
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗

ส่งสอบ ๒๘,๘๖๙ คน ขาดสอบ ๖,๒๘๕ คน คงสอบ ๒๒,๕๘๔ คน สอบได้ ๑๒,๗๔๓ คน สอบตก ๙,๘๔๑ คน (๕๖.๔๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๐๑

เด็กหญิงแสนหอม แก้วตา
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๐๒

เด็กชายอชิณวิทย์ ศิวเสน
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๐๓

เด็กหญิงนฤมล ดอยเลือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๐๔

เด็กหญิงกมลชนก ใสสะอาด
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๐๕

เด็กหญิงมนพร จันนัน
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๐๖

เด็กหญิงพลอยชมพู หลู่จิง

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๐๗

เด็กหญิงศศิวิมล -
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๐๘

เด็กหญิงอัญชิสา รอดทุกข์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๐๙

เด็กหญิงจอมใจ ปนทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๑๐

เด็กหญิงดาวมอญ ลุงสอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๑๑

เด็กหญิงศิริขวัญ วิริยะพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๑๒

เด็กหญิงขวัญจิรา นายคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๑๓

เด็กชายศุภชัย ศิริสุภา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๑๔

เด็กหญิงพิชญา นายเฮิง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ปงจันตา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๑๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ห้าวหาญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๑๗

เด็กชายภานุวิชญ์ สมใจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๑๘

เด็กชายทวีโชค แจ่มสุวรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๑๙

เด็กชายแสงสุวรรณ ลุงสาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๒๐

เด็กชายธนภัทร รักการทัพ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๒๑

เด็กหญิงธนพร ราชโยคี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๒๒

เด็กหญิงวริษา อินทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๒๓

เด็กหญิงเทียนทิพย์ ตระกูลพิทักษ์กิจ
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๒๔

เด็กหญิงกชกร โอดกระโทก
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงขจารีย์ ชัยธนกฤติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๒๖

เด็กชายอนุทิน มุทิตา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๒๗

เด็กหญิงเดือน ใจปญญา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๒๘

เด็กหญิงเสาวลี ลุงคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๒๙

เด็กหญิงธนัญญา ไชยยนตร๋

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๓๐

เด็กชายคำลือ บุญแดง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๓๑

เด็กชายจิรทีปต์ จันนัน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๓๒

นางสาวศิริณา สมนึก
๒/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๓๓

เด็กชายสุริยกาจน์ พรหมปารา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๓๔

เด็กชายภาณุพันธ์ ขัติยะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๓๕

เด็กชายชัยศิริ อินทนนท์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๓๖

เด็กชายพรชัย ลุงแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๓๗

เด็กหญิงชุติมาศ แก้วผา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๓๘

เด็กหญิงศุภลักษณ์ แซ่ปาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๓๙

เด็กหญิงสินี ลุงเอ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๔๐

เด็กหญิงสุจิตราภา ตังตระกูล

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๔๑

นางสาวนวลผ่อง ลุงปาน
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๔๒

เด็กชายปรีชา นายอ่อน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงอัญชัญ กรวยฟู
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงอรอุมา แสงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๔๕

เด็กหญิงนิภา ลุงติ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๔๖

เด็กหญิงปพิชญา ภัทรพิสิทธิพร

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๔๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กันธา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๔๘

เด็กชายศุภชีพ วันชัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๔๙

เด็กชายสมศักดิ

์

ไชยเจริญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๕๐

เด็กชายสรวิศ ไม่มี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๕๑

นางสาวสุภาดา อัศวินภูเขา ๓/๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๕๒

นางสาวมัลลิกา บ่อชวะ
๑๔/๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๕๓

นางสาวดารุณี จีรยุทธนา
๒๐/๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๕๔

นางบุษกร พ่วงเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๒๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๕๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พ่วงเจริญ
๒๙/๗/๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงกิรณา ลี ๑/๖/๒๕๕๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๕๗

เด็กชายกฤตบุญ พรมปุระ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๕๘

เด็กหญิงกานต์ธีรา ปริยานนท์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๕๙

เด็กหญิงกุลญรักษ์ ไพบูลย์ธนศาล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๖๐

เด็กหญิงกุลณัฐ ดีพุ่ม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๖๑

เด็กหญิงทักษพร อินทรบงกต
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๖๒

เด็กหญิงณิชานันท์ ตาทองคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๖๓

เด็กชายธีร์ธวัช พงษ์ธิ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงเนตรชนก มาปอม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๖๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ จูเปาะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๖๖

เด็กชายพัชรพล ดวงติบ

๊

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๖๗

เด็กหญิงศศิวิมล คุณยศยิง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๖๘

เด็กหญิงสิริพร ศิริเวช
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๖๙

เด็กชายภาคย์ภูมิ จันทร์ผ่อง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๗๐

เด็กหญิงวนิชพร ลาพุ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๗๑

เด็กหญิงกมลมาศ ใจศิลป
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๗๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ใจทา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๗๓

เด็กหญิงกฤษวรีย์ ตัวเยาว์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปนทะกา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๗๕

เด็กหญิงกัลณฬา อำเพ็ชร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๗๖

เด็กหญิงกุลณัฐ กุลพรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๗๗

เด็กชายโกเมศ สอนเกิด
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๗๘

เด็กชายโกศัลย์
เทิดไพรพนาวัลย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๗๙

เด็กหญิงขัตติยา จันทร์ศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๘๐

เด็กหญิงเขลางค์รัก จองแอ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๘๑

เด็กชายจตุพล กองคำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๘๒

เด็กหญิงจิรภัทร อุปนันชัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๘๓

เด็กหญิงจิรัชญา มาศิริ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๘๔

เด็กหญิงจิรัชญา รวยพงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงจิราพร ทองสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๘๖

เด็กชายเจษฎา ชัยงามเมือง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๘๗

เด็กชายชนกนันท์ มาโน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงชัญญานุช นามสกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๘๙

เด็กหญิงชัยาภา จุ่มมูล
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๙๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกือเสนาะ

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๙๑

เด็กหญิงญาดา จันทร์ศิริ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๙๒

เด็กหญิงฐิติมา มณีอำไพร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๙๓

เด็กชายณฐกรณ์ แก้วมงคล
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๙๔

เด็กชายณดล สุตา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๙๕

เด็กหญิงณหทัย กุลเมืองน้อย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๙๖

เด็กหญิงณัชชา คำปวง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๙๗

เด็กชายณัชพล มงคล

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงณัฏนันทน์ บุญคง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๐๙๙

เด็กหญิงณัฐชา ขัยขันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๐๐

เด็กชายณัฐดนัย สุรินทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๐๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ กันทรัญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๐๒

เด็กหญิงณัฐธิชา เขียววัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๐๓

เด็กหญิงณัฐธิดา อภิวงค์งาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๐๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ อุปสาร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๐๕

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ขุนมาร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๐๖

เด็กหญิงณิชชา ไกรวัฒนาชา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๐๗

เด็กหญิงณิชากร ปาสมุทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๐๘

เด็กชายดิษยพงษ์ ศรีเมือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๐๙

เด็กชายตรีสุวรรณ เดชะกูล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๑๐

เด็กหญิงทอรุ้ง ลุงกอ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๑๑

เด็กชายธนเดช มาเยชยวรรณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๑๒

เด็กชายธนภัทร ศรีนาเรียง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๑๓

เด็กหญิงธนัฏฐา เขียมสุวรรณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๑๔

เด็กหญิงธัญชนก สุขแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๑๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เสมอกัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๑๖

เด็กหญิงธันย์ชนก วงศ์ชมภู
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรดา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๑๘

เด็กหญิงนงนภัส ทิพย์ราชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๑๙

เด็กชายนัฐพงค์ ศรีวัฒนะพรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๒๐

เด็กหญิงบัณณิฑา จาตุรจินดา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๒๑

เด็กชายบูรพา หล้าเมืองฤทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๒๒

เด็กชายปรเมศวร์ สมวรรณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๒๓

เด็กชายปณณวิชญ์ พิชยศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๒๔

เด็กหญิงปุณยาพร สะอาด
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๒๕

เด็กชายไปรยา ดวงแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๒๖

เด็กหญิงพนิตนันท์ คำไหว
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๒๗

เด็กหญิงพรณภัทร์ สุขแว่น
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๒๘

เด็กหญิงพรทิพย์ พิมสาร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๒๙

เด็กหญิงพรรษชล ชัยสมนาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔ / ๓๖๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๓๐

เด็กหญิงพรรวษา ศรีกุณะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๓๑

เด็กหญิงพรรัตน์ พรรัตนทวีกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๓๒

เด็กชายพฤหัส

ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๓๓

เด็กหญิงพลอย ภาสกรนิรันดร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๓๔

เด็กหญิงพลอยมณี แปงแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๓๕

เด็กหญิงพัชรภรณ์ เมฆมากฤทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๓๖

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ภูลายยาว
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๓๗

เด็กชายพัทธนันท์ ธนิตธวัลยา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๓๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สุเรียมมา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๓๙

เด็กหญิงพุทธชาด จุถาวร
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๔๐

เด็กหญิงภัทชามาศ พันธ์อุโมงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๔๑

เด็กหญิงภัทรภร อินทรนันท์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๔๒

เด็กหญิงภัทรวัลย์ หมืนรัตน์

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๔๓
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ไชยเสน

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๔๔

เด็กชายมงคล เพียรพิกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๔๕

เด็กหญิงมีนา กันสุยะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๔๖

เด็กหญิงแม่ทัพ ศรีสุพรรรณทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๔๗

เด็กชายรพีภัทร เพ็ชรพรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๔๘

เด็กชายรมย์รวินท์ ธิอิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๔๙

เด็กชายรัชชานนท์ ชัยาฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๕๐

เด็กชายรัชพล ศรีใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๕๑

เด็กหญิงรัญชิดา ภักดีคีรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๕๒

เด็กหญิงรุ่งวิภา โกช่วย
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๕๓

เด็กหญิงเรนุกา มโนภัทรปกรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๕๔

เด็กหญิงลดาวัลย์ ต่อระบิล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๕๕

เด็กหญิงลาว ลุงคอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๕๖

เด็กชายวงษ์ระพี วีระกษิตศรีวิชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงวนัชญา จันทร์เทียง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๕๘

เด็กชายวรกมล ไชยลวน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๕๙

เด็กหญิงวรัทยา บุณยรัตพันธุ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๖๐

เด็กชายวิชญพงศ์ จิระ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๖๑

เด็กหญิงวิมลสิริ นกมีรอด
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๖๒

เด็กหญิงวิลาวัล จันทร์อินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๖๓

เด็กหญิงศศิประภา ราษี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๖๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ไม่ปรากฎนามสกุล ๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕ / ๓๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๖๕

เด็กหญิงศิริพร รอดรักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชัยมงคล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๖๗

เด็กหญิงศุภสุดา วงศ์ริน
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๖๘

เด็กหญิงสมัชญา หัดที
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๖๙

เด็กชายสาธิต ขัดศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงสาลินี คำปว
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงสิริยากรณ์ พุทธเสน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๗๒

เด็กชายสุธี ยอดหัวใจ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงหอมนวล วิชิต
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงหิรัณยา สุลียยะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๗๕

เด็กชายอชีรวิทย์ ลุงหม่า
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๗๖

เด็กชายอธิวัฒน์ ธรรมชาติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๗๗

เด็กชายอนิรุตต์ พรมเมศร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงอนุธิดา ใจฟู

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงอนุวดี พุทเหมา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมเมืองมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๘๑

เด็กหญิงอมลวรรณ โชคชัยบวรกูล
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๘๒
เด็กหญิงอราญาลักษณ์

อินสม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงอัยรินทร์ ศรีมาพงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงอินทิรา ทิพย์สิงห์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๘๕

เด็กชายกานตพงศ์ เนตรปญญา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๘๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ทรงอารีย์รัฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงฉันทิศา วงค์บุญตัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๘๘

เด็กชายชัยภัทร อินสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงซันตาน่า เบลล์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๙๐

เด็กชายณัฐนนท์ แสงแย้ม
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๙๑

เด็กชายณัฐดนัย คำภิระ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๙๒

เด็กชายธนกฤต คำเคล้า
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๙๓

เด็กชายธนากร เถือนถำ

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๙๔

เด็กชายนราธิป อินทะขันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงณัฐธัญญา พิกาพวง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงนำทิพย์ มอยจิละ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงปพิชญา ชัยคำมูล
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๙๘

เด็กชายปยุต อนันตเศรษฐ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๑๙๙

เด็กชายประเมษฐ์ เรืองจิตต์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ ไทยรุ่งรัตน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงปลันธน์ น้อยอุ่นแสน
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๐๒

เด็กหญิงปุณยนุช สีดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงพณดา คงดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๐๔

เด็กชายศรวิษฐ คำอ้อ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๐๕

เด็กชายวีรศักดิ

์

เสาโรธา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๐๖

เด็กชายสิทธิกร คำไรยัพ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๐๗

เด็กหญิงสุกัญญา สินสุรินทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๐๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญยวง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๐๙

เด็กชายอัสนี บัวจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๑๐

นางสาวกวิลรา สุวรรณยค
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงศลิษา วรรณมณี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๑๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา มณีหยก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๑๓

เด็กชายปรมัคค์ อุบลศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๑๔

เด็กชายณัฐพล ปกสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๑๕
เด็กหญิงจิรประภาพร

ณ ลำพูน
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๑๖

เด็กชายปพน คงเกลียง

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๑๗

เด็กหญิงฤทัย น่วมเจริญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๑๘

เด็กหญิงวรภรณ์ แก้วตาคำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๑๙

เด็กชายวรัญชิต ลุงจา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงวิลาสินี ไชยญาเปง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๒๑

เด็กหญิงศุภนิดา เขียววัน
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงสุภาพร วงค์รัตน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงหทัยกานต์ มณีจักร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๒๔

เด็กชายอัครพนธ์ สุวรรณ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงพิงค์ตะวัน หาญเสือ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๒๖

นายพงษ์สนิท แก้ววิจิตต์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๒๗

นายนภัทร นะวะปุก
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๒๘

นายอภิวัฒน์ สุทธิพัฒน์อนันต์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๒๙

เด็กหญิงกัญชพร ไชยวุฒิ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๓๐

นางสาวกานต์ชนก รัตนภิญโญพงษ์
๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๓๑

นางสาวชฎารัตน์ ศิลธรรม
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๓๒

นางสาวพิมพิไล แซ่ว้าง
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๓๓

นายภาสกร วังคำลูน
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๓๔

นางสาวมัณฑนา แสนเมืองมา
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๓๕

นางสาวกนิษฐา พันธ์โพธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๓๖

นางสาวกัลยา ยศสุข
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๓๗

นายกาลนิรันดร์ สวยงาม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๓๘

นางสาวเกณิกา ปนสุพฤกษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๓๙

นางสาวชมพูนุช ยงยืน
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๔๐

นางสาวทักษพร คุณล้าน
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๔๑

นางสาวทิพกฤตา ปญโญยอด
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๔๒

นายแทนรัก จิรณรงค์ชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๔๓

เด็กหญิงธนพร เทพฟองคำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๔๔

นางสาวธนวรรณ สาทะติ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๔๕

นางสาวธัญญารัตน์ สุขแสวง
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๔๖

นายธัญพัฒน์ อินทวิวัฒน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๔๗

นายนนท์ณริฐ ภูษา
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๔๘

นางสาวนัชริกา ปญญาวงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๔๙

นางสาวนำฝน นกเอืยง

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๕๐

นายปฏิพล จองซาน
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๕๑

นางสาวประภัสสร แก้วพรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๕๒

นางสาวปรียาภรณ์ อภิบาลวนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๕๓

นางสาวปาจรีย์ ศิริวิบูลย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๕๔

นางสาวปยธิดา ไชยเลิศ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๕๕

นางสาวพิชญา ตุ้มวิจิตร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๕๖

เด็กหญิงพิชญากร มานะศักดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๕๗

นางสาวพิมพ์มาดา สมทนา
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๕๘

นายพีรพัฒน์ เชิงงาม
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๕๙

นายภานุพงศ์ มังกร
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๖๐

นางสาววาสนา ลาจู
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๖๑

นางสาววิภา ปนคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๖๒

นางสาววิมล อินต๊ะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๖๓

นายศุภนัย ลุงส่วย
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๖๔

นางสาวศุภมาส จิวหานัง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๖๕

นางสาวสุวิชญาภรช์ สิริกาญจน์กูล
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๖๖

นางสาวโสภา หนุ่มแสง
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๖๗

นางสาวอัศญาณิน อินใจ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๖๘

นางสาววลัยพรรณ งำเมือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๖๙

นายบารมี ตาคำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๗๐

นางสาวมาริษา ณ  เชียงใหม่
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๗๑

นายชญานนท์ เฟยธิก๋า
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๗๒

นางสาวพินิจนันท์ ปูเลด
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๗๓

นางสาวนิดาพร ประชุมชัย
๐๒/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๗๔

นางสาวโชติมา เพชรเอม

๒๑/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๗๕

นางนันทวดี สังข์แดง
๐๓/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๗๖

นายปกรณ์ วุฒิ
๒๙/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๗๗

นางสาวสุพาณี สุพงศ์พัฒนกิจ
๑๙/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๗๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรียานะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๗๙

เด็กชายไทบุญ สมแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงห์คำ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงกนกพร โสภา
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๘๒

เด็กหญิงหมวยดาว ลุงตี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๘๓

เด็กหญิงกาญจนา ลุงจิง

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๘๔

เด็กหญิงกนกพร เทพสนัน

่

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๘๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ต๋าฝน
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงณิชา นำจาง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๘๗

เด็กหญิงหญิง ลุงมู
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๘๘

เด็กชายจาย ลุงต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๘๙

เด็กชายหนุ่ม ลุงคำ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๙๐

เด็กชายวิริยะ แก้วกลำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๙๑

เด็กชายดนย์ คำแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๙๒

เด็กชายคำอู นายมู
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๙๓

เด็กหญิงประภัสสร นายยง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๙๔

เด็กชายศรีหภูมิ ไม่ปรากฏ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงสารภี ใจซือ

่

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๙๖

เด็กชายแสงฮัก คำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๙๗

นางสาวอ๋อมคำ รอยนก
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๙๘

เด็กหญิงชนิสรา ดวงเนตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๒๙๙

เด็กหญิงศุวิมล แก่เสือ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๐๐
เด็กหญิงบัณฑวรรณ ต้าวห้าว

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๐๑

เด็กหญิงนักษา กันทะโน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๐๒

เด็กหญิงจุไรภรณ์ บุญตา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๐๓

เด็กชายณัฐพนธ์ ฟูเฟอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๐๔

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อินต๊ะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๐๕

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ สีมี

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๐๖

เด็กหญิงชิฮิโระ ทานากะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๐๗

เด็กชายธนวิชญ์ ใจโต
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๐๘

เด็กหญิงพิชชาภา สังแดง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๐๙

เด็กหญิงดาว จุมเมือง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๑๐

เด็กหญิงธันยา เลิศฤทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๑๑

เด็กหญิงธนพร พลวัง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๑๒

เด็กชายสิปปกร ไยมุง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงวิภา แซ่ย่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงชญานิน วิชา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๑๕

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ผาบผาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๑๖

เด็กหญิงศิราวรรณ ณ คำปน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๑๗

เด็กหญิงยอดเพชร คำมี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๑๘

เด็กชายวิษณุ จีรัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๑๙

เด็กชายอาทิตย์ ยิมสวย

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๒๐

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ยีปา

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๒๑

เด็กหญิงปณิดา ลุงต๊ะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๒๒

เด็กชายชัชชัย แซ่ลี

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๒๓

เด็กชายมล ลุงดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๒๔

เด็กหญิงสุพรรณษา ละปาน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๒๕

เด็กหญิงพิมพ์รัตน์ คำหาญพล
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๒๖

เด็กชายเกษม ลุงจืน

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๒๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ โสภาศิริโชค
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๒๘

เด็กชายวรวิทย์ ผลประเสริฐ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๒๙

เด็กหญิงลัดดา ฉีฮะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๓๐

เด็กชายศักดิชัย

์

นุชทิพย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๓๑

เด็กชายกฤติน พัฒนาชน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๓๒

เด็กหญิงขวัญพร ลุงเฮือง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๓๓

เด็กชายศรเทพ พึงกลัน

่ ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๓๔

เด็กชายดนุสรณ์ เลาหล่อ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๓๕

เด็กชายธนกฤต สินหมี

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๓๖

เด็กชายแลงวัน ใจดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๓๗

เด็กชายธีรภัทร์ จิรศักดิทวี

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๓๘

เด็กชายรัชต ชีพอุทิศชาติ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงวรัญญา ท้าวยศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๔๐

เด็กชายณัฐนันท์ ชาวเกษตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๔๑

นายต้อม ส่าเล
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๔๒

เด็กชายพล งามวงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๔๓

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญมาทัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๔๔

เด็กชายณัฐพล ปนดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๔๕

นางสาวนวลธินี ใจดำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๔๖

นางสาวมอญหลู่ ปูทุน
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๔๗

เด็กชายวรภัทร เชิดชูสกุลรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๔๘

เด็กหญิงณัฐณิชา อักษรศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๔๙

เด็กชายดำรัส แสงเขียว
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๕๐

เด็กหญิงกมลา งัวผะ
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๕๑

เด็กหญิงอริสรา จันต๊ะโก
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๕๒

เด็กชายพชร ชัยคำ
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๕๓

เด็กชายศุภกร ลุงทอน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๕๔

เด็กหญิงศุภรากรณ์ ธรรมยศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๕๕

เด็กชายศรัณย์ จันต๊ะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๕๖

เด็กชายจีระเดช นักขัตตา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๕๗

เด็กชายหมอกฟา แสงดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงสามแดง แสงดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๕๙

เด็กหญิงหอม อิมตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงศุภิสรา ลายแสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๖๑

เด็กชายหน่อเครือ แสง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีหาวัฒน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๖๓

เด็กชายณรงค์วิทย์ ยอดบรรเทา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๖๔

เด็กหญิงวิระยา ลุงออ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๖๕

เด็กหญิงแสงซือ

่

ปาเล็ก
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๖๖

เด็กชายภูวนัย ลุงสู้
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๖๗

เด็กหญิงพรบุญ บุญตา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๖๘

เด็กหญิงแสงทอง ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๖๙

เด็กหญิงแสงอิง ทองคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๗๐

เด็กชายภวิศ อินตา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๗๑

เด็กชายกุลวนัส รักไตชน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เจ็ดยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๗๒

เด็กหญิงคำแปง ลุงต่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เจ็ดยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๗๓

เด็กชายอ๋องคำ ลุงก่อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เจ็ดยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๗๔

เด็กชายสายวัน ลุงยุง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เจ็ดยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๗๕

เด็กชายอนุวัฒน์ สาระวิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เจ็ดยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๗๖

นายวิชาญ ธเนศสกุลวัฒนา ๒๘/๔/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เจ็ดยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๗๗

เด็กชายธนกฤต ลุงต๊ะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๗๘

เด็กหญิงอรวรรณ ทวีกูล
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๗๙

เด็กหญิงศศิประภา วรมิตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๘๐

เด็กหญิงสร้อย จุมเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๘๑

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ไม่ทราบชือสกุล

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๘๒

เด็กชายเตภฤติ พิชัยวัฒต์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๘๓

นางสาวมิสิ เปยวเช
๐๑/๐๑/๒๕๒๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๘๔

นางสาวปรียานุช หญิงรำ
๒๖/๐๘/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๘๕

นางสาวปาริชาติ สิทธิปญญา
๐๙/๑๐/๒๕๓๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๘๖

นางสาวพิมลพรรณ บุญเรือง
๐๕/๐๖/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๘๗

นางสาวดาริน อินปน

่

๐๘/๐๘/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๘๘

นางสาวจิตรลดา กอบแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๘๙

นางสาวโสพิศ กาตาสาย
๑๒/๐๑/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๙๐

นางสาวลลิตา วิเศษศรีวิโรจน์
๐๑/๐๑/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๙๑

นางสาวจันทร์แรม ขัดยาม
๐๘/๐๕/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๙๒

นางสาวเพชรรัตน์ มณฑา
๐๘/๑๐/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๙๓

นางสาวณัฏฐณิชา เมธา
๐๘/๐๒/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๙๔

นางสาวศิริลักษณ์ จันทคลักษณ์
๒๗/๑๐/๒๕๑๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๙๕

นางสาวกณิกา ยาโน
๒๒/๐๑/๒๕๔๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๙๖

นางนรัฐศพรรณ จันชัย
๑๙/๐๗/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๙๗

นางสาวพัชริน พรมทอง
๐๙/๐๖/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๙๘

นางสาวนวลจันทร์ ภัทรเสถียรชัย
๐๖/๐๒/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๓๙๙

นางสาวมะลิ แซ่เจียง

๒๙/๑๒/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๐๐

นางสาวจิรารัตน์ ประมวล
๑๒/๐๑/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๐๑

นางทองพูน ชาติเชยแดง
๒๐/๐๓/๒๕๑๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๐๒

นางสาวเมธาวี ทับทิม
๐๕/๐๔/๒๕๒๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๐๓

นางสาวดาวเรือง พ้นภัย
๒๐/๐๖/๒๕๓๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๐๔

นางสาวเวธกา แซ่เติน

๋

๑๕/๑๒/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๐๕

นางสาวนันทิดา จวงคำ
๒๑/๐๔/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๐๖

นางสาวพิกุล ตันใจ
๐๖/๐๒/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๐๗

นางสาวจุฑามาศ วิจารณ์
๑๔/๐๒/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๐๘

นางสาวพรพิมล อุ่นเสนีย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๐๙

นางสาวรัฐติการ กิจวิลัย
๑๒/๐๗/๒๕๑๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๑๐

นางสาวภัคนันท์ กุนปก
๒๐/๐๑/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๑๑

นางสาววรรณิศา กาสีใจ
๑๔/๐๕/๒๕๓๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๑๒

นางสาวนำฝน จาคำ
๒๙/๐๓/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๑๓

นางสาวสุนิษา หารวิทย์
๒๙/๐๓/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๑๔

นางสาวสายฝน หมู่แม่ริม
๑๕/๐๖/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๑๕

นางสาวฉันท์สินี ไชยสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๑๖

นางพวงผกา สิทธิ
๑๐/๐๙/๒๕๑๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๑๗

