายธนภูมิ สงห์ปน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายรัฐภูมิ เลิศบุรุษ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายทวิทวัส ชุ่มเมืองเย็น

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงค์ตันกาศ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงณัฐริกา กันทะฟอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงรัตติกาล สืบใจยศ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงวิลาวัลย์ กุณามา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงศิรินภา คำโมนะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงขนิษฐา อาจอ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายกิตตินันท์ ขันธะโน

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายถิรนัทธ์ ชุ่มมลคล

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายภาณุพงศ์ หมอกใหม่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงศุภฤกษ์ ประจักษ์ทรัพย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงพรปวีณ์ เขือนคำ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงศิริญญา ปาละมะกาศ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงแพรวพรรณ เมืองมา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงใหมแก้ว ถืนวงษ์ม่อม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายจุลจักร เกเย็น

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายพิชิตพงษ์ ใจปนตา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายพลากร สมชาญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงนิภัสสร เงิน

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๒๙ เด็กหญิงประภาพรรณ
ปญญาวิชัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงพรรณพรม คำฟู

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงรินรดา แซ่กอ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงศิริพร เชอมือ

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงกาญจนา ค่าล่า

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๓๔
นางสาวพิสมัย มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายพัทธพล ทำนา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายณัฐภัทร หม่อโปะกู่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายอาเยอ เยอส่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายวันชัย จะมุ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายภีรภัทร หมือแล

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงโชติกา จะแฮ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงสุกัลยา มาเยอะ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงศิริพร ลาวิราช

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายกิตตินันท์ ศรีวิชัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายกิตติพัฒน์ ใจวงค์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงฑิฆัมพร โทอรัญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงณิชกานต์ ไชยนาค

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงผกามาศ เขือนแก้ว

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงวัฒนาภรณ์ สุทธิประภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ ใจอารีย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงสิรินทรา ไชยวุฒิ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๕๒
นายกฤษฎา ซาคุณ

๐๔/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายอัษฎาวุฒิ ธิน้อมธรรม

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงธัญพิชชา ชมภูศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ชาวลีแสน

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงรังสิยา ซาวลีแสน

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงศศินิภา จุ่มใจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงจิราภา ปญโญวาด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงอรปรียา ชาวลีแสน

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงณัชชา นางเมาะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงพรนภัส มุกดา

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายธีรภัทร สุปญโญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงวาสนา นิยม

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงวรัญญา ก้างคำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงนิภาพร ไชยประเสริฐ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงเพชรรัตน์ สมกาศ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงเบญจภรณ์ วงศ์พิพัฒน์เจริญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงจิดาภา สุวรรณ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๖๙ เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์
จิตวรรณา

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ หะวัน

๑๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงเสาร์ธิกา เชอก๋อง

๑๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายวรฤทธฺ์ เขือนคำปอ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายสืบสกุล พันธ์วงค์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงกัญญา อุ่นญาติ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงจินดา เยอส่อ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงปยะนุช หมืนแก้ว

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายศตวิทย์ เมืองมูล

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุตรเปงเปยง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายอัครพันธ์ คัดพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายชนะกร นิยม

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายธิติวุฒิ นามวงค์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายธีรภัทร เทพจอมใจ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายศรัณย์ภัทร ไชยชนะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงกัญจนพร ม่วงปน

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงกมลวรรณ แสงฝาย

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงนวพร เทียนทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงวิศิณี อินต๊ะราช

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงศศิธร ใจงาม

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๘๙ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
ไชยวังเย็น

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงฉัตรธิดา จันทรารินทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงกนกพร เสวะกะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงณัฐทิชา พวงมาลัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขัดเชียงแสน

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงธัญยพร ตันหล้า

๋

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงธัญยมัย ตันหล้า

๋

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายประวันวิทย์ ปาใยคำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงชลธิชา คำตุ้ย

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงนลินทิพย์ ตันริน

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายวุฒิพงษ์ สุทธนู

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธนู

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายวุฒิชัย ศรีภู่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายภานุพงศ์ จันพรม

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายชานน เกือทาน

้

๓๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายเทวฤทธิ

์

เหมยคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายปวริศ ธรรมวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายนันทิพัฒน์ สุขแก้ว ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายนันทกร ไชยมาตย์

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายชิษนุพงศ์ วงศ์คำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ปนทา ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงสวิตตา ปงลังกา

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ วงศ์สลี

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงวริษริยา เลือลา

๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงซันติณา ด่านจับกุม

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงสุภาพร วังแง่ ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงปรมาภรณ์ โบรสศักดิ

์

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงนิรชร ปงลังก๋า

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญเจริญ

๒๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงปยะธิดา มะหิธิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๑๙
นายจักรวาล อินถา

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พันนาคำ

๑๓/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายภูริเดช มะหิธิ

๑๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ต๊ะเขียว

๑๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงชนิภรณ์ สิทธินนท์

๒๕/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายณัฐพล ผลประเสริฐ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงอันญพร วงศ์คำ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงอภิญญา นาคะสิงห์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงสุภาพร หยูคง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงชนิดา ตาวงศ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงจิราภา มะราช

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ขัติยะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายชัยมงคล มาดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายกิตติพงษ์ สายศิริ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ จิตตา

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงพิมพิกา เจริญชล

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงเมธาวี พูนเพิมธนวัฒน์

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงลลิตา กลินจันทร์

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงกนกพร ธิแปง

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงชยานันต์ อินธิยะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายธนภัทร โคกสำรวย

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิบสอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายธีรวุฒิ มณีเครือ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายวิธวินท์ อินทจักร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายพันกร ขันคำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันตาแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิบสอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงกิตติพิมล

์

เทพวงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงนภัสสร ไชยพนัส

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายวรภัทร์ วรรณมณี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายกฤษฎา บุญสูง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายภูวเดช นวลแดง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ประชา

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายจิณณวัตร สุรินธรรม

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายวีรพัฒน์ สมปาน

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงนันทิชา วงศ์วันนา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงพฤทธิพร บัวอินทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงวิรากร แก้วรินทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายกฤษฎา จันทร์ตา

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๕๖
นายเกียรติพงศ์ ไชยมาลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๕๗
นางสาวณัฐธิดา ไชยประมูล

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๕๘
นางสาวสุพิชญา เชือเมืองพาน

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายจารุเดช วรรณแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญนำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงรัศมีธรรม จากลาง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายเว่ยหัว ลิว

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงจินดาพร อินทจักร

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงธันยานุช คำหลอม

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๕ / ๙๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงพัชรี โพธิยา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายชนสรณ์ วงค์หาญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายอนุภัทร อินต๊ะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงกุลณัฐ ก๋าวี

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายสาคร จุมปาคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายเจียนหัว

้

ลิว
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงจิตรรัญญา จิตวรรณา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๗๒
นางสาวปยะดา เสวะกะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงนำฝน มะโนวัง

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันหนองควาย วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายณัฐพล ปนไฝ

๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายภาสทร งามลิ

๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายพงศภัค ปยารักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตาสาย
๑๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายธนพล ยินดี ๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงเขมจิรา กุลนา

๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงสาวินี รังขัด

๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายธนาดล ธรรมโถ

๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงญาณวิภา กันทวี

๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงชลลดา ลังกากาศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายสุวรรณภูมิ กิจสะอาด

๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ พรมจีน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงชนิกานต์ ดวงมะลัย

๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงพิชนันท์ อินต๊ะสาร

๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงขนิษฐา ใจยา ๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายนิวัฒน์ อินทมา

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายอนิรุตติ

์

บุญเรือง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๙๑
นางสาวเบญญาภา วิเศษสุวรรณภูมิ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๙๒
นายพีรัชชัย ศรีธิวงค์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๙๓
นางสาวรัตนวลี จอมหล้า

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๙๔
นางสาวอโนชา ปนโตน

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๙๕
นางสาวจิดาภา ปญญาสอ

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๙๖
นายวิชชากร ศรีธิวงค์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๙๗
นายนัทธพงศ์ อุดร

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สันช้างตาย  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายณัฐคเชนฐ์ พิมพาสาร

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายไชยวัฒน์ ปญญาเจริญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ฝกฝน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงรุ่งระวี ปยะลังกา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงจิราภา ทาก๋อง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงจรรยา ทะรินทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายศตวรรษ วรเวณุธม์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายภูษิณ พุทธวงค์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายมรรษกร วรชาติชีวัน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุญสูง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายอิทธิ ภูแว่น

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายธนภัทร ธนูมาส

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงโชติรส สุนันต๊ะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงวริศรา คำฝน

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงณัฐพร ตาก๋องแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์ดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายเศฏฐวุฒิ บุญหมืน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงนัชพร สำราญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายธนะโชติ จันทวาร

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงรจนา จินะโกฎ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายณัฐพล หนูสาท

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายนารา บือราเฮง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายกิตติกร พรมตัน

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายณัฐพล ใจปน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายรณชัย มูลกำเลิศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงธัญสุดา ท้าวอินทร์ต๊ะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงจิราภา สมฟอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายพีรพล ประมูลวงศ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงจินดาหรา ปวนสิงห์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายชาคริต คำฝน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายณัฐพล ทาตือ

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงพรธวัล ยะตุ่น

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ใจคำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงเปรมวิภา จิโนเปง

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงพิดชาภา หม่อมมะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงวชิรญาณ์ นางาม

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ กันทา

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๗ / ๙๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงวณิชชา เมืองมูล

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายชานนท์ ยอดวงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายพัชรพล วงศ์สายะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายภานุเดช ไชยนาม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายนัฐวัฒน์ กะทง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายชลากร โท๊ะปา

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงจริญาภรณ์ ศรีวรรณ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายวธัญู เชือเมืองพาน

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายพงศกร ธรรมเสน

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายภาสกร วงค์หลวง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายวิชัยยา ปาลี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายนนธวัช ใจวันดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงกิตติมา อินสอน

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายอธิชล แก้วหล้า

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แสนริน

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงพัชรพร สุวรรณ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายจิรายุ เปงตึง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายอานนท์ ทิมาบุตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงสุจิรา ต๊ะวงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายวรากร ชัยสมบัติ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายกิตติพร กันขา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงขวัญหทัย บุษราคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงชุติมา สุวรรณ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงสุพิชญา แสนขัต

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายธนารักษ์ ธรรมจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายเจษฎาพร วงศ์แก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายภัครดนัย ปนแดง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายคุณานนต์ แก้วดำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายเอกภพ ถุงเกษแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงศศิธร ถำกลาง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงสุภาวดี กัลยา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายกรวิทย์ บินอับดุลลาห์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายทักษ์ดนัย เหมืองทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายกฤตนัย ใจอุ่น

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๐๙๗๐ เด็กหญิงสุภาวรีภรณ์ ช่วยคำชู
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายปติภัทร ชัยพนัด

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงพลอยชมพู บุญติบ

๊

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายกุลธร บุญเติม

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงจารุมาศ ทองนาค

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงรวินทร์นิภา เสวะกะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงนณิชา คงสมเพ็ชร

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายศุภวิชญ์ หลักคำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายเพชรศิลา ใสสะอาด

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายธนะพงษ์ สมปาน

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายกฤษดา กันจินะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงกชกร ไชยวงค์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายนิธิวุฒิ กันจินะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายธนพล อินสอน

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงสุนิตา สารข้าวคำ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายธนรัตน์ ธรรมจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงศิวพร จันทร์ผัด

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงชมพูนิกขฺ์ แก้วบริสุทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงชมพูเนกข์ แก้วบริสุทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๘๙
นางสาวณัฐธิดา ดำคำ

๐๓/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ จันทร์แก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วิเชตร์มณี  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายณดล สุพรรณสิงห์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงกนกพิชญ์ สุขเสาร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงธัญธิชากร อภิจำนงเจริญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายณัฐพล พรถาวรทรัพย์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงจันทรัสม์ โภคเฟองฟู

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงภัทรญาดา บุตรคำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงอัมพิกา พรศรีจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายจิรทิปต์ ชัยวงค์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายนันทวัฒน์ เขือนคำแสน

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายวสันต์ นามนวล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงกรณิการ์ คำแพร

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงกุลจิรา ตาสามปอ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงมนัสพร แซ่ฮ่วง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๙ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายอดิศร สามารถ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงกุลธิดา ใหญ่วงค์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงพิชชาพร ธรรมรักษ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงพิชญ์สินี แซ่จาง

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงรัตดา จับประยงค์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงสิรินยา บุญรอด

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายธนวัฒน์ ชูมิตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงกฤตพร จันทาพูน

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงจิรภัทร พงษ์ตุ้ย

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงณัฏฐา เมอแลกู่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงปพิชญา จันทะกูล

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงพิชชาภา อาคะปญญา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงไพจิตรา สุปญโญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงบัณฑิตา อรรถเดช

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายกรวิชญ์ จิโนคุณ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงสุภานิดา สุรินทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายทีปกาญจน์ กิติโชตน์กุล

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงศรัญญา เตจ๊ะเทพ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงปารมี แสงทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายวีรภัทร อุตสาห์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายกฤษฎา พรถาวรทรัพย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงปทิตตา บรรเลงกาศ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายธนชาติ สิงห์กาศ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงณภัทร หวังศิริทรัพย์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงทาริกา พิมลธนสุนทร

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงนนทวรรณ จายวงศ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงเมธาพร ยาแปงกู่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายธนโชติ กาโน

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงภัทรกานต์ คงวานิชกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงอชิรญาณ์ หอมหวล