นางปา ตามัน
๐๑/๐๑/๒๔๙๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๑๘

นางสาวรภัทรสร ดังจิตจำนงค์

่

๑๘/๐๓/๒๕๒๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๑๙

นางสาวนะแต๋ ปูใจ ๐/๐/๒๕๓๒ ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๒๐

นางบัวคำ ใจอารี
๑๕/๐๘/๒๕๐๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๒๑

นางสาวหฤทัย สุนันติ
๒๒/๐๙/๒๕๓๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๒๒

นางสาวไท่หลิน แซ่หลิว
๒๕/๐๘/๒๕๐๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๒๓

นางสาวอารีลักษณ์ แซ่โจว
๒๙/๐๗/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๒๔

นางจ๊ะ ย่าง
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๒๕

นางสาวท้อ ย่าง
๐๒/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๒๖

นางสาววิชญินทร์ วงศ์วรรณ
๑๔/๐๔/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๒๗

นางศรีจันทร์ สาพิศ
๑๓/๐๕/๒๕๐๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๒๘

นางสาวมาไทย แซ่หาญ
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๒๙

นางขวัญใจ พลฟูตระกูล
๒๐/๑๑/๒๕๑๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๓๐

นางสาวอำพร กิริยานนท์
๐๒/๐๙/๒๕๒๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๓๑

นางหมีปากะมะ

่

สีว่าง
๐๑/๐๙/๒๕๐๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๓๒

นางสาววัชรา แซ่ท้าว
๐๓/๐๕/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๓๓

นางสาววารินทร์ ประทุมพิทักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๓๔

นางรุ้งนภา ดีมงคล
๐๗/๐๘/๒๕๐๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๓๕

นางสาวจันจิรา ทรายมูล
๓๐/๑๒/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๓๖

นางสาวนาอือ

่

สามเต้า
๐๑/๐๑/๒๕๐๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๓๗

นางสาวปยะพร เลิศธนอนันต์

๑๑/๑๑/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๓๘

นางสาวอิเออ จะรอ
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๓๙

นางสาวอินธิรา อานนท์พาณิช
๖/๐๖/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๔๐

นางวรัญญา มณีวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๔๑

นางสาวพัทยา กองทุม
๓๑/๐๓/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๔๒

นางนามิโก๊ะ แสวงวัฒนา ๔/๐๓/๒๕๒๐ ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๔๓

นางสาวรุ่งทิพย์ ปานหมอก
๒๓/๗/๒๕๑๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๔๔

นางพุทตาล กิติกุล
๒๓/๑๐/๒๕๑๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๔๕

นางสาวนารี อมรศิริสิงขร
๒๒/๐๙/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๔๖

นางสาวเกียะ

๊

แซ่ย่าง
๕/๐๑/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๔๗

นางสาวพัชรี แสงใหม่
๘/๑๐/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๔๘

นางสาวคนึงนิตย์ ขันทะเสน

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๔๙

นางสาวชุติมณฑน์ สิริภัคดีกุล
๑/๐๑/๒๕๒๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๕๐

นางสาวจุฑามาศ คำโพธา
๐๖/๑๑/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๕๑

นางสาวนุชนาถ กันทะมูล
๑๗/๐๑/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๕๒

นางสาววัชรีย์ ลุงปน

๒๓/๑๑/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๕๓

นางสาวลัฏฐิกา ปญญาคำ
๒๘/๐๓/๒๕๑๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๕๔

นางสาวสุพรรษา แสงใหม่
๐๑/๐๑/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๕๕

นางสาวหงเม๊ย แซ่ลี

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๕๖

นางสาวเพ็ญนภา สุวรรณศรี
๐๙/๑๑/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๕๗

นางสาวสมฤดี อินตา

๑๖/๑๑/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๕๘

นางนฤมล คงอ่อน
๑๙/๐๖/๒๕๑๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๕๙

นางปราณี ริชเทอร์
๑๓/๐๔/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๖๐

นางสาวมัตติกา ยินขุนทด
๑๔/๐๓/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๖๑

นางสาวชุติมา บุญสำอางค์
๐๒/๑๑/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๖๒

นางตน ตนอู ไม่มีนามสกุล

๒๓/๑๒/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๖๓

นางสาวนฤพร อัศวเมธี
๓/๐๓/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๖๔

นางสมศรี เจะสนิ
๐๘/๑๑/๒๔๙๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๖๕

นางสาวญาณภา ระลึก
๐๒/๐๑/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๖๖

นางสาวธันย์ชนก แขกแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๖๗

นางสาวศิริพร นันตา
๐๓/๐๖/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๖๘

นางสาวรัตนาพร จันตา
๒๒/๐๕/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๖๙

นางสาวศิริลักษณ์ ยะวังศรี
๐๓/๐๕/๒๕๓๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๗๐

นางสาวพัชราพร นิมมาน
๒๐/๐๔/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๗๑

นางพวงทอง แก้วมูล
๐๙/๑๒/๒๕๐๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๗๒

นางสาวจารุณี น้อมนิล
๐๒/๐๗/๒๕๑๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๗๓

นางกมลพรรณ สุทธิมาศ
๐๘/๐๖/๒๕๐๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๗๔

นางสาวกัณพัฒ มอญยิง

่

๐๖/๐๑/๒๕๒๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๗๕

นางสาวเหม่ ลุงกอหลี

่

๐๑/๐๑/๒๕๒๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๗๖

นางสาวภิชนันท์ อุประกูล
๐๔/๐๓/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๗๗

นางสาวฉัตร์ยศกร สือจูงใจรักษ์

่

๐๙/๐๗/๒๕๑๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๗๘

นางสาวชลธิชา สาดรุ่ง

๒๘/๑๒/๒๕๒๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๗๙

นางสาวปภาดา ฐญามนต์
๑๖/๙/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๘๐

นางอำพร บรรณา
๑๐/๔/๒๔๘๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๘๑

นางสาวดุษฏี หมืนแล

่

๔/๕/๒๕๒๘ ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๘๒

นางอ่อง ลุงส่าง
๑๑/๔/๒๕๓๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๘๓

นางสาวดารณี สุขกรัต
๑๗/๗/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๘๔

นางเกสินี ชัยโย
๑๐/๑๑/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๘๕

นางบัวจันทร์ ขาวอินทร์
๒๘/๐๘/๒๕๐๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๘๖

นางสาวธัญชนก พรมจักร์
๒๔/๐๓/๒๕๓๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๘๗

นางสาวอัจฉริยา สมสุข
๐๔/๐๒/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงธนกรณ์ คำยอดใจ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงลีนา สุขกายรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๙๐

เด็กหญิงอนัญพร สอนเถือน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๙๑

เด็กหญิงสุชานาฐ ภู่ตระกูล
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๙๒

เด็กชายสืบศักดิ

์

แก้วสืบ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๙๓

เด็กชายชิราภรณ์ อินสามตา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๙๔

เด็กหญิงนัยน์ภัค รินคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๙๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กิตติกุลโยธิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๙๖

นางสาวอรทัย เสียง
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๙๗

เด็กชายเอกราช สอนดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงปณิดา ปญญา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๔๙๙

เด็กหญิงวราภรณ์ พุ่มจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๐๐

เด็กหญิงธิดา จองคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงณัฐกุล แช่มช้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๐๒

เด็กชายพีระวิชญ์ เรือนแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๐๓

เด็กชายวิศรุต พวงดอกไม้
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๐๔

เด็กชายทศพล กันนะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๐๕

เด็กหญิงนัดญาพร ลุงตอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๐๖

เด็กชายสิทธา ทองสัตย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๐๗

เด็กชายณภัทร จันทร์เสนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๐๘

เด็กชายเจษฎา คำลุน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๐๙

เด็กหญิงนำทิพย์ โปษยบุตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๑๐

เด็กหญิงภคพร พัฒนกิจจารักษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๑๑

เด็กชายคุณานันท์ แก้วตะพาน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๑๒

เด็กหญิงรัชฎาพร กุณา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๑๓

เด็กชายปารเมศ แซ่ลิม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๑๔

เด็กชายกฤติเดช เนียมชมภู

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๑๕

เด็กชายชากร ลุงอ่อง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงณิชกมล แสงประสิทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๑๗

เด็กหญิงอู ลุงยะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๑๘

เด็กชายวุฒิชัย เกิดศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๑๙

เด็กหญิงขิน

่

วิฑูรย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๒๐

เด็กชายพนาดล ยังเปา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๒๑

นางสาววิภารัตน์ ซุนันทา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๒๒

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ชัยชนะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๒๓

นายฆ้อง นายต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๒๔

เด็กชายอติรุจ เทพมาลา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๒๕

เด็กหญิงสุมาลี ขาวมะลิ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๒๖

เด็กหญิงวรพรรณ ฉกรรจ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๒๗

นายโชติวัฒน์ ลีสำราญ

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๒๘

เด็กหญิงกุลธาดา พยุงวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๒๙

เด็กหญิงแลง แดง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๓๐

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญยาสิทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๓๑

เด็กชายเกรียงไกร บัวแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๓๒

เด็กหญิงธีรดา ลุงกอ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๓๓

เด็กชายภานุสรณ์ เพ็ชรดิษฐ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๓๔

เด็กชายธวัชชัย บัวเจตธรรม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๓๕

เด็กหญิงอุษา อ่อน
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๓๖

เด็กชายสองเมือง ลุงตี

๋

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๓๗

เด็กชายมีนส่อ เคียวคตุก
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๓๘

เด็กชายดลฤทธิ

์

มีสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ เหมล้วน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๔๐

เด็กชายสาละวิน อินทรมงคล

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงอาทิตยา คำนวน
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๔๒
เด็กหญิงพลอยสวรรค์

อินต๊ะหมืน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๔๓

นางสาวกันตนา แซ่จ๋าว
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๔๔

นายจิติศักดิ

์

คำหล้า
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงยลธิดา ชมภูรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๔๖

นางสาวกิตติการณ์ สีม่วง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๔๗

นายเคอ คำแดง
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๔๘

นางสาวเปรมกมล ธุระวรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๔๙

นายปฏิพัทธ์ คิดอ่าน
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๕๐

เด็กชายพัสกร เอลเคมา
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๕๑

นางสาววิจิตรา ด้วงตะกัว

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๕๒

นางสาวกัญญา แซ่ย่าง
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๕๓

นางสาวกูนูเรีย ต่วนมูดอ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๕๔

นางสาวอัจฉรา อุ่นใจละ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๕๕

นางสาวจิรนันท์ มีฉัยยา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๕๖

นางสาวอาจรีย์ ศุภอักษร
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๕๗

เด็กชายธนากร กันธะเปง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๕๘

นายสุรพันธ์ จันทร์เกตุ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๕๙

นายธีราวุฒิ ชัยก๋า
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๖๐

นางสาวซารีฟะฮ์ บุตรเหล่
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๖๑

นางสาวภิชัญญา แซ่ย่าง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๖๒

นางสาวพิมพ์บุญา แสนบริบูรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๖๓

นางสาวสโรรักษ์ โชคประกาศิต
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๖๔

นางสาวสุดารัตน์ เขียวสา
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๖๕

นายนวพล ชนสยอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๖๖

นายชัชฤทธิ

์

ถีระคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๖๗

นางสาวศิริพร สมชาย
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๖๘

นางสาวปนหว้า แสนคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๖๙

นายอนุพันธ์ แซ่ย่าง
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๗๐

นายพีรมีนทร์ มาลัยทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๗๑

นางสาวพรชิตา ค่าซือ

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๗๒

นางสาวพรนภา จะสอ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๗๓

นายพิเชฐ พงษ์สานต์คีรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๗๔

นายวิวัฒน์ สิริสุชากุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๗๕

นายชุติพันธุ์ ภู่งาม
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๗๖

นางสาวกีรติ คงพูลเพิม

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๗๗

นางสาวกัญญาพร อสุนี ณ อยุธยา
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๗๘

นายเกียรติศักดิ

์

ทับทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๗๙

นางสาวปาริกา เตียวตระกูล
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๘๐

นายกฤติพงษ์ ปนแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๘๑

นางสาวหมวย คิน
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๘๒

นางสาวเหมยฟา จินดา
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๘๓

นายธนกร กันธวิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๘๔

นายธีรพงษ์ ธวัชวงศ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๘๕

นางสาวปาย ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๘๖

นางสาวณัฐณิชา พรรณงาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๘๗

นางสาวกัญญาณี หล้าจู
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๘๘

นางสาววีรดา ลุงสาม
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๘๙

นางสาวนันทิยา สายทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๙๐

นางสาวศศิธร วรรณศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๙๑

นายศุภกร ไชยสุภา
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๙๒

นางสาวมาริสา ก๊อคือ
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๙๓

นายสิรพล ศิริพงษ์สาวิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๙๔

นางสาวสโรชินี โชคประกาศิต
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๙๕

เด็กชายวชิรวิชญ์ ศักดิแสน

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๙๖

เด็กหญิงถิรภัทร ปริยาพร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๙๗

เด็กหญิงปุณยวีร์ มะลิทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๙๘

เด็กชายเมฆินทร์ อัครเทวาทินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๕๙๙

เด็กชายชนะภัย สรีคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๐๐

เด็กชายกรวิชญ์ หลงชิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๐๑

เด็กชายภูผา ไชยมาตร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๐๒

เด็กหญิงสิปางฉัตร เจริญเดชาวงศ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๐๓

เด็กหญิงจันทรจรัส แซ่หลอ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๐๔

เด็กชายวีรพงษ์ ทิพย์ปนทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๐๕

เด็กหญิงชิดชนก ธนิกกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๐๖

เด็กชายพีรภัทร ดอนมูล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๐๗

เด็กชายชยางกูร ปานสุวรรณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๐๘

เด็กหญิงแพรวา คิดไชย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๐๙

เด็กชายมงคล เสาร์หมืน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๑๐

เด็กหญิงปุญญพัฒน์ วังมูล
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๑๑

เด็กหญิงธัญชนก บวรธีรภาพ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๑๒

เด็กหญิงโยธกาญจน์ ทะนันไชย
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงมธุรดา คำลือ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๑๔

เด็กชายพีรพัฒน์ สระวาสรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๑๕

เด็กหญิงธัญกมล ลังกาเปย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๑๖

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ฉำชืน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๑๗

เด็กหญิงอนัญพร อินต๊ะขัติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๑๘

เด็กชายชานุวัฒน์ สมหวัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๑๙

เด็กหญิงทักษอร ยาบุญนะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๒๐

เด็กชายนันทพัทธ์ ปนประณต
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงอารยา กมล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๒๒

เด็กหญิงญาณิน กวางอุเสน
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๒๓

เด็กหญิงบัวชมพู หลวงยศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๒๔

เด็กชายจีราวัฒน์ สุขจุ้ย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๒๕
เด็กหญิงอัณชิษปารย์ ภาณุดิถีกุล

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๒๖

เด็กหญิงกมลภัทร ทิดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๒๗

เด็กหญิงสุนิสา กันธิยะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงปยธิดา ปยะเฮงตระกูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงเบญญาภา กุลกรพงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๓๐

เด็กหญิงญาณิสา ยอดสอน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๓๑

เด็กชายธีรภัทร แปงจันทร์หอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๓๒

เด็กชายธีรวุฒิ พิดานปน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๓๓

เด็กหญิงเมธาวดี -
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๓๔

เด็กชายธนากร นนต์ตา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๓๕

เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ ธนพรวุฒิภัทร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๓๖

เด็กชายเมือง -
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๓๗

เด็กหญิงกิรณา ปฤษณภานุรังษี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๓๘
เด็กหญิงสพัชญนันทน์

โชติญานปติ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๓๙

เด็กชายชญาณภัทร สกุลศิลปกร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงกมลชนก วัฒนหิรัณย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๔๑

เด็กชายสุวิจักขณ์ วิชยไพบุลย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ ใจยง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงไพรัลยา เถานิลมณี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงรวินันท์ งามอนุรักษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๔๕
เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์

ธนพรวุฒิภัทร
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๔๖

เด็กหญิงอริสรา ทองสุข
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๔๗

เด็กหญิงศิริโสภา คำกันทาา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๔๘

เด็กชายธนกฤต สุภา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๔๙

เด็กหญิงจิดาภา ปามา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๕๐

นายวรธรรม เพ็ชร์ไก่
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๕๑

เด็กหญิงปรางฉัตร อินทะศักดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๕๒

เด็กหญิงสโรฌา เชือมสกุล

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๕๓

เด็กชายปยวัฒน์ ปนตา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๕๔

เด็กชายธีรธันย์ ภัทรธันยโรจน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงธมลวรรณ ชาวคำเขต
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๕๖
เด็กหญิงธัญยกาญจน์ ละสี

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงณัชชา ขำเนตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๕๘

เด็กชายสุรวัศ รอดภัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงชนกนันท์ ใจกล้า
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๖๐

เด็กชายวรสิชล สุทนต์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงพัชรดา กิติสาระกุลชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๖๒

เด็กหญิงธัญพร บวรธีรภาพ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงศรัญญา บุญอ้วน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๖๔

เด็กหญิงเพียงฟา วงศ์คำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๖๕

เด็กชายพุทธิพงศ์ ชวลิตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๖๖
เด็กหญิงสุพิชญากรณ์

แรงทน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงรุจิรา น่าชม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๖๘

เด็กชายพัชรพล แสงหิรัญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงอารียา จิตอารี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงกรินฑรัตน์ เชือสุวรรณ

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๗๑

เด็กชายจารุพัฒน์ บุญชุ่มใจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๗๒

เด็กชายกิตติพล ทาอินคำ

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๗๓

เด็กหญิงธนัชนันท์ กัญจินะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๗๔

เด็กชายปติภูมิ ทองอินทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๗๕

เด็กชายปณณวิช มากชุมนุม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๗๖

เด็กชายชนาธิป ทำการดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงภคพร ขุนศึก
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๗๘

เด็กชายนวพล เทพขาว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๗๙

เด็กหญิงรมิตา ธูปทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๘๐

เด็กชายณฐพัฒน์ โชคมงคลสกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๘๑

เด็กหญิงขวัญข้าว เมืองเล็น
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๘๒

เด็กชายธนพล มณีทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงสุชาภัทร กิวแก้ว

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงพิชญาภา ไพศาลมรกต
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ไพศาลมรกต
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๘๖

เด็กชายรังสิมันตุ์ หมืนแจ่ม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๘๗

เด็กชายณัฏฐชัย นนทะสร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๘๘

เด็กหญิงนภนันท์ วันเพ็ญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๘๙

เด็กหญิงชาลิสา วงค์ติบ

๊

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๙๐

เด็กหญิงปติกานต์ ใจเรือน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๙๑

เด็กหญิงธนัท ชีวะพันธ์สมพงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๙๒

เด็กหญิงวุฎจิรา คิดดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๙๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จักสี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๙๔

เด็กหญิงกุลพิมล ลูกผาย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๙๕
เด็กหญิงปราณปริยา สวนสมัย

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๙๖

เด็กหญิงธมลวรณ ผุยผัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงพัชรธิดา วงศ์วัฒนดารา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๙๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา นันทขว้าง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๖๙๙
เด็กหญิงชุณหกาญจน์

แก้วมูล
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๐๐

เด็กชายณัฐภัทร แก้วประถม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๐๑

เด็กหญิงจรรษณี คะละภู
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๐๒

เด็กหญิงกุลวดี ลุงออ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๐๓

เด็กหญิงฐานิตตาภา นักปราชญ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๐๔ เด็กชายเพชรพัณณาศีส
น้อยนางจม

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๐๕

เด็กหญิงพิมพ์พจี วิบุลกิติ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๐๖

เด็กชายพศิน ฟองแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๐๗

เด็กชายอธิชนม์ ลิมเสรี

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๐๘

เด็กหญิงกนททิพย์ บุญญานันต์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๐๙

เด็กหญิงสุรีพร ศิริวรรณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๑๐

เด็กหญิงมนต์สิชา ไชยวงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๑๑

เด็กหญิงแพรวา ยะปะนันท์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๑๒

เด็กหญิงสุทธิภรณ์ หงษ์ทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๑๓

เด็กชายศุภกฤต คำยะเดช
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๑๔

เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ สิริพิพัฒน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๑๕

เด็กชายชนกันต์ ธนวงศ์อุดม
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๑๖

เด็กชายฐนาพันธ์ อินทานุวัฒน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๑๗

เด็กชายภูริวรรธน์ เหลืองอรุณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๑๘

เด็กชายวสุพล สันปาแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๑๙

เด็กชายนิรันดร ปนมูล
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๒๐

เด็กหญิงพิชญ์สินี ชืนสันติสุข

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๒๑

เด็กหญิงภัคจิรา แมนเมรี

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๒๒

เด็กชายภูดิศ พันตา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๒๓

เด็กชายสิรวิชญ์ สมเพาะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๒๔

เด็กชายวายุภัทร์ ตรีสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๒๕

เด็กหญิงพิชญา เวชสุคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๒๖

เด็กหญิงนิรินธนา ทาอวน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๒๗

เด็กหญิงปาลิดา อินเปง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๒๘

เด็กหญิงพิมลพรรณ กันธิยะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๒๙

เด็กหญิงพันธกานต์ กันทะนันท์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๓๐

เด็กหญิงกมลภัคว์ เกิดไทย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๓๑

เด็กชายสิรภัทร ปนมูล
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๓๒

เด็กหญิงศศิวิมล จันทรมณี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๓๓

เด็กหญิงญาณัจฉรา รุจนรงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงชนกนันท์ เรือนก้อน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงณิชกานต์ สุวรรณกาศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๓๖

เด็กหญิงณัฐวดี พิละกัญทา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๓๗

เด็กหญิงวรกมล รอดโพธิทอง

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๓๘

เด็กชายจิตติพัฒน์ กันทวงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๓๙

เด็กหญิงศตนันท์ สรรพบพิตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๔๐

เด็กชายสุวรรณศิลป สิงห์สุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๔๑

เด็กหญิงพิมพ์นิภา สุนทรวรเชษฐ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๔๒

เด็กหญิงชนัญชิตา จันทร์สม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๔๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ฤทธิศร
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๔๔

เด็กหญิงประภาสิริ พรมปญญา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๔๕

เด็กหญิงลักษณาพร ยานะโส
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๔๖

เด็กหญิงรุ่งฤดี แซ่เห่อ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๔๗

เด็กหญิงศุภากร แมนเมธี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๔๘

นางสาวนทีทิพย์ ยศสุพรหม
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๔๙
เด็กหญิงกฤษฏิจิรัฎฐ์

์

ทุนกิจใจ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๕๐

เด็กชายบุญญาณัฐ บุญรสศักดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงเขมิกา มอญแสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๕๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา รัตนกมลรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๕๓

เด็กชายสิรภพ วังมูล
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงไอริสา แสนวัยทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๕๕

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สอนเจริญทรัพย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๕๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศรีสองเมือง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงอัญชิษฐา เพ็ญอัมพร
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงอภิชญา วงค์อินทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๕๙

เด็กชายอภิรักษ์ ตาลประดิษฐ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๖๐

เด็กหญิงนิชนันท์ มะโนภี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๖๑

เด็กชายสิรวิชญ์ สีทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๖๒

เด็กชายจักริน ธิสกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๖๓

เด็กชายพลชล เขือนคำ

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๖๔

เด็กชายปวริศ โยธาราษฎร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงจิณณ์จุฑา ราชนวม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๖๖

เด็กหญิงนันท์นภัส จันทร์หอม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงสุปวีณ์ คุ้มเดช
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๖๘

เด็กหญิงพิชญา รูปตำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๖๙

เด็กหญิงอรนัญช์ บุญสม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๗๐

เด็กชายภัทรนันท์ สิริโชติสกุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๗๑

เด็กหญิงสุภาวดี รังสิยานนท์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงนรีกานต์ พจนเสนี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๗๓

เด็กหญิงปวริฐ์ศา เยียมเมธากร

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๗๔

เด็กชายทฤนท์ รวมสุขนิรันดร
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๗๕

เด็กชายถิรายุธ คำจีน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๗๖

เด็กชายณัฐพล ซ้อนฝน
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๗๗

เด็กหญิงญาณิศา ศรีวิชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๗๘

เด็กชายเสกข์พศิน จิตอารีศิวัช
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๗๙

เด็กชายชลชาติ ชัยยะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๘๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทองแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๘๑

เด็กหญิงอัจจิมา พุทธิชนม์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๘๒

เด็กหญิงชลันภรณ์ ถากว้าง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๘๓

เด็กหญิงกาญชนก ปงธิยา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๘๔

เด็กชายณฐกร มูสิกธรรม
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๘๕
เด็กหญิงอมาลาลักษณ์

สร้อยเพ็ชร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๘๖

เด็กหญิงตัซนีม ไช่
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๘๗

เด็กหญิงธนพร แซ่ชือ

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๘๘

เด็กชายนนทกานต์ ไชยรินทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๘๙

เด็กชายภีมวัสว์ สุขวราห์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๙๐

เด็กชายนรินทร เฮงดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๙๑

เด็กหญิงภัทราพร อินสินธุ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๙๒

เด็กหญิงจันทิรา จอมแสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๙๓

เด็กหญิงปารดา เบญจวนิช
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๙๔

เด็กชายณัฐดนัย วงศ์ปญญา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงเพชรนภา อารีย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๙๖

เด็กชายกรณ์จีรัณ
ตระกูลอภิชารัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงอัญชณาพร บุญประดิษฐ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงญาโณทัย วรายุ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๗๙๙

เด็กชายณัฏฐ์ ตุลย์วัฒนางกูร
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๐๐

เด็กชายพีรพงศ์ โชติภมรวิจิตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๐๑

เด็กชายนรุตม์ รักษ์คิด
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๐๒

เด็กหญิงศศิคุณ นามคุณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๐๓

เด็กชายณภัทร ณ ลำปาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๐๔

เด็กหญิงอัจฉรา ไพโรจน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๐๕

เด็กชายปุณยวัจน์ วชิรวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๐๖

เด็กชายกฤตยชญ์ นามวงค์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๐๗

เด็กหญิงญาดา กรึกโคกสูง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๐๘

เด็กหญิงชรัลวพัชร ระฤทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๐๙

เด็กชายกษิดิศ ณ น่าน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๑๐

เด็กชายพีรณัฐ จันโม
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๑๑

เด็กชายพลเชฎฐ์ ทิพย์พิทักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๑๒

เด็กชายพงศภัคร แซ่ลี

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๑๓

เด็กหญิงสายสกุล แก้วก้อ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๑๔

เด็กหญิงฑิตยา คำไชย
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงพรชนก พรโสภิณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๑๖

เด็กชายเอืออังกูร

้

ทองงาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงจินต์จุฑา เรือนปญโญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๑๘

เด็กหญิงสวิชชญา ดิษฐแย้ม
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๑๙

เด็กชายกฤษฎ์รัตน์ ศุภกรไพโรจน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๒๐

เด็กชายวรภากร อ่อนเปยม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๒๑

เด็กชายธิติวุฒิ คำมูล
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงสุชัญญา หาญสิทธานนท์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงนภัสนันท์ ไชยอัมพรจิตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๒๔

เด็กชายธนพัฒน์ ปนปา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๒๕

เด็กชายกฤตวิทย์ กันทะมัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๒๖

เด็กชายนราพงศ์ สาทริยารัตน์กุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๒๗

เด็กหญิงกานต์ติมา คริกเครา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงตาณรีย์ เฮงสกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๒๙

เด็กชายณัฐปคัณต์ ปุยสุวรรณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๓๐

เด็กชายพงศ์ปณต เมธาเวช
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๓๑

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ บุญช่วยชู
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๓๒

เด็กชายภูพิรัฐ มางิว

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๓๓

เด็กหญิงศศิพัชญ์ ทองคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๓๔

เด็กชายภากร พิพิธวรศิริ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๓๕

เด็กหญิงพัณณสิริ สิริผ่องใส
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๓๖

เด็กหญิงธันยพร ชูชืน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๓๗

เด็กหญิงอสมา หลอดทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๓๘

เด็กชายธนินโชตน์ โอภาสพีรวิชญ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๓๙

เด็กชายปรัชญา เต่าสิงห์แก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๔๐

เด็กชายภูมิกิจ นิลวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงญาณิศา ใจจิตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๔๒

เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์ขวัญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๔๓

เด็กชายณภัทร หอศิลป
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๔๔

เด็กชายทินภัทร หลวงจินา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงกรกมล ม่วงตานี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๔๖

เด็กหญิงพัฒระพี เรือนมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๔๗
เด็กหญิงธัญญะสุภางค์

รัตนมงคลเกษม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๔๘

เด็กหญิงกริษฐา จุ้ยพิทักษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๔๙

เด็กชายชนะเกียรติ อะทะไชย
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงภัทรภัทร พึงนิม

่ ่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๕๑

เด็กชายรูปปน เจริญกิจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๕๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ จันต๊ะวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๕๓

เด็กชายรวิพล ธูปทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา กันทะดล
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๕๕

เด็กชายอนุรักษ์ อินต๊ะบุญมา
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๕๖

เด็กชายนพวิชญ์ สมผิว
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๕๗

เด็กชายณภพ เผ่ากันทะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๕๘

เด็กหญิงชลรัตน์ คำมา
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๕๙

เด็กชายณัฎฐ์ วีระพงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๖๐

เด็กชายศุภาณุวัชร์ ติยานิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงมนต์ชนก รัตนวรรณี
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงบุณยาวีร์ วุฒิยา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๖๓

เด็กชายบัณฑิต เปนตาธรรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชมภู
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงเกศินี จิตรเปรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๖๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ นาคนิยม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงลักษณารีย์ คำดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๖๘

เด็กหญิงวรินธร แสงแสน
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๖๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ มิเกลลี

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๗๐

เด็กหญิงกัญญา เอียงด้วง

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๗๑

เด็กชายภูริณัฐ ยุทธิวัฒน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๗๒

เด็กหญิงลิลลี

่

ยัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๗๓

เด็กหญิงธนพร
ศิริมาแสงทักษ์ษิณ ๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๗๔

เด็กชายนาราวิชญ์ ลาวเชิน

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๗๕

เด็กหญิงปยธิดา ใจมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๗๖

เด็กหญิงพาทินธิดา ดอกไม้งาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๗๗

เด็กชายธีรัช ลำธาร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๗๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ เจริญยิง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๗๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ สุขเกษม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๘๐

เด็กชายเอกชัย มาเยอะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๘๑

เด็กชายอภิวิชญ์ เขือนคุ้ม

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๘๒

เด็กชายกรวิทย์ ธรรมไทสง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๘๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุวรรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๘๔

เด็กหญิงกมลชนก วงค์จักร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงณัฐชยา เตจ๊ะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงอภิสรา รูปดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๘๗

เด็กหญิงธิญาดา ศรีวรรณะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๘๘

เด็กหญิงนันทิชา ดวงมาลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๘๙

เด็กชายกฤตยชณ์ ช้างเจริญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๙๐

เด็กหญิงปราณิสรา ศรีมูล
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๙๑

เด็กชายไกรวิชญ์ วุฒิธรรมอริยะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๙๒

เด็กชายจีรพัฒน์ บุญช่วยศิริสกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๙๓

เด็กชายศักดินนท์ พรมวัง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๙๔

เด็กหญิงณัฐวิมล ธรรมวงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๙๕

เด็กหญิงพิทยารัตน์ ยาสมุทร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๙๖

เด็กชายเมฆาชา ศิวะวรพล
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๙๗

เด็กชายภูธร โกฎิฉกรรจ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงอริสรา ทิวัง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๘๙๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แสงท้าว
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๐๐

เด็กหญิงศุภาวรรณ พลายขำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๐๑

เด็กหญิงเซซิล อูเมซ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๐๒

เด็กหญิงปพิชญา จอมพงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๐๓

เด็กหญิงอินทุอร ตุ่นคำน้อย
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๐๔

เด็กหญิงศิรินญา สาณะเสน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๐๕

เด็กชายภาวัตร ลุงเล็ก
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๐๖

เด็กชายธวนิล หว่างปอ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๐๗

เด็กชายชานนท์ คิดอ่าน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๐๘

เด็กหญิงภัคศินา กันทวัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๐๙

เด็กชายพีรวิชญ์ สินธุประเสริฐ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๑๐

เด็กหญิงเสาวนีย์ เลายิปา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๑๑

เด็กชายภูวดล สีนวน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๑๒

เด็กชายอภิลักษณ์ หลงอุย
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๑๓

เด็กหญิงจินต์จุฑา ใจสมัคร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๑๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ยอดคำลือ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๑๕

เด็กชายวีรวัฒน์ เด่นสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๑๖

เด็กหญิงอมราวดี คุณยศยิง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๑๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ตะนุ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๑๘
เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์

โพธิดวงกุณ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๑๙

เด็กหญิงสุภัตตรา วารินทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๒๑

เด็กชายภาณุพงศ์ วังแง่
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงวรรณนภา สุทะวัง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๒๓

เด็กชายธนกร ทองสมนึก
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๒๔

เด็กชายธนวรรธน์ ชมเมือง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๒๕

เด็กชายธีรวัจน์ ชัยกุย
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๒๖

เด็กชายทักษ์ดนัย ถามถ้วน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๒๗

เด็กชายพงศธร ศรีลาวงศ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๒๘

เด็กชายศุภวิชญ์ สิริรงรอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำคุณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๓๐

เด็กชายอินทนนท์ เครือมณี
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๓๑

เด็กชายเกษม สุตา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๓๒

เด็กชายพัทธดนย์ วิชัยคำคำนันท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๓๓

เด็กหญิงอภิศฏา สร้อยงาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงเมทินี ขาวงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๓๕

เด็กชายคุณพิพัฒน์ จำปา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๓๖

เด็กชายธนพล สมมุติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๓๗

เด็กหญิงศุภิสรา
ตระกุลกิจปญญา

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๓๘

เด็กชายดลธรรม มหาวรรณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๓๙

เด็กหญิงศศิภา กุณามา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๔๐

เด็กชายณัฐรัชต์ ไชยวุฒิ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๔๑

เด็กชายภูวิศ โพธิพฤกษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๔๒

เด็กหญิงธันยพร ยีตันศรี

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงลภัสรดา เพราพงศ์พันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๔๔

เด็กชายวิศรุต ดาวเรือง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๔๕

นางสาวลักษิตา หาญณรงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๔๖

นายสิรภพ สบายจิตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๔๗

เด็กหญิงพณิรัชฌา ศรีวิชัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๔๘

เด็กหญิงกัลยา ศิริบูรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงอภิญญา อุปละ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๕๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกิดร้องขุ้ม
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๕๑

เด็กหญิงสายพิม ลุงติ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดหมืนเงินกอง

่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๕๒

เด็กหญิงนนท์ณัชชา ธัญญธนานนท์
๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดหมืนเงินกอง

่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๕๓

เด็กหญิงฉัตรรวี แสนศิริพันธุ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหมืนเงินกอง

่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงชลธิณี ภารีรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหมืนเงินกอง

่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๕๕

เด็กหญิงฝน อินต๊ะคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหมืนเงินกอง

่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๕๖

เด็กชายตะวัน มาเยอะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหมืนเงินกอง

่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๕๗

เด็กชายภัทรพล อัคพิน
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหมืนเงินกอง

่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงกรสิริ สุนันตา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหมืนเงินกอง

่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๕๙

เด็กหญิงอรญา พลัดเหล่า
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดหมืนเงินกอง

่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๖๐

เด็กหญิงเบญจรัตน์ จิตเจนสุวรรณ
๕/๑๒/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระสิงห์

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๖๑

เด็กชายพิริยากร มณีคงฤทธิ

์

๑๔/๕/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระสิงห์

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๖๒

เด็กชายธนภัทร ทิพยมณฑล ๔/๒/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระสิงห์

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๖๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กิตติสิทธิ

์

๓/๑/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระสิงห์

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๖๔

นายจิรเดช ตังมหาสถิตกุล

้

๒๖/๕/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระสิงห์

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๖๕

เด็กหญิงคนธรส เพชรวิสัย
๑๗/๒/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระสิงห์

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๖๖

นางสาวกุลิสรา สินธุชัย ๖/๖/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระสิงห์

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๖๗

เด็กชายเฉลิมวิทย์ จันทร์ขาว ๙/๒/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระสิงห์

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๖๘

นายประดิษฐ์ ญานะ
๑๗/๘/๒๕๒๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระสิงห์

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๖๙

นางสาวเกษวิมล บุญยืน
๑๓/๖/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระสิงห์

พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๗๐

เด็กหญิงรุจิรา อยู่เอม
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระสิงห์

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๗๑

นายอดิศร ปนตา
๓๐/๐๔/๒๕๓๒

บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่
พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๗๒

นางสาวผุสดี ใจธิ

๒๓/๑๑/๒๕๓๒
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๗๓

นางสาวกรรณิการ์ กดนำคำ
๐๒/๐๕/๒๕๓๕

บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่
พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๗๔

นายปยวรณ์ ธีรวัตรวาทิน
๑๗/๐๑/๒๕๓๒

บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่
พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๗๕

นายณัฐระวี วุฒิอินทร์
๑๔/๐๗/๒๕๒๗

บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่
พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๗๖

เด็กชายหอม ยอดรู
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๗๗

เด็กหญิงเมธิกา ลุงวิ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๗๘

เด็กหญิงพรพิมล ชายศิริ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงนวล ลุงขุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๘๐

นางสาวกชกร ลุงส่า
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๘๑

เด็กหญิงอินทิรา พรายงาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๘๒

เด็กชายเครือ ลุงมู
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๘๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ลุงโซน
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๘๔

เด็กชายกตัญู ชูวงศ์วิรัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๘๕

เด็กชายนิติธารก์ อินทะไชย
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๘๖

เด็กชายอานุพงษ์ สุนะรินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๘๗

เด็กชายหนุ่ม ระปาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๘๘

เด็กชายณัฐพล ธะไกรราช
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๘๙

เด็กชายพลวัต อุ่นซ่า
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๙๐

เด็กชายสุรืยะพงค์ จินะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๙๑

เด็กชายสุริยา จันทร์ต๊ะวงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๙๒

เด็กชายเอกพล จินดา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๙๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ คิดอ่าน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๙๔

เด็กชายจตุชัย ขันแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๙๕

เด็กชายชาญชัย ติยะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๙๖

เด็กชายเทวัน ภูล้อมทาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๙๗

เด็กชายหนึง

่

อารีย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๙๘

นายนิล ลุงหม่อง
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๐๙๙๙

เด็กชายบุญชาติ ทองดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๐๐

เด็กชายปรเมษฐ์ ลุงต๊ะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๐๑

เด็กชายเปนหนึง

่

ดาเรือน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๐๒

เด็กชายรัชชานนท์ คนเก่ง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๐๓

เด็กชายวิโรจน์ บุนนะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๐๔

เด็กชายสมพล กองแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๐๕

เด็กชายชนสรณ์ ถมยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๐๖

เด็กชายบรรนพจน์ ไทยใหม่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๐๗

นายอภิสิทธิ

์

วันวัชรพงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๐๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ลุงวี

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๐๙

นายกี ลุงอ่อง
๐๑/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๑๐

เด็กชายชัยชนะ ยะไทย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๑๑

เด็กชายจ๋อมฟา แสงใส
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๑๒

เด็กชายจิรภัทร เลิศชัยสหกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๑๓

เด็กชายเกรียงไกร สุพรรณ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๑๔

เด็กชายอติกานต์ ศิริวัฒน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๑๕

เด็กชายณัฐพนธ์ แซ่พาน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๑๖

เด็กชายศักดิดินันท์

์

โปจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๑๗

เด็กชายณรงค์ เรือแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๑๘

นายสมหมาย ไทยใหญ่
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๑๙

นายณัฐวุฒิ สารคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๒๐

นายปริทรรศน์ พืชทองหลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๒๑

นายคเชนทร์ วงค์วิลาน
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๒๒

นายณัฐวุฒิ เถาวัลย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๒๓

นายธิติ แสงทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๒๔

นายธีรเดช จิราภรณ์วิไล
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๒๕

นายปพน
นฤนาทขัณฑสีมา

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๒๖

นายสมเพชร เชิงยุทธ์พาณิช
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๒๗

เด็กชายเสาร์ ลุงเออะ
๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๒๘

นายอาชัญ บุญพรม
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๒๙

นายอิทธิกมล สีนวล
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๓๐

นายร่มธรรม ศักดิกุล

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๓๑

นายพิศณุ กันทา
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๓๒

นายธีรภัทร ใจโต

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๓๓

นายวรากร ก๋าละ
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๓๔

นายเสกสันต์ กบกันทา
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๓๕

นายวิเชียร ชลมารคไพร
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๓๖

นายวรเดช เลิศวนาไพศาล
๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๓๗

นายบัญชา นางเมาะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๓๘

นายยุทธนา ม่วงมี
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๓๙

นายพัชรพล ใจแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๔๐

นายปยะพงศ์ สังเกตุ
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๔๑

นายศรัณยู ขันคำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๔๒

นายธนพล ทองใจศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๔๓

นายนครินทร์ ยศยิง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๔๔

นายยามาโต๊ นิอึมือระ
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๔๕

นายศรัณยู วงศ์ขัด

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๔๖

นายจีระพงศ์ ถินฟาหลวง
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๔๗

นายเดชรักษ์ โอเงิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๔๘

นายธีรภัทร เข็มสุวรรณ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๔๙

นายสหชัย ใจวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๕๐

นายพิพัฒน์พงษ์ วุฒิคุณ

ิ

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๕๑

นายกฤษณะ จันตะยะ

๋

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๕๒

นายนัฐกานต์ ทศจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๕๓

นายอนุวัตร ศักดิชัยปญญา

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๕๔

นายณัฐวุฒิ ตานรุ่งเจริญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๕๕

นายธนพัฒษ์ ุอุปสงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๕๖

นายวชิรเมธี เขียงมะดัน
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๕๗

นายโสฬส ศักดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๕๘

นายอนันต์ ปติจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๕๙

นายทูน ลุงจัน

๋

๐๗/๐๖/๒๕๔๐
โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๖๐

นายธีรศักดิ

์

เวชพนาพงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๖๑

นายจิรายุ สมสร้อยสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๖๒

นายสมจิตร อินแก้ว

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๖๓

นายตะวัน แสงเงิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๖๔

นายสมชาย จองทอน
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๖๕

นายฤทธิไกร ผาหลัก
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๖๖

เด็กชายวินโบ ซอซอ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปาครัง

่

วัดหนองปาครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๖๗

เด็กชายมอนหลาว -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปาครัง

่

วัดหนองปาครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๖๘

เด็กชายอ่อง ลุงคำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปาครัง

่

วัดหนองปาครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๖๙

เด็กหญิงคำสร้อย นรากร
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปาครัง

่

วัดหนองปาครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๗๐

เด็กหญิงชญาภา อังศุพิศุทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๗๑

เด็กหญิงธารินัญท์ เรือนคำ
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๗๒

เด็กหญิงเชียร์ศรี ยังกุลมิง

่ ่

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๗๓

เด็กหญิงสุพิชฌา บุญคำ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๗๔

เด็กชายศิขรินทร์ ปญญา
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๗๕

เด็กหญิงชนกานต์ แก้ววรรณี
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๗๖

เด็กหญิงปฏษจารีต์ นามเกียรติยศ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๗๗

เด็กชายนพพล กาบหอม
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๗๘

เด็กหญิงจันทกานต์ แก้วน้อย
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๗๙

เด็กหญิงญาณิศา ทุนจิง

่

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๘๐

เด็กหญิงปวริศา วราสินธ์
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงปวิศรา วราสินธ์
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๘๒

เด็กชายธนพล ขัตติยะ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๘๓

เด็กหญิงปุษยา กุญชรินทร์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงกรนันท์ จองอ่อง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๘๕
เด็กหญิงนันทิกาญจน์

ธาระสิทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๘๖

เด็กชายพัชรพล พลอยแย้ม
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๘๗

เด็กชายศุภวิทย์ ศานติวิมลดี
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๘๘

เด็กชายพันทวี กลันแฮม

่

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงภัควลัญช์ เรืองสรณะรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๙๐

เด็กชายปรีชาพล แสนถา
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๙๑

เด็กชายธนภัทร แปงปวน
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๙๒

เด็กหญิงกนกภรณ์ โพธิยอง
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๙๓
เด็กหญิงทิพย์ญาณสิริ

มรกตวิจิตรการ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ศักดิสกุลพงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๙๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ วัลธกรวรภัทร
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงธนิดา ตระกูลอุ่นใจ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๙๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทิพย์ใจภา
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๙๘

เด็กชายธนภัทร ใจคำปน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๐๙๙

เด็กชายคุณาสิน เนตรทิพย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๐๐

เด็กชายภาคิน ศิริมา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๐๑

เด็กหญิงเจนนิสา เงางาม
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงวิลาสินี สายนำพล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงวิชญา ไชยยาวุฒิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงจตุรภัทร มณีธร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๐๕

เด็กชายรภัทร น้อยหมอ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๐๖

เด็กหญิงมนัสชนก แดงมาลี
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๐๗

เด็กหญิงชิรญา
จันทร์รัตนประภา ๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๐๘

เด็กหญิงธัญชนก คำพิทักษ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๐๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ เสนรังษี
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๑๐

เด็กหญิงณิชมน มันทะเล
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๑๑

เด็กหญิงจิฬารัตน์ จันทร์กระจ่าง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๑๒

เด็กชายวิศรุต ชุมแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๑๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศ์วิริยกร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๑๔

เด็กชายภัทรพล กาลันสีมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๑๕

เด็กหญิงกษิรา จันทร์ทา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๑๖

เด็กหญิงพัชรมัย สปนนา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๑๗

เด็กชายไอศูรย์ ศักดิสกุลพงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๑๘

เด็กชายธีรภัทร์ วุฒิสวัสดิรักษ์

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๑๙

เด็กชายภพพิพัฒน์ คำปวน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๒๐

เด็กหญิงพรรณฑิวา มงคลพันธุ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๒๑

เด็กหญิงพิชชาพร กาศสนุก
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๒๒

เด็กชายธนวันต์ รู้เกณฑ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๒๓

เด็กชายธนพล หม้อศรีชัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๒๔

เด็กหญิงศศินภา ชัยวงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๒๕

เด็กหญิงกัญชพร อุ่นคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๒๖

เด็กหญิงวราพันธ์ กันนางค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๒๗

เด็กหญิงพิมพ์วลัญษ์ วงษ์นรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๒๘

เด็กหญิงจรรยพร เตชะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา กันธมาลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๓๐

เด็กชายเดชภณ พิทยารักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๓๑

เด็กหญิงณัฐชากร พวงขันแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๓๒

เด็กหญิงธีรนาฎ คำอ้าย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๓๓

เด็กหญิงปวริศา มะลิเงิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๓๔

เด็กหญิงภัทรินทร์ โคกแปะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๓๕

เด็กหญิงเนตรนภา มหาวงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๓๖

เด็กชายณัฐภูมิ พรหมเมือง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๓๗

เด็กหญิงพาทินธิดา สุราวาลย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๓๘

เด็กชายธนิสร พานิชผล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๓๙

เด็กหญิงทิตติยา การักษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๔๐

เด็กชายณัฐชนนท์ สุปน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๔๑

เด็กหญิงนาดาว ชัยศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๔๒

เด็กชายจักรพัทธ์ อัมพร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๔๓

เด็กหญิงศุภาวดี ชัยวรรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๔๔

เด็กหญิงทิตฐิตา ฮึกหาญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๔๕

เด็กหญิง๊ณัฐธิดา กาลันสีมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงพีรกานต์ จิตต์ประเสริฐ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงโสภานิศ คนคล่อง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๔๘

เด็กชายกรณ์ ธนวิโรจน์กุล
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๔๙

เด็กชายฌานวรุตม์ จินะใจ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๕๐

เด็กชายศฤงคาร เชือหมอ

้

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๕๑

เด็กชายกฤตยชญ์ ตันรักษา
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๕๒

เด็กชายกฤษฎ์พัฐ์ พรศาลนุวัฒน์
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๕๓

เด็กชายศักย์ศรณ์ มีสุขเจ้าสำราญ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๕๔
เด็กหญิงกานต์พิชญา เกลอดู

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๕๕

เด็กหญิงดารมิงค์ บุษดาดำ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงนีรินธนา ปนตาโมงค์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงรวิสรา สกิจกัน
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๕๘

เด็กหญิงศิรดา วงค์ษา
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๕๙

เด็กหญิงชฎากรณ์ ธรรมชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๖๐

เด็กหญิงณัฐวศา สุริยะ
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงปานรพี เหลาะโต๊ะหมัน
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๖๒

เด็กหญิงนภสร ใจคำ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๖๓

เด็กหญิงบุญฐิสา เหลืองตระกูล
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๖๔

เด็กหญิงวารินทิพย์ บุญมี
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๖๕

เด็กหญิงธนัชพร ทิพย์ประยูร
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๖๖

เด็กหญิงนิชาภา เจริญวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๖๗

เด็กหญิงปณาลี วิเศษคุณ
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๖๘

เด็กหญิงพิชชารักษ์ วนะจะเริน
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๖๙

เด็กหญิงเมธาพร บุญปภังกร
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๗๐

เด็กหญิงสุพิชชา เต็มใจ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๗๑

เด็กชายพัฒน์พงศ์ หมอยา
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๗๒

เด็กชายเตชินท์ พงษ์มุกดา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงชนมน บัวเผือน

่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๗๔

เด็กหญิงนำพลอย สันกลกิจ
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๗๕

เด็กหญิงปริญ พบประเสริฐ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๗๖

เด็กหญิงพิมพัชชา นาละต๊ะ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๗๗

เด็กชายพิทวัส ปญญาโสภา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๗๘

เด็กชายทินภัทร แสงรัตน์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๗๙

เด็กชายภัทริศ พัฒนา
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๔ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๘๐

เด็กชายกันตธี ใจแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๘๑

เด็กชายพีรดนย์ รังสิอำพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๘๒

เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีสม
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงธรรฑสร อ่อนละม่อม
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๘๔

เด็กหญิงธันยมัย สารินจา
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๘๕

เด็กหญิงปรมาพร มูลสมบัติ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๘๖

เด็กหญิงปยะนันท์ เขือนเพชร

่

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๘๗

เด็กหญิงพรรณปพร คงชนะ
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๘๘

เด็กหญิงมัชฌิมา สิงห์สร้อย
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๘๙

เด็กหญิงรินรดา แซ่อัง
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๙๐

เด็กหญิงวรรษมน กมลฑลาภิเษก
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๙๑

เด็กหญิงสหฤทัย ใจจิตร
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๙๒

เด็กหญิงเหมยฟา หมอกใหม่
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๙๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทพยศ
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๙๔

เด็กหญิงกุลปรียา กิติยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๙๕

เด็กหญิงชนิตา รุ้งประเสริฐ
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๙๖

เด็กหญิงดวงกมล เทียนทอง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๙๗

เด็กหญิงธัญชนก อินทร์มูล
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๙๘

เด็กหญิงธีร์จุฑา พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงปวริศา พรหมบุตร
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงเปมิกา ใจเรือน
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๐๑

เด็กหญิงพัชรีพันธุ์ เพ็งประโคน
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๐๒

เด็กหญิงภคพร บูรณพิมพ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๐๓

เด็กหญิงรรรรร ขวัญแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๐๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ นันทา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๐๕
เด็กหญิงศิริญาปกรณ์ ภูริยากร

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๐๖

เด็กหญิงสุชาดา สุสุนทร
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๐๗

เด็กหญิงชัญญา สายวุฒิกุล
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๐๘

เด็กหญิงทักษพร กลินศิริ

่

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๐๙

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ค้าข้าว
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๑๐

เด็กหญิงพนิตพิชา ตาหล้า
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๑๑

เด็กหญิงพัทธนันท์ พันจันทร์ดี
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๑๒

เด็กหญิงชิโนบุ ฮะระ
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๑๓

เด็กหญิงมนัสสินี นราธิตระกูล
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๑๔

เด็กหญิงศิริภัทร เหมือนศรี
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๑๕

เด็กชายปองคุณ สวนโน
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๑๖

เด็กหญิงวรางคณา เครือลาว
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงกนกพิชญ์ จริยา
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๑๘

เด็กหญิงจินตกัญญา แสงจง
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๑๙

เด็กหญิงธารพฤกษา เสาวภาคย์
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๒๐

เด็กชายสิราวิชญ์ บัวไพจิตต์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๒๑

เด็กหญิงภัควลัญช์ ปญญา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๒๒

เด็กหญิงรินรดา ตุ้ยทา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงวรัญญา นามเทพ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๒๔

เด็กหญิงหทัยชนก ปคลี
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงอธิชา ปญญาภูาิต
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๒๖