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายณพิชญ์ ใจการ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายจิรภิญญา คงธนเชาวน์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงอนุสรา เรือนมูล

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีรัตน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายธนวิทย์ ศรีวงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  
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ชร ๓๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงสิรินภา นามแค

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงพีรดา นันตา

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงวิมลรัตน์ รุ่งพรไพโรจน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายวรัญู นาคสัมฤทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายอากา หมือแล

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงธนัชพร แสงแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายวันชัย แซ่หลิว

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายณัฏฐวุฒิ ไชยสุรินทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงรุจิรา ชัยนิรันดร์กุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายทิวากร อุปวงค์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงกันติยา แซ่ผ่าน

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายณัฐพล สายปญญา

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงสุชัญญา ตามัน

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงพาณิภัค พนมนิรันดร

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงอทิวรา กรสวรรค์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายภูวเดช แก้ววงค์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายกฤษฎา ยามี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พงค์ธรรม

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงดวงฤทัย แซ่จาง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงธิปธิดา ต๊ะสุข

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงณัฐธิดา อินเลียง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงณัฐฐาพร ไชยลังกา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงปริตา อายี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงปติญญา น้อยหมอ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายรัชพล ลามือกู่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายกฤติเดช นิธิเบญจพล

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงทิวาภรณ์ วงค์จันทร์น้อย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายธนัท แสนปอ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายพิชนกพงษ์ ปญโญแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงดาริกา สุประการ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายทรงภพ นวลสังข์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายวรัญู มือแล

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายสรวิศ แสนคำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายอธิยุต เกเย็น

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายนันทิภาคย์ สะทิง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๑ / ๙๐
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ชร ๓๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายธนกร แหล่งห้วยไชย

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายพัทธณชัย อุ่นคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงมุศิกา พิมพ์เพชร

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายปติพงษ์ นาใจ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ไชยวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายอชิตพล เตจ๊ะกาศ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายโสธร แซ่ฟาง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายภูมิรพี ไร่พุทธา

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายสาธิต แน่นอน

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายณัฐภูมิ คำสิทธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงนำฝน นามคำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

รุ่งประกายพร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายสุรพงษ์ มาเยอะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงปริยฉัตร เปล่งสว่าง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงศศิธร หมืนจี

่ ้

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงคำแก้ว แสงเจริญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงสุธินี ใจดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงจันทร์คำ เพชรพยอม

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายณัชภูมิ ปนทะนุ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงสุชัญญา ทาศักดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงชลธิฌา พรหมสุวรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงสายฟา ศิริแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายบอล อ่อนคำ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงปาริชาติ สุกรณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายวรรณไชย ไชยวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายส่วย ใจมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงติบ

๊

สายมา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงสุนิชา วงศ์ทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงเบญมาศ อินมุ่ง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงแปง ศรีวงค์ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงวิลัยทิพย์ ดวงใจ

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงแสง อินหงษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายศิรชัย ประมวลการ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงสุพิชชา สมรูป

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พิยะใหญ่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๒ / ๙๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายชนะชัย วงศา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงภัทราวดี ปริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๑๒
นางกาญจนา ภิระบัน

๑๗/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๑๓
นางจันทร์เพ็ญ นันทะเสน

๑๖/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๑๔
นางสาวณัชนันท์ ริจนา

๒๘/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๑๕
นายศักดา อะทะจา

๑๒/๓/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๑๖
นางสุพิน กองฟู

๒๙/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๑๗
นางเรวดี ครึงธิ

่

๒๖/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายกฤติเดช ชลอยเมฆ

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงจันทัปปภา หมืนลาง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงปยะฉัตร ใจแจ่ม

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงนภัสสร เสาร์แก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงพัขราภา ขวัญอยู่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายศิริวัฒน์ ขันธพันธ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงเบญญาภา วงค์แก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน กอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายรัชชานนท์ คำเขียว

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายเทอดศักดิ

์

วงค์ชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงวรนุช ระจัน

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงสุนิษา แปงชิด

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงนิจจารีย์ หน่อคำแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงพิชญาภา กันทับ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงณัฐธิดา สุดรอด

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กชายวุฒินันท์ พรมมา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายอโนชา แก้วรากมุข

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงนัฐธิดา จินดาธรรม

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงศรัญญา กาสีใจ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงภัครมัย จันทร์สุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงพรนภัส วงค์สา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๓๙
นางสาวสุพรรษา ขันใจ

๑๒/๐๘/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๔๐
นางอัจจิมา วรรณรักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทาพูน

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายสาม จองสอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงลักษิกา คำแดง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงผัด ปนดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๓ / ๙๐
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ชร ๓๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงธัญญาพร พม่า

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงณภัทร เงิน

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงกฤษณา วัยกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงลี ตาย้อย

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงษุร็อยยา อรุณโอษฐ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๕๐
นางสาวจันทร์จิรา แสงหล้า

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายวีระชัย ปนทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายเจษฎาวุฒิ เสาฟอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายณัฐพล ศิริ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายธวัชชัย ไชยชนะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงตุลาพร บุญน้อย

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงอารีย์ ปาน

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายสุรพล ดายอย

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงกิติยา จันทร์มณี

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๕๙
นางสาวส้ม เซียมลาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายบริพัชร คำโมนะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายกุ้ง อินต๊ะนา

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงทอง เสียมหลาย

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๖๓
นางสาวนารี ชีหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายธนธรณ์ สิบแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายณัฐพงศ์ ปญญา

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๖๖
นายเกรียงไกร ยารังษี

๒๑/๕/๒๕๒๕
กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๖๗
นางสาวพรรษมนต์ นาคสมพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๖๘
นางสาวน้อย ใจดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๖๙
นายฉัตรชัย พม่า ๓/๘/๒๕๔๒ กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๗๐
นายตาล บุญตาล

๒๒/๙/๒๕๔๒
กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงณัฐริการ เงินสัจจา

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๗๒
นางสาวหล้า เสอาย ๑/๑/๒๕๓๕ กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๗๓
นายสุริยา ปญญา

๑๒/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงนิชากร วังแสง

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงณัฐชา จันแปงเงิน

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๗๖
นางสาวจริยา สมาน

๑๔/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๗๗
นางสาวลัคขณา ตาศักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงธัญชนก น้อยหมอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายชินวัตร ด่านรัมจาก

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายรัฐพงษ์ ดงปารีย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงศิริญาภา ศรีสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงทวีพร แสนอาด

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงเยาวเรศ ละไม

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงออย คำซอน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงแสงคำ นามแค

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงสิริลักษณ์ เจริญสิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงสุนารี โกฎยี

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายอนุวัฒน์ อินแปง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายภรัณยู กันทะวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายธีรวัฒน์ พรมปญญา

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายชนน จียะ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายทูล พรมมา

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายเพชร ยาวิชัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายธีรชาติ คำลือ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงณิชชาภัทร จินดาธรรม

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงกนกพร ภิระบรรณ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงพรรพษา จำปาแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงพลอย ยาวิชัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงภัทรวดี อินแสง

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงปนเพชร นามแค

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงวรัญญา อินดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงอำพร ดวงคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงส้ม แลเชอ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายชาญณรงค์ ศรีจุมพล

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายชาคร มาเยอะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายการัณยภาส พินำธรรม

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ต๋าเร็ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายบรรณสรณ์ สุวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายเดือน สุวรรณ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงศิริกาญจน์ ปนใจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงขวัญจิรา พรหมปญญา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงพิชชาพร มาเยอะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงคำน้อง สรนัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ กลินบุปผา

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๕ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๒๑๕
นางสาวพิมพ์ จันทร์ดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๑๖
นายสมชาย เชอหมือ

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงพิมพ์สุดา ร้องหาญแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงจิราวรรณ์ ปนคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงกนกวลี นาเมือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ประจำเขตต์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงวีระวรรณ บัวตูม

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงกชวรรณ กุมพันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๒๓
นางสาวพิมผกา น้อยใจ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงวิภา สมพมิตร

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงกนกวรรณ สุขเพ็ง

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงสุมิตรา โยปญญา

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายเฉลิมพงศ์ กองมงคล

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายนิธิพงษ์ จันทาพูน

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายปรเมศร์ เงินสัจจา

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายธนพนธ์ ขันแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายสิทธิพล เกษนาวา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงกนกวรรณ สีกอน

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงกรกช วงค์นวรรณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงกุลธิวา เมียกขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงเกวลิน จันแปงเงิน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงจิรัชญา คำลือ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงจิราพร ธรรมสอน

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงทิวาณี สุปญโญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงนรีรัตน์ อินเฟย

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงผกามาศ ใจทนง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงรุริยา เงินสัจจา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงวธิยา อุดเตียง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงศุภาวรรณ จันแปงเงิน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ กันจินะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงอพิณญา มันทะโก๋

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงอริสรา พลาศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายพงศกร ปนทรายมูล

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายวีระพล แดงอาจ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญจวง

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๖ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายกิตติธัช ขันแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกษนาวา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายกายสิทธิ

์

เงินสัจจา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กชายชาญชัย แสนสุข

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายณัฐพล ธรรมวงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายวัชพล สีพรม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายสุกัลย์ คำรังสี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายสุทธิพงษ์ ต่อมคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายอิจิโอะ สาขา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เงินสัจจา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงปวีณา เสนาวงค์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เงินสัจจา

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงสุริศา เงินสัจจา

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงอานุชนาถ แสงสว่าง

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงณิชา จินะการณ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงมุกดา คำใส

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายกฤษดา ห่อประทุม

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ คืนมาเมือง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายธรรมนูญ มาตรา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายศุภณัฐ คำใส

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายอาภิรักษ์ จันต๊ะคาด

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายเจริญศักดิ

์

บุญหล้า
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงพิมพ์ แก้วใจ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายเมธัส ชอบธรรม

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงไพลิน จันต๊ะคาด

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงนิภาภรณ์ เทพยารัตน์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายวัฒนา ก๋าโยแว่น

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กชายจุฑาทัศน์ มงคลดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายสุภัทร แสงนิล

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงอุไรรัตน์ เรือนคำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงทัศนาพร ภิระบรรณ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายพิษณุ กันทะดง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงฟาราฮานี

่

กันทะใจ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นธง วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงกัญญาภัค ปาระมีกาศ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นธง วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๘๔
นายสมชาย ยอดแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันต้นธง วัดเวียงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายคิมหันต์ แก้วดำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ หมืนเงิน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายวรากร ใจวงค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายสมชาย นามยี

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายอนุชิต สอนหนูน้อย

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงคันธมาลี มะโนมา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงพิมพ์วรา เงินสัจจา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงเมทินี บุญตัน

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงสุกัญญา วงค์กาปน

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงอัมพร จันทร์แก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงอิษรา เสทา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายคมสันต์ วรรณจำป

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เปงเรือน

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายวิทยา แสนศรีอมร

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายสิงหา วงค์มุ่ย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงแพรวา จันต๊ะเพลิง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงชรินทร์ญา จันแปงเงิน

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายสวิตต์ แปงเรือน

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงมาลัย จันแปงเงิน

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๐๔
นายชินกร แซ่ซ่ง

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายณัฐกร สอนสุกอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายสหรัฐ เงินสัจจา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทิวาคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงจิรารัตน์ จันแปงเงิน

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงชนิดา วงค์มุ่ย

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงณธวรรณ กำแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงณัฐธิกา ประดับสงค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงดารุณี ซ้งเจริญชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงทอฝน แพรวา

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงพิชชาภา สลีสองสม

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงวรันธร ปาต๊ะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงอริสา อินต๊ะวิชัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายกฤตนัย จอนพงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายกันต์กวี แซ่ลี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายธนภัทร คำภิโล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายประเสริฐ แซ่ย่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายพัสกร แสงสุดสาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายไพรพนา มาใจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายรุ่งธนภพ

ทรงชัยอิตรานนท์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายสุภชัย แซ่เล่า

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายอรรถกรณ์ ชุ่มมงคล

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๒๖
นางสาวกามลา สว่างธนานันต์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงจารุมน แซ่ลี

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงฐปนา

ทรงชัยอิตรานนท์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงทัคศินา ท้าววิทย์วัฒน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงพรรณวษา หอมเจริญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงรัตนา แซ่ย้า

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงศุทธินี ศรีสมร

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๓๓
นางสาวสนธยา แซ่ย้า

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงพรรณษา บัวงาม

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงสุนิตา จินดาธรรม

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงสิริลักษณ์ เงินสัจจา

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๓๗
นางสาวนพวรรณ นาคเสน

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๓๘
นางสาวศศิธร สุริน

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๓๙
นางสาวกุลจิรา วัชรกุลภูวนนท์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๔๐
นางสาวฐิติชญา เงินสัจจา

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๔๑
นางสาววิจิตตรา แซ่ซ้ง

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๔๒
นางสาวประทุมทิพย์ ธรรมสอน

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๔๓
นายชลันธร ชูชืน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๔๔
นายณัฐนันท์ บุญเสือ

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๔๕
นางสาวภานุมาศ วาเพ็ชร

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๔๖
นายนราไพร มาใจ

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๔๗
นางสาวปริยากร วงค์กาปน

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายคมกริช แจ่มสงวน

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายธนชิต กาจชม

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายอัครเดช มูลทสอน

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงณัฐณิชา คำเมืองชืน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แซ่ฟุง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงนัชพร แซ่จ๋าว

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๕๔
นายพีรพัฒน์ จรัญพงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายอนุชา กลินบุปผา

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายชาตรี นาคมา

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๕๗
นางฉวีวรรณ จันภักดี

๒๘/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๕๘
นางสุพรรษา พงศ์สัมพันธ์