เด็กชายจิรัฎฐ์ นิลจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๒๗

เด็กชายพงศ์พัฒน์ เสริมพานิช
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๒๘

เด็กชายภูเบศร บางศิริ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๒๙

เด็กชายวริศ ฤทธิมานะ

์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๓๐

เด็กชายอภิชา ประจำชอบ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๓๑

เด็กชายถิรวัฒน์ ณ ลำพูน
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๓๒
เด็กหญิงฉัพพรรณรังสี

คะชาบุญชาติ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๓๓

เด็กหญิงภูษณิศา ยุทธวราชัย
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สีโยยอด
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๓๕

เด็กหญิงณิชารีย์ เศรษฐวิวัฒน์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๓๖

เด็กหญิงกวิสรา สุทธคำ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๓๗

เด็กหญิงฐิติณัฎฐ์ กันไชยต๊ะ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๓๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี เยาโยธิน
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๓๙

เด็กชายวิรุฬห์ โตทรายมูล
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๔๐

เด็กชายพันธ์ธนา พรรณสาร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๔๑

เด็กชายนนทชา อินขะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๔๒

เด็กชายชยลักษณ์ โพธิเจริญ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๔๓

เด็กชายชนาธิป อินทจักร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๔๔

เด็กชายจิรทีปต์ มะจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงเกณิกา ไชยรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงธัญชนก นันโท
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๔๗

เด็กหญิงกฤตพร เขียวคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๔๘

เด็กหญิงโสภิตนภา โปธิ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงอธิชา สัมภวมาน
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๖ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงวิกันดา กนกนิรันดร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๕๑

เด็กหญิงอมลมณี ทับสุรีย์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นันธิ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงชนกนันท์ กตัญู
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๕๔

เด็กหญิงอรอุมา สมทอง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๕๕

เด็กหญิงจิตติกานต์ ทัพพรหมทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๕๖

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ภู่เจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๕๗

เด็กหญิงญาดา ทวิลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๕๘

เด็กหญิงปพิชญา หมืนสีทา

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๕๙

เด็กหญิงกวินธิดา พิพัฒน์วงศ์ชัย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๖๐

เด็กหญิงญาณภัค จอมมาวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นุตละ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงกีรติกา อินต๊ะ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๖๓

เด็กหญิงกชพร ซ้อนพุฒ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๖๔

เด็กหญิงศรีจิรา ศรีธีระจิตต์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๖๕

เด็กหญิงณิชา ชัยเลิศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๖๖

เด็กชายธนบดินทร์ ธรรมตา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๖๗

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ไหคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ปติอมรเศรษฐ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๖๙

เด็กชายจิรวัฒน์ เขือนแก้ว

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงคริสติน่า กูท์เซรินากิส
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๗๑

เด็กชายกรวิชญ์ ธานินพงศ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๗๒

เด็กชายชวนนท์ ช่วงโสม
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๗๓

เด็กชายนิธิภูพันธ์ ปารมีชยานันท์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๗๔

เด็กชายกวีวัธน์ นากาโอะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๗๕

เด็กหญิงกมลนาถ พงษ์สุวรรณ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๗๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ ยงยิงยืน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๗๗

เด็กชายณัฏฐกรณ์ โลชา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๗๘

เด็กชายพลเดช ดาวเงิน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๗๙

เด็กชายวรกานต์ จิตบาล
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๘๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทองทิพย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๘๑

เด็กชายกษิดิส สุวรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๘๒

เด็กหญิงทิพย์ประภา เพชรใหม่
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๘๓

เด็กชายมหาสมุทร ไชยวัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงจรินทร แท่นมณี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๘๕

เด็กชายชนธัญ คงอยู่
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๘๖

เด็กหญิงวิชญา พันธ์ณรงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๘๗

เด็กหญิงปญาดา วงศ์จิตติมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๘๘

เด็กชายชิษณุชา วิไลเขา
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๘๙

เด็กหญิงวัชญา เรือนสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๙๐

เด็กชายสาธิน จะพือ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๙๑

เด็กชายปยวัฒน์ ขัดปน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๙๒

เด็กชายณัฐชนน คิดหงัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๙๓

เด็กชายธนวินท์ สวรรค์เนตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๙๔

เด็กชายกันต์ธีร์ ดวงมณี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๙๕

เด็กหญิงจิรภิชชา ดวงบาล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๙๖

เด็กหญิงศีลตา สิงห์โทราช
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๙๗

เด็กหญิงพลอยไพลิน ณ เชียงใหม่
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๙๘

เด็กหญิงพิชญา คำวิงวอน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงพิมพ์นารา จิตอารีศิวัช
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๐๐

เด็กหญิงกรแก้ว สุยะวารี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๐๑

เด็กชายชยุตพงศ์ ปญญาสูง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๐๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ กล้ากสิกร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๐๓

เด็กหญิงวชิรา อุปละกุล
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ สายฝูง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๐๕

เด็กชายบัญญวิต ขวัญยืน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๐๖

เด็กชายรพี ศรีงาม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๐๗

เด็กชายอนิวัตติ

์

ปญญารัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๐๘

เด็กชายนิติศักดิ

์

ต่อกัน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๐๙

เด็กหญิงวรัญญา บุญเก่ง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๑๐

เด็กชายภัคพล ไชยเมือง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๑๑

เด็กชายนนทพัทธ์ สิงห์อ่อน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๑๒

เด็กชายเมธี ปุดทะราช
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๑๓

เด็กหญิงสุทัดสา พันธุ์แสน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๑๔

เด็กชายณัฐรัตน์ ผ่องผุด

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๑๕

เด็กชายภัทรพล จันทร์แก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๑๖

เด็กหญิงโสภิยา บุญไต
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๑๗

เด็กหญิงกัลยาณี ใยชิด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยอดชมภู
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๑๙

เด็กหญิงพลอยชมพู นามวงค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๒๐

เด็กหญิงสาวิตรี พุกปลัง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๒๑

เด็กหญิงณิชากร ธิโป
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๒๒

เด็กชายณัฐชนน สุวรรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๒๓

เด็กชายณัฐนนท์ แสงบุญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๒๔

เด็กชายปรวีร์ ดีสวัสดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๒๕

เด็กหญิงวรกานต์ มณีลดา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๒๖

เด็กหญิงขวัญข้าว ดวงจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงกฤติยา ฉุนหอม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๒๘

เด็กหญิงรัตนาวดี เช้าโต
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๒๙

เด็กหญิงรัศมี ติบก๋า

๊

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๓๐

เด็กหญิงรวินท์นภัส ขอดแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๓๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วิจิตรฐากูร
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๓๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

สวัสดิวงษ์

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๓๓

เด็กชายธีรภัทร เสรีวัฒนาชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๓๔

เด็กชายชยางกูร บุญนาคศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีวิชัย
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๓๖

เด็กหญิงณัฏฐนิชา อุดร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงรัชฎาพร สุนา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงหฤษฎี ทวีชัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๓๙
เด็กหญิงสุพรรณนารา

แว่นทันใจ
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๔๐

เด็กชายญาณพัฒน์ น้อยแดง
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๔๑

เด็กชายสุธี แลเฌอร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๔๒

เด็กหญิงขวัญชนก สมทัศน์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ เรือนดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๔๔

เด็กชายอภิชาติ วงศ์ไตย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๔๕

เด็กชายจ๋อม สุวรรณชัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๔๖

เด็กหญิงธัญญ่า วรรณเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๔๗

เด็กหญิงธันญ์วเรศ ธวัฒน์วรากุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๔๘

เด็กหญิงอ้อย ตะพงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๔๙

เด็กชายกนกพัฒน
พัฒนทรัพย์ไพศาล ๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๕๐

เด็กหญิงธัญวารีย์ ทองคำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๕๑

เด็กหญิงณัฐริกา โนกูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๕๒

เด็กหญิงธุมวดี จุ้ยฮก
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๕๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

อัตตะแจ่มใส
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงวรัญญา ยองเพชร
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๕๕

เด็กหญิงลลิตา ณ ปนตา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๕๖

นางสาวอาหมี

่

เถอะจา
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๕๗

เด็กหญิงทัดดาว ไชยเลิศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๕๘

เด็กหญิงปยะมาศ โพธาวรรณ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๕๙

เด็กชายโกวิทัตน์ ใจดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๖๐

เด็กหญิงศุภกานต์ กุลประชากานต์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๖๑

เด็กหญิงเจนจิรา เทพจันทึก
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๖๒

เด็กชายวิน ลุงคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๖๓

เด็กชายนที ชัยพานิช
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๖๔

เด็กชายธีรนัย ธรรมจารี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๖๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บางกูล
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงอนันตญา แปนจำนงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๖๗

เด็กหญิงมานิตา ศรีบูชา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๖๘

เด็กชายพีรนัย พรหมสวัสดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย สันปาข่อย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๖๙

เด็กหญิงวรินรำไพ แสนสุดใจ ๐/๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๗๐
เด็กหญิงประกายดาว เหมาลา ๐/๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๗๑

เด็กหญิงสมิดา ปาโหล ๐/๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๗๒

เด็กหญิงสโรชา สาระววารี ๐/๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๗๓

เด็กหญิงนน ลุงมู ๐/๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๗๔

เด็กหญิงลูลู่ สิงห์ต้า ๐/๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๗๕

เด็กหญิงสุทธิดา ธิระสกุล ๐/๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๗๖

เด็กหญิงเจติยา ไพโรจน์ยอดยิง

่

๐/๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๗๗

เด็กหญิงพิมพินันท์ คงชอบ ๐/๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๗๘

เด็กชายศุภวัฒณ์ ปณณชญา ๐/๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๗๙

เด็กชายจิราพงษ์ ปนตาคง ๐/๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๘๐

เด็กชายพนิต โอมัล ๐/๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๘๑

เด็กชายสัพพัญู ซือสันติกุล

่

๐/๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนันท์ สิทธิเลิศ ๐/๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงมินต์ชิตา ตันติรังสิมา ๐/๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๘๔

เด็กหญิงอิชเบล เดนิฟ ๐/๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงสิริมนต์ ยีปา

่

๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๘๖

เด็กชายพีรณัฐ นิลสี ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๘๗

เด็กชายสราวุธ - ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๘๘

เด็กชายอชิระ เลิศกุลจิรา ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๘๙

เด็กหญิงขวัญวรี ธนพิทักษ์ ๐/๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงพัชยาพร มาเยอะ ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๙๑

เด็กชายอนุรักษ์ มูฮะหมัด ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๙๒

เด็กชายอภิรักษ์ อินคำ ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๙๓

เด็กชายอนุวัต สุขแสน ๐/๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๙๔

เด็กชายมนัส ลุงดอยคำ ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๙๕

เด็กหญิงเกษราพร วงค์วิลาศ ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๙๖

เด็กหญิงพิชชาพร เพ็งศรีโคตร ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๙๗

เด็กหญิงปยณัฐ ธุคำใบ ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๙๘

เด็กหญิงมัณฑนา มาเยอะ ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๓๙๙

เด็กหญิงจุฬาทิพย์ กุลชีววงษ์ ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๐๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ใฝใจจริง ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๐๑

เด็กหญิงฉันทนา มาดี ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๐๒

เด็กหญิงอัญชลี กันยาธง ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๐๓

เด็กหญิงอรวรา สิงห์คำ ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๐๔

เด็กหญิงณัฐธิดา มณีทิพย์ ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๐๕

เด็กชายทรงภพ อภิรัตน์ชัยกุล ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๐๖

เด็กชายแดง ลุงหย่า ๐/๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๐๗

เด็กชายรุ่งตะวัน แยงคำ ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๐๘

เด็กหญิงกมลวรรณ คำพัด ๐/๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๐๙

เด็กหญิงกานต์ธีรา โสทะ ๐/๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๑๐

เด็กหญิงจุฑามาศ แสนธรรม ๐/๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๑๑

เด็กชายอ่อง ตาลี ๐/๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๑๒

นายสมชาย ลุงอ่อง ๐/๐/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๑๓

เด็กหญิงชาญสิรี พันธ์ชัยศรี ๐/๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๑๔

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สายสุวรรณ ๐/๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๑๕

นางสาวสุชญา วรรณมะกอก ๐/๐/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๑๖

เด็กหญิงปยนุช สติมัน ๐/๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๑๗

เด็กหญิงนนทิชา มวลมาลารัตน์ ๐/๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๑๘

เด็กชายสหรัฐ สุขสวัสดิ

์

๐/๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๑๙

นายศกล ขัติยะ ๐/๐/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๒๐

เด็กชายอุสมาน อามีน ๐/๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๒๑

เด็กชายพรพุฒิ มาเยอะ ๐/๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๒๒

เด็กชายธนดล นิลวรรณ ๐/๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๒๓

เด็กหญิงปนัดดา มาเยอะ ๐/๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๒๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ สีสุข ๐/๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๒๕

เด็กหญิงนิรชา สุวรรณดี ๐/๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๒๖

เด็กหญิงชลรดา สายนำตาล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๒๗

เด็กหญิงนลิน ชิตาพนารักษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๒๘

เด็กชายณธาร จูฑะพุทธิ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๒๙

เด็กหญิงฑีฆาริกา ริยะนา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๓๐

เด็กชายภูมิเผ่า ทองเพ็ญกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๓๑

นางสาวพิชญ์สินี ภูมิประภาพงศ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๓๒

เด็กหญิงสาริศา สุนทรธนากุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๓๓

เด็กหญิงญาณิศา ธรรมชัยเดชา
๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๓๔

เด็กชายชิษณุชา มณีจักร
๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๓๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เทพวงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๓๖

เด็กหญิงหทัยชนก กัมพลาวลี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๓๗

นางสาวณิชกานต์ ฝกฝาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๓๘

เด็กหญิงศุภนิตา งามสง่า

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๓๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ชัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๔๐

นางสาวอาภัสสรา ศรีไสว
๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๔๑

เด็กหญิงรักชยงค์ กาวิคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงพรรวษา หนุ่มศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงอภิสรา จิระธนภัค
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๔๔

เด็กหญิงศุภกานต์ เต็มวระปญญา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๔๕

เด็กชายพศวีร์ ลิมประยูร

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๔๖

เด็กหญิงพิชญ์สุดา อรุณรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๔๗

นางสาวพรรณพษา ใจวังโลก
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๔๘

เด็กหญิงธนัชญา ชนินทร์วณิชย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๔๙

นางสาวสุวิชญาน์ พุ่มเจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๕๐ เด็กหญิงอาร์เรีย ชาร์ลิง

่

ณ เชียงใหม่
๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๕๑

เด็กหญิงวรินทิรา สุรินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๕๒

เด็กหญิงพิชญา กลำเถือน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๕๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ ดนุพงศ์สิริ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๕๔ เด็กหญิงช่อพรรณพฤกษา
พนัสภานุเดชดำรง ๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา บุญตัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๕๖
เด็กหญิงพิชญ์ชญาภา

บ่อคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๕๗

เด็กหญิงขวัญชนก ศิริมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๕๘

เด็กหญิงขัตติยากร พิศุทธกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงฐิตาสิริ ไชยปรุง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๖๐

เด็กหญิงพรปวีณ์ เจ้าวัฒนพงศ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๖๑

เด็กชายพิษณุ ดวงกระโทก
๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๖๒

นายภูภัฎ จิระกิตติวุฒิ
๑๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๖๓

นายกรัณ ช่อชูวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๖๔

นายสกุลเกียรติ พืชเกือกูล

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๖๕

นางสาวอคิราภ์ จิยางกูร
๒๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๖๖

นางสาวนิราภร โกวิทยา
๒๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๖๗

นายวรทัต คุ้มกลำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๖๘

นายกันตพงศ์ คำแสน
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๖๙

นายธนกร จางว้าง
๑๕/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๗๐

นายกรวิชญ์ โอภาสสมุทรชัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๗๑

นายชินกฤต วงศ์ฟู
๑๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๗๒

นายกิตติศักดิ

์

กิตติรังสิ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๗๓

นายพงศรัณย์ ธนฆัมพร
๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๗๔

นายกรวิชญ์ หอมคล้าย
๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๗๕

นายพิสิษฐ์พงศ์ นันทะชัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๗๖

นายกิตติศิลป ยังสำราญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๗๗

นายเดชาวัต เรืองสังข์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๗๘

นายพนธกร นวมครุฑ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๗๙

นายจตุพล กันธะเรียน
๑๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๘๐

นายนิติวัฒน์ สุวรรณคุณากร
๒๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๘๑

นายณัฐชนนท์ พุทธิ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๘๒

นายณัฐพัชร์ ชนุตม์เดชสิทธิ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๘๓

นายวิรชัช แสงอรุณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๘๔

นายณัฐภัทร ศรีบุญปวน
๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๘๕

นายรัชชานนท์ อินนันท์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๘๖

นายจตุภูมิ ทรงคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๘๗

นายธนทัต ภูมิกันตยา
๒๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๘๘

นายพีรภาส จินดาหลวง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๘๙

เด็กชายจัตุมงคล จันทนรุ่งโรจน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๙๐

นายยาซีน บรรเลง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๙๑

เด็กชายศุภกร ธรรมรักษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๙๒

นายณัฐคม ใบงิว

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๙๓

นายธนกิจ สุภะกรรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๙๔

เด็กชายอัฑฒ์พงศ์ เอือวงษ์ชัย

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๙๕

นายภัทร์วศิน วศินพงศ์ธนัช

๒๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๙๖

นายนันท์นสิน ชายมินทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๙๗

นายวัฒนชัย ณ ลำปาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๙๘

นายวโรดม ตังไพบูรณ์ทรัพย์

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๔๙๙

นายธนฤทธิ

์

พาณิชยเดช
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๐๐

นายธนกร ศิริพิพัฒนมงคล
๒๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๐๑

นายศิรา ธารารักษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๐๒

นายสืบพงศ์ ทรอาษา
๒๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๐๓

นายพงศธร สมเกตุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๐๔

นายสัณหณัฐ คำอาจ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๐๕

นายณธีวิชญ์ วิวัฒน์กมลชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๐๖

นายธีรธัช
ชาญพรพิพัฒน์กิจ ๒๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๐๗

นายธีรุตม์ สดายุรัช
๑๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๐๘

นายพีระ อรุณรัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๐๙

เด็กชายภูวิศ สุนทรธนากุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๑๐

นายธนัตถ์ หยงสตาร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๑๑

นายจิรพนธ์ สุริยา
๒๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๑๒

นายทัชชกร วรรณศุภลาภ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๑๓

นายธีรวุฒิ ยิมสาระ

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๑๔

นายธนรัตน์ ม่อนคำดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๑๕

นายพนล ธัญยาธีรพงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๑๖

นายธนากร การะกัน
๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๑๗

นายรณัสถ์ชัย น้อยทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๑๘

นายวฤทธิ

์

ศรีชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๑๙

นายภูวกร เหลืองทองคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๒๐

นายณัฐชนน ดวงแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๒๑

นายธนวัตน์ กันทากาศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๒๒

นายอนุยุต สัมฤทธิเจียรผล

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๒๓

นายทินภัทร ไข่แก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๒๔

นายสิรภูมิ ฟูวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๒๕

นายภูบดี กิตติวรรณ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๒๖

นายศิวกร บุญนาค
๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๒๗

นายคมกฤช เมธังกูร
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๒๘

นายเศรษฐศิลป มูลวิจิตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๒๙

นายฉัตริน คูณผล
๐๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๓๐

นายภูมิพัฒน์ เพ็ชรรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๓๑

นายกิตติยศ ตรุณรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๓๒

นายพลัฏฐ์ พงศ์ภัคกุลนาถ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๓๓

นายวัธนชัย ล้วนสมหวัง
๑๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๓๔

นายปุณณวิช ธรรมจินดา
๒๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๓๕

นายสารัตดิสุข สุขสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๓๖

นายภัทรกร จันทร์ปวน
๐๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๓๗

นายณัชนนท์ วงศ์มณีนิล
๒๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๓๘

นายกฤฑิเดช อัศวนาถสกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๓๙

นายนาราวินท์ มังคัง

่ ่

๑๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๔๐

นายธิติวัฒน์ รัตนทรายทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๔๑

นายฐิติวัชร์ มันเกียรติยศ

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๔๒

นายกาลวิน ลีวิจิตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๔๓

นายเจมส์ มาร์ฟ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๔๔

นายณฐศักย์
เกษมกิตติธนากุล

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๔๕

นายภัคพล สินสุรินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๔๖

นายพงศธร จันทร์ต๊ะธง
๑๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๔๗

นายกษิเดช นพบุญญานนท์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๔๘

นายธนพล จินะกา
๒๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๔๙

นายนวพรรษ เพียรประกอบ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๕๐

นายปฏิภาณ สุนันต๊ะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๕๑

นายจิรโชติ รัชตพฤกษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๕๒

นายสิรภพ พยัคฆะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๕๓

นายศิรวัฒน์ หน่อคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๕๔

นายรัตนิพันธุ์ พันธุ์ทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๕๕

นายศุภณัฏฐ์ ศิลากรอนุวงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๕๖

นายกษิดิศ ขันคำนันต๊ะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๕๗

นายปยะทัศน์ ฉิมพล
๐๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๕๘

นายจิรชวิศ จิรรัตน์สกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๕๙

นายจตุรวิทย์ โพธิตามาตย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๖๐

นายวรเมธ ปมปา

๒๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๖๑

นายวชิระ วณีสอน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๖๒

นายพงศ์เพชร มาระเงิน
๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๖๓

นายภัทรพล ชัยนาวา
๐๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๖๔

นายณัฐวุฒิ ศรัทธาสันติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๕ / ๓๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๖๕

นายภาณุภัท เสนศักดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๖๖

นายอธิการ ขาวผ่อง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๖๗

นายเกริกเกียรติ นันตาบุญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๖๘

นายบุญบงการ สู่สุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๖๙

นายสรวิชญ์ แย้มประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๗๐

นายพีรวิชญ์ ปวนลุน
๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๗๑

นายธนภัทร สีมาขจร
๐๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๗๒

นายศวีระ ธัมทะมาลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๗๓

นายทศวรรษ อินกวา
๒๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๗๔

นายวริศ จิโนปง
๐๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๗๕

นายกีรติพนธ์ ศิริภาณุพงศา
๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๗๖

นายพิชชากร ถุงแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๗๗

นายวรภัทร พฤกษ์ทยานนท์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๗๘

นายศุภโชติ สุขสวัสดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๗๙

นายพัฒนวิชญ์ ภัทรวุฒิเศรษฐ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๘๐

นายชิตวัทน์ เรณูรส
๒๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๘๑

นายจิรภัทร กิจเจริญรุ่งโรจน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๘๒

นายภูชิต พลาศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๘๓

นายชานน จิตพัฒนชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๘๔

นายภูมิพิชญ์ ทุนธนวิทย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๘๕

นายกิตติภพ โสตถิรักษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๘๖

นายปยะพล เข็มขาว
๒๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๘๗

นายต้นนำ ไชยนันท์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๘๘

นายพัชรพล เจียนพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๘๙

นายชนาธิป ไทยกรรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๙๐

เด็กชายภัทรชย ชยางศุ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๙๑

นายพงศ์พิสุทธิ

์

ขันทราช
๐๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๙๒

นายยุทธศิลป สิงคราช
๒๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๙๓

นายกฤษฏ์ ชมภูมิง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๙๔

นายพีรกิตติ

์

พันธ์วิไล
๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๙๕

นายธีรธัช วิเศษณัฐ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๙๖

นายเจษฎาภรณ์ จินะจันตา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๙๗

นายภูริณัฐ ทนันไชย
๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๙๘

นายภัทรพล ชัยพรเจริญศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๕๙๙

นายกานต์ ศิรินิรันดร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๖ / ๓๖๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๐๐

นายเบญจกรณ์ กมลเลิศ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๐๑

นายชุณหกาญจน์ ชุณหะสุต
๑๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๐๒

นายสรรเสริญ จันทรเกษมพร
๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๐๓

นายปราบชัย กิติบุตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๐๔

นายศุภวิชญ์ รินคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๐๕

นายณัฏฐกันต์ เคหะลูน
๒๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๐๖

นายเอกมงคล นทีทองรุ่งศักดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๐๗

นายบุญญาเดช บุญญา
๑๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๐๘

นายเหนือ เปลียนแปลงศรี

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๐๙

นายธงไชย ช้างมณี
๑๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๑๐

นายธนธรรม ฉัตรถี
๑๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๑๑

เด็กชายศุภกร รักศิลสัจ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๑๒

นายเปยมปติ คำปวน
๒๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๑๓

นายอาชาไนย ดะลุณเพธย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๑๔

นายศุภวิชญ์ อุตตระพยอม
๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๑๕

นายอนุกูล กาวิล
๑๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๑๖

นายบดินทร์ ทาระคำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๑๗

เด็กชายธนวัตน์ กมลสดใส
๒๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๑๘

นายชิษณุพงศ์ พวงมาลัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๑๙

นายเจตน์สฤษฎิ

์

ไพสาลี
๑๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๒๐

นายทอตะวัน คำฟู
๒๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๒๑

นายเกริกกานต์ เต็งจารึกชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๒๒

นายปรัชญ์ สัจจะปกาสิต
๑๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๒๓

นายก้องภูมิ จีรัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๒๔

นายอัครกมล เลิศมโนกุลชัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๒๕

นายฐิติกร ทันสม
๑๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๒๖

นายคุณากร ปญญาดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๒๗

นายสิริพรชัย สุทธสิริ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๒๘

นายวรัท เกษตรสินธุ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๒๙

นายชนพัฒน์ ไชยมัน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๓๐

นายกิตตินนท์ สันธทรัพย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๓๑

นายนรุตม์ชัย ชัยนลินพัฒน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๓๒

นายศุภกร เสารยะวิเศษ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๓๓

นายนัทธวิทย์ สามปาละ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๓๔

นายธิติชัย เลิศพงศ์อดิศร

๑๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๓๕

นายชนินทร์ บุญอินทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๓๖

นายเหมนรา ชนะเดช

๒๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๓๗

นายพนธกร ศรีคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๓๘

นายปณิธิ กัลยาณมิตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๓๙

นายวงศธร วรธนารัตน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๔๐

นายณปวร ยอดบัญชา
๒๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๔๑

นายอัครเชษฐ์ แก้วนวล
๑๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๔๒

นายศุภมงคล บุญโต
๑๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๔๓

นายธนดล หวังระบอบ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๔๔

นายปวริศ ดิลกวุฒิสิทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๔๕

นายปวเรศ ดิลกวุฒิสิทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๔๖

นายศุภณัฐ ลิจฉวีราช
๒๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๔๗

นายธีรณัฏฐ์ อรุโณทยานันท์
๑๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๔๘

นายสรวิชญ์ ตียะสุขเศรษฐ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๔๙

นายยศกร ลิขิตรังสรรค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๕๐

นายนราวิชญ์ ศรีโพธิวัง

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๕๑

นายพัชรพล เครือเทียนทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๕๒

นายชาญคณิต แก้ววงศ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๕๓

นายคณาเศรษฐ์ ธีราโมกข์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๕๔

นายจิณณ์ศุธร เสวะกะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๕๕

นายกฤตฐิภาส ชุ่มสวัสดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๕๖

นายณัฏฐ์พล ลีลหานนท์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๕๗

นายนัจจคีต์ วิบูลย์เกียรติ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๕๘

นายอธิวัฒน์ หวันแสง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๕๙

นายศุภกฤต ตันไพเราะห์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๖๐

นายพรรษธร ไชยวงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๖๑

นายพร้อมพงศ์ รัตนสุภาชัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๖๒

นายศรัณยู เทพทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๖๓

นายธนภัทร บุษบารัตน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๖๔

นายบุญรักษา บุญจีน
๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๖๕

นายอติกานต์ กิงวิชิต

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๖๖

นายณัฐวัฒน์ สกุลเจริญรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๖๗

นายพงศธร เปรมนิรันดร
๐๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๖๘

นางสาวชุติมา ชีวินจิตเจริญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๖๙

นางสาวเมธานิล กันทะวารี
๐๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๗๐

นางสาวนวนันทน์ สุริยะเจริญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๗๑

นางสาวพรพิมล พรหมสง่า

๒๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๗๒

นางสาวชญานิน จันทรวิทูร
๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๗๓

เด็กหญิงกฤตพร เล็กมณี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๗๔

นางสาวฐิตินันท์ จันทร์ต๊ะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๗๕

นางสาววรัชยา สุขใหญ่
๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๗๖

นางสาวนฤภร พิชัยวัฒนกุล

ี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๗๗

นายธนวัฒน์ กันสืบ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๗๘

นางสาวณัฏฐณิชา อวยศิลป
๒๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๗๙

นางสาววันวิสา ชมสวน
๒๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๘๐

นางสาวปาลิกา ปงชัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๘๑

นางสาวปรีชญากรณ์ ปรีชาวัฒนากร
๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๘๒

เด็กหญิงพริมา เสริมศิริมงคล
๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๘๓

นางสาวกวินธิดา ครุยทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๘๔

นางสาวเนมินธร กินขุนทด
๑๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๘๕

นางสาวนิรัชพร เดชพุทธวัจน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๘๖

นางสาวพิมพ์นิภา คำซาว
๒๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๘๗

เด็กหญิงญาณภร เมฑาบูรณไพริณ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๘๘

นางสาวอริสา จึงกิจรุ่งโรจน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๘๙

นางสาวธลัฏฐ์
เตชะกัมพลสารกิจ ๐๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๙๐

นางสาวพิชามญชุ์ ตันตราพล
๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๙๑

นางสาวอริสรา สุนทรหงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๙๒

นางสาวปณิดา ลิมไพศาล

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๙๓

นายภูมิภัทร ซิมอารีย์รัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๙๔

นางสาวพิชชานันท์
เหมือนประสิทธิเวช ๒๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๙๕

นางสาวหฤทัย ศรีวิชัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๙๖

นางสาวสุภัสสรา ศรีวรรณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๙๗

นางสาวอชิรญาณ์ ใช้บุญเรือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๙๘

นางสาวณัฐมน ท้าวคำลือ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๖๙๙

นายภาราดร ต๊ะวันวงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๐๐

นางสาวปภาดา จงจิรัฐติกาล
๐๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๐๑

นางสาวณัฐณิชา พรสุหิรัญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๐๒

นางสาวปรางวลัย สถาวรวิวัฒน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๐๓

นางสาวแวววรรณ คำไทย
๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๐๔

นางสาวธันยชนก เหมืองหม้อ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๙ / ๓๖๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๐๕

นางสาวอัจฉรา โกศลวิทยานันต์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๐๖

นางสาวฐิตารีย์ วายุพัฒน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๐๗

เด็กชายเจษฎากร
ไตรทิพย์ชาติสกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๐๘

นางสาวธิชา เอกทวีศิลปะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๐๙

นายศีลวัต อภิวงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๑๐

นางสาวณัฐพร พุ่มประทีป
๐๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๑๑

นางสาวจีรภัทร
หาญประกอบสุข

๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๑๒

นางสาวบัณฑิตา โสตถิถาวร
๐๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๑๓

นางสาววิภาวัลย์ เพลินชัยวาณิช
๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๑๔

นางสาวยวิษฐา โสภณวิชญ์กุล
๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๑๕

นางสาวพิมพ์พิชญา คงศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๑๖

นางสาวจิณนพัต อรุณพันธุ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๑๗

เด็กหญิงรุ้งทอฟา บัณฑิตชูสกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๑๘

เด็กหญิงรติรส ล้นเหลือ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๑๙

นางสาวพิมพ์ชนก ทองมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๒๐

นางสาวณัฐณิชา พัชรประกิติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๒๑

นางสาวจิรภิญญา แสงทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๒๒

นายอัครพนธ์ วัฒนวงศ์วิจิตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๒๓

นายณัฐกิตติ

์

ประพันธ์วัฒนะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๒๔

นางสาวฉัตรสภา สินธุสะอาด
๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๒๕

นายณภัทร นาสมทรง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๒๖

นางสาวหทัยชนก แสงผึง

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๒๗

นางสาวนิรัชดา อินต๊ะสิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๒๘

นางสาวนภัสสร กันเงิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๒๙

นางสาวปภาวรินท์ ทิพย์ชมภู

๑๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๓๐

นายปนลักษณ์ เสียงใส
๑๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๓๑

นางสาวธัญณิชา แสนธรรมจักร
๐๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๓๒

นางสาวศิรพร ทองประไพ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๓๓

นางสาวอนันตญา เจริญชัยกุล
๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๓๔

นางสาวธนาภัทร ปญญากร
๐๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๓๕

นางสาวพันมายด์ ผักไหม
๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๓๖

นายวทัญู เมธีธนากุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๓๗

นางสาวสุปรียา ไชยวงศ์สาย
๐๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๓๘

นายสุทธิหิรัญ สุวรรณกิติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๓๙

นางสาวสุดารัตน์ ลิมธนภรณ์

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๐ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๔๐

นางสาวภูริชญา ธีระกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๔๑

นางสาวธรรมิตาว์ รัตนะสุภา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๔๒

นายพบเอก อดุลย์กร
๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๔๓

นายกฤติธัช อัครภัทร
๐๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๔๔

นายดา อู คิม
๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๔๕

นายอาชานนท์ อัศวเศรษฐ์โกวิท
๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๔๖

นางสาวธนภรณ์ สุยะใหญ่
๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๔๗

นายปริญญเศรษฐ์ ปทานุคม
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๔๘

นายชยณัฐ บุญตันสา
๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๔๙

นางสาวณัฐชา มูลตา
๒๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๕๐

นายชัชชน อภินันทสิทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๕๑

นางสาวกัญญณัช เตชะอังกูร
๑๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๕๒

นางสาวโสมจุฑา สิสถาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๕๓

นายภัคพล สตะนีกรรณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๕๔

นางสาวฐิติกานต์ เกียรติสิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๕๕

นายทัตพงศ์ สวยกระโทก
๑๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๕๖

นางสาวบุษยมาศ ปาละก้อน
๐๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๕๗

นายธนินทร์ ทุนคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๕๘

นายศรัณย์ โภคินชลธิศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๕๙

นางสาวศรัณย์ภัทร เลือดสยาม
๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๖๐

นายชนาธิป ทาปญญา
๓๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๖๑

นายพลกฤต ชินาธิวร

๒๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๖๒

นางสาวเพชรแท้ คิดการงาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๖๓

นางสาวกฤติยา อัศวพูลทรัพย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๖๔

นางสาวรัศมิฌาวีร์

์

เชนธนากิจ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๖๕

นายพรหมมินทร์ พรมแสน
๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๖๖

นางสาวจิดาภา สุขแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๖๗

นางสาวณัฐกมล จันทร์ทิพย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๖๘

นายธีรพล สุวรรณกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๖๙

นางสาวศุภักษร โปธิ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๗๐

นายภัทรนิษฐ์ บุญถนอม
๒๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๗๑

นางสาวลักษิกา นันทนรุ่งเรือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๗๒

นางสาวราตรี แซ่เจียง
๑๘/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๗๓

นางสาวรดา ศรีสกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๗๔

นางสาวมานิตา โอปนายิกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๗๕

นายพงศ์อรัญชย์ ใหม่ไชย

๑๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๗๖

นางสาวชนิตา ธนากิตติวรา
๐๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๗๗

นายณัฐกันต์ สมทรัพย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๗๘

นางสาวจิณห์จุฑา สมทรัพย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๗๙

นายวีรภัทร
อนันตะเศรษฐกูล

๑๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๘๐

นางสาวกนกพร สารสุวรรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๘๑

นางสาวจุฬาลักษณ์ แขวงแดง
๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๘๒

เด็กชายธนพัชร์ บูรณะรักษ์ธรรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๘๓

นางสาวจิดาภา เซียง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๘๔

นายนรบดี โชโนะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๘๕

นางสาวณัฐธยาน์ จิรหิรัญวราโชติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๘๖

นางสาวธัญญ์ฐิตา เกตุอนันต์กิตติ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๘๗

นายธนพล ยันต์วิเศษ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๘๘

นางสาวสรณ์สิริ ศิริวิวัฒนากุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๘๙

นายคมกฤษ หาญสวธา
๐๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๙๐

นายสุรดิษ หลัว

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๙๑

นางสาวบัณฑิตา บุญยะเดช
๒๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๙๒

นางสาวพีรยา ฤกษ์ดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๙๓

นางสาวสุภาวรี ขัติมะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๙๔

นางสาวเกสรา วัฒนะโชติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๙๕

นายวรชัย ธรรมรัตนากร
๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๙๖

นายรุจิวิชญ์ จิววิจิตต์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๙๗

เด็กหญิงธัญรดา เจียรวิริยะพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๙๘

นางสาวรวิวรรณ เล็กงามเอก
๑๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๗๙๙

นางสาวพาทินธิดา โนสุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๐๐

นายนราวิชญ์ ชัยเลิศ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๐๑

นางสาวปรีติ มณีรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๐๒

นางสาวณฐิดา หน่อแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๐๓

นายเธียรชนม์ มูลประเสริฐ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๐๔

นายเสฐียรพงษ์ เตมีศักดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๐๕

นางสาวนันท์นภัส อินตาคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๐๖

นางสาวพีรดา เอียมกรุง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๐๗

นางสาวพิสุทธิทิวา

์

พรหมเมตจิต
๑๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๐๘

นางสาวกัญญารัตน์ มณีจันสุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๐๙

นางสาวธัญภัค คำศักดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๑๐

นางสาวธนัญชกร ต๋าคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๑๑

นางสาวสิรา เตริยาภิรมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๑๒

นางสาวฉลองขวัญ แสงสังข์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๑๓

นางสาวภูนภา ดีสุดจิต

๑๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๑๔

นางสาวธนพร ฟุงมงคลเสถียร
๐๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๑๕

นายโปษัณ โตศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๑๖

นางสาวศรินทร์พร ศรีมาเจริญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๑๗

นางสาววรรณศิริ แสนอ้าย
๑๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๑๘

นางสาวพรรณภัทร บำรุงวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๑๙

นางสาวไปรยา วิทยาประภากร
๑๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๒๐
นางสาวหทัยกาญจน์ ลักษณ์ธนากุล

๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๒๑

นางสาววรนิษฐา ฮงประยูร
๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๒๒

นางสาวกุนคกร จีระเศรษฐ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๒๓

นายเอกณัฏฐ์ ชูเชิด
๒๔/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๒๔

นางสาวนีรนารา อินเสาร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๒๕

นายธีรภัทร จิตพิสิฐ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๒๖

นายตะวัน กะราลัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๒๗

นางสาวรุ่งรวี แสงสว่าง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๒๘

นางสาวพัชราวัลล์ เกษนาวา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๒๙

นางสาวปทิตตา สืบสกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๓๐

นางสาวทีปนี เพ็ชรไชย
๐๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๓๑

นางสาวภทรพรรณ ถุงแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๓๒

นางสาวรักษ์บันพร
สุชานันทาภิวัฒน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๓๓

นางสาวจิตรลดา ขัตติวัง
๐๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๓๔

นายรัฐพร เพชรฤทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๓๕

นางสาวธัญวรัตม์ มันเมือง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๓๖

นางสาวสิริยาพันธ์ คอทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๓๗

นางสาวพาทินธิดา จ้องผดุงศักดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๓๘

นายบัณทัต คงสมบัติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๓๙

นางสาวภาสินี รุจาคม
๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๔๐

นายพณิชพล บุญช่วยชู
๐๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๔๑

นางสาวศุภิสรา อภิญญาพงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๔๒

นางสาวภัทรียา ริวทอง

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๔๓

นายภูมิ คำภิระยศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๔๔

นางสาวศรัยฉัตร คำวิเศษ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๔๕

นายธนกฤต คุณเขต

๓๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๔๖

นางสาววรินทร เชาว์เลขา
๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๔๗

นายภคิน กูลศิริศรีตระกูล
๒๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๔๘

นางสาวกรนันท์ วิโสภา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๔๙

นายก้องภพ นาละต๊ะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๕๐

นายธนวัฒน์ กุลวดีวงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๕๑

นางสาวนภัสวรรณ บริสุทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๕๒

นางสาวภัททิยา ลีวิริยะสกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๕๓

นางสาวณิธิพร นาโคศิริ
๑๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๕๔

นางสาวกัญจนา พิทักษ์เขต
๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๕๕

นายวิศรุต วงศานภากุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๕๖

นางสาวนันท์นภัส พงษ์จิตสุภาพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๕๗

นายภาคิน สุรินทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๕๘

นายณัชพล บุญเยียมเยียน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๕๙

นางสาวศรัณญาพร ทองสาย
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๖๐

นายกำจร ยังยืน

่

๕/๐๖/๒๕๑๙ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๖๑

นางสาวพรพิมล ก้อนแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๓๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๖๒

นายศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๑๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๖๓

นางสุชาวดี ยังยืน

่

๑๐/๐๔/๒๕๑๙ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๖๔

นางสาวสุภาวดี คำดวงฤทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๓๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๖๕

เด็กชายปารมี พิชัยโยธากุล
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๖๖

เด็กชายศรราม วันจงคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๖๗

เด็กชายสมบูรณ์ ปอดอแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๖๘

เด็กชายณฐพล หงส์ยนต์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๖๙

เด็กชายธนพงษ์ ลุงส่วย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๗๐

เด็กชายรัฐชัย จุนทการบัณฑิต
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๗๑

เด็กชายพีระพล แสนมะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๗๒

เด็กชายวศิน ปกรณ์พงษ์สิริดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๗๓

เด็กชายสรวิศ สุระมณี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๗๔

เด็กชายรัตน จรูญจิตต์กุล ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๗๕

เด็กชายปรวีร์ โปทา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๗๖

เด็กชายพิชยะ สุวรรณเดช
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ แผ่นทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๗๘

เด็กชายโกวิทย์ ภู่สอน
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนคะเจอ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๘๐

เด็กชายธนวัฒน์ วังเสวย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๘๑

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

หมายสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๘๒

เด็กชายปกเกศ ศรีทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๘๓

เด็กชายสุรเชษฐ ก่อท่อมู
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๘๔

เด็กชายสรัช แสงแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๘๕

เด็กชายกฤษณะ ปญญามี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๘๖

เด็กชายพรชัย อินปน
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๘๗

เด็กชายพิพัฒน์ แซ่เตอน
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๘๘

เด็กชายสิรวิชญ์ มณีวงศ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๘๙

เด็กชายธงชัย ลุมหม่อง
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๙๐

เด็กชายรัฐภูมิ จุนทการบัณฑิต
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๙๑

เด็กชายนัทธพงศ์ หวันทา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา คำจา
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๙๓

เด็กหญิงณัฐญกานต์ มาตา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๙๔

เด็กหญิงศศิดาว ประกอบของ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงณัฐฎาวีณ์ สายวิวัฒน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๙๖

เด็กหญิงอารยา จันละคน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๙๗

เด็กหญิงเพ็ญศิริ เวดา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๙๘

เด็กหญิงจันทกานต์ อธิพรหม
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๘๙๙

เด็กหญิงจิดาภา จงเทพ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๐๐

เด็กหญิงจีรนันท์ แสนเขือน

่

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๐๑

เด็กหญิงพรกมล ฤทธิเดช
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๐๒

เด็กหญิงพลอยนิภา อินตา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๐๓

เด็กหญิงพัชรพร ใจติขะ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๐๔

เด็กหญิงภัศรา หมายสุข
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๐๕

เด็กหญิงวรัญญา ลุงพงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๐๖

เด็กหญิงกญจนา กันทะวัง
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๐๗

เด็กหญิงณัฐธิดา เพชรแทน
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงพัชราพร ไอ่วอย
๐๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๐๙

เด็กหญิงภัณฑิรา อบปรุง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๑๐

เด็กหญิงยอดศิริ หวังเจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๑๑

เด็กหญิงลลนา คงเนินกุ่ม
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๑๒

นางสาวอาทิตยา

ทอกอย (ปรีชาเดชสุข)
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๑๓

เด็กชายเหล่ามน ลุงออ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๑๔

เด็กหญิงพิชชา ก่าคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๑๕

เด็กหญิงริษฎา จรูญสกุลวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๑๖

เด็กหญิงแอนนี

่

แซ่โซ้ง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๑๗

เด็กชายนิสสรณ์ เลาใหม่
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงวยุรี ไม่มีชือสกุล

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงยอดมณี วรโชติวนาไพร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๒๐

เด็กหญิงธนพร วงศ์วิริยชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๒๑

เด็กหญิงจันทวรรณ แซ่ว้าน
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๒๒

เด็กหญิงมาย แซ่ย่าง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๒๓

เด็กหญิงบัวคำ ชาศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๒๔

นางสาวอาเลบิ แซ่ยี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ แซ่เท้า
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๒๖

เด็กหญิงดาว จะอือ

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงบูบา เยอะหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๒๘

เด็กชายดนัย แซ่หลู่
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๒๙

นางสาวบูผะ คาล่ากู่
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๓๐

เด็กหญิงเบญจมาศ บูดึง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๓๑

เด็กหญิงเมทินี แซ่ลี
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงเสาวณีย์ วนาพิสิฐสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๓๓

เด็กหญิงอาตี แชหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๓๔

เด็กหญิงแสงหอม หนันต่า

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๓๕

เด็กชายอุดร ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๓๖

เด็กหญิงอาเดอ เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๓๗

เด็กหญิงกรกนก ครองบังอาจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๓๘

เด็กหญิงจันทมณี ยอดไพรพรพนา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๓๙

เด็กหญิงจิรภัทร เวียงธีรนันท์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๔๐

เด็กหญิงทรายแก้ว แซ่ซ้ง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๔๑

เด็กหญิงนที สีเปาะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงน้องออน ลุงปาน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงผานิตา ธารแม่สองน้อย
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงรัตติกาล ศักดิคีรีงาม

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงวิลาวรรณ ดอนสกุลไพรขจี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๔๖

เด็กหญิงสุภิพร จอมประหยัด
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงเจษฏาภรณ์ กุญชรพรพนา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงชนาภา มยุเรศสุวรรณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๔๙

เด็กหญิงชมพู พนายงยุทธ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงนำฝน ฉ่องจา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงเนาวนิตย์ ทวีวัฒนะเดช
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๕๒

เด็กหญิงพรชนัน อายิ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๕๓

เด็กหญิงเพ็ญศรี วนาเกษมศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๕๔

เด็กหญิงยินดี เกร็ดพลอย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๕๕

เด็กหญิงวนิดา ยอดเชษฐา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๕๖

เด็กหญิงวิมล จะเยอ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงวิลัยพร วังทองเหลือง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงกนกพร ขอบวนชน
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๕๙

เด็กหญิงบัวขาว ไพรอุดมพันธ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๖๐

เด็กหญิงพรทิพย์ ตังสกุลไพร

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๖๑

เด็กหญิงเพชรดา จันทร์วันทา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๖๒

เด็กหญิงมนัสพร ศรีสถิตยอดคีรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๖๓

เด็กหญิงระพีพร ดอยสรีระ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๖๔

เด็กหญิงลลิตา แซ่ลี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงวนิดา บงกรมาลี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงสุนันทา กงสันติภาพ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงเสาวนีย์ แซ่สง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๖๘

เด็กหญิงอัญชลี สุขีขจรไพร
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๖๙

เด็กหญิงอัมพร ไพรนีรชาติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ปอแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงแสง ปอ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๗๒

เด็กหญิงดอกฟา ลุงหม่าหล่า
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๗๓

เด็กหญิงพิชญา แซ่ย่าง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๗๔

เด็กหญิงดาวเรือง แซ่ฟา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๗๕

เด็กหญิงเหล่าเมือย

่

เหลียวจา

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงดวงฤดี แซ่ฟา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงมะลิวรรณ เลาหมู่
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ม่านฟาสีคราม
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงแก้วตา จะออ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๘๐

นางสาวทัศนีย์ ลาเชกู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๘๑

เด็กชายเทวินทร์ เปลียนสี

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๘๒

เด็กชายบวร ยิงงามสกุลไพร

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๘๓

เด็กหญิงกาญจนา เลายีปา

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงจิตสุภา แซ่ย่าง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงชลิตา เวียงนกไพร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๘๖

เด็กหญิงณัชชา ปูออ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๘๗

เด็กหญิงปาริชาติ ไพรสราญเลิศ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๘๘

เด็กหญิงวารี ไพรอุเมพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๘๙

เด็กหญิงศิริลักษณฺ์ ยุบาลคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๙๐

เด็กหญิงสุนารี ดุษฎีบรรพตกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๙๑

เด็กหญิงอรพรรณ คูจา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๙๒

เด็กหญิงกิตติมา ยุทธศิลปชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๙๓

เด็กหญิงงามเนตร เพชรพนาพลอย
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงรัติกาล ไพรสราญเลิศ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๙๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อาลัยภูเขา
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๙๖

เด็กหญิงสุขใจ ศิลปชัยก้องคีรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๙๗

เด็กชายกัลยานี เพชรเจริญศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๙๘

นางสาวกาญจนา เลาว้าง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๑๙๙๙

เด็กหญิงกุสุมา พนากิงพลอย

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๐๐

เด็กหญิงดาราวดี ศิลปชัยก้องคีรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๐๑

เด็กหญิงพรทิพย์ วิเวกคีรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๐๒

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ปูอ้าย
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๐๓

เด็กหญิงมานี
ไม่ปรากฏชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๐๔

เด็กหญิงสิริมา เชรากุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๐๕

เด็กหญิงสุจิตรา วนาระสี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๐๖

เด็กหญิงศรีสุดา ดวงกมลเลิศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๐๗

เด็กชายสรวิชญ์ แซ่หยาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๐๘

เด็กชายพิทักษ์ แซ่ฟา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๐๙

เด็กหญิงนิธินันท์ จรูญสกุลวงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๑๐

เด็กหญิงปนัดดา แซ่ย่าง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๑๑

นางสาวดวงตา เลาโค๊ะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๑๒

เด็กหญิงกรกนก บรรพตวนารักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๑๓

เด็กหญิงฟา คงธนปญญาวุฒิ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๑๔

เด็กหญิงจินตพร คงธนปญญาวุฒิ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๑๕

นางสาวกัลยารัตน์ แสงงามไพรกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๑๖

เด็กหญิงดาริกา ตังสกุลไพร

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๑๗

นายอะเลผะ เลาเฉา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงปริชาติ คีรีชมรม
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๑๙

นางสาวเพ็ญพักตร์ สวรรค์ในพนา
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๒๐

เด็กหญิงนันทนา ห้วยไพรจิต
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๒๑

เด็กหญิงปวีณา เลายี่ปา

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๒๒

เด็กหญิงพรชิตา พนายงยุทธ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๒๓

เด็กหญิงมึตือเกร่ นภาประดับใจ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๒๔

นางสาววิมลวรรณ เวียงวนาวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๒๕

นางสาวอัมพร โสภาอโนดาต
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๒๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ นิศามณีรุ่งโรจน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๒๗

เด็กหญิงพรชิตา เยมอ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๒๘

นายวิศิษฏ์ พัชรมโน
๐๘/๐๓/๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๒๙

เด็กชายวีรวิทย์ กิจชาลารัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๓๐

เด็กชายวัชรพล วงค์หาญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๓๑

เด็กชายกอบุญ หัตถิรางกูร
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๓๒

เด็กชายธนพล อรัญญี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๓๓

เด็กหญิงสิริขวัญ นักกรองดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๓๔

เด็กหญิงกมลลักษณ์ คณะฝน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๓๕

เด็กหญิงปริชญา ศิริวุฒิ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๓๖

เด็กหญิงจิรานันท์ ปนมูล
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๓๗

เด็กหญิงนิติพัฒน์ สงวนมณีโชติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๓๘

เด็กหญิงวรัชยา แผงตัน
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๓๙

เด็กหญิงศิริประภา เจริญดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๔๐

เด็กหญิงศรวณีย์ โฆษิตอำไพ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๔๑

เด็กหญิงพรรดี
พนมวัน ณ อยุธยา ๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๔๒

เด็กหญิงปาณัสกร จันทะวงค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๔๓

เด็กชายปฏิภาณ บัวแย้ม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๔๔

เด็กชายไท ใจมี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๔๕

เด็กชายยุทธพงศ์ ชัยลัภนสวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๔๖

เด็กชายธีรฑิต ทองประเสริฐ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๔๗

เด็กชายธนกฤต กันทวัง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๔๘

เด็กชายพชรดนัย รินแสงปน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๔๙

เด็กชายพีรวิชญ์ ธนันชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๕๐

เด็กชายธรรศธรณ์ โชติกิจวาณิชย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๕๑

เด็กชายกฤษฏิ

์

พรรักษา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๕๒

เด็กหญิงวิลาสิณี ทองแจ่ม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงกชกร แสงซอน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๕๔