๐๙/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ คำผง

๒๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายพิชิตชัย สะอาดจิตต์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงรัตติกาล มุทไทยา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายสัญลักษณ์ หอมหวล

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงผกามาศ กันธิพร้าว

๑๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงญาดา ตุ้ยสุวรรณ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงอัจฉริยาพร ไชยคำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงภัทราวดี วันตานำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายจิรวัฒน์ ผาบเนตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงเนตรนภา พินิจตรง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายภักดี ณ ลำพูน

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงอารยา สามะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายวชิรายุทธ ณ อุโมงค์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงอาภัสรา เตอะสกุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายภูมิชนก โพธิขุนทด

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงวรัทยา พิชะตา ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายวริยวนนท์ ยาวิชัย ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายอดิศร จันทร์ประไพ

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงเจนจิรา จัทร์จิตร

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงณัฐณิชา วันดี ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงพิมผกา หมีขำ

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงภวันรัตย์ แปงเปง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงมณฑิรา ทนทาน ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงวรัญญา ดวงสิทธิ

์

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงวิชุดา ตรัยตันตริวงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุทธะโทธน

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงสุทธิรัตน์ แสงเทพ

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปงสนุก  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายธีรเทพ วันยาว ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายพุธิเมธ กมลสาร

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายอนุวัฒน์ ภูจำปา

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายนิธิศ ชาธิพา

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายภูวนาท แมนประโคน

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายอภิวิชญ์ โสศรีสุข ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงกัญญาณี ศรีประทุม ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงทรงศิริ ติยะ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงปพิชญา บุญตัน ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงพรรณวดี แจ่มสุวรรณ์

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงกุลภรณ์ อินชำนาญ

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงวรรณวิษา ปนตาบูรณ์

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงอัปสร คำทองจักร ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายธนภัทร ฉัวตระกูล

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ เขือนวิเศษ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายพชรพล ขัตติยะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายเมธานนท์ ชืนใจ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายธนพัฒน์ ต๊ะยะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายศรวัส ไชยราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงจรุนันท์ เริงเขตการ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงธัญกมล บุญทัน

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงเบญญาพร มาสุ้ม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงเพชรลดา มุงจะรส

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงศศิวิมล สือไทรงาม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงศุภมาส ทะระมา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายชยุตพงศ์ เมืองจันทรา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ลำแน่น ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงปราญชลี สิทธิ ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงวิชญาดา กุณนะ

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงโชษิตา นวลบุญเรือง

๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายทวีทรัพย์ ทามัน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายวรัญู วงค์สลี

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงธัญชนก มีสุด

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายธงชัย กันทะเสน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายนภวิทย์ สมัยทัน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายปารเมศ หมืนแก้ว

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายวรฤทธิ

์

แก้ววิโรจน์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงวันเฉลิม หมืนตา

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงปยฉัตร ขันมอญ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงยุวดี แก้วแดง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๒๖ เด็กหญิงพลอยลาวรรณ
ตันคำ

๋

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงทัศนีย์ กันทิมา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กัลยา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๔๒๙
นายไชยวัฒน์ ทานศิลา ๐/๐/๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงจิรชิตา ไววาส ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พลทา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงศุภิสรา อินต๊ะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงเพชรดา มาเยอะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงสุกัญญา ฤาษี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงสลิลทิพย์ แก้วเกษศรี ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายกฤติภูมิ วงค์ดี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

ศรีวิชัย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายบุญยงค์ อ้วนลำ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๓๙
นายกิตติวัฒน์ เขือนแก้ว

่

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๔๐
นายเกียรติศักดิ

์

ชมชืน

่

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๔๑
นางสาวจริยา หมืนอุทัง

่

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๔๒
นายศักดิดา

์

เปงใจ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๔๓
นางสาวสุภาวดี บุญชืน

่

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๔๔
นางสาวพัชรพร คำแหลง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๔๕
นายภราดร รักสัตย์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๔๖
นายวีระพัฒน์ มือกล้า ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๔๗
นายธงชัย เลามิ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๔๘
นายจักรกฤษณ์ ทะนาวา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๔๙
นายจิรภัทร บุญหล้า ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๕๐
นายนพดล กันทะมา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๕๑
นายปริญญา ธะนะรักษ์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๕๒
นายภัสกร ตันวิลาด

๋

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๕๓
นายภูรินทร์ อุดตัน ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๕๔
นายวัฒนพงษ์ ชัยมาลา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๕๕
นายวีระพล แก้วบุญเรือง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๕๖
นายศุภโชค ใหม่คำหล้า ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๕๗
นายเกียรติศักดิ

์

ศรีวิชัยอ้าย ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๕๘
นายธนวัฒน์ ดวงสุวรรณ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๕๙
นายธนาวุฒิ ทำว่อง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๔๖๐
นายภานุภณ ชัยลังกา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๖๑
นายมงคล แซ่มัว

่

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๖๒
นายอลงกรณ์ สว่างทิตย์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๖๓
นางสาววรรณิดา หินสิน ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๖๔
นางสาวจีรวรรณ จุฝาก ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๖๕
นางสาวดอกแก้ว จะลา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๖๖
นางสาวภานุชนาถ ฉุดกระโทก ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๖๗
นายลาภวัตน์ วิชาคำ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๖๘
นางสาววรินธร เมืองมา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๖๙
นางสาวสุพิชญา นายลิง

่

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๗๐
นางสาวโสภิดา ไทยใหม่ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๗๑
นางสาวยิงเล็ก ลุงหลู่ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๗๒
นางสาวหมวย บุญมี ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๗๓
นางสาววาริณี ลวดลาย ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๗๔
นางสาวลัดดา ทองแดง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๗๕
นางสาวศิริภัสสร ก๋องปนตา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๗๖
นางสาวจิราพัชร จุลย์โชค ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๗๗
นายกฤษมา อุยี

่

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๗๘
นายจักรดุลย์ ปงวัง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๗๙
นายชัชวาล เชียงคำ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๘๐
นายทักษิณ อุตะมา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๘๑
นายปวัน ตาคูณ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๘๒
นายประเสริฐ ทองคงหาญ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๘๓
นายพีระพงษ์ รักชาติ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๘๔
นายภาสกร ตันหน้อย ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๘๕
นายรัฐพล ขาวงาม ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๘๖
นายวรเวทย์ กองปนตา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๘๗
นายศราวุธ มูลจินะ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๘๘
นายสุภัทร แก้วเทพ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๘๙
นายอภิรักษ์ ขัติยะ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๙๐
นายคมสันต์ เจือจาน ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๙๑
นายจีรพงษ์ เฉลิมอิสระชัย ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๙๒
นายไชยา กาเร็ว ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๙๓
นายทศพล ใจกันทะ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๙๔
นายธนากร คำสลม ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๔๙๕
นายนิพนธ์ จ่าทิพย์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๙๖
นายภัทร ลุงออ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๙๗
นายภานุวัฒน์ สายสำราญ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๙๘
นายเมธี ธิจิตตัง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๔๙๙
นายวรพงษ์ ศรีวิชา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายไชยนรินทร์ อินถา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายศุภกฤษ์ นุ้ยปอม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายอัครพล แสงศรีจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงสุภัสสรา ไชยชนะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงวรัญญา กลินหาย

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ นำปญญา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงภิทรนัน โย่แฮ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงศศิธร ศิริปรุ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงพิมพ์วิมล คำแปง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงภัทราพร บัวบาล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วดี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงณัฏฐ์นารี กันติบ

๊

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงปพิชญา สารชัยวงค์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงณัฐณิชา เปงแสนหนู ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงชนิกานต์ แก้ววงค์เขียว ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงสุภัทรา แก้วคำแดง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายวราวุฒิ ธีรัตนนท์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงพลอยบุศรา คล้ามเดช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงศุภมาศ ขัดสมิง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงภรทิพย์ อินต๊ะอ้น ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงวริศรา วงค์ทวี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงธนภรณ์ สุภะการ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงกัณฐิกา คิดอ่าน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงภัทรมน แก้วจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงพิมสุดา กองวรรณา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายสงกรานต์ บุญทวี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายกฤษดา ทะเนาสี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายเฉลิมพงศ์ อินใจ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปญญาอ้าย ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายรพีพัทธ เครืองสนุก

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายสิทธิพล แก้วประภา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายเพชรดนัย ศรีพรรณ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายพีรพล คิดอ่าน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายณ ภัทร มณีรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายกศนะ จิตต์มนัส ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงอรนิชา คำต๊ะ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงนิตยา วังวงค์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงสุรดี ขัดสมิง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงสุชานุช ดอกพิกุล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ มีเก็บ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงจารุณี บุญไชยแสง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ เต็มแบบ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายเปรมชนะ สายะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายภูวิศ เดชวงค์ยา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายธีรภัทร พวงกิงแก้ว

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายอภิรักษ์ พวงกิงแก้ว

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงสุพัตรา แก้วเพชร ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงกชกร ยอดอินคำ

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน สุกันทา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงวริศรา จิตต์ตัง

้

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงสุพิชญา มาแก้ว ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงกฤษณา กาบศรี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงวิชญาดา แก้วบุญมี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กชายวริทธินันท์ จันทร์เงิน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายรัชพล จะนะพรม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงณัชชา ต๊ะใจมูล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงณัชณิชา เทพอินทร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายกษิดิเดช

์

อุปนันเมือง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงอนุภา เด่นรุ้ง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายภูริเขต นาแพร่ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายอัครพนธ์ มาชืน

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายธนกฤต กันติยะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงกชกร มาไว ๐/๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๖๓ เด็กหญิงปริญญาภัทร
วงเวียน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงยุ่นอ่อง ลุงอู ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๕ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายอนุ ปะคำ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงบุษกร เชือปงปน

้

๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงนริศรา ใสขาว ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายปุณณคเณศ ศรีวิชัย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายจักรพงษ์ อารุณ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายธีรภัทร สุยะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายเวโรจน์ ฤาษี ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กชายวัชรพันธ์ มณีโชติ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงเบญญาภา วงค์ธิมา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายพัชรพล เจ้าเล่ห์ดี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายนิพัทธ์ ปญญาปน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปาติบ

๊

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายภูดิท คำบุญเรือง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงชมพูนุช กิจสุภา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงภัชชญา ชัยลังกา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงวรนุช เมืองแสน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงโสภิตนภา ศรีใส ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงอารดา เปงผัด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงกุณฑิกา มังสุไลย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายอนุพงษ์ โพธิ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายธนกร ปราบปรามภัย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงธนัชญา กล้าหาญ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ โสลา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สันมะเค็ด  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายจักริน มูลชมภู

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายชินาธิป กุลหวัง

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายกฤษฏา ยานะวงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงณปวี พิมสาร

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงชญานันท์ ชัยนันท์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงญาดาวดี แรงดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงสิรินทรา สุขสำราญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงจิราพร วังคำสาย

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ มีสกุล

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายภัทร ชัยกันทะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายสิริกร ฟองคำ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายอภิชาติ พันมะโน

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายวัชรพล แก้วหน่อเมือง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงนันทนัช กันทะวงศ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ คำขา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงวริสสรา จันทร์ประทุม

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงณัฏฐธิดา จะพีรัมย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงรติมา ลุงทุน

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายชลธี จิตรตัง

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายณัฏฐากร ตุ่นภักดี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายธนกฤต ยีอุ่น

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายภูมิกร ขันทะรักษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายสงกรานต์ สร้อยมูล

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วหน่อเมือง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงศศิกานต์ ขุมเงิน

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๑๓
นางสาวสุธาทิพย์ กุลลังกา

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่านำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายจุลภัทร แก้วนาติบ

๊

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายเจษฎาวุฒิ ภิรมยาภรณ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงชาลิสา วรรณประดิษฐ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงชลิตา แก้วนาติบ

๊

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงธิดาพร ไชยเลิศ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๑๙
นายทิวา สุริยะ

๒๔/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงพัชราภา ขันธ์อ่อน

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงรัตน์ติกา อินนังแท่น

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นิมศิริสุวรรณ์

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายรัชชานนท์ ถินจอม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กองทา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงอโณชา ทาแกง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายสุทธิกานต์ สุภาษา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงภัทราพร พลประสิทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงรุจิรา บำรุงสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงสุพรรษา ขาวฟอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงอุดมพร อุดมนาค

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงอภิชญา ชนะชัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายพงศกร บัวเจตธรรม

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายนครินทร์ มะนีสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ปาแงะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายปกาศิต ปาตุ้ม

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ศรีดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๗ / ๙๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายมนัสนันท์ เชียงโส

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ชนะชัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงญาณาธร ศิริวงค์มงคล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายคมชาญ แสงสว่าง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๓๙
นายทศพล แก้วเรือน

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายชูศักดิ

์

แซ่เฮ้อ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายคฑาทอง แซ่ย่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายคฑาวุธ แซ่ย่าง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายสุทัศน์ ธนาวุฒิชัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายไทย แซ่ม้า

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายบุญเลิศ วัฒนศรพันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายทองแดง แซ่ซ้ง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๔๗
นายชัยยุทธ แซ่ท้าว

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๔๘
นายสมบูรณ์ แซ่เท้า

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายมงคลชัย จันทร์จันทึก

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท วัดจอเจริญ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงกาญจนา จันทร์หมืน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงปวีณา มาเตชะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยงาม วัดดอยงาม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงจุฬารัตน์ มะโนวรรณ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงธัญชนก สีประทุม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงธิญาดา คำชุ่ม

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงธัญวรัตน์ สีประทุม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายธรรมนูญ แก่นหาญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงปาณิสรา ศรียอด

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายพีรยสถ์ หลวงหาญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงวรรณรฎา ชัยสถา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ดูซิสมัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงกชพร เจริญสุข