เด็กหญิงอรจิรา มีบุญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๕๕

เด็กหญิงปนฉัตร นันตาวงค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๕๖

เด็กหญิงอลิศรา แขพิมพันธุ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงเบญญาภา กิติกร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๕๘

เด็กหญิงพิชชา ไชยยานะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๕๙

เด็กหญิงเปยมสุข ปนอินต๊ะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๖๐

เด็กหญิงพิมพกานต์ คงอยู่
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๖๑

เด็กหญิงสุวรรณพร สุวรรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๖๒

เด็กชายเดชเด่น หนูคงเจริญวิทย์
๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๖๓

เด็กชายทัพพเศรษฐ์ ผกานนท์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๖๔

เด็กชายธีรเมธ คำจา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๖๕

เด็กชายคณพศ ศุภวรางกูล
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๖๖

เด็กชายพุทธพงศ์ ยานุพรหม
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๖๗

เด็กหญิงดารุณินทร์ ปนแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๖๘

เด็กหญิงนวนันท์ อุประกุล
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๖๙

เด็กหญิงมยุรฉัตร บัวรักษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงธีรยา พรหมเย็น
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๗๑
เด็กหญิงอัญชญาภรณ์

อะทุน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์ สิงห์คะราช
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๗๓
เด็กหญิงพรธมนวรรณ

กวีวุฒิพงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๗๔

เด็กหญิงกฤติญดา จันทรานนท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๗๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ อรัญญี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๗๖

เด็กหญิงมัทรี บริรักษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๗๗

เด็กชายอชิระ โนสัก
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๗๘

เด็กชายภัคพล ต๊ะสิงห์ษะ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๗๙

เด็กชายพชรพล ดัชถุยาวัตร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๘๐

เด็กชายชาตโยดม ชวดเปย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๘๑

เด็กชายพีรพล บุญมาภิ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๘๒

เด็กชายณัฏฐพล ดีใหญ่
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๘๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทรัพย์อนันต์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๘๔

เด็กหญิงธนพร หล้าเมละ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๘๕

เด็กหญิงดลพร ผ่องพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๘๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตาน้อย
๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๘๗

เด็กหญิงวรวรรณ ติภาวัง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๘๘

เด็กหญิงนภชนก วงค์หาญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงดารินทร์ แซ่ย่าง
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๙๐

เด็กชายวิศว เฟองฟูกิจการ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๙๑

เด็กชายรชฏ เริงไม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๙๒

เด็กชายเอกราช วิลาสประภัสสร
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงลลิตา นันต๊ะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๙๔

เด็กหญิงศิวกานต์ เฟองฟูกิจการ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๙๕

เด็กหญิงสุพรรษา เซ่งจ่าว
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๙๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา เฟองฟูกิจการ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๙๗

เด็กหญิงณัฏฐกันย์
แสนคำแพวรเดชา ๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงจารุกัญญ์ แซ่ม้า
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๐๙๙

เด็กหญิงพัชราพร หวังสหวงศ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๐๐

เด็กชายสรรค์นิธิ ปูชิดากุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๐๑

เด็กชายกิติภูมิ กมลรัตนะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๐๒

เด็กชายศิลาวุธ หวังวนพัฒน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๐๓

เด็กชายพิทวัส แซ่ย่าง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๐๔

เด็กหญิงปณิดา เฟองฟูกิจการ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงสาธวี
แสนยาเกียรติคุณ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงญานนารี แซ่หาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๐๗

เด็กหญิงนพเก้า แซ่เฒ่า
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีเนห์รู
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงฐานอักษร รัตนชัยแสงสกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีเนห์รู
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๐๙

เด็กหญิงดวงตะวัน แซเฒ่า
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีเนห์รู
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๑๐

เด็กชายสิทธิชัย แซ่กือ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเนห์รู
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๑๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ปอปาลี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๑๒

เด็กหญิงปราศิณี มูลปวง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๑๓

เด็กหญิงเกณิกา สุธะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๑๔
เด็กหญิงเบญญาทิพย์ สุขคำปา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๑๕
เด็กหญิงประกายทอง

แซ่เฒ่า
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๑๖

เด็กชายไทยมล หว่าหลิง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๑๗

เด็กชายวิทวัส ปรีชารัตนธรรม
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๑๘

เด็กชายวิชญ์พล พาแกคำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๑๙

เด็กชายธนากร ปนทอง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงนฤมล บุญรัตน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงดากานดา ดีคำปอ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงปาลิดา กลำเปย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงสุธิสา แซ่หลี
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงกชมน จันทร์ตา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงเขมมิกา สุวรรณศรี
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๒๖

เด็กหญิงณัชชา เจิรญศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงไพลิน สุขเกษม
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๒๘

เด็กหญิงเกวลิน วงศ์จันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๒๙

เด็กหญิงกชกร พูนคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๓๐

เด็กหญิงสุทธาศิณี มีกัมปนาท
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๓๑

เด็กชายวีรภพ เกสร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๓๒

เด็กหญิงกัลยาณี ศรีสมบัติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๓๓

เด็กหญิงจันทรัตน์ ส่างลู่
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงปทมาพร นันทะศักดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงนริศรา ข้าวต้น
๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๓๖

เด็กหญิงอรนันท์ แก้วพร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๓๗

เด็กหญิงสิรินทรา ร่มโพธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุ่นเรือน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๓๙

เด็กชายชัชติพนธ์
เจริญทรัพย์อนันต์ ๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงนาตาชา เทมสกี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๔๑

เด็กหญิงกานต์ ย่างเสถียรหิรัญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๔๒

เด็กชายจิรายุ ปญญา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๔๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ลุงต๊ะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๔๔

เด็กชายนพเดช กองสถาน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๔๕

เด็กชายภัทรดนัย เผือกแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๔๖

เด็กหญิงจรรยพร กันทาอ้าย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๔๗

เด็กหญิงสุชิน แมคกีชาน
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๔๘

เด็กชายสุพัฒน์ นิยมพัฒน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๔๙

เด็กชายตีหะ ลุงดง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๕๐

เด็กชายณัฐนนท์ ชัยรังษี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๕๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ปญญา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๕๒

เด็กชายเอกชัย แตะแนะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงศิริวรรณ โกมุท
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๕๔

เด็กหญิงกัลยา ลุงสิงห์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๕๕

เด็กหญิงพรชนก ตาแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงชนันท์ธิดา สมนึก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๕๗

เด็กชายวิทยา ลุงลายทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๕๘

เด็กชายธวัชชัย ธรรมชโลทร
๑๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๕๙

เด็กชายพันธุ์พงษ์ธร สืบคำแก้ว
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๖๐

เด็กชายเทพศีล โปงสี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๖๑

เด็กชายชยุต เกตน์มังมูล

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๖๒

เด็กชายวัขรพงษ์ แก้วมา
๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๖๓

เด็กชายสาธิต แสงทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๖๔

เด็กหญิงนำอ้อย สายงาม
๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๖๕

นายธนกร ชินชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๖๖

เด็กชายเคนเนธ อึง เหวิน ชง

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงอัมพร ลุงที

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๖๘

เด็กชายตะวัน จันทร์สว่าง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๖๙

เด็กชายอัยการ ใสมาก
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๗๐

เด็กหญิงนำอ้อย ลุงนุ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๗๑

เด็กชายสมบูรณ์ ลุงตันหลู่
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๗๒

เด็กหญิงทับทิม แก้วใส
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๗๓

เด็กชายชยางกูร กังสดาลพนา
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๗๔

เด็กชายธนากรณ์ ลุงแจ่ม
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๗๕

เด็กชายมนตรี ลุงซอ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๗๖

เด็กชายวัฒนา ปอแสง
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๗๗

เด็กชายอินทร ใจแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วิจารณ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๗๙

เด็กชายอนุพงศ์ ตาซ้อน
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๘๐

เด็กชายมงคล ลุงยุ่น
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๘๑

เด็กชายภีรภาพ ดวงจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงสโรชา อ่อนหวาน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๘๓

เด็กชายพงษ์พนา เพ็งชะตา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๘๔

เด็กหญิงอุษามณี กาไชยา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๘๕
เด็กชายเพชรบดินทร์ ลุงมล

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงกัณธิชา ลีอินทร์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา
ไชยมุกตระกูลงาม ๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงพิงค์ผกา อุบลกิจโกศล
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงวรารัตน์ มนแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๙๐

เด็กหญิงพาขวัญ สุขพูลผล
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๙๑

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

อิววังโส

้

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๙๒

เด็กหญิงสิรยารัตน์ ถาปงยศ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๙๓

เด็กหญิงสรัลพร เมืองชุม
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๙๔

เด็กหญิงชนัญธิดา กาญจนสมบูรณ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๙๕

เด็กชายภูริวัจน์ หงษ์อ่อน
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๙๖

เด็กหญิงจีราวรรณ ไชยยศ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๙๗

เด็กหญิงธนภรณ์ สกุลงาม
๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๙๘

เด็กหญิงเกล้าเหนือ วงษา
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๑๙๙

เด็กหญิงรสิตา วจีสุคนธ์วนา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๐๐

เด็กชายภูดิษฐ์ นิภาภรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๐๑

เด็กชายภูริภัทร กิติดุก
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๐๒

เด็กชายพีระภัทร อุดมอัมพร
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๐๓

เด็กชายศุภโชค แสนคำวัง
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๐๔

เด็กชายธนกร ใจประสิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงนภัสกร แก้วฝน
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๐๖

เด็กชายณัฐชนนท์ ทวีสมาน
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๐๗

เด็กชายณภัทร ถาวรรุ่งกิจทวี
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๐๘

เด็กหญิงจิราพร ตนหาญ
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๐๙

เด็กชายกิตติพศ บุญเรือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๑๐

เด็กชายจักรกฤษฎิ

์

ปนฝน
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๑๑

เด็กชายเดวิค วิเศษวิไลรักษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๑๒

เด็กชายวีรภัทร มาเยอะ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงกฤติยา ทนานนท์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงณิชาภัทร เอียมโพธิ

่ ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงนรมน สีบุรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๑๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ บุญมา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงพรชิตา หาญยศ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา ลำดวน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๑๙

เด็กชายสิทธิพล ถำกลาง
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงชลิดา เปงจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงดากานดา ยาเทพ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๒๒

เด็กหญิงบุญยวีร์ บุญช่วย
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๒๓

เด็กหญิงภัทรมน แก้วหมูเครือ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงกมรานันท์ เดชะบุญ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๒๕

เด็กชายรัฐภูมิ มณีมอญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๒๖

เด็กชายภูริน์พัฒน์ จันทลักษณ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๒๗

เด็กชายปรัชญา ประดับเพ็ญแข
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงนาราภัทร ไหวยะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๒๙

เด็กชายนที อินทะชัย
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๔ / ๓๖๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๓๐

เด็กชายปธานิน ตันคำเมือง

๋

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๓๑

เด็กชายอนุวรรต สกุลงาม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๓๒

เด็กหญิงรัตนาพร คัมภีระ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๓๓

เด็กหญิงพิมพ์นารา อิววังโส

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๓๔

เด็กหญิงสุภาภัททร์ สอนนฐี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๓๕

เด็กหญิงรดา ทองชาติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๓๖

เด็กชายณัชพันธ์ บุตต๊ะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๓๗

เด็กชายกิตติ ปนกิตติ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๓๘

เด็กชายทินกร อินทร์แก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๓๙

เด็กชายมีนา หน่อคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๔๐

เด็กหญิงปทิตตา โวหาร
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๔๑

เด็กชายณัฐวรรณ ยาน๊ะนวล
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๔๒

เด็กชายจอมฟา บัวคำ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๔๓

เด็กหญิงรวิสา จันทรส
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๔๔
เด็กหญิงธัญญะมาดา วัฒนศิริไกรกุล

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๔๕

เด็กชายสุภกิจ แคหอม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๔๖

เด็กหญิงอุไรวรรณ แซ่เฉิง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๔๗

เด็กชายต้น จันต๊ะ

่

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๔๘

เด็กชายสุพันธ์ วิยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๔๙

เด็กชายวรวัฒน์ วงค์สิบแปดบุตร
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๕๐

เด็กหญิงดุจดาว วัฒน์ธนาอธิพร
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๕๑

เด็กหญิงไลลา ซ้ออ่อ
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงสุปราณี สุขเกิน
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๕๓

เด็กชายคำส่า ลุงทุน
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๕๔

เด็กหญิงปาริชาติ ใจนำปน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๕๕

เด็กหญิงวรัญญา จะน๊ะ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๕๖

เด็กชายสรวิชญ์ ลุงออ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๕๗

เด็กชายสายลม ลุงมู
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๕๘

เด็กชายรชฏ นนทิยุต
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๕๙

เด็กชายพัฒนา -
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๖๐

เด็กชายชวิศ ลุงไหมคำ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๖๑

เด็กชายณัฐพงค์ อินทรา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๖๒

เด็กหญิงพิมพิษา บำรุงไทย
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงวิสารัตน์ ศรีบุญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๖๔

เด็กหญิงภานิการ์ เจอสา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๖๕

เด็กชายศิริวุฒิ ปะปานา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๖๖

เด็กชายชาคริต ก๋องเรือนคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ เต๋จา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๖๘

เด็กชายอินทนนท์ กันทาดง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มังยะสุ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๗๐

เด็กหญิงพรชนก สมหนู
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๗๑

เด็กหญิงพรนภา โยจินา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๗๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ศักดิบำเพ็ญกุล

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๗๓

เด็กหญิงสาริยา เลาย้าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๗๔

เด็กหญิงปยะดา แซ่ห่าง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๗๕

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ เลาว้าง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๗๖

เด็กชายเอกวีร์ สุภาใจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๗๗

เด็กชายเกียรติกร แซ่ยะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๗๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

โม๊ะยอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๗๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ แซ่วะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๘๐

เด็กหญิงกมลฉัตร ปญญาวงศ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๘๑

เด็กหญิงจิรานันต์ มนตรีนิธิกร
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงชนกนันท์ แซ่ยะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๘๓

เด็กหญิงณัฐชนก เกาะกอวิล
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงดอกฟา แซ่โซ้ง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๘๕

เด็กหญิงนภา แซ่ยะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงนวลหอม เลาว้าง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงเปรมนิกา เลาว้าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๘๘

เด็กหญิงปาริชาติ กูพรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๘๙

เด็กหญิงพิมพิดา ลิวก้องเกียรติ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๙๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีเขือนแก้ว

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๙๑

เด็กหญิงมัทธา ตานะเปง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๙๒

เด็กหญิงสเดาลักษณ์ เลาเทาะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๙๓

เด็กหญิงสุภชา ศิลากุลไพร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๙๔

เด็กหญิงสุพิชญา โปธิมอย
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงสุวี เจริญสุขทวีพูน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๙๖

เด็กหญิงอัมพิกา วงค์ษา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๙๗

เด็กหญิงอุไรพร เส่งยาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๙๘

เด็กหญิงชนาพร แซ่ลี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๒๙๙

เด็กหญิงกัลยา แซ่ยะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๖ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๐๐

เด็กชายอภิชาติ วนาไพรสนธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงกฤติยา สิงห์คำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงชุติมน รัตน์ธัชวรรณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงอริศรา คำมาวัน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงณัฐวดี ใหม่มา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงอัมพร มาสาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๐๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ กันธิยะ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงเทพวรา อินต๊ะยศ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๐๘

เด็กชายจีรภัทร พุทธิสุข
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๐๙

เด็กชายจีรพงค์ อุปนันท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๑๐

เด็กชายสุมิตร แดนเมือง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๑๑

เด็กชายอัครพล จีรัตน์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๑๒

เด็กชายณรงค์ภัทร์ ผดุงพรรค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๑๓

เด็กชายธนปาย -
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๑๔

เด็กหญิงกิตติญา มหาพร้าว
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๑๕

เด็กหญิงพิชานันท์ สุทธเสน
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๑๖

เด็กชายชะอ่อง ขุนอุง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๑๗

เด็กชายฑพัฒน์ อุตตสุรดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๑๘

เด็กหญิงเขมิกา จามพฤกษ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๑๙

เด็กหญิงคำมัน

่

-
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๒๐

เด็กหญิงวนิดา ลุงคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๒๑

เด็กชายพรชัย ตนเอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๒๒

เด็กหญิงมิลันตี เฝาถนอม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๒๓

เด็กชายสรรค์เพชร เจริญรัศมี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๒๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ กำเหนิดโทน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๒๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีวิชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๒๖

เด็กหญิงรดา คำออน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๒๗

นางสาวสวย ลุงอ่อง
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๒๘

เด็กชายจายอ่อน ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขามปอม วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๒๙

เด็กชายรัฐภูมิ ดอกแฮ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๓๐

เด็กชายศราวุฒิ บุญมีคำ
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๓๑

เด็กชายธีระวัฒน์ บุษบงศ์
๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๓๒

เด็กหญิงภัทรทวี สีหราช
๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๓๓

เด็กชายกิตติพงษ์ วงค์คม
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๓๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

จาวงค์
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงตะวัน ลุงวิ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๓๖

เด็กชายรวีร์ อมรอรุณโรจน์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๓๗

เด็กหญิงจุฑามาศ แผงศร
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๓๘

เด็กชายจักรภัทร ขัดทา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๓๙

นางยุพิน สิงห์แก้ว
๒๒/๖/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๔๐

นางสาววาริน ดวงปญญา
๑๘/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๔๑

นางสาวแพรวพราว เรือนมูล
๒๖/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๔๒

เด็กชายชัยพล เปะเละ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๔๓

เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่เตียว
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๔๔

เด็กหญิงชนัญญพัทธ โพธิ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๔๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

บุญมี
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงโยย ยอน
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๔๗

เด็กชายชโนดม หาดสวรรค์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๔๘

เด็กหญิงสุภิตรา ทาปญญา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๔๙

เด็กชายชินพัฒน์ มัทวรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๕๐

เด็กหญิงชลลดา ม่วงอยู่
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๕๑

เด็กหญิงศรีพลอย แสงงาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๕๒

เด็กหญิงเดือน จะเอ๋อ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๕๓

เด็กชายกำ เชียงราย
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๕๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

เจริญสุข
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๕๕

นางสาวปยธิดา ต๊ะสอน
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๕๖

เด็กหญิงจันทมณี โชคดีแผ่ผล
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๕๗

เด็กหญิงจินตนา ขัดทา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงจิราทิพย์ นะที
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงบุญญาภา เกษร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๖๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ อมุงมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๖๑

เด็กหญิงปุณยนุช หน่วยอินต๊ะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงพิชณ์นาฎ ไชยยอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๖๓

เด็กหญิงยุวิพา กันทะเปง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงรตนะวรรณ เตชะยา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๖๕

เด็กหญิงรุ่งนภา เราเท่า
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๖๖

เด็กหญิงแสงแก้ว ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๖๗

เด็กหญิงญิงจ่าม ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๖๘

เด็กหญิงอรัญญาดา แซ่วะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๖๙

เด็กหญิงณรัญญา สุทธเสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๗๐

เด็กหญิงหอมนวน ปานสกุน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๗๑

เด็กชายกร ลุงตี

๋

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๗๒

เด็กชายจีระศักดิ

์

พนากำเนิดสกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ อินต๊ะยศ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุรการไพร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๗๕

เด็กหญิงสุวพัชร วาหยีโตง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๗๖

เด็กชายศาตนันท์ ชัยวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๗๗

เด็กหญิงหยุ่ง ลุงวิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๗๘

เด็กหญิงนิราภรณ์ อุดมธัญญกิจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๗๙

เด็กหญิงอมลวรรณ แซ่เจ่า
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๘๐

นางสาวลำใย ประเสริฐ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๘๑

เด็กหญิงพรชนิตร์ เลาหาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๘๒

นางสาวเบญจมาศ ทรเทพ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๘๓

นายอติคุณ กันทา
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๘๔

นางสาวอังคณา แซ่ยะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๘๕

นายขจรกิจ มูทา
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๘๖

นายนันทิพัฒน์ สัตบุศย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๘๗

นายภานุพงศ์ จันทร์แดง
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๘๘

นายวิรวัฒณ์ แซ่ลี
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๘๙

นายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญญานุกูล
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๙๐

นางสาวกัญญารัตน์ สถิตพงษ์เดช

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๙๑

นางสาวกุลสตรี แซ่ว้าง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๙๒

นางสาวนุชนาฏ เลาลี
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงบุษบา กาญจนาสุกใส
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๙๔

นางสาวปรียานุช ศรีพนาบงกช
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๙๕

นางสาวพิชรา ฤทัยกูลมันคง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๙๖

นางสาวภูริชญา ลำเนาพนาสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๙๗

นางสาวสาวิณี เลาว้าง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๙๘

นางสาวสุวรรณา เสริมพงศ์เจริญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๓๙๙

นางสาวดวงสมร สถิตพงษ์เดช

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๐๐

นางสาวสิทธิ ชยุติพาณิชย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๐๑

นายพรมมินทร์
เจริญวัฒนเศรษฐ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๐๒

นายวชิรวิทย์ แจ่มจรัสคีรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๐๓

นางสาวสุธิชา สมเกียรติคีรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๐๔

นายชัชวาล แซ่มัว

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๐๕

นางสาวญาณิศา ลาวเรือง
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๐๖

นางสาวสุชาดา โม่โพ
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๐๗

นางสาวลัดดาวัลย์ เจตต์พานิช
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๐๘

นางสาววิจิตรา ปญญางาม
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๐๙

นางสาวกรทิพย์ แซ่มัว

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๑๐

นายเฉลิมศักดิ

์

เจริญเจ้าสกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๑๑

นายสมพงศ์ หาญสุขสกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๑๒

นางสาวปวีณา สิงห์ศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๑๓

นางสาวสุวัจนี พนาสุขสันติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๑๔

เด็กชายจักริน โพธิมา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๑๕

เด็กชายเจษฎาพร ใจธรรม
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๑๖

เด็กชายณัฐพงษ์ สิทธิดง
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๑๗

เด็กชายณัฐพล กาตะโล
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๑๘

เด็กชายทรงกรช สังขาระ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๑๙

เด็กชายธีรภัทร สมณะ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๒๐

เด็กชายวัชริศ น้อยนางจม
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๒๑

เด็กชายวัชรพล อุ้ยอ้าย
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๒๒

เด็กชายศักรินทร์ พันวัน
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๒๓

เด็กชายอานนท์ ลุงยะ
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๒๔

เด็กหญิงกวิสรา ศรีคำ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงธัญชนก ตาดี
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงธัญชนก ปญญาสา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๒๗

เด็กชายณัฎฐกรณ์ อุ่นอกแดง
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๒๘

เด็กชายนพรัตน์ มหามิตร
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๒๙

เด็กชายเจษฎา โปธายี

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๓๐

เด็กชายธรรมกรณ์ ปนโอ๊ะ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๓๑

เด็กชายเลิศพิสิฐ ตังแก
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๓๒

เด็กชายเอกภพ เทพประชุม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๓๓

เด็กหญิงทิพปภา เดชาวงค์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๓๔

เด็กชายธนดล ศุภศรี
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๓๕

เด็กชายภัทรบูรณ์ ศรีเมือง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๓๖

เด็กชายณัฎฐพล กันธิยะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๓๗

เด็กหญิงศิริพร ตาดา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๓๘

เด็กชายจ่าม จ้าวเมือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๓๙

เด็กชายสิรธีร์ สายชลรำไพ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๔๐

เด็กชายกฤษฎา สิงห์ใจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๔๑

เด็กชายวุฒิชัย คำหล้า
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๔๒

เด็กชายนรากร โพธาพรม
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ขาน วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๔๓

เด็กหญิงอภิชาญา ตันเว้อ

๋

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ขาน วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๔๔

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีจอมแจ้ง
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ขาน วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๔๕

เด็กชายไกรวิชญ์ กังสดาลพนา
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ขาน วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๔๖

เด็กชายนครินทร์ หมืนแสนล้าน

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ขาน วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๔๗

เด็กชายนิธิพงษ์ ม่วงมัน
๐๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๔๘

เด็กชายสุริยา ตุนา
๐๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๔๙

เด็กหญิงเจนจิรา เผ่าดี
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๕๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พินทัย
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๕๑

เด็กชายณัฐกรณ์ ปญโญ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๕๒

เด็กหญิงถิรดา จันทร์แก้ว
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๕๓

เด็กหญิงศุภธิดา มโนปน
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ตาหน้อย
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๕๕

เด็กหญิงคำพร ลุงอิงต่า

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงนิล ตาดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงภัสสร สร้อยคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๕๘

เด็กชายณัฐกมล ยีนางน้อย

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๕๙

เด็กชายอนุพงษ์ จันทร์อ้าย
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๖๐

เด็กหญิงชนม์นิภา คำภีระ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๖๑

เด็กชายปนคำ คือ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๖๒

เด็กชายมิงขวัญ

่

นายคำ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๖๓

เด็กหญิงกองคำ ลุงทุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๖๔

เด็กชายรัฐศักดิ

์

โสวันทา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๖๕

เด็กหญิงปาริฉัตร จินะ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๖๖

เด็กชายธนพงษ์ แก้วใจ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๖๗

เด็กชายป สีห้า

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงกัญญาภัค สุยะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๖๙

เด็กชายธีรโชติ ปวงคำตัน

๋

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๗๐

เด็กชายชโยชา นาตัน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ จรูญพนากุล
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๗๒

เด็กชายพชรพล โพธาพรม
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๗๓

เด็กชายราชพฤกษ์ โคราช
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๗๔

เด็กชายธนาวุฒิ ปนชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๗๕

เด็กชายกนก จันสีมุ่ย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๗๖

เด็กชายพงษธร อินตัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๗๗

เด็กชายพิพัฒพงษ์ อินตัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๗๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ เตจ๊ะสี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๗๙

เด็กชายภัทรพล ปูหล้า
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๘๐

เด็กชายภัทรดนัย ปูหล้า
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงนรีกานต์ หน่อแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๘๒

เด็กหญิงภัทรวรรณ ต๊ะนัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงสิรินาฏ ยะสินธุ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๘๔

เด็กหญิงปยนันท์ สินธุรักษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงขวัญข้าว มีหินกอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๘๖

เด็กชายกรวิชญ์ อินตุ่น
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๘๗

เด็กชายจักรกฤษณ เมืองหนึง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๘๘

เด็กชายจิตรภาณุ ผ่องสุขมงคล
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๘๙

เด็กชายจักรพงค์ แก้วภา
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๙๐

เด็กชายอภินันต์ สุริยะ
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงธีราภรณ์ วงษ์แสนใจ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงอริสา กันทะวงค์
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงกัญณพัฒน์ ศรีสุนทร
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๙๔

เด็กชายพุฒิเมธ สุราใหม่
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงณัฐกันต์ วณิชอุดม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๙๖

เด็กชายทีระนันท์ เจริญศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๙๗

เด็กชายเพิมพงษ์

่

ปนตาทอง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๙๘

เด็กชายอังศุชวาล สิทธิสอน
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๔๙๙

เด็กหญิงธนนันท์ ธนชัยโสภณ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๐๐

เด็กหญิงธนภรณ์ ธนชัยโสภณ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๐๑

เด็กหญิงอาทิตยา โชคพารุ่งเรือง
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๐๒

เด็กหญิงอัฐภิญญา สิทธิสอน
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๐๓

เด็กหญิงพิชญา ขวัญใจไทย
๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงอริสา วงค์เวียน
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงวรรณรดา ศรีวิชา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๐๖

เด็กหญิงนันณรินทร์ แก้ววงษ์วรรณ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๐๗

เด็กหญิงธัญพิมล คุ้มครองกิจ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๐๘

เด็กชายจิรวัตร แก้วม่วงมัน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงภัณฑิรา สนันพรม

่

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๒ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๑๐

เด็กชายอนุภาพ ปญญา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๑๑

เด็กชายนันทพงศ์ กันทะวงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๑๒

เด็กชายคุณาวุธ ตานะเปง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงวิมุติพร แซ่โง้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงอภิญญา ปาติคำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๑๕

เด็กชายโภคิน อินตา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๑๖

นายสมชาติ นายทาก
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาหวาย ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๑๗

นายเคืองสูง คำดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาหวาย ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๑๘

นายสองเมือง วันดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหวาย ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๑๙

นางสาวสา ลุงมู
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหวาย ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๒๐

เด็กหญิงสุกัญญา จายแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหวาย ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๒๑

เด็กชายมรเหลือน นันตา
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหวาย ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๒๒

นางสาวคำอู จอก๊ะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาหวาย ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๒๓

นายมูลใส คำดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาหวาย ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๒๔

เด็กหญิงหมวยแลง คำดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรินหลวง ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๒๕

นายอาทิตย์ ปติ
๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านรินหลวง ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๒๖

นางสาวแสงเดือน ปติ
๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านรินหลวง ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๒๗

เด็กหญิงเยียน

่

ลุงยะ
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรินหลวง ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๒๘

เด็กชายหลาววัน สายธรรม
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรินหลวง ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ลุงต๊ะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขียว ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๓๐

นางสาวเกตุแก้ว ลุงมัน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเขียว ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๓๑

เด็กชายสมคิด ลุงเงิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขียว ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๓๒

เด็กหญิงขวัญนภัส สุนันต๊ะ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๓๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ ปานพรม ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๓๔

เด็กหญิงนงคราญ ลุงหล่อ
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๓๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ลุงปาง ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงสายเดือน ลุงวิ ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๓๗

เด็กหญิงคำซือ

้

ลุงวิ
๑๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๓๘

เด็กชายนพรุจ ลุงปน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๓๙

เด็กชายจารุพงษ์ ปุระ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๔๐

เด็กหญิงทานทอง ลุงกู่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๔๑

เด็กชายเงินหลู่ นายกร ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๔๒

เด็กชายกิตติพศ แก้ววันเพ็ญ
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงมานี หวุ่นนะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๔๔

เด็กหญิงปลายฝน จุ๋มปาลี ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๓ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๔๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

ไพเราะ ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๔๖

เด็กชายอนุชา มาไกล ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ หอมสมบัติ
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๔๘

เด็กชายประวินฑ์ ยันนะ
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๔๙

เด็กชายธนวัต นันตา

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๕๐

เด็กชายณัฐชนน โพทา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๕๑

เด็กชายธีรเดช นันติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๕๒

เด็กชายฉันทพล ลายคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๕๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ คชสาร
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๕๔

เด็กหญิงสิริพักตร์ เขือนเพชร

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๕๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ คำปาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๕๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ลุงมา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๕๗

นายปญจพล ลุงกอ
๓๐/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๕๘

เด็กหญิงจิดาภา สร้างใหม่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๕๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ศรีใจ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๖๐

เด็กชายศักดิดา

์

นันต๊ะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๖๑

เด็กหญิงปยนุช สุวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงมลนภา มูหลิง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๖๓

เด็กหญิงสุปวีณ์ ลายคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๖๔

เด็กชายธีรภัทร เต่านนท์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๖๕

เด็กชายธนวินท์ ยันนะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ลุงซอ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๖๗

เด็กหญิงพรวิกา ลุงกี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงแสงส่วย ลุงจิงต่า

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงจันจิรา ยอดเมือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๗๐

เด็กชายศุภวิชญ์ ตุ้ยยวง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงภาวิณี ศุววรณ

๓๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๗๒

เด็กชายอาทิตย์ นามัน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๗๓

เด็กชายพัลลภ ศรีทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๗๔

เด็กชายระพีภัทร ไชยชนะ
๓๐/๒๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๗๕

เด็กหญิงกัลยา ลุงอ้าย
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๗๖

เด็กชายสิทธินนท์ นันตา
๐๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๗๗

เด็กชายสุทิน สร้างใหม่
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๗๘

เด็กชายทินกร อ่อนโย๊ะ
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๗๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พอใจ
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๘๐

เด็กชายเจษฏา จิงต๊ะ

่

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงรัตติกาล จิงต๊ะ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๘๒

เด็กชายชูเกียรติ หีบทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๘๓

เด็กชายกิตติทัน มาคง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๘๔

เด็กชายชัชนันท์ ศุวรรณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ ลายคำ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๘๖

เด็กหญิงกมลชนก ราวคำ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๘๗

เด็กชายเอกชัย มาไกล
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงอัมพิกา นายกิง
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๘๙

เด็กหญิงหอมแดง เครือแสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๙๐

เด็กหญิงกนกกานต์ สุพรรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๙๑

เด็กหญิงกฤษณา ชัยสวัสดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๙๒

เด็กหญิงกัญจนา จ่าหลิง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๙๓

เด็กหญิงกันยา ลุงแดง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๙๔

เด็กชายกิตติชัย แซ่ย่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๙๕

เด็กหญิงจันทนา อ่องแสง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา อินต๊ะพรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๙๗

เด็กหญิงจิดาภา เหมยจีปา

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงจิระประภา วันกิง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๕๙๙

เด็กหญิงจุฑามาศ สายละออ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงจุไรรัตน์ การะหงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๐๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เกษาศานต์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงชฎาทิพย์ สายถา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๐๓

เด็กชายชนสรณ์ รินคำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงชนิภรณ์ ซอยะแหล่ง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงชลธิชา ปญญา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๐๖

เด็กชายชัชชาญ ปนไชย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๐๗

เด็กชายณัช หนันตี

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงณัชฐิภรณ์ จองนาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ นูสวัสดิชัย

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๑๐

เด็กหญิงณิชารีย์ เลาลอ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงดาริกา ลุงซอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๑๒
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

แสนอิว
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๑๓

เด็กหญิงทวยอู ลุงสร้อย
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๑๔

เด็กหญิงทัศนวรรณ จะกุ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๑๕

เด็กชายธเนศ พอก๊ะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๑๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

เถาแตง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๑๗

เด็กชายนนทพัทธ์ สัตย์ซือ

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๑๘

เด็กหญิงนาโบ อานะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๑๙

เด็กหญิงพรทิพา แก้วใจมา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๒๐

เด็กหญิงพรนัชชา กองสถาน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๒๑

เด็กชายพรศักดิ

์

จะพัวะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงพลอย ปูลิ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๒๓

เด็กชายพลาธิป สรวยงาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงพัชรพร กวางสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยาสิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๒๖

เด็กหญิงพิมพิมล บุญเรือง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๒๗

เด็กหญิงเพียงฟา จะแล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๒๘

เด็กหญิงภัคจิรา มะวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๒๙

เด็กชายภัทรนันท์ โปธา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๓๐

เด็กชายภานุพงค์ เขือนเพชร

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๓๑

เด็กหญิงภาสินี แซ่หลี

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๓๒

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ตาหมี

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๓๓

เด็กหญิงมะลิวัลย์ รู้ดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๓๔

เด็กหญิงมาริษา ช่อแล
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงยุรนันท์ แซ่กุ๋ย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงรสิตา การะหงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๓๗

เด็กหญิงรสิตา โพธิรัศมี

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๓๘

เด็กชายรัตนชัย บุญเติง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๓๙

เด็กหญิงรัตนภรณ์ แซ่อิว

๋

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๔๐

เด็กหญิงรัตนาพร ลุงแดง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๔๑

เด็กหญิงรัตติกาล อมรสันติกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๔๒

เด็กหญิงรุ่งนภา เมืองวิลัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๔๓

เด็กหญิงลลิตา ย่องหยี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๔๔

เด็กหญิงลีน่า จะเต๊าะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๔๕

เด็กหญิงลีลาวดี สมเนือ

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๔๖

เด็กหญิงวรรณิกา อุประ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๔๗

เด็กหญิงวรางคณา วงสอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๔๘

เด็กชายวสันต์ แซ่ย่าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๔๙

เด็กหญิงวันวิสา โปธา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงวิลาสินี กันทะสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๕๑

เด็กชายวิศยา วงศ์แก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๕๒

เด็กชายวีรพล จะต๋อ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๕๓

เด็กชายศิวัช ไชยคำเรือง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๕๔

เด็กหญิงศุภิสรา ทาปน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๕๕

เด็กชายภัทรเวช คำสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๕๖

เด็กชายสรวิชท์ เขือนเพชร

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๕๗

เด็กชายสิทธินนท์ เจริญธรรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๕๘

เด็กหญิงสุกันยา แลแม
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไพรเพชราทิพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๖๐

เด็กหญิงสุนิสา จะแล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๖๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ สายละออ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๖๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

สุขเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๖๓

เด็กหญิงสุวนันท์ เช่วอ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๖๔

เด็กชายสุวรรณ มูลคำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงเหมย อานะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงอชิรญา ทาสูน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๖๗

เด็กชายอทิวัฒน์ ขวัญมา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๖๘

เด็กชายอัครชัย สีเหลือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๖๙

เด็กหญิงอังสุมาลี ลุงจอ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงอัจฉรา ใจคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๗๑

เด็กชายอาชัญ แซ่หลี

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๗๒

เด็กหญิงอาทิตยา เหมยแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๗๓

เด็กหญิงอินทิราพร อินใจ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๗๔

เด็กหญิงวัชรีวรรณ ตาหมี

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๗๕

เด็กชายนพคุณ ปญญา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๗๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ วิชัยรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๗๗

เด็กหญิงนงคราญ ลุงดิ

๊

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๗๘

เด็กหญิงสโนไวท์ ศรีโสภา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๗๙

เด็กหญิงสุทธิดา จิโรภาสสกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๘๐

เด็กหญิงอยู่ ลุงปน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงณัฎฐา ศรีประสิทธิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็ชรรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๘๓

เด็กชายพรรษกร ตังสมบูรณ์

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๘๔

เด็กชายวรรธนะ แซ่หยาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๘๕

เด็กชายสรวิศ โพธิสัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๘๖

เด็กชายสืบศักดิ

์

เชือพลู

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๘๗

นายสุชัย จะหา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๘๘

เด็กชายสุรยุทธ จันคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญเรือง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๙๐

นางสาวปราณี นานานิคม
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๙๑

เด็กหญิงพลอย เพริดพริง

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๙๒

เด็กหญิงคำห่าน นายทา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๙๓

นายกีรติ ดิษฐสุนันท์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๙๔

นายณัฐพล เขือนเพชร

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๙๕

นายธนวัต คำแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๙๖

นายพุฒิพงศ์ แซ่หยาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๙๗

เด็กชายภูวนาท คำภา
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๙๘

นายวนราช กลินโลกัย

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๖๙๙

นายวรดร วงศ์จักร
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๐๐

นายวิชวินท์ คำลาย
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๐๑

นายศักดิชาย

์

สุดแสง
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๐๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เสาศิริ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๐๓

นายสุกฤษฏิ

์

แสงติบ

๊

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๐๔

นายแสงเครือ ลุงลาก
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๐๕

นายหลีจือหัว

่ ้

แซ่ลี
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๐๖

นายอุทัยภัทร บรรเทิง
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๐๗

นางสาวกรวิภา วงศ์งาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๐๘

นางสาวกันท์ธิดา ทองหวล
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๐๙
เด็กหญิงกุณฑินันทน์ อินสม

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๑๐

นางสาวขัตติยาภรณ์ ปูหล้า
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๑๑

นางสาวคำหนุ่ม ลุงยอด

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๑๒

นางสาวจันทร์จิรา มะเยอะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๑๓

นางสาวจันทรา พรหมภิรักษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๑๔

นางสาวจ๋ามนวล นายหมาย
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๑๕

นางสาวจิราภา เรือแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๑๖

นางสาวชญาดา ปนคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๑๗

นางสาวชนาภา แซ่หลิว
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๑๘

นางสาวชนาภา จักษุ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๑๙

นางสาวชนิดา จันทร์ธิมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๒๐

นางสาวชไมพร บัวสละ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๒๑

นางสาวชลธิชา ทองเพ็ง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๒๒

นางสาวณัชกานต์ ทองดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงณัฐทมล วงค์จันทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๒๔

นางสาวณัฐณิชา แซ่เจ้า

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๒๕

เด็กหญิงณัฐธิดา วงค์อารี
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๒๖

นางสาวณัติฐินี สงคราม
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๒๗

นางสาวธัญญาพร สมดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๒๘

นางสาวธิดารัตน์ ทิพวงศ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๒๙

นางสาวธิดารัตน์ กองเมือง
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๓๐

นางสาวธิดารัตน์ บุญยัง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๓๑

นางสาวธีรการณ์ แสนทบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๓๒

นางสาวนัทธมน บุญมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๓๓

นางสาวนารีรัตน์ เย็นมาก
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๓๔

นางสาวนุศรา อินตะวงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๓๕

นางสาวบัณฑิตา ทาสุวรรณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๓๖

นางสาวบัวชมภู การะหงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๓๗

นางสาวปนิชาติ สุนันตา
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๓๘

นางสาวผ่องเครือ คำแดง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๓๙

นางสาวฝาย ลุงสุ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๔๐

นางสาวพรรณพสา ยังยืน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงพรรนิภา ขันธชัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๔๒

นางสาวพรสุดา นันต่า

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๔๓

นางสาวไพรินทร์ บุญศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๔๔

นางสาวภาวิณี คำเมือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๔๕

นางสาวมุธิตา คติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๔๖

เด็กหญิงเมธินี สีเหลือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๔๗

นางสาวรุ่งอรุณ พุฒวงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๔๘

นางสาวลลิตพรรณ แสงวงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๔๙

นางสาวลิดา จะฟะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๕๐

นางสาววนิดา ธนูแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๕๑

นางสาววิลาวัลย์ ดิทา

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๕๒

นางสาวศศิภา ฐานที

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๕๓

นางสาวศศิยาภรณ์ เรืองทวีสกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๕๔

นางสาวศศิวิมล สัพโส
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๕๕

นางสาวศิริวรรณ เรือนแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๕๖

นางสาวสมพร เตชะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๕๗

นางสาวสวรรยา เจริญสุจริตชน
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๕๘

นางสาวสายฝน แซ่ย่าง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๕๙

นางสาวสายสมร แซ่จัง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๖๐
เด็กหญิงสิกัญญามาศ ทำกิน

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๖๑

นางสาวสุดา ลุงทุน
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๖๒

นางสาวสุพรรษา แสนออน
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๖๓

นางสาวสุพัตรา ปนเงิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๖๔

นางสาวสุภาภรณ์ สุคำมา
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๖๕

นางสาวสุภาภรณ์ จะซี
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๖๖

นางสาวสุมาลี คำองค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๖๗

นางสาวสุรีย์พร จิงต๊ะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๖๘

นางสาวสุวิมล แสนสุข
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๖๙

นางสาวเสาวลักษณ์ ปนตา
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๗๐

นางสาวอนัญญา ขันสร้อย
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๗๑

นางสาวอมรรัตน์ วงวาน
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๗๒

นางสาวอรวรรณ แซ่หม่า

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๗๓

นางสาวอริสรา สมศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๗๔

นางสาวอรุโณทัย จาจา
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๗๕

นางสาวอังคณา จะยอ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๗๖

นางสาวอัญชณา อินทญาติ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๗๗

นางสาวอาทิตยา คำลาย
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๗๘

เด็กหญิงอารียา ปูหลู่
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๗๙

นางสาวอุทัยวรรณ จันทร์แก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๘๐

นางสาวแสงดาว เต๊ะจะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๘๑

นายชยันต์ กอนทรา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๘๒

นางสาวชนิดา แลแม
๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๘๓

นายณัฐชัย ศรีจันตา

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๘๔

นายพงศธร แด้แก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๘๕

นายพงศ์พิสิฐ แต้มดืม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๘๖

นายภาสกร เกียงตาล

๋

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๘๗

นายวรพจน์ แสงจ๊ะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๘๘

นายศิวกร ปงเมือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๘๙

นายศุภกร หน้อยวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๙๐

นายสหัสวรรษ สายใจดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๙๑

นางสาวสุธีกานต์ บุญยัง
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๙๒

นายสุรเชนท์ พรมติบ

๊

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๙๓

นางสาวหมีแผ่

่

เยเปยง
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๙๔

นายอ่อง ลุงตะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๙๕

นายอำนาจ สุวรรณ์โณไชย

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๙๖

นายเมษัณฑ์ พุทธิภัทรกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๙๗

นางสาวธัญญรัตน์ แซ่หยาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๙๘

นายณัฐวุฒิ กุณาปง

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๗๙๙

นายสถาพร นายสู้
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๐๐

นางสาวสุรีย์ เดชคุณมาก
๒๘/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๐๑

นางสาวเจนจิรา กระจ่างโฉม
๑๕/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๐๒

นางสาวจุฬาลักษณ์ จอมปน
๒๙/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๐๓

นางสาวณัฐกานต์ ชมพู

๑๗/๑๑/๒๕๓๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๐๔

นางสาวพันธิตรา นามวงค์พรหม
๐๒/๐๘/๒๕๓๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๐๕

นางสาวณัฐยาภรณ์ ผ่องแผ้ว
๒๑/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๐๖

เด็กชายจิรายุทธ แซ่จาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๐๗

เด็กชายธนา แซ่หยอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๐๘

เด็กชายชนวีร์ ลุงส่วย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๐๙

เด็กชายชลัท จะเตาะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๑๐

เด็กชายมนต์สิทธิ

์

แลเชอ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๑๑

เด็กชายมนต์ชัย แลเซอ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๑๒

เด็กชายคำ ลุงมู
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๑๓

เด็กชายนพรัตน์ แซ่ย่าง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๑๔

เด็กชายวันชัย ลุงสู้
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๑๕

เด็กชายหน่อคำ ลุงลวน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงอารีย์ ลุงดำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงธนพร แซ่ติง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงจอมใจ แซ่ฉี

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา แซ่ย่าง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงจรรยพร จะกอ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ลุงต่า
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงพิมพิกา วีระ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๒๓

เด็กหญิงอวิกา แซ่ต้น
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๒๔

เด็กหญิงนวล นายลี

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงส่วยอิง

่

ลุงมู
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๒๖

เด็กหญิงกานต์รวี มูลประเสริฐ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๒๗

เด็กหญิงก๋อ นายกุ้ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๒๘

เด็กหญิงดวงฤทัย ลุงแดง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๒๙

เด็กหญิงชลิตา นคร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นโชค ต้นโชค  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๓๐

เด็กชายยุทธภูมิ ลุงจอ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ขิ มหิงสาวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๓๑

เด็กหญิงแสงนา ลุงต๊ะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ขิ มหิงสาวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๓๒

เด็กหญิงนาง ลุงต๊ะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ขิ มหิงสาวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๓๓

เด็กหญิงพิชญากรณ์ ศรีศิลป
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ขิ มหิงสาวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๓๔

เด็กชายอ่อง ลุงต๊ะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขิ มหิงสาวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๓๕

เด็กชายธีรภัทร จิตมา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ขิ มหิงสาวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๓๖

เด็กชายโอ อ้ายติ

๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขิ มหิงสาวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๓๗

เด็กชายไมตรี ซอนะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ขิ มหิงสาวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๓๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ มุกพลอย
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๓๙

เด็กหญิงกุลภรณ์ บุญเข็ม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๔๐

เด็กหญิงจริยา เคอ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๔๑

เด็กหญิงณัฐชนันท์ สมหารวงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ยาชัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๔๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ การสิริสรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๔๔

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ชมดี
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๔๕

เด็กชายบัณฑิต ผะตะสอน
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๔๖

เด็กหญิงจุฑามาศ หมืนถา

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๔๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หงษ์บิน
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๔๘

เด็กชายประพันธ์ แซ่หว่าง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๔๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ อินต๊ะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๕๐

เด็กหญิงปนมุก พูลดี
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๕๑

เด็กหญิงสุนิสา โบย
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๕๒

เด็กหญิงญาดา คำตือ

้

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๕๓

เด็กหญิงสิริกร บุญศรี
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๕๔

เด็กหญิงศศิวิมล ณรงค์ฤทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๕๕

เด็กชายอุกกฤษฎ์ แสดี

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๕๖

เด็กชายบุริศร์ แซ่หยาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงเบญญาภา อินทะนนต์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๕๘

เด็กชายปฐมพงษ์ ปาระมี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๕๙

เด็กชายภัทรพล ศรีนางแย้ม
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๒ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงเมธปรียา แซ่ลิว

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๖๑

เด็กชายราชพฤกษ์ อินต๊ะแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๖๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ ทรายมูล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงแพรวา ไอ้แสง
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๖๔

เด็กชายปญญธนา
มหัจฉริยานุศาสน์ ๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๖๕

เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่หว่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงจอมจุฬา แซ่ลี

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๖๗

เด็กชายจารัก แซ่โจว
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๖๘

เด็กชายปภพ วงศ์คำมา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงพิชยากรณ์ อินถอด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๗๐

เด็กชายกฤตณกร แซ่ว่าง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงพิษาภรณ์ ตังเจริญยิงยงค์

้ ่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงภัณทิรา ธนะกรรุ่งโรจน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๗๓

เด็กหญิงภัทรพร พรมศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๗๔

เด็กชายวีรกิตติ

์

ฉัตร์ธนาฐิติกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๗๕

เด็กชายอนาวิน รัตนไสล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๗๖

เด็กหญิงกฤษกร โปงกิติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๗๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์แก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงกมลพัชร ไหวพริบ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๗๙

เด็กหญิงวริษา ชลบุษย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๘๐

เด็กหญิงเกดษิณี สุวรรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๘๑

เด็กหญิงอินทิรา เฝอมอย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๘๒

เด็กชายเอกราช วรรณมงคล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๘๓

เด็กหญิงกนกพร ธนาคุณ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๘๔

เด็กชายณัฐภัทร แซ่หลี

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๘๕

เด็กชายรักษกร ดิพอ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปาล้อม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงศุภรางค์ บุญชู
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สันทราย  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๘๘

นายภุชงค์ วงค์ฤทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านต้นโชค สุกาวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๘๙

เด็กชายศราวุธ ดวงต๋า ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๙๐

เด็กชายอนุชิต ทาอ่อน ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๙๑

เด็กชายคณิศร ตุ่นแก้ว ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๙๒

เด็กชายณัฐพล จอมแปง
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๙๓

เด็กชายณัชชนม์ ใจกันทะ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๙๔

เด็กชายพรเทพ สุวรรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๙๕

เด็กชายวรัญู สมมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๙๖

เด็กหญิงสายนำผึง บุญทา ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๙๗

เด็กหญิงพรพรรณ จันทร์ศรี
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีบุญเรือง ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๘๙๙

เด็กหญิงอัมภิกา แสงวะนา
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๐๐

เด็กหญิงธีรดา พิศุทธิอนันต์
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงสกาวเดือน ปดดวง ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงรุ่งทิตย์ตา อาภัย
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงวราภรณ์ หมวกทอง
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงนิศาชล บึทู ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๐๕
เด็กหญิงชุณห์พิมาณ จอมเจ้าวัว

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๐๖

เด็กหญิงอริศรา บัวผัน
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๐๘

เด็กหญิงเกตุสรินทร์ จอมหาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๐๙

เด็กชายวีรภัทร เทศไทย
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๑๐

เด็กชายกวีวัฒน์ อุตะริ
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๑๑

เด็กชายทวีทรัพย์ อุ่นใจ๋
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๑๒

เด็กชายวรชน ลึแฮ
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๑๓

เด็กชายสิรวิชญ์ จินนาวงค์
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๑๔

เด็กชายกฤษฎา เรือนทอง
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๑๕

เด็กชายเอกวี ชุมภู
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๑๖

เด็กชายธนวิชญ์ ศรีษะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๑๗

เด็กชายวรากร ไชยราชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงชนนิกานต์ สะปู
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงนุจรี หอมปวน
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงอธิชา นภากาศ
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงมลฑา มณี
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๒๒

เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีสุรินทร์ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ธรรมธิ ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงธนวรรณ สุนิลหงษ์
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงธันย์ชนก อมรทวีรักษ์
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงวารุณี ทรายคำ
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๒๗

เด็กหญิงพนิดา คำมุง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ อรัญญวาสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๒๘

เด็กชายพีรภัทร์ ปญญา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๒๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมดตัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๔ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงเกศรินญา ทาต่าน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๓๑

เด็กหญิงนิชชิตา คีรีพิรุณ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงพรพิมล กุณาเบียว

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๓๓

เด็กหญิงพิชญา จินาตอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ยศสิริ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ผันแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงสุจิตรา ไชยโย
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๓๗

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ จินาตอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๓๘

เด็กชายธนกร ขาวปอ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๓๙

เด็กชายวีรภัทร อุดมณี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงณิชกมล เมืองดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๔๑

เด็กหญิงนภัสรา ตันยะ

๋

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๔๒

เด็กหญิงพรรษชล ผิวแดง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงยุพาพร มอนเต๋
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงวรรณิกา ดีขอ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงศศิประภา สุขตัน

๋

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงสรียา สุกันโท
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา ใจคำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๔๘