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงธัญญรัตน์ หลงละเลิง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงมีนา จุปะมัตตัง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายอาทร จันทร์ทรา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๖๕
นางปาน อมาตรสมบัติ

๒๙/๐๗/๒๕๐๒

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๖๖
นายไพบูลย์ เดชโฮม

๒๙/๐๗/๒๕๒๖

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๖๗
นางสาวรัชฎาพร อินยาศรี

๐๖/๐๗/๒๕๓๔

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงณัฐชยา คีรีแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงชัย
วัดไชยราษฎร์สำราญ

 

ชร ๓๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายนัทวุฒิน์ สุทินกาศ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงชัย
วัดไชยราษฎร์สำราญ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายมนตรี เครือสาร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงชัย
วัดไชยราษฎร์สำราญ

 

ชร ๓๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายณัฐพล มณีจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงจารุวรรณ เครือจักร

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงปยะพร สุกสอน

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงวรรณษา ดิเรกศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายวรวุฒิ เทียงแสน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงศศิวิมล เขือนเพชร

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงอารยา ติวันณะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงนริศรา ดอนชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงสุธิดา หาญแก่น

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงกมลชนก กุลสุวรรณ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงอรภัคนภา ปนแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายวิศิษฎ์ สลีสองสม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายรพีภัทร คร่องรับ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงบุษบง สมุทร์ความ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายภัทรชรัตน์ อวดร่าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงมยุรฉัตร เพิมสุข

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายภควัต คุ้มใจดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ สีเหลือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๘๙
นางสาวปรีกานต์ดา ปะสิงชอบ

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงดิม วัดโบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายดนัย ดวงแก้วน้อย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายกฤษณพงศ์ ปญญาทิพย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายคุณานนต์ ไชยกิจ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายจิรภัทร กันธิยะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายธราพงษ์ แก้วศิริ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายพีรวัส คำวัง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายมนัญชัย วงศ์ผา

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงกมลชนก ศิริณัฐกุลสมบัติ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงกัญญวรา ธรรมสาร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงจุฬาไรวรรณ ซาววงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงฐิติญา เกษณา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงพัชราวดี คำฟู

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงลักษมี ตันคำ

๋

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงไอรดา ธรรมวงค์ชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงนริศรา ชัยประเสริฐ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายณัฐกิตติ

์

มะลิดง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายยศกร คำตือ

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายศวฤทธิ

์

สานใจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงกุณฑีรา ชืนเมือง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายนัฐพงศ์ รอดอินทร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงธมลวรรณ มหัตถพงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๑๑
นายพงศรันย์ ศรีเศษ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดสันสลิด  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๑๒
นายวีระพล ไชยศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดสันสลิด  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๑๓
นางสาวสุชานันท์ มณีกาศ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดสันสลิด  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๑๔
นางสาวเสาวลักษณ์ ราชสมบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดสันสลิด  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๑๕
นางสาวพัชรพร สุขสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดสันสลิด  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๑๖
นางสาวเมทินี มีนานะ

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดสันสลิด  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๑๗
นายภัคคินัย อิงไธสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดสันสลิด  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๑๘
นางสาวณัฏฐณิชา วิชัยขัทคะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดสันสลิด  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๑๙
นางสาวพฤกษา ก้างยาง

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดสันสลิด  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงพรทิพา มะโนวรรณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ พรานเจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงบุญยาพร จันต๊ะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงศศิวิมล ทนทาน

๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงภัณฑิลา ตันใจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงวริศรา ต้นหนองสรวง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๒๖
นางสุพัตรา บุญยังกองแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๒๗
นางทัสนัย บุญรอด

๒๑/๑๐/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๒๘
นางจุฬาลักษณ์ เบญจพลาภรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๒๙
นางนิตยา วงศ์ต๊ะ

๐๙/๑๑/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายวสุพล ก๋องทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายภรันยู ศรีรัตน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงพัชรพร ชัยมณี

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงจิรัชญา ชัยกอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงพิมพ์นิภา อยู่คง

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายศิปปกร ปวงรังษี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายพงศกร โสภณอำนวยกิจ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๓๗
นางพรรณนิราช บทมา

๑๕/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๓๘
นางอภิญญา แก้วโสม

๑๓/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๓๙
นางสาวอรพรรณ หวายคำ

๑๗/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายณัฐพล นันต๊ะรัตน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงชนนิกานต์ อุทรศ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทะริยะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายพัชรพล ศรีจุมปา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๔๔
นายพินิจพล พรมวงค์

๐๔/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๔๕
นางประกาย ศรีบุญ

๑๒/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๔๖
นายจักราวุธ เปลินศิริ

๐๗/๐๓/๒๕๒๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๔๗
นางรุ่งนภา อินต๊ะยศ

๒๘/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๔๘
นางสาววิมลวรรณ ชัยทอง

๐๖/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๔๙
นางสาววฤณพร สุรินทร์

๒๓/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๕๐
นางสาวพัชรี ชัยรัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๕๑
นายทนงศักดิ

์

ขวัญชัย
๑๗/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงพรปวีณ์ ไพยราช

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายศุภนัฐ รวมทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงอนัญญา จำนันจิต

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายชาญชัย เจียกขจร

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายอรรถพล ชิมรังสรรค์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายกิตติคุณ วงค์ษา

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงอารยา หน่อคำหล้า

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายเดชณรงค์ ทะริยะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ ต๊ะคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายธีรเดช เกษแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายปภังกร ก้อนละตา

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายรัตนพล สวนปญญา

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายรัตนโกสินทร์ ภิราษร

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีจุมปา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายทินภัทร หมืนไชยวงค์

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายวันทนา พลสารัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงจรัสพร ปงรังษี

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงรินนภาพร มนต์เทวัญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงอัญมณี เผ่าดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน อุปเสน

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงศรัญญา วรรณราช

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายกฤษฎากรณ์ ร้อนกาศ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงจารุภา พากเพียร

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงขนิดาภา สุกุลทา

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงศิรินทิพย์ โพธิเงิน

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายธีระวุฒิ จันติบ

๊

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายภูมิภัทร์ ยะใจมัน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงกมลชนก พลหาร

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์วัน

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงธนภรณ์ วันตือ

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงนภเกตน์ ท้าวด่อน

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงนัสภรณ์ บุญวงค์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงปภาวดี อินสันต์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงพรหมพร นันต๊ะรัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ปาละเปยง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงพีรดา ยีภิญโญ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศิริรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงภัคราพร อินคำ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงมัชฌิมา พิบูล

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา ก้อนสุวัน

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงวันนิดา อุปนันเมือง

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงอารยา วรรณมณี

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายณัฐภูมิ ถาริน

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายภานุวัฒน์ หลงกุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงชนาภา เกตุแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงรุ่งรวี หมืนแล

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงศิริพรรณ กิจพิทักษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๗๙๙
นายฐิติภูมิ กุลใย

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๐๐
นายพชร อุปรัตน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๐๑
นายภานุวัฒน์ ขันรัฐบาล

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายวรานนต์ จักรนิล

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ เมืองกล

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๐๔
นางสาวประทุมพร แก้วตุ้ย

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๐๕
นางสาวพิมปภา เตชะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๐๖
นางสาวสุวรรณี ยะแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายไชยวัฒน์ กิจพิทักษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๐๘
นางสาวทิพย์ภรัตน์ วงค์ษา

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๐๙
นางสาวศิรินญา วงษ์กิง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๘๑๐
นายภาณุพงศ์ สมจิตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๑๑
นางสาวชนิภรณ์ ยิงแสนตุ้ย

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๑๒
นางสาวนิภาวรรณ บุญศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๑๓
นางสาวศศิพร ต้าวฮอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๑๔
นางสาวสตรีรัตน์ ฟองสมุทร

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๑๕
นางสาวกัญญารัตน์ สมวงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๑๖
นางสาวศศิกานต์ วันดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๑๗
นางสาวขวัญชนก ธรรมตัง

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๑๘
นางสาวทัศนีย์วรรณ กึกกอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๑๙
นางสาววิลาสินี จาติระเปา

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๒๐
นางสาวอักษราภัค คชศิริ

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๒๑
นางสาวเยาวลักษณ์ คำแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๒๒
นายกิตติศักดิ

์

คงอมรธารา

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๒๓
นางสาวสุชาดา ปงหมืน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๒๔
นายณัฐพล นามคำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๒๕
นางสาวปยะธิดา ศรีโยไว

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๒๖
นางสาวฤดีมาศ จอมแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๒๗
นางสาวอรยา จันทร์ตะเปง

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๒๘
นางสาวเจตนา แสนเมืองมูล

๑๐/๐๗/๒๕๓๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๒๙
นายเมธาสิทธิ

์

ไชยวงค์
๑๑/๐๕/๒๕๓๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๓๐
นางจารีย์ กุณะ

๐๘/๐๗/๒๕๑๐
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๓๑
นางจีระนันท์ เสมอใจ

๒๕/๐๘/๒๕๐๙

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๓๒
นายชัยบุญ วงค์สอน

๐๔/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๓๓
นายณรงค์ฤทธิ

์

ไชยะวุฑฒิกุล
๑๓/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๓๔
นางสาวดลณพร คำใจวุฒิ

๑๐/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๓๕
นางธัญญรัตน์ สมศักดิรัตนกร

์

๐๓/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๓๖
นางสาวนวพร สมคำ

๐๗/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๓๗
นางสาวนิลุบล ปญญาทิพย์

๑๖/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๓๘
นางสาวพิชญ์รตี ไชยเดช

๑๓/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๓๙
นางวรรณลี สาวะดี

๒๑/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๔๐
นางสาวอภิญญา จันทร์อิน

๐๒/๐๒/๒๕๑๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๔๑
นายไชยวุฒิ มาไว

๓๑/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๔๒
นางสาวไพลิน ทาแกง

๒๒/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๔๓
นางวงจันทร์ รืนเริง

่

๑๒/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๔๔
นายสว่าง ใจโส

๒๔/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๘๔๕
นางสาวสุจิตรา คำสมุทร

๑๖/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๔๖
นายอภิรักษ์ ตานะ

๐๗/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๔๗
นางสาวอรพิน ปาสำลี

๑๐/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๔๘
นางอรวรรณ อุดล้อม

๑๖/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๔๙
แม่ชีพนิดา กองรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนปอวิทยา กลาง  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายอภิสิทธ์ หลีจา

่

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายยอดชาย อ่อนจันทร์

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

วงศ์นภาไพศาล
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายรัชชานนท์ บุญญารัตน์กูล

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๕๔ เด็กหญิงอัลฉราพรรณ
ยาวิเริง

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงณัชริดา ยาวิเริง

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ วงศ์บุญชัยเลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงสุนิษา วรจันทร์เพ็ญศรี ๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงมณีทิพย์ แซ่เจียง

๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงนำฝน วงศ์บุญชัยเลิศ

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงอภินันท์ แซ่ว้า

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงบุษบา แซ่คู ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายใหม่ แซ่อือ

่

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๖๓ เด็กหญิงกรองกาญจน์
แซ่เล่า

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงนำหนึง

่

แซ่เล่า
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงดวงใจ วรสรณ์สกุล

๒๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กชายวิเชียร วรจันทร์เพ็ญศรี ๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายนิติพงศ์ ไชยลังการ

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงนำฝน แซ่ฟา

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงจิรภัทร์ เรืองเกตุ

่

๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงดวงสมร วงศ์บุญชัยเลิศ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงกรรณิกา ยาวิเลิง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงประภัสสร แซ่เจียง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงสุนิษา นรชาติวศิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงพรทิพา นรชาติวศิน ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงนมิดา วรจันทร์เพ็ญศรี

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงกัญญ์วรา ตอนสุข

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงนาเดีย จรัสจรุงเกียรติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงเนาวรัตน์ นรชาติวศิน

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายบี วงศ์ระย้า ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงนฤมล แซ่เห้อ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๘๑
นางสาวสิเรียม แซ่ว่าง ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายปราชญ์ หาญชนะ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กชายมัทธิว แซ่ว่าง ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายยุทธศักดิ

์

แซ่เติน

๋

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงปนัดดา แซ่กือ

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงจิรนันท์ ไชยยะ

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงปุษยา แก้วสุข

๑๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงจิรกานต์ ชัยวงศ์

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงวรรณนิสา ไชยลังการ

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงชนนิการต์ อุ่นวิจิตร ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงธิดาพร วงศ์ชัย ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญยัณ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๙๓ เด็กหญิงประภาพรรณ
แซ่เท่า

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงพรนภัส สิงหาราช ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงวนิดา พจนาวรากุล

๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงปภาวดี แซ่หว้า

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงกุลจิรา เดียวเขตวิตร์

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงจิรนันท์ แซ่มัว ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายวันเฉลิม มณฑา

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงมัณฑิตา แซ่ลี

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ยานัน
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายวรากร คงทะ ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายจักรินทร์ บุญยวง

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายณัฐดนัย ยาละ

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายธงชัย แสนเทพ

๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงพรรณวษา วรรณศรี ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงเกตษ์สิรี อินเทพ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงกรกนก กากันใจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงนงนภัส บุญทา

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายศักดิดา

์

ยานัน ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงสกุณา วรรณศรี

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงนันทิดา บุญยวง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงชุตินันท์ อินเทพ

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงพัชรา ศรีสุวรรณ์

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๕ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงจิรวรรณ อินต๊ะ

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงพัชราพร เตรียมทนะ

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ใจขัน ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ ส่งละออง

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายพัชรพงษ์ ถาวงศ์ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายนัทธพงศ์ ถาวงศ์ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายมงคลชัย ไชยลังการ ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายปฎิภาณ ไชยลังการ

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงนาริรัตน์ แซ่เฮ่อ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงปยะดา ศักดิสิทธานุภาพ

์

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศักดิสิทธานุภาพ

์

๒๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงทิพย์เกสร บุญมา

๑๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงพรรณทิพย์ บุญมา

๒๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงพัชรี สมควร

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปอวิทยา โล๊ะ  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายธนโชติ เกสรกติกา

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายภัคธนัช รวมจิตร

๒๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายวิทยา แซ่เห้อ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายวิญู แซ่ลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กชายนันทภพ แซ่เจียง ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กชายพรศักดิ

์

วงศ์ชัย
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายภูมิรพี หวังสิน

๑๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายศุภชัย คำภีระ ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายพชรพล ปานทอง

๒๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายพศวีร์ ชัยแก้ว

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายธนากร ปรารมภ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงนันธ์นภัส กมลาส์นิติ

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงฐิติชญา นุธรรม

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงกุลณัฐ ชัยบุรีโอภาส

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงธรัสพร แซ่เติน

๒๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ ตอนะรักษ์ ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงเวนดี

่

แซ่ว่าง
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา แซ่หว้า ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงกัญญวีร์ ทะนุธำรงศิลป

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โชติสกุล ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงเอสรา เสกสันติสกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงณัฐชยา เทพสิงห์ ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายรุ่งรวิชญ์ วงศ์ชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ยมรัตน์

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายอภิเชษฐ์ บุญเจิง

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงนฤตปรียา ญาติศรัทธา ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงสุตาภัทร ศรชัยปญญา

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรชัยปญญา

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงอภิชญา สิริวสกุล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงนิชานันท์ วงศ์ชัย

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงจิณห์นิภา วงศ์ชัย ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงจิตรสินี วงศ์ชัย

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญเจิง

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงนิภาวรรณ แข่งขัน

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงสายธาร บัวลัยเดช

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงเวธกา บุดดี

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงมุกดาภรณ์ แซ่เห้อ

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงวัลย์ธิดา ศักดิสิทธานุภาพ

์

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงศุภสุดา พรพิงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทะนุบงกช

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงขวัญจิรา หว้าสิริวงศ์ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงปยฉัตร เกิดสมบุญ

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงชรินรัตน์ กันทะยศ

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงกฤติยา วงศ์ชัย ๖/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงณัฐนิชา มาบุญนาค

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายอภิรักษ์ สุธรรม

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายธันยพงศ์ ปญญาใจ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงนลินทิพย์ สมนาม

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงณัฐวรา มณีวรรณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงจิรยาพร ใจคำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายณัฐวัฒน์

นริทรกุล ณ อยุธยา ๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายศักดิดา

์

ฤทธานันท์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงพรรณนารา เสาร์จันทร์

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ กองธรรม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงนันทิกานต์ ปนแสงแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงพัชรีพร ดูงาม

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงญาณัจฉรา วงค์ปญญา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงสุวภากรณ์ ยอดสำอางค์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายรัตธภูมิ รัตนนวล

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายกรวิชญ์ สิทธิ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายภานุพงศ์ คำเหล็ก

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายพงศกร พรหมอุดม

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายธเนศพล ธรรมดำเนิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายวธัญู สุริยะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงกัญญาภัค ใจสม

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงเกศรา ทิศอุ่น

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงจารุวรรณ นวลคำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ยศวงค์สา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงจิดาภา สมบูรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงสิรัชญา นาถพรายพันธ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที168

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงธัญชนก วันต๊ะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย สันหนองบัว  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๐๑
นางสาวอัญชุลี นกชัยภูมิ

๒๐/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดสันหนองบัววิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงไปรยา ปนจี

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงนิจวิภา ก๋องวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงมัชฌิมา พัฒนปรีชานนท์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงณัฐธิชา ตุ้ยสาร

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายพงษ์สิริ ผัดแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายกิตติธร จำปา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายธีรวัฒน์ ฟงช้า

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายพชรพล มโนสมบัติ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงแก้วตา งามตา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ ปอมฟู

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงโชติกา โรจนเมธากร

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงธาราทิพย์ ใจโลกา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงวารี งามขำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงวิยะดา ดินดาน

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายอรรถพล ไกลถิน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงเมวิกา บุญหล้า

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงณิชนันท์ ก๋องประมูล

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงมณฑาณี ก๋าแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงชาลิสา ชมภูพรรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายธนกฤต เดชพันธ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายอนันตพัฒน์ ทาแกง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)
เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปวนสุวรรณ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงญาณิศา มะโนทน

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงนิรัชพร สิงห์แก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงเปมิกา คลังยา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงอรจิรา สารวรรณ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)
เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายณัฐเดช สุทธิแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายตันตระการ เตือกคำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายทรงศักดิ

์

นาสิงห์คาร
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายธีรุตม์ อินคำปา

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายนิคม ธนะแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๓๓ เด็กชายพงษ์อนันต์ชัย
รู้คิด

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายพีรภัทร กันทะสอน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายภานุพงศ์ ปวงใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายภูธิป ศิริโพธิสพ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายรณชัย กันทะสอน

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายรพีวิทย์ คิดดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายรวินท์ คลังยา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายศิรวิชญ์ ขันแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายสุเมธา ภูคณะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายสุวินิต รักษา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายอรุณ ชุ่มชืน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายเอกณัฐ ช่วยบ้าน

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงกัลยาณี ลี

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงจิตนภา รักนา

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงชรินญา คำตือ

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงณัฐกมล บ้วนหลี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงณัฐชยา เหล็กแปง

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงนัฐชานันท์ พรมตัน

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ช่วยบ้าน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงภลัชนันท์ ไชยเนตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงมธุสร กิจปรัชญา

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงวรรณพร คำบุญมา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงวลัยพรรณ ธนะแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงวิมลรัศมิ

์

จำเริญพีช

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงสหัทจุฑา ขัดแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงเอกนุช รักคณะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายณัฐดนัย ยอดแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายธเนด แสงเมือง

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายนัฐนันท์ สรรพสูข

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายปยกร สามี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายสุวิจักษณ์ ไชยชนะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงชาลิสา วงศ์ษา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงพธูทิพย์ รักพ่อ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงพวงชมพู เกตุอ่อน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เจริญสุข

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงสุภาพิชญ์ รู้ทำนอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงสุรารัตน์ จาดนอก

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงอริสา คิดรักเมือง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายคมสัน ทะนะแก้ว

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงณัฏฐพร พลเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ มะโนสีลา

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงนภัทรา เพชรสิงห์

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงพัชรพร คิดดี ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงภาสินี สิทธิขันแก้ว ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายธัญกร สุวรรณทา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายธิเบศ กำลังแรง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายธีรพัฒน์ ดวงใจ

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายนัฐวุฒิ เงินท๊อก

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายปยทัช กรรณิการ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายพงศกร สิทธิแปง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายภูมิรพี มีทุน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายภูริพัฒน์ มาชุ่ม

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายสมิทธิพล นำผึง

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงกนกวรรณ วรรณสอน

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงชลธิชา น้อยหุ่น

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงถือปูน สิทธิขันแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงนภารัตน์ เงินท๊อก

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๐ / ๙๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงนิพาดา ศรีสูงเนิน

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงปณิตตรา สุวรรณเรืองศรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงเพชรนารี ใจนาแก่ง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงวันวิสา ตาลสุกเรือง

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงวิลาวรรณ จอมสวรรค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงวีนัส ขันยอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงสุกัญญา นวลปาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงอภิญญา รักประชา

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงอัญชิสา อูปคำแสน

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๐๙๙
นางสาวพาณิภัค หล้าธิ

๐๑/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดปาตาลใต้ ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๐๐
นายพิพัฒน์ โนจา ๖/๒/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดปาตาลใต้ ปาตาลใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายนวพล รอดนิกร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นปาข่า(สุทธานุสรณ์)
ปายาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายณวัฒน์ ดิลกพรคุณา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นปาข่า(สุทธานุสรณ์)
ปายาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายอลงกรณ์ สืบสมบัตร

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นปาข่า(สุทธานุสรณ์)
ปายาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงปยะธิดา ธรรมชาติ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นปาข่า(สุทธานุสรณ์)
ปายาง  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายกฤษณะ ชัยวุฒิ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายจิราวุธ หัวนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายณัฐพล สุวรรณกาศ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายธนวัติ ปนต่า

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายนันทนิษฏ์ ศรีทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายปยชน ไชยวรรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายวีระพงษ์ ละออง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายศักดิณรินทร์

์

กรพรม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายศุภวัทน์ ไสยาพรม

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายสุทธิภัทร รู้ยาม

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๑๕ เด็กชายสุภจักรกฤษณ์
จันต๊ะนวล

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงเกศรินทร์ ปจมิตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงเขมจิรา ปนต่า

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงเขมจิรา ชูวา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงชนากานต์ น้อยใย

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงชนิสรา ยอดแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงชลธิชา ยอดแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงชัญญา ทนันกูล

๑๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงณัฐธิดา สุริยะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงณัฐศิกา จอมมงคล

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงพัทธนันท์ ถาแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงภัคศรัณย์ อะสะนิธิ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงสุปริญญา สีเทียวไทย

๒๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงอัจฉรา อริยา

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายนรภัทร อินปนส่วน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้อม ห้วยห้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงณัฎธิชา มรกต

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้อม ห้วยห้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงนริศรา เกิดสันเทียะ

๊

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้อม ห้วยห้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงนิชานันท์ แก้วมาลา

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้อม ห้วยห้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงพิมพกานต์ ยานะฝน

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้อม ห้วยห้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงรุ่งนภา เชียงปล้อง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้อม ห้วยห้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงอนันตญา โนราช

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้อม ห้วยห้อม  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๓๖
นางสาวพิมพ์พินันท์ นิลประยูร

๑๒/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา ดงชัย  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๓๗
นางสาวจริยา จำปา

๘/๑๐/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา ดงชัย  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงมณฑิตา ถูนาแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงกัลยากร ชาวลีแสน

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงจีรนันท์ เผือดนอก

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงพิยดา คำพวา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงสิริยากร ดอนจันทร์โคตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายณัฐวุฒน์ ดาศักดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงกัญชนิกา ถูนาแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงพนิดา แซ่หยาง

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายยุทธชัย วงศ์มุฑิตาจิต

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายศักดิชัย

์

ต้องสู้
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงสุริวรรณ วิไล

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายชานนท์ สำราญใจ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายอดิชาติ นามวงษา

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายอนุชา ตังจิตร์

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายวรรณะ ทองใบ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงกชกร กิติมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายบดินทร์ ปนตา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงปรียฉัตร จักร์มณี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงธิชา ใจหล้า

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงโชติกานต์ น้อยเพ็ง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงเบญจมาศ คำมูล

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายพัฒนพล คำภาษี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีแสนห้าว

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ สีนอเนตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องหวาย วัดร่องหวาย  

ชร ๓๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วมาตร

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงรัตติกาล กาบแก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายจีรนิมิตร สิทธิขันแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๖๕
นายธนากร เกตุศิริ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๖๖
นายนันทชัย แซ่อิว

๋

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๖๗
นางสาวณิสรา น้อยเมือง

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๖๘
นายธรรมรัตน์ เหล่าวงษา

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงนันทิยุดา ไชยยา

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๗๐
นางสาวอรนิภา ใจเดช

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายธนกฤต อวนทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๗๒
นายพิเชษฐ์ เตติตัง

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๗๓
นางสาวชนากานต์ สิงห์ขัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๗๔
นางสาวญาณภา ท้าวผาบ

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๗๕
นางสาวคณิสรา ไชยประเทศ

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๗๖
นางสาววาลัยทิพย์ พลเยียม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๗๗
นายอานนท์ จะฟะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๗๘
นางสาวรุ่งราตรี กันแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๗๙
นายอนุชา ดวงวงษา

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๘๐
นายปะตินันท์ คำจ้อย

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๘๑
นายพงศกร สาลี

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๘๒
นายพงษ์สวัสดิ

์

หนูเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๘๓
นายวิวัฒน์ ภิคะวงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๘๔
นางสาวสายนำทิพย์ กันชัยเทพ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๘๕
นางสาวสุกานดา ก๋าวี

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๘๖
นายยสพนต์ ช่วยบ้าน

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๘๗
นางสาวณราทิพย์ นักลำทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๘๘
นางสาวปภาวรินท์ ลาดคม

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๘๙
นางสาวพิมพ์ลภัส แก้วนิลตา

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๙๐
นางสาวเจนจิรา สิทธิขันแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๙๑
นางสาวณัฏฐวรรณ ปวกพรมมา

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๙๒
นางสาวบุณยนุช นัยติบ

๊

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๙๓
นางสาวเกวลิน ธิยะคำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๙๔
นายนนท์ธวัช ขาดไมล์

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๑๙๕
นายธีรพัฒน์ ขันจันทร์แสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๙๖
นายศุภวิชญ์ ยุวะเวส

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๙๗
นายวุฒิชัย บาหลา

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๙๘
นางสาวทิพาภรณ์ มณีจันสุข

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๑๙๙
นายวชิรวิทย์ มณีจันทร์สุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๐๐
นายวิษณุ คันธนู

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๐๑
นางสาวกนกวรรณ คงเพียร

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๐๒
นางสาวธนภัทร ประทุมชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๐๓
นางสาวพัฐสุดา ภารสว่าง

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๐๔
นางสาววาสนา แซ่หาง

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๐๕
นายชัยกร เมายาตา

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๐๖
นายปยพงษ์ กันหารัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๐๗
นางสาวปวีณา แดนชลธี

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๐๘
นายอัศวิน แซ่ซ้ง

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงกนกกร จันทร

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงสโรชา ธิตะยา

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงอริสา ไชยยศ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงพาราดา สุยะสิงห์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายภานรินทร์ อินหลวง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายสุภเลิศ แซ่ลี

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงเจนจิรา มนินศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ แซ่ลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงวิชุดา พิกุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงกมลพร อุ่นลือ

้

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงกิตติยากร จาจุมปา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สันต้นม่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๒๐
นางสาวเพียงเพ็ญ สุรัตน์

๑๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๒๑
นางสาวจารุณี สิงห์ลาตระกูล

๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๒๒
นางสาวสุธาวินี มันเหมาะ

่

๓๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงมณฑกานต์ เจ้าเล่ห์ดี

๑๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร สืบพลาย

๒๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายประณาวุฒิ สินธุศรี

๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร สมฟอง

๑๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงนมิดา ก้างยาง

๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายฐปกรณ์ แสนเครือคำ

๑๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๒๙
นางสาวธนพร จันตา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๒๓๐ นางสาวบุษบามินตรา
เวียงแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายธนากร ปงเมฆ

๒๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๓๒
นางสาวกัญจน์กมล แนบนือ

้

๓๐/๖/๒๕๒๙ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๓๓
นางสาวเจนจิต เจนจัด

๑๙/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ก้างยาง

๒๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงอรญา สมสุรินทร์

๑๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายกิตติโชติ ภูแว่น

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงจิรนันต์ เชือเมืองพาน

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงภัณฑิรา พรมตัน

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงวนัชพร ปนตา

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วลังกา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายนาบุญ กันธิมา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายนนทกร พรมเมา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กชายขจรศักดิ

์

นันตะเสน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายณัฐภัทร์ ดอนมูล

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงวสิกา ภิบาลศิลป

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายพลทรัพย์ เข่งเงิน

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงณัฐณิชา พรมฝน

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงพิชญาภา จันทร์ลอย

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงกมลวรรณ พานแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงปณพร สีดาพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ภักดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายเฉลิมลาภ ไชยโคตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายไววิทย์ ด้วงวงษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๕๔
นางสาวณัฐชนันต์ ปญญาหลวง

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินต๊ะเสน

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายอนุวิท ปญญาหลง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายมนัส ผาตินันทชัย

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายเอกรินทร์ ยอดวงค์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายณรงค์ชัย เปงโมง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายภาณุ เชือเมืองพาน

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายพนากร จินาวงค์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายจิรันธนิน สุรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายวรานันท์ ทะนนท์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายธนกร เชือเมืองพาน

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๕ / ๙๐
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ชร ๓๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายราเชนท์ คำมูล

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายพีระพัฒน์ พรมไชยุ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ นันต๊ะภาพ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายชาญนริศ ยอดวงค์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ นันต๊ะภาพ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงฉัตรฤดี ธรรมใจ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงกวิสรา แก้วประภา

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงนิตยา ยาโนละ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงอภิสรา ก๋าวี

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ใจวงค์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงกันยาพร คำเขือน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงน่านฟา ประมูลวงค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงณิชารี ขุนหมืน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ ปญญาหลง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายพีระพงษ์ ชัยชนะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายณัฐภัทร ธิกำไร

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายนาวีชัย เจียมรัมย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายเกียรติก้อง มะโนคำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายณัฐภัทร คำอ่อน

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายดวงแก้ว พรหมมา

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายชินพงศ์ ทาซาว

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงฐิติมน อุ่นเปง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงจิตินันท์ คำแดง

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงพรทิพย์ ชุ่มฟอง

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายศุภกิตต์ สำราญหรรษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงกาญจนา ม่วงแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๙๑
นางสาววันวิษา ม่วงแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายวชิราวิทย์ สุทธนู

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงชนันพร ท้าวศรีวงค์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายปฏิภาณ ไวมาตย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายธีรเดช โพธิถาวร

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายพงศกร ถาขอด

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายเอกชัย ใหม่ยศ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายเอกวัชร ใหม่ยศ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายวีรภัทร ภู่เกตุ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๖ / ๙๐
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ชร ๓๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายณัชลินท์ สมอุทัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายนิรวิทย์ งามผ่อง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงณัฐธิดา อินสุภา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงกัลยา กันทะวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงอารดี สมบูรณ์ชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงรุ่งธิวา นอรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงสุภาวีร์ เยาว์ธานี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายศุภกร มาระศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงอริสา ระตา

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายอภิวัฒน์ ฟองจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายธีรภัทร สีเขียว

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายพงศกร พูดงาม

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายสิทธิพล ปยะลังก

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายนนทพัทธ์ ทะรินทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายชุติเทพ สิงห์คะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายกรวิชญ์ ไชยโคตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายกรรวี ไชยโคตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ สมวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายบัญญวัต มลิหอม

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงทิพรดา มาติบ

๊

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายฐนกร วงษ์สกุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายนัทธพงศ์ อุดเครือ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายชัยนคร แสนธิวัง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กชายณัชพล พูลทวี

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายวุฒิพัชร มะโนลา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายภควัต ตู้ลา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายอาทิตย์ เล็กบุตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงเจนจิรา จุมปู

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายมนัสนันท์ หมันคิด

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงศุพัฒน์ตา ใจเปย

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงสริตา ทิพย์มณฑา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงหทัยภัทร เกตุรพะจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายปริญญา ยะทา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงสุภนิดา แปงโนจา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายสรรค์สิริ สีต๊ะบุตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดสันละคร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายวรภพ พรมตัน

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายภานุพงศ์ จังขันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายอานนท์ สีนิล

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายไชยวัศ หัตถ์หาญ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงปาริชาต จักรดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ใหม่กันทะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายสุทธิมนต์ เกียรติบรรจง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายศุภกร คำหล้า

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายนิธิกร สำราญ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายชานนท์ มาเยอะ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงทัศวรรณ์ แก้วดวงแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงวรดา ปญญาดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงศิรภัสสร อากาศทิพย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงดวงสุรีย์ เหรียญคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงสุทธิภัทร รืนเริง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายกรวิชญ์ หมู่ทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายเจษฎา ใจเปย

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายจันทรกร คำลือ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงอาทิตยา เครือวาระ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายภูมินันท์ รินคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงณภัทร สิงห์คะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงกรณัฐ แก้วอุด

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงเมธาพร ชมภูพันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายนิชานนท์ ทาแดง

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายวรัญชิต หนูสาท

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายวศิน มอยนา

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายภัทรพล พรมตัน

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายอัสนี ทาวัน

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายธนวัฒน์ แปงสาย

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายปรเมศร์ ศรีพรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายภานุวัฒน์ กันธะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายจตุพร ศรีทา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงกชกร อานุภาพ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงศรัญย์พร สุรินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงรังสิมา โพธิแจ้ง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายสิทธา เชือเมืองพาน

้

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายธารา ก๋าคำ

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายอนุภัทร แดงปอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายตะวัน นันตัง

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายธวัชชัย อินต๊ะเสน

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายธนเดช แสงจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายธีรเดช จินดา

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายวชิรพงษ์ ศรีจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงมนทกานต์ สาทะติ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงไอลีน พวงพันธ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายนนทวัตร์ สุนัน

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายพัชรพล กันธิยะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายกฤษณะ ญานะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายนัทธพงศ์ สุยะน้อย

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงศิริวิภา ไหลหาโคตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายจักรพันธ์ ทรัพย์แก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ภัยยาราช

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายกฤษฎา กันจินะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงชนานันท์ กันจินะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงอินธิรา กันจินะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายธนาพล กฤษดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายธนพล กันจินะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายจักรพันธ์ ปนตา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายสุไลหมาน ทะเลลึก

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายณัฐภัทร บุญเติม

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ จำผักกูด  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงวิลาสิณี ดีศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ม่อนปาสัก  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายจีรกิตต์ หมูหล้า

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ม่อนปาสัก  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายนนทกานต์ สุรินทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ม่อนปาสัก  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงนันทกานต์ สุรินทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ม่อนปาสัก  

ชร ๓๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กชายนภัสกร แก่นเมือง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ แม่แก้วใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายรัตนกร กันจินะ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แก้ว แม่แก้วเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงนิชานาถ ทะรินทร์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่แก้ว แม่แก้วเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายสุธี สังมณี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้ว แม่แก้วเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายธนากร บุญฤทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงสุพิชชา ศรีพรม

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๙ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายธรรมธร งามเริง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงสิริชัย หลงภูงา

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายธนันดร อมรกิจกว้าง

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายกฤษณพล บัวรพันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ หวานใจ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายปฏิภาน ใหม่วงค์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงธนาภา จอมแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายวชิรวิชญ์ ปนปา

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงจุฑาทิพ พรมเทศ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายสายฟา ทิเขียว

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงวรัชญา วิธี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กชายณัฎพงศ์ คำมาเร็ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ไชยพรม

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

สุทธิเกษมคุณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายรามิน ปาริมา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายวีรากร ฟองเขียว

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงปุญญิศา ไชยสาร

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงอังคณา บุญสูง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงนิชาภรณ์ ธรรมเสน

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายรัฐพล พรมมณี

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงภัทรธิดา กุลแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายภัทรกร นรรัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายวโรดม วงศ์ษารัตน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงปารวี จำนงเปน

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายสิทธา สะลายรัมย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายรัชชานนท์ นันติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงกุลภัสสร์ ใจกุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๓๒ เด็กหญิงพลอยพรรณราย

รอดอำพล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายอนันยช ภมร

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายชยพล เมืองคำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงนภิสา พนมการณ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงวรรรรรร จุมปูธง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงสุธีธิดา แสงสุวรรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงดวงฤทัย ราชคม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายวิชญ์พล รู้แข็งแรง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๐ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายธนภัทร จันวันใจ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงนภัสสร ธรรมจักร

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ คำอ้าย

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงวนัชพร ทิพราช

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา กิติมา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายตะวัน เรือนปง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายอาณัติ สุขันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงไพลิน พักพวก

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ต๊ะศรีเรือน

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายสุลลิต ศรีทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายธัญวุฒิ ตาคำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายบัณฑิต ทะกัน

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายนนท์ปวิธ พิเศษ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายพงศ์ภัค ศิริมณเทียร

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายภัคพล ศรีดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายเจษฎา ต๊ะอาม

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายคุณานนต์ ยศหล้า

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงสุพัสตรา ใจมอย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายกฤษกร บัวอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายจิรายุ แซ่อึง

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สีเขียว

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายธนภัทร มามูล

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายนิธิกร แซ่หว่า

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายณัฐนนท์ เกาตระกูล

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงนฤมล พึงเดช

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายบวรภัค วรรณา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๖๖ เด็กหญิงบุษบามีนตรา
เทพอาจ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายวศิน วันดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงอัฉรา สุรินต๊ะ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงชนม์นิภา แสนใจนา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงจินดาทิพย์ ราชคม

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงฐิติพร เถิมลง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงชนิดา ต๊ะวรรณา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงโสภิตา รุ่งแสง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายเจษฎา ดิสา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายกฤษฎา จำปาเจียม

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายธารมินทร์ธร นะเพย

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายเอกรัตน์ ปญโญแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กชายเอกรินทร์ ปญโญแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายคฑาวุธ นิธิชินาอุดมกุล

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงนภัสนันท์ สายผสม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายสรวิศ ใจปอ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายราเมศ เนาชมภู

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายภูบดินทร์ วงค์ชัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงนิศารัตน์ ปราบสงบ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สุกร

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายภาณุพงศ์ เจริญสุข

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายชยานันท์ สุพรรณแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงเบญจมาศ สายสะอุด

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ อินทพงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงฐิดาภา สิงทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายกฤตภาส เครือพรมมา

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายธีรภัทร สมปาน

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงอารีพรรณ สุภามงคล

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงดวงพร วงศ์แก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงสุวิชาดา หล้าคำแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงสุวัจนีย์ จอมคีรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงสุภาวดี จอมคีรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงฐิตินันท์ สุวงค์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงศิริประภา ต๊ะศรีเรือน

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายธนยศ แสงดารา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงสิริกร ประสารภักดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงสุพิชชา ธรรมใจ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงสิริยากร กันดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงทิพย์ธิดา โพธาชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายปฏิพล ยาสมุด

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายสรวิชญ์ ราชคมน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงณัฏฐธิดา มูลดวง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงวริศรา ยอดใส

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงศศิภา พงศ์ศุภศักดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายพงศภัค ชุ่มผวน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงภัคจิรา เชือเมืองพาน

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงสุพิชญา นันติ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายณรงค์ชัย คำแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กชายนนทพัทธ์ ธิเตจ๊ะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายจิราเดช ยอดใส

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายยุทธการ จำปานคร

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายเจษฎากร ธรรมสาร

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงรัตติมา นามศิริ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงผกามาศ ราชคม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ วิเศษสัมพันธ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายณทชัยมงคล ใจยา

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาส้าน วัดทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงทักษ์สุดา สว่าง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาส้าน วัดทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงรัตนกร จักษุริยา

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาส้าน วัดทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงวรัญญา จำปาจวบ

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาส้าน วัดทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงพัชรมัย แสนเกตุ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาส้าน วัดทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินต๊ะจักร์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาส้าน วัดทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงสายฝน ทะระมา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาส้าน วัดทรายมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงพีรดา แลเชอะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายสุรพล มาเยอะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงลดา มาเยอะ

๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงหมียู มาเยอะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงมาลี วุ่ยยือ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายอาบอ เซก่อ

๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กชายชินพัฒน์ แสนเหลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายไกรวิชญ์ เจริญพร

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๓๖
นางสาวธิติมา อายี

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงนภัสสร ติดรักษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงจันทะรัด ตาฮอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงอัยรดา เดชอุปการ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายภาคภูมิ วัฒนา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายพีรภัทร สุภาจันทรสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายภูบดี มาเยอะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงกฤษติกา นาคาวงษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหัดปาแขม วัดปาหัด  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงอทิตยา เตจ๊ะน้อย

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหัดปาแขม วัดปาหัด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายพิเชียร วงค์คำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหัดปาแขม วัดปาหัด  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงอนัญญา สีเขียว

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงเมธีรภัทร เมธา ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กชายธนกฤต ก๋าซ้อน

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีสันทราย

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายวิหา สายเครือง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายสุรพล สุรินธรรม

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายทินภัทร นาคทะเล

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายอนาวัฒน์ ดวงจิตร

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กชายศิวัฒน์ คำมูล

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงดวงกมล จุฬลา

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายวรัญชัย ใจเปย

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ชัยพรม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงพรไพลิน จันบุญธรรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายฐณะวัฒน์ พิริยะปราการ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงอรสา เพ็งเพชร

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงสาธิตา เบ้าตัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายศุภชัย แก้วอุน

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงสิริรักษ์ กองเขียว

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำธงชัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กชายพงศกร แก่นจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๖๖
นางกันยารัตน์ ประสาทพร

๒๖/๔/๒๕๐๔
โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๖๗
นายพิชิต แก้วก๋อง

๑๙/๒/๒๕๑๘
โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๖๘
นางศรัญญา หล้าเถิง

๑๔/๘/๒๕๐๗
โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๖๙
นายเกรียงไกร วงค์จันทร์เสือ

๑๕/๕/๒๕๑๙
โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๗๐
นางสาวเบญจวัลย์ จันปนหาร

๑๔/๗/๒๕๒๖
โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๗๑
นายเกียรติคุณ ชัยชนะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กชายดนุพร ตาแปง

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๕๖๐/๒๕๗๓
เด็กชายนรินทร์ รินนายรักษ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ก้อนแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงชัญญานุช เกินตัว

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๕๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงภานรินทร์ แสงสี

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงรัชนก พรมการ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงวรินยุพา สุขประเสริฐ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงกุลณัฐ การเก็บ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๔ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงทิพวรรณ มาศดำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงผกามาศ ปนคำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงรชยา อันไกรฤทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงวศินี แสนเขือน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๘๔
นางสาวกัลยรัตน์ ฟองจินา

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๘๕
นางสาวกฤษณี ธะนะแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๘๖
นางสาวปริญญา แก้วอาวุธ

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๘๗
นางสาวพรอุษา คล้ายเดช

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๘๘
นางสาวภัทราวดี สักกีราช

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๘๙
นางสาวภัสนันท์ บุญยรัตน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๙๐
นางสาวรวิภา หมอปา

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๙๑
นางสาววรรณพร จักต๊ะน๊ะ

๒๕ /๐๙ / ๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๙๒
นางสาววรัชนันท์ ตันยา

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๙๓
นางสาวสุนันทรา จันตา

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๙๔
นางสาวสุภาวิตา กองคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๙๕
นายวาทิตย์ อุปลังการ

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สันปาบง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายฐิติ ดวงมาลี

๑๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ อินตัน

๋

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายพีรภัทร คำดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กชายภัทรวัต คำภาอึง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงกัญญาภัค สงบ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ มีพูล

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงปภาดา ธะนะวงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงลักษิกา คำมูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงวรรณิกา สูบุญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงสิริวิมล ปญญาหล้า

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ แก้วเมือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงอรนุช เปงปาง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายนรชัย เสาร์จันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายกฤษณพล ตันติบ

๊

๐๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงอลิษา ปญญาหล้า

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงวลัยพรรณ ก๋องจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงศศิมา ตุ่นคำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เขียงสุทธิ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงสุชานันท์ มาฟอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๕ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงสุนันธิดา ก๋องจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงสุพิชชา ปญญาหล้า

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงสุวิภา โหตะรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายอภิชาต ฟองการ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงกัญญาณี สมสวัสดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงปริมปภา อิมคำ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายนวิน จำปา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงกีรติกา มีบุญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงชลลดา แซ่ยี

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ สอนสืบ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงพัทธวรรณ กันประเวท

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิงห์แก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงสุนทรี จะอู๋

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายก้องภพ ยืนยงความดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายชัชวาลย์ ทองเงิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายเกียรติพงศ์ มหาวุฒิ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงกนกพร ใจคำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงชนาภา พิคะสอน

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงนริศรา จูเปาะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กหญิงสิรินญา ทองคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงสุวรรณี เซนายาเก

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ ต๊ะพรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงเรวดี พรหมทะนันท์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กชายเกรียงไกร จันทินุมาตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงสาลินี ศรีสะเมา

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๔๐
นางสาวเกสรา ถาปะนา

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๔๑
นางสาวชนิกา กิจกล้า

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๔๒
นายพีรพัฒน์ ทองสุขเสนีย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๔๓
นางสาวอัญธิชา จันต๊ะพงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๔๔
นายอนุพันธ์ คำตา

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๔๕
นางสาวพัชนิดา พนาศรีจินดา

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๔๖
นายเกียรติศักดิ

์

มาลัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๔๗
นายเฉลิมพล ทรัพย์กลิน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๔๘
นางสาวลักษิกา อินทะจักร

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๔๙
นางสาวจุฑามาศ ทองเงิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๖๕๐
นางสาวกุลิสรา มหาวุฒิ

๒๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๕๑
นายเอกราช วุฒิ

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงเยาวพา นาโป

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงพลอยชมพู พรหมสวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงชนินาถ อินถา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๕๕
นางสาวกาญจนา ใจหลวง

๑๓/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๕๖
นางสาวคนางค์ ทบลม

๒๑/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๕๗
นางสาวปวีณา ชุมวรฐายี

๓๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๕๘
นางสาวปทมา แซ่ลี

๑๑/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๕๙
นางสาวพรไพลิน แซ่ม้า

๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๖๐
นางสาวพิมพ์ชนก วงค์ขามเปย

๒๖/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๖๑
นางสาวมาลี แซ่ลี ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๖๒
นางสาวเรณู ขันยอด

๒๘/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๖๓
นางสาววายุรีย์ ไชยรัมย์

๒๐/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๖๔
นางสาววาสนา สุขสวัสดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๖๕
นางสาวสุจิตรา นามแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๖๖
นางสาวสุรินดา ไชยการ

๒๐/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๖๗
นางสาวอำไพ พรมเทพ

๒๖/๑๐/๒๕๐๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๖๘
นายชาญวิทย์ ขันแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๖๙
นายเถา ธนันชัย

๑๓/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๗๐
นายทวีศักดิ

์

รุ้งสิทธิโชค
๐๖/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๗๑
นายทองศรีรัตนา แซ่เล่า

๐๖/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๗๒
นายธีรพงษ์ สันทรักษ์

๑๕/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๗๓
นายนิติศักดิ

์

แซ่ลี
๐๑/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๗๔
นายฟง แซ่หว้า

๐๕/๐๘/๒๕๐๗
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๗๕
นายรักชาติ ครรลองหรรษา

๒๐/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๗๖
นายเล่ง แซ่เฮ้อ

๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๗๗
นายวิชาญ แซ่ฟา

๐๗/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๗๘
นายสัญชัย แซ่เจียง

๐๕/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๗๙
นายสันติชัย ครรลองหรรษา

๐๑/๐๑/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงสุวารีย์ จันปุก

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

วัดกู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กหญิงนำฝน มหาวรรณ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงพิชญาภา บุรมย์รัตน์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงพัชรา มาลาหอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงมุทิตา มาน้อย

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายชเนรินทร์ เททะลัง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงศศิกานต์ ทายะนา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงภรณ์วิภา วงษ์เกตุ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงชญานิศ บุญมาก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายปาริชา ธรรมสอน

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายสุริยะพงษ์ ภาวงค์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายญัฐพงษ์ ยงสุวรรณ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายภูธฤทธิ

์

วังเปยง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กชายนันทภพ คำเฟย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายวรวุฒิ ชาลีสี

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ตันติยาภิรักษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงอรปรียา สติดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ พุทธวงค์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงปาณิสรา บัวจำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายวุฒิพงษ์ มูลสาย

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงอรชา สุวรรณดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงเกษสุดา สิงห์ราชา

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงจณิตา ยือยศ

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงวิภาวรรณ ยางยุทธ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงวรากาญน์ โพมิรักษ์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายปฏิพล ปนตา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายทองนพคุณ จันทร์อิฐ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงธัญญาเรศ สอนสุกอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงเนตรนภา ถาวัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงอภิญญา สิทธิวงค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายวชิรวิชญ์ แสนแพทย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงปนัดดา อภิธรรม

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงอังคณา พานิชย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ สาเขตร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงทิพยาดา อุบนจินดา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายครรชิตพล ธานีวรรณ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงรัตนา อินเทพ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ซือจริง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๑๘
นางสาวจีราพรรณ น้อยหมอ

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงนิรชา สิงห์แก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงชนาภา ก้างยาง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซางงาม วัดปาซางงาม  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงเพชรอรุณ เปงแจ่ง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซางงาม วัดปาซางงาม  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๒๒
นางสาวรุจรา หมืนทอง

่

๐/๐/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายวรฤทธิ

์

พักเรือนดี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงเกวลีน ปงลังกา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงณัฐพร ขันแก้ว ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงธิญาดา สอนสุกอง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงวินินันท์ พรมเมือง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กชายประวิทย์ พรหมมาศ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงเกสรา แก้วจันดา ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๓๐
นายเอกชัย วงศ์จีแก้ว

๋

๙/๘/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๓๑
นางธีร์สุดา รวมจิตต์

๑๓/๖/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงเดือนหอม อินหงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงบัณฑิตา หมืนยอง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงธวัลพร เตจ๊ะมงคล

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงขวัญหลิน ติวรรณะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงศรัณรัตน์ จักร์แก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงนุดี ปญญา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงนิดา ปญญา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงเสาร์คำ คำแสง

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายศรายุทธ เนตรยอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กชายสรรชัย ใจยกาล

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงระเบียบ มูลทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงบัวทอง พรมมา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงกัญญามาศ ศรีร้อยคำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายกิตติพศ ยาวิชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงอุดมพร พลศักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๔๗
นายกำพล ปาสักเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ ปนเขือนขัติ

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กชายเอกรินทร์ อินต๊ะคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายสันติสุข ปนทรายมูล

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๕๑
นายสมศักดิ

์

ทองดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายปรเมษฐ์ แก้วขจรคำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กหญิงพรไพลิน พรมสะอาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายทิฆัมพร ทรงสิริวงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กชายกิตตินันท์ ร่มพนาธรรม

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กชายพฤตินัน ศิริวัฒน์ธนาโชติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แซ่วือ

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แซ่เห้อ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ร่มพนาธรรม

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงเกวลิน แซ่วะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงบุษกร วิรุฬห์สิริญาติ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงประภัสรา สิริมนพร

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงประภัสสร สิริมนพร

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงพรรณพัชร โรจนคีรีสันติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ แซ่สง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงณัฐริกานต์ แซ่ส้ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๖๗
นายครรชิต แซ่มัว

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๖๘
นายจตุพล ลีลาธรรมสัจจะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๖๙
นายสุบิน สิริมนพร

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายศุภกร แซ่วือ

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายวิโรจน์ สวาทชาติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายนพล แซ่ว่าง

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายก้องภพ แซ่ย่าง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายสุเมธ แซ่ส้ง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายทินภัทร แซ่เท้า

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายธนโชติ ศิริวัฒน์ธนาโชติ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายสยาม แซ่ว่าง

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๗๘
นางสาวสุณิสา ทรงสิริวงศ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงณัฐชยา แซ่ท้าว

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงอังคนา เกียรติยากุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงณิชาภัทร แซ่เล้า

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงกรรวี แซ่ย่าง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงณิชนันทน์ แซ่วะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงพิชญาภา โรจนคีรีสันติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงศิริรักษ์ เประนาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายดิลก แสนยากุล

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๘๗
นางสาววารุณี แซ่เท้า

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๘๘
นางสาวจินตนา แซ่ลี

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๘๙
นางสาวเจนจิรา แซ่วือ

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๐ / ๙๐

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๗๙๐
นางสาวศิริวรรณ จักรภาณุวงศ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงศุภิสรา สวาทชาติ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่เท้า

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงวิสุดา แซ่เล้า

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงจิณณพัต ทรงสิริวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงรัตติกร แสนยากุล

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ วรโชติวนาไพร

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กชายธนวิชญ์ วรรณะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กชายเศรษฐพล เนืองทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงสกาวรัตน์ อุชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงพจนี คูเชอร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ แช่ยัง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงชิกมล ภูมิโคกรักษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๐๓
นางสาวอรทัย พาเอะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายฐานันดร กุลจิรัฐติกร

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายจิรายุ เพชรคีรีรัฐ

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงจารุณี หน่อไพรสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๐๗
นายอาทิตย์ สาธิตบุญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงวิภา วิภาชงโค

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงศิริมล แลเชอะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงบุษราคัม บุญเลิศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายเจษฎา บุญศรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๑๒
นางสาวศศิธร ทุบอ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงเมย์ริษา แซ่ตัง

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงสุทธิดา ตาคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายจุนเวย โล

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายเฉลิมชัย ชมภู

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กชายธนากรณ์ ปญญาใจ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงนภารัตน์ ลามา

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงศิราลักษณ์ โพสลี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายอภิรักษ์ วรรณศรี ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายณัฐพงศ์ กันธิเลิศ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

กันธิ
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายพงศกร กันประเวท ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายกฤษฏากร กุณโณ ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  
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ชร ๓๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายณัชพล จันทร์เปง ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายยุทธนา ทะนันไชย

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แหนมเชย

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงสิริกร ยาวุฒิ ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงอังคณา ก๋ามี

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงยุวธิดา สำเรียงจิตต์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๓๑
นางสาวมลฤดี ศรีนวลเขียว

๒๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ใจสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายปยะพัทธ์ ไชยชมพล

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กชายภัทรดล อุดธนะ

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายรัชชานนท์ อินต๊ะมา

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กชายรัชชานันท์ ใจแสน

๒๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายรัฐภูมิ เตชะอ้าย

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายวุฒิชัย ยาวงค์

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงจิตภินันท์ อุตมะพูนเกียรติ ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงปานระวี ยานะติบ

๊

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงศุภกานต์ นะสาร

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายกรวิชญ์ ศิริแสน

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายกิตติคม เตชะอ้าย

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กชายภูวนัตถ์ อุดเขียว

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงชลธิชา ยอดปา

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงพิยดา มีปา

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงภัทรพร ฐานะงาม ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กชายพลภูมิ มหาวรรณ์

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กชายธีรภัทร ปนศักดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายปญญากรณ์ คำลือ

๒๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายพงศกร คชภรณ์

๒๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายรัฐภูมิ สุภาพ

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายศิริมงคล ไชยชมพล

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงทิฆัมพร กระธรรม

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงภัคกัญญา คำปนติบ

๊

๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงสวรินทร์ ยาวงค์

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงอภัสรา สาระวรรณ์

๒๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กชายกรวิชญ์ ศิริแสน

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายณัฐพงษ์ วงศิริ

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  
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ชร ๓๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เรือนสอน
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงสิริกัลยา ไชยชมพล

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงอังคณา เทรังษี

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กชายจักรินทร์ ปารมี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายนนทภัทร์ ศิริแสน

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงชนาพร ยานะติบ

๊

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายพงศธร ศิริอาด ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กชายสรศักดิ

์

กุณายะ
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงอาภาศิริ สุขสำราญ

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงยลธิดา แสงเพชร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม วัดโจ้โก้  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายศิวพงษ์ บุญมา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กชายวทัญู ศิริวงค์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายพีรพัฒน์ บัวพันธ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายวัชรพล สุวรรณดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายรัฐภูมิ บูระ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ คำพิละ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงศศิวิภา ชัยอินคำ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงธารีรัตน์ อินทรวงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงชนิกานต์ ยงยุทธ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ตราชู

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายจิตวิสุทธิ

์

นันชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายเกียรติพัฒน์ อินต๊ะวงค์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายพิทวัส บุญมา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๘๓
เด็กชายรัชชานนท์ สมทะนะ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายนพดล เดชะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงชฎาพร ปนวงค์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงสุพัตรา อารีย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงวรนัชฌา จันดา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงวชิรญาณ์ เชือมาก

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แซ่เห้อ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่เห้อ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่ลี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไทยพัฒนา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงวิทิตา ไทยพัฒนา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แซ่เห้อ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๓ / ๙๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงฐิติพร ยัง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงสุภาวิณี โชคขจรไพศาล

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงบุณยวีร์ แซ่ย่าง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงปยนุช แซ่เจียง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงสุภาพร แซ่ลี

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายชัยวัฒน์ เนติธรรมรัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายสุวิทย์ แซ่ลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงสุภาวดี แซ่เห้อ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงจารุณี อุดมพนาวัลย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงนฤมล แซ่เห้อ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายเจษฎา จุฬะเพชร

๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายประทีป ชัยน่าน

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายภูรีภัทร นวลขาว

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ยะฝน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงสุชานันท์ เกตุสมพงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายณัฐกร สุวรรณ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นเรือน

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ศรีมูล

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงดลหทัย ไชยสิทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ พรมตัน

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กชายนรหัส อดทน

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงเอมมิการ์ เมืองมูล

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงปฐมพร พิทักษ์เจริญลาภ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงอวัชญา วิงวอน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงปณิดา บุญศรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงไปรยา นาเจริญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงกัญญาภัค ใจมัน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กชายพิพัฒ พิชัยรัตน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ขันทะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายลาภิศ ปญญาอินแก้ว

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงกันติชา ภู่ศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กชายทยาวัฒน์ อินทรา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กชายธราเทพ สุวรรณศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายกิตติวัฒน์ ลิบกระโทก

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีติสาร
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๔ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ แซ่ตัน

๋

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายเรืองศักดิ

์

กันยา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงอภิชญา บุตรดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงธัญเรศ โยคี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงนฤมล การงาน

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงแอ่น

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงสุชญา กงฝาย

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงชาลิณี อุ่นต้าว

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๓๘
เด็กชายธนภัทร สุริยะ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายฉัตรมงคล ปงเมฆ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายปยะวัฒน์ มูลดังชัย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ธิชาญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงณัฐชริการ์ ปงเมฆ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงพิมพา หิรัญสาย

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงชนันภรณ์ สภูยศ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงสุธีรดา สุทธะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วตา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงกานต์รวี ชัยยงยศ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายเมธี วงค์ชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กชายวัชรพงษ์ วงค์ชัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงคุณัญญา วงศ์ชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงเมธาวดี วงค์ชัย

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงวิลาสินี พงษ์ศรียา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขียะ วัดหวาย  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๕๓
นางสาวเอ้ย คำแสง

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงศิริพร แซ่อิน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายชาญชัย แซ่ลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๕๖
นางสาวรุ่งนภา กัณทะวงค์

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๕๗
นางสาวฤทัยวรรณ เครือวงค์

๒๒/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๕๘
นายสมนึก ทิตา

๒๑/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงวรัญญา จันทร์ดวง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงเกศกนก แอ่นกาศ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ นาทะสัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงธนัญชนก สมการ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงพิกุลทอง สุวรรณเมฆ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงนัทธิดา ณะวันดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๕ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายทัตธน จับใจนาย

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงพัชรพร ชมพูแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงสุพิชญา ปนเขือนขัด

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงปรินทร คณโฑมุกด์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงวาสนา ทองคำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายเรืองเดช แพงอานนท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงพันธพิน นาครักษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงกอหญ้า จันทร์ทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงนำทิพย์ ไม้หอม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๗๔
นางสาวจามจุรี ปนทรายมูล ๑/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายสมชาติ อินวงค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงใหม่ ช้างคาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๗๗
นางสาวอมรรัตน์ ปะหล่อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๗๘
นางพรทนา เชือเมืองพาน

้

๑๓/๐๓/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๗๙
นางสาวอาเลมา แซ่ถัง

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงพิมพร สมคำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงรัชนี แซ่ตัว

๋

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงวิดาพร แซ่พากู่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงกุสุมา อินใจ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงพรธีรา .ใจวรรณ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงณีรนุช จะค่า

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงภานุมาศ แซ่ลี

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เพเมีย
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายปกาสิต เปเซีย

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กชายณัฐพงศ์ ลุงคำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายมงคล มาเยอะ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงส่วยหอม จะทา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงจันทร์จิรา นามพรม

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงภาวิตา แซ่จาว

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายปรินทร มาเยอะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่ย่าง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงรจนา มีทรัพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงวัชรี แซ่จาง

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงกุสุมา อ่วยยือ

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงวรัญญา แซ่หยี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงฝนทิพย์ พงศ์วิริยะกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงสุนันทา แซ่ลี

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายอนุชา กังสดาลบรรพต

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายภูชิต จะลอ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงนันท์นลิน แซ่สือ

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายอัน

๋

ภาคโพธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงพิมพิศา ธรรมแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงคำอ่อง แสงแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงปราณี เปยะสี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงสุวดี นำดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงอรณิช คำนวล

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงนกพิกุล สุขศรีสกุล

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายพีรวิชญ์ วงศ์ศรีชัยกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายสุภัชชา อามอ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายจิรพงศ์ เทิดไทวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

อินพรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายสิงหา เงินอ่อง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงพิชญา จะลอ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงอาจารี เม่อแล

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงอรพินท์ นามสุข

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงณิชา แซ่ย่าง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์ แซ่จาง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงกชพร เงินยวง

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงจิราพัชร แซ่ลี

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายสกรรจ์ เล่าลิว

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ แซ่ย่าง

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงจิตสุภา แซ่ลิว

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงบีลัน ลิม

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ ลายคำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงวาสนา นามทิพย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงวิยุดา แซ่อู่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงศุภกานต์ หน่อคำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายสามสี นายโง่ย

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายยอดชาย นพพงศา

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงชรินทร์นุช กู่คำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๗ / ๙๐
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ชร ๓๕๖๐/๓๐๓๕
นายสุรชัย วอแหม

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงวิจิตรา แซ่เล้า

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงสิรินทรา อินพรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๓๘
นางสาวนันทนา คำเพชร

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงเกียงคำ

๋

ไชยวงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงฝนทิพย์ ลาหุ่นะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงวันใส แปงหอม

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงศศิธร แซ่เล้า

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงพิมผกา ร่มพนาธรรม

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๔๔
นางสาวสาลินี แซ่ลี

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ โวยือ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แซ่เล้า

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงวณิดา ไอ่แสง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงสุชัญญา ไอ่แสง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงอรณิช อาหยิ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายสุชาติ แ๋ซ่เล้า

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายทักษิณ มาเยอะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงปานฉัตร ปญญา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงหอมคำ สามจ้อย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงปานวาด แซ่เจียว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงสายฝน อ่วยยือ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงอรุณี อ่วยยือ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายสุรชัย เลชอกู

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงอิสราภรณ์ แซ่ซ่วง

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงขนิฐี ปญญา

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ อ่วยยือ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่หยี

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงชนิดา จรูญโกมลสิริ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงดลยา แยเบียว

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๖๔
นางสาวดวงจิตร เพเมีย

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายกฤษกร แซ่หย่าง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๖๖
นางสาวนาคา ลาหู่นะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงลักษมณ แซ่ซือ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๖๘
นางสาวศุภาพร อ่วยยือ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๖๙
นายแสงชัย จะแฮ

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๘ / ๙๐
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ชร ๓๕๖๐/๓๐๗๐
นางสาวพรทิพย์

เจริญกิจประเสริฐ ๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงศุจินธรา มณีวรรณ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงอัญชลี อุไรรุ่งโรจน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงอังสุมาลิน ลุงส่า

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๗๔
นางสาววันเพ็ญ แซ่ย่าง

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ ยอดเงิน

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงวรรณพร นามวิ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายสุริยา คำหลู่

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายอนันต์ นามวงค์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงเกศมณี มันเหมาะ

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงหอมเงิน สามจ้อย

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายไพโรจน์ มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงศรัณยา เชอมือ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายวรเมธ นายหน่อ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงวิภาวี -

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๘๕
นางสาวสุพรรษา อายี

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๘๖
นางสาวกรรณิกา อารีย์

๒๓/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๘๗
นางสาวจริยา จิตวงศนันท์

๑๗/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๘๘
นางจิระพร ฟงเร็ว

๑๗/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๘๙
นางชญานิศา ปงสุแสน

๒/๐๙/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๙๐
นางสาวชยาภรณ์ คำตุ้ย

๑๓/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๙๑
นายณัฐภูมินทร์ ยงเพชร

๑๘/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๙๒
นายณัฐวุฒิ น้อยหมอ

๒๘/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๙๓
นายทนงศักดิ

์

สุทสนธ์
๓/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๙๔
นายทักษกร กิงแก้ว

่

๔/๐๔/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๙๕
นางนรกมล จันวงค์

๒๒/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๙๖
นางพิมพร เลิศหล้า ๖/๐๕/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๙๗
นางสาวรุจิเรข กำทอง

๑๗/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๙๘
นางสาวศศิพร สุพงษ์

๖/๐๑/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๐๙๙
นายศักดิชัย

์

ศรีวิชัย
๔/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๐๐
นายสมศักดิ

์

พัฒนเสรีวงศ์
๑๐/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๐๑
นายสุริยัน สันจันตา

๒๙/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงเมธาวี แสนยศ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายปยพัทธ์ บัวอินทร์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายฐิติโชติ มิกา

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงวิมลณัฐ สุขันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายภูมินเรศ ปานาผล

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๐๗
นางสาวศุภกานต์ จันต๊ะนาเขต ๑/๑/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๐๘
นายเพลิน แดนเมือง ๑/๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๐๙
นางฐิติมา เวชชะ

๒๖/๑๒/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๑๐
นางอัจฉรา เกิดแก่น ๙/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๑๑
นางสาวเสาวลักษณ์ โลมากูล

๑๐/๐๔/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๑๒
แม่ชีสุภาณี ตระกลวสุนาถ

๒๗/๕/๒๕๐๒
ฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๖๐/๓๑๑๓
แม่ชีธัญญาวรินทร์ ธนะโภคะศิริ ๔/๔/๒๕๒๕ ฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๖๐/๓๑๑๔
แม่ชีจุฬารัตน์ วงศ์ใหญ่

๒๓/๕/๒๕๒๗
ฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๖๐/๓๑๑๕
นางสาววราพร รักษาธรรม

๒๘/๑/๒๕๓๑
ฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๕๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายสมชาย มาเยอะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงมณทนา กุณณะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงศรุตา ซือมือ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายสุรชัย เชอมือ

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายวีรวัฒน์ ศรีบุญ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๒๑
นายวิรัช รุ่งโรจน์วิรุฬห์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงศิรินภา ชูมณี

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๕๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายสมศักดิ

์

มาเยอะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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