เด็กชายกชกร ใจถา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงณิชารีย์ ยาสมุทร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๕๐

เด็กหญิงเพียงฤทัย เสานุ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๕๑

เด็กหญิงวาสนา แบนถี
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๕๒

เด็กหญิงสาธิตา ยะมัง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๕๓

เด็กหญิงอัจฉริยา ใจยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๕๔

เด็กหญิงวรินยุพา เชียงคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๕๕

เด็กชายธนวัตน์ สืบคำแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๕๖

เด็กหญิงปยมน กันทา
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๕๗

เด็กหญิงศุภนิดา แสนกัน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๕๘

เด็กชายอติชาต โนจ๊ะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๕๙

เด็กชายอัครเดช เสนปานัน
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๖๐

เด็กหญิงสร้อยสุดา แดงโน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๖๑

เด็กชายดวงสุริยา สุขแบะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๖๒

เด็กหญิงชญานิน นันทะชัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงสวรินทร์ ต๋าฝน
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๖๔

เด็กหญิงอริศรา ปนแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๖๕

เด็กหญิงอารียา สังฆเดช
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๖๖

เด็กชายคณานนท์ แก้วเรือน
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หลังบะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๖๘

เด็กชายวรกรณ์ จันทราภรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ตาสอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงกนกพร จันอ้าย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงสุพิชชา กำโน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๗๒

เด็กหญิงศิริวิมล ศรีบุญเรือง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงจิราพัชร ใจเปง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๗๔

เด็กหญิงจตุรพร คำมะนาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๗๕

เด็กหญิงณัฏฐาณี สมสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๗๖

เด็กหญิงสุพิชญา สอยแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๗๗

เด็กหญิงเยาวพา หัวปา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๗๘

เด็กหญิงนิสุฉลา กำโน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๗๙

เด็กชายโชคชัย จุ่มนะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๘๐

เด็กชายพีรพล จันทร์อ้าย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๘๑

เด็กชายเมธิชัย ไหวยะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๘๒

เด็กชายชินวัตร แก้วยะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๘๓

เด็กหญิงจีรพรรณ สอนแอ้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๘๔

เด็กชายสุรยุทธ แดงโน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๘๕

เด็กชายทศพล จุ่มนะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๘๖

เด็กหญิงธัญพิมล ปูปก
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงธนภรณ์ แยจ่อ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๘๘

เด็กหญิงอาภาภรณ์ หมูโต่ง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๘๙

เด็กชายสุรวุฒิ แสนแปง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถินสำราญ

่

วัดเด่นคา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๙๐

เด็กชายจิตติพัทธ์ ยะวงศ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถินสำราญ

่

วัดเด่นคา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๙๑

เด็กหญิงอารียา ศิโรราบหาญ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถินสำราญ

่

วัดเด่นคา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๙๒

เด็กหญิงรุ่งรัศมี เขียวแปน
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถินสำราญ

่

วัดเด่นคา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๙๓

เด็กชายณัฐนันท์ คำฟอง
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถินสำราญ

่

วัดเด่นคา  

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๙๔

นายณัฐพงค์ สายสุริยะ
๒๒/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านกองวะ วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๙๕

เด็กชายกฤตนัย ปูหล้า
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๙๖

เด็กชายณัฐพล ปูผา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุริคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๙๘

เด็กชายปพนศักดิ

์

แยะคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๒๙๙๙

เด็กชายพุฒิเมธ ปูแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๐๐

เด็กชายศตนันท์ โมกแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๐๑

เด็กชายศรัณธร ปนแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๐๒

เด็กชายสิรวุฒิ โอ๊ดหม่องคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงจิรชยา ปูหล้า
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงชญานินท์ ปูดอก
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๐๕

เด็กหญิงบุญยาพร ปคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงศศิพิมพ์ นุแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงสิราวรรณ ส้มปอย
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๐๘

เด็กหญิงสิริพร มาด้วง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงอรัญญา ปูเดือน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๑๐

เด็กหญิงธัญพิชชา วังสิงห์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๑๑

เด็กชายดนุสรณ์ มูลตา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๑๒

เด็กชายพลภูมิ เหมือนฟู
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสูง

้

วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๑๓

เด็กชายสาริน เบ่งวัน
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสูง

้

วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงวิลาสินี ปูเงิน
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสูง

้

วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงอุไรอร ติบมา

๊

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสูง

้

วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๑๖

เด็กหญิงอรพินธ์ ติบมา

๊

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสูง

้

วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงทยารัย แก้วจา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๑๘

เด็กหญิงรวินท์นิภา สายทอง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๑๙

เด็กชายจักริน แก้วจา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สร้อยสัน

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๒๑

เด็กหญิงปริณดา ตายุ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๒๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ใจแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่บวน วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงสุชัญญา แก้วสร้อย
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่บวน วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ติบมา

๊

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่บวน วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงนลินี ศรีพิมพ์
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่บวน วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๒๖

เด็กหญิงกรณิศา จินาต๊ะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่บวน วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๒๗

เด็กหญิงสิราวรรณ เสานุ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่บวน วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๒๘

เด็กชายอัศวพงษ์ แก้วสร้อย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่บวน วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๒๙

เด็กชายศรายุธ ใหวยะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่บวน วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๓๐

เด็กชายจรัส เงินต๊ะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่บวน วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๓๑

เด็กชายพิทักษ์ชัย รักสกุลไพร
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่บวน วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๓๒

เด็กชายธิติวุฒิ มูลธิ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๓๓

เด็กชายธนพนต์ พิมพ์สาร
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๓๔

เด็กชายธนพนธ์ ธิกันทา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๓๕

เด็กชายรัตพีพัตร์ พุ่มจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๓๖

เด็กชายศักดาเทพ สอนตา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๓๗

เด็กหญิงวรัทธินันท์

์

ใหม่พรม
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๓๘

เด็กหญิงสิริวิมล ชุ่มกาศ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๓๙

เด็กชายเจษฎาภร เอกพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๔๐

เด็กชายจิราธิป อรุณเลิศ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๔๑

เด็กชายกษะเดช ไม้หอม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๔๒

เด็กชายจักรวุฒิ จาเรือน
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๔๓

เด็กชายปวีณ จันดี
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๔๔

เด็กชายธนัฐ ปูเปด
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๔๕

เด็กชายธนากร จันดี
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๔๖

เด็กชายฤทธิกร ปูไก่
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงทิวา หล้าหม่อง
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๔๘

เด็กหญิงธมนวรรณ ปูคำ
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๔๙

เด็กหญิงพรทิพา เคียงอมร
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ นันทะชัย
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงวัณวิสา บุญเขียว
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงสุชาดา ทองแจ่ม
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงสุพิชญา ปูป
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงนันทัชพร คำอ้าย
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๕๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ปูจัน

๋

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จักร์พรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๕๗

เด็กหญิงสุภัสสรา ปุดใข่
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๕๘

เด็กหญิงศรัณยา คำอ้าย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๕๙

เด็กหญิงสุรินทรา เขียวอ่อน
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๖๐

เด็กชายกิตตินันท์ แก้วคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๖๑

เด็กชายธรรมนูญ รอแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๖๒

เด็กหญิงปทิตตา จันทร์ศิริ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๖๓

เด็กชายศิรชัช แก้วมา
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๖๔

เด็กหญิงเนตรนภา ฟูเปง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๖๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คองสี
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๖๖

เด็กหญิงฐิติกา เรือนปลี
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๖๗

เด็กชายจ๋อม หนูกอ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๖๘

เด็กชายหน่อคำ มิน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๖๙

เด็กชายวิธวินท์ ตาปน
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงทิพปภา กันทะนิล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๗๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เกตุหมู
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๗๒

เด็กชายจายอ๋องปน ลุงเล็ก
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๗๓

เด็กชายเล็งอ่อง -
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๗๔

เด็กชายฤทธิเกียรติ ด้วงยศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๗๕

เด็กชายเทวาภัทร นันทรัตน์
๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๗๖

เด็กชายธันวา ทาตัน

๋

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๗๗

เด็กชายธนภัทร ใจแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๗๘

เด็กชายณัฐวัศ อุ่นเฟย
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๗๙

เด็กชายปริยวิศว์ ปนหย่า
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๘๐

เด็กชายศุภโชค ปูู่สุข
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๘๑

เด็กชายอดุลวัส หนองคำ
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๘๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ติบมา

๊

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๘๓

เด็กหญิงเพ็ญทุออน ปานกลาง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๘๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ภู่สอาด
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๘๕

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ปูจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๘๖

เด็กหญิงสริตา แก้วดอก
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๘๗

เด็กชายกฤษณะ ยานะโส
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๘๘

เด็กชายธนพล ถามัง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๘๙

เด็กชายวิทวัส วงศ์สุธาริน
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณภาพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๙๒

เด็กชายพิพัฒน์ นันไชยก๋า
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๙๓

เด็กชายวัชรพล ตาสุภา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๙๔

เด็กหญิงชนากานต์ ใหม่คำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๙๕

เด็กหญิงอชิรญา ใหม่คำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๙๖

เด็กหญิงชลธิชา ถาโน
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๙๗

เด็กหญิงพัชราวลัย ตาติบ

๊

๒๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๙๘

เด็กชายแผ่นดิน บุญเรือง
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๐๙๙

เด็กชายธนพร คำมูลตรี
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๐๐

เด็กชายกุลกิตติ

์

มอนเต๋
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๐๑

เด็กหญิงสาธินี วนานิมิตร
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๐๒

เด็กหญิงชลธิดา เมืองดี
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๐๓

เด็กหญิงบัณฑิตา อาขวานนท์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๐๔

เด็กหญิงอภิชญา สุ่มคำ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๐๕

เด็กชายปฏิวัฒน์ ผุยใจ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๐๖

เด็กชายเกียรติกุล ธิมา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงจุฬารัศมี ประนันท์คำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๐๘

เด็กหญิงธนพร ไม่มีนามสกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๐๙

เด็กชายณภัทร ไชยก๋า
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๑๐

เด็กชายรวิศ ทะวงค์ชัย
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์เมือง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๑๒

เด็กหญิงกชกร หน่อแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๑๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ต๊ะมูล
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงปานฤทัย ปญญาฟู
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงจิรัชยา ใหม่ใส
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๑๖

เด็กหญิงจิรภิญญา ใหม่ใส
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๑๗

เด็กหญิงบุณยาพร ปุดจุมปู
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๑๘

เด็กหญิงสุทธิดา นางาม
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงอภิชญา ต๊ะมูล
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๒๐

เด็กชายณัธพงศ์ ทิพย์บูลย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๒๑

เด็กหญิงกิตติมา วงษ์คำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๒๒

เด็กหญิงกนกทิพย์ วงษ์คำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๒๓

เด็กชายจารุวิทย์ ควายคณะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๒๔

เด็กชายธนกร อังกุระสี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๒๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ ใหม่เมืองมูล
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๒๖

เด็กชายราชพฤกษ์ โสภาจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๒๗

เด็กหญิงศรัญญา เทพปน
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๒๘

เด็กหญิงสุปรีญา สุขธะนะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๒๙

เด็กหญิงนงนภัส สิงห์รอ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๓๐

เด็กหญิงกนกวรรณ อินต๊ะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๓๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ยะปาละ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๓๒

เด็กหญิงศศิวิมล ปูเหลือง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๓๓

เด็กหญิงสุภัสสร คำหล้า
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๓๔

เด็กหญิงธัญชนก ตาเสน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๓๕
เด็กหญิงศิริกัญญาณัฐ

ไชยวงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๓๖

เด็กชายยุทธศาสตร์ มาศวรรณา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๓๗

เด็กหญิงสุวนันท์ ติบถา

๊

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๓๘

เด็กชายชาญณรงค์ ติบปญญา

๊

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๓๙

เด็กชายสุริยา ติบปุด

๊

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๔๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

สิทธิโม่ง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๔๑

เด็กชายธนพงษ์ หล้าหม่อง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๔๒

เด็กหญิงธันยพร ควายคณะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๔๓

เด็กหญิงวนัสนันท์ ธรรมขัน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๔๔

เด็กหญิงธนภรณ์ พมี

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๔๕

เด็กหญิงอัจฉรา พันธ์วงษา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๔๖

เด็กหญิงส่วยหล้า -
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๔๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ คำสิงห์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๔๘

เด็กหญิงวราพร กำแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๔๙

เด็กหญิงหนึงธิดา

่

นันปอ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๕๐

เด็กหญิงศรัญญา กลินฉาย

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๕๑

เด็กหญิงทินธรรม หนันตะ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๕๒

เด็กหญิงน๊อต แสงเรือน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๕๓

เด็กหญิงบุษกร ชุ่มมี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๕๔

เด็กหญิงปริยาภรณ์ ไนเม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๕๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บัวชุม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ ตะงะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๕๗

เด็กหญิงวนิดา เปตู
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๕๘

เด็กชายณัฐกร จองหนุ่ม
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๕๙

เด็กชายณัฐวินทร์ บุญสินชัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๖๐

เด็กชายธีรภัทร สุดง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๖๑
เด็กชายประกายสิทธิ

์

ชัยปญญา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๖๒

เด็กหญิงนำพระทัย ศรีบุญเรือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๖๓
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

คำเผือ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๖๔

เด็กหญิงพัชราภา บัวชุม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงวิชญาพร สุมามาลย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๖๖

เด็กหญิงศิริขวัญ ขันแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ สักกะโต
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงอภิรดี คีรีเจริญทรัพย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๖๙

เด็กหญิงเอมมิกา อินทนา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๗๐

เด็กชายจิรพัส สุนันต๊ะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๗๑

เด็กหญิงภัทรมน ลุงติ

๊

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงตาคำ ลุงต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๗๓

เด็กหญิงปยวรรณ เสียงสนัน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๗๔

เด็กชายสิทธิพล โกมาร
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๗๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันทร์สุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๗๖

เด็กหญิงคันธา ธุระพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๗๗

เด็กหญิงรัชนี จายนาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๗๘

เด็กหญิงสุพัตรา ทิพย์จักร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๗๙

เด็กชายทักษ์ดนัย ปญญาภร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๘๐

เด็กชายวรวุฒิ ตระกูลหาญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๘๑

เด็กหญิงพรสวรรค์ ทิพย์พนาพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๘๒

นางสาวลักขณา ลือจาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๘๓

เด็กหญิงหนุ่ม นายมัน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๘๔

เด็กชายเกริกพล สุทา
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ อาศิธพจน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๘๖

เด็กหญิงมนต์นภา จะย่อ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๘๗

เด็กหญิงศิวพร เกสรพิทยาพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๘๘

เด็กชายคชพัฒน์ ส่างขุน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๘๙

เด็กหญิงกรพินธุ์ เนาบรรพรต
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๙๐

นายอภิชัย เตาะนอ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๙๑

เด็กหญิงพัสสวี วงส์ษา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๙๒

เด็กหญิงตรีรัตน์ คำสืบ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๙๓

เด็กชายแก้ว ลุงจาม
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงชลธิดา เซ็งจา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๙๕

นางสาวจิรัศฌา ชัยญา
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๙๖

นางสาวนำผึง

้

เลิศลักษณ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๙๗

นายธิเบศร์ สิทธิวงศ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๙๘

นายรังสรรค์ ขันทะ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๑๙๙

นายอรรถพร กาวี
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๐๐

นางสาวกมลวรรณ สิงห์ปา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๐๑

นางสาวปทุมวดี แซ่โซ้ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๐๒

นางสาวรุ่งนภา พูลทาจักร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๐๓

นางสาวศศิธร ทองอาญา
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๐๔

นางสาวสมหญิง รักบารมี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๐๕

นางสาวสุวรรณี ปอซาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๐๖

นางสาวนำฝน โรจนนิตย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๐๗

นางสาวลดาวัลย์ ดูแล
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๐๘

นางสาวปาลิษา กวินวลัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๐๙

นายชญากฤติ เดชคุณมาก
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๑๐

นางสาวศศิธร
ภูมิอนันต์พนาไพร ๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๑๑

นายสมชาย มาเยอะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๑๒

นายสุภิณห์ แซ่ย้าง
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๑๓

นางสาวสุธิดา จะลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๑๔

นางสาวทิตยา ชีหมือ

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๑๕

นางสาวรุ่งลาวัลย์ วงศาไพรสณฑ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๑๖

นางสาวระวิวรรร รวีกำจร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๑๗

นางสาวพันธกานต์ คำเต้อ
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๑๘

นายชัชพิสิฐ ไชยศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๑๙

นายอภิสิทธิ

์

วิทยาวัฒนากุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๒๐

นายพิสุทธิ

์

ชาติเหมาะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๒๑

นายประหยัด ลุงวัน
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๒๒

นางสาวจันทรา เลาหมี

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๒๓

นางสาวนัฐริกา วงศ์นภาไพศาล
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๒๔

นางสาวพรผกา โชติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๒๕

นางสาวสุจันทรา อิสลาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๒๖

นางสาวเอียะ

๊

แซ่เฮ้อ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๒๗

นางสาวอัญชลี ธาราศานติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๒๘

นางสาวไขนภา ชลิตกรสกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๒๙

นางสาวราเชล วรกาย
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๓๐

นางสาวอรทัย ตาพอ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๓๑

นายวันชัย จะอือ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๓๒

นางสาวนาอือ

่

จะบือ

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๓๓

นางสาวสุดธิดา จะนู
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๓๔

เด็กชายมนตรี บรรพตผล
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๓๕

นายชรินทร์ จะฟะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๓๖

นายกัทปนาท กาวี
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๓๗

นายวันชนะ จะซือ
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๓๘

นายเมธัส กลางไพร
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๓๙

นายกันตพล แซ่ย่าง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๔๐

นางสาวหทัยการณ์ ดำรงอุดมศักดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๔๑

นางสาววารี ดีโชยชัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๔๒

นางสาวรัชนก คำรพมิง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๔๓

นางสาวดรุณี สุดใจแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๔๔

นางสาวภาวินี พลหาญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๔๕

นางสาวศรัญญา สุนทรแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๔๖

นางสาวศิริเพ็ญ สุธรพรหมรักษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๔๗

นายเกรียงไกร แซ่ย่าง
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๔๘

นางสาวทีปกา อ่อนดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๔๙

นางสาวกนกพร สุทู
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๕๐

นางสาวยุระเน เลาลี

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๕๑

นางสาววาเลนไทน์
ปรัชญาปญญาวงศ์ ๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๕๒

นางสาวหริกะ ดงดินดำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๕๓

นางสาวกมลชนก จันทรมัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๕๔

นางสาวดรณีรัตน์ จันติบ

๋ ๊

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๕๕

นางสาวอัจฉราภรณ์ ลุงวิ
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๕๖

นางสาวเปรมวรา ใจเพลิด
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๕๗

นายปรเมศ ทองแม้น
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๕๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ พิลัยหล้า
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงสุกัญญา พอชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงงามลักษณ์ พาจรทิศ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๖๑

เด็กหญิงฐิติพร คะนอ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๖๒

เด็กชายนภดล ปอดอแสน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๖๓

เด็กชายอาทิตย์ชัย ทะระถา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๖๔

เด็กชายเนติธร โปธิปน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๖๕

เด็กหญิงนาสี ไอ่แส
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงอรุณนภา เดชอุดม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๖๗

เด็กชายธิติพงศ์ ขาวแดง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๖๘

เด็กชายสุรกิจ ดวงจันทร์
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๖๙

เด็กชายสมบัติ ลุงต๊ะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๗๐

เด็กชายณัฐภูมิ ตาใจ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๗๑

เด็กชายวัชระชัย ไทยกรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๗๒

เด็กชายอัมรินทร์ ยกคำจู
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงธนัญญา เซ็งเสาร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๗๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กันทะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๗๕

เด็กหญิงณิชา ตาจิโน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๗๖

เด็กหญิงอัมพิกา แดงไผ่
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงอริยา สุใจแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๗๘

เด็กหญิงอาทิตยา ดุมลาย
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๗๙

เด็กหญิงธนภรณ์ เฟองฟูกิจการ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๔ / ๓๖๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงมะลิ ลุงนุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ มิง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๘๒

เด็กชายอ่องเมือง ลุงวิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๘๓

เด็กชายกล้าณรงค์ ไชยขัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๘๔

เด็กชายกฤษณะ แผ่นไชยภูมิ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันกระสาย
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๘๖

เด็กชายสมชัย ลุงกอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๘๗

นางสาวดาว ลุงวิหลิง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงหมวยแลง ทุนใจวงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงแสงเดือน ลุงหยุ้น
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงเต็ง ลุงแหงะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๙๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

ยะปาน
๐๙/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๙๒

เด็กหญิงภัณฑิรา สมสวย
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๙๓

เด็กหญิงวรดา บุญมี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๙๔

เด็กชายจักราช ปวนปุก
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๙๕

เด็กชายกล้าหาญ มาเยอะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๙๖

เด็กชายชุติวัติ ยารังสี
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงไปรยาภรณ์ โยตมาน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๙๘

เด็กชายไพศาล กากุล
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๒๙๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา ลุงทวน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๐๐

เด็กชายกวีวัฒน์ จำกัด
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๐๑

เด็กชายจิรายุส มีกุณ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๐๒

เด็กชายสมชาย จะนู
๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๐๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

บุษดาคำ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๐๔

เด็กหญิงกชกร ลายคำ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๐๕

เด็กหญิงญาณิศา เจือบุญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงปภาพินท์ เปงพะยอม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๐๗

เด็กหญิงสุภาวดี ใจอาสา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๐๘

เด็กชายฉัตรมงคล จอว่อ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๐๙

เด็กชายสงกรานต์ มายัง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๑๐

เด็กหญิงขวัญข้าว เปาปา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๑๑

เด็กหญิงนภัสกร
เชียวชาญพฤกษา

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๑๒

เด็กชายระวินันท์ ตาจิโน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๑๓

เด็กชายทองคำ ซือสุทธิ

่ ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๑๔

เด็กหญิงกฤษณา ใจแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
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ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๑๕

เด็กหญิงณัฐพร ลุงวิ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๑๖

เด็กหญิงภัทรวดี คำวัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๑๗

เด็กหญิงบัณฑิตา กันธะวงศ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงจริญญา อินแก้ว

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๑๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา เพียนปราบทุกข์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๒๐

เด็กชายธีรวัฒน์ สินเจริญวานิช
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงอินทร์แสน ปูปอ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๒๒

เด็กชายภูมินทร์ กันธิพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๒๓

เด็กชายวรเชษ วรกาย
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๒๔

เด็กชายธีรวัฒน์ พ่อสาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๒๕

เด็กชายนวันวัตร์ อังกิตานนท์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๒๖

เด็กชายบูรพา ธุระแสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๒๗

เด็กหญิงเขมจิรา แซ่เร็ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงธัญชนก มโนรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงกมลฉัตร ดาววี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ดวงนำคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๓๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ ชาติเหมาะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๓๒

เด็กชายสงกรานต์ มณีจอม
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๓๓

เด็กชายธนภัทร ศรีบุญเรือง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๓๔

เด็กชายปรัชญา ทาวรรณะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ชมกว้างไกล
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๓๖

เด็กหญิงภัทริดา ปญญาธนัญชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๓๗

เด็กหญิงศิรินทิพย์ พ่อโบ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๓๘

เด็กหญิงปทิตตา มูลคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยสาร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๔๐

เด็กหญิงนัฐวดี ชูเนียม
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๔๑

เด็กชายสุวิจักขณ์ เปงบาง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๔๒

เด็กชายโจ ลุงส่าง
๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๔๓

เด็กหญิงปฐมพร นายจู
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๔๔

เด็กชายณัฐชนน แก้วชมภู
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๔๕

เด็กหญิงรัตนาวดี ทรฟู
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๔๖

เด็กชายณัฐพล ลุงนันติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๔๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สอาดล้วน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๔๘

เด็กหญิงเบญจวรรณ สุขเมืองมา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๔๙

เด็กชายสิริราช ศรีวิชิต
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๕๐

เด็กหญิงอุษณิษา ผิวบาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๕๑

เด็กชายอัษฎาวุธ สิทธิปญญา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๕๒

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีวิชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๕๓

เด็กหญิงเอนา นุ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๕๔

เด็กชายป ลุงติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๕๕

เด็กหญิงมอญ ลุงติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนยู
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๕๗

เด็กชายวชิรวิทย์ วิสิทธิเรืองรอง

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๕๘

เด็กหญิงสุภารัตน์ เผือกพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๕๙

เด็กหญิงสุพรรษา หมอกคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๖๐

เด็กหญิงอังคณา เทพไตรศร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงผกามาศ ไชยพร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๖๒

เด็กชายวรากร ลิมสกุล

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๖๓

เด็กชายวีรภัทร์ กลินมาลี

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๖๔

เด็กหญิงกฤติยา ทุมาสิงห์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๖๕

เด็กชายศาศวัต รุจเมธา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา จันทนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๖๗

เด็กหญิงนัฐนันท์ เจริญรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงปยธิดา ญาติฝูง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๖๙

เด็กชายพิทักษ์ สมคิดวิไล
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๗๐

เด็กชายกิตติคุณ สุวรรณวลัย
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๗๑

เด็กชายสิทธิราช เดินเร็ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๗๒

นายเด่นชัย สาธิตบุญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๗๓

เด็กชายแสนดี พาเอะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๗๔

เด็กชายวิวัฒน์ ประสมทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๗๕

เด็กชายธวัชชัย คงสวน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๗๖

เด็กหญิงพิม ยีปา

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๗๗

เด็กหญิงชลิตา วดีเจริญคุณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๗๘

เด็กชายภูธเนศ บัวสำลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๗๙

เด็กชายเจวา สาธิตบุญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๘๐

เด็กชายรัชชานนท์ ชาตรียินดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๘๑

นายสุชานันท์ สาธิตบุญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๘๒

เด็กชายนนทกานต์ ไพเราะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงนันทพร จำนงจามิกร
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๘๔

เด็กหญิงธารทิพย์ วังคีรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๗ / ๓๖๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงลลิตา เวียงวนากุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงดาริน อย่างคุณธรรม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๘๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ ธิติพฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงอริสรา งัวผ่า
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงภัสศร ขันธปรีชา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๙๐

เด็กชายติพอ

๊

หน่อไพรสน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๙๑

เด็กชายตรีเพชร อย่างคุณธรรม
๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๙๒

เด็กหญิงศิรภัสสร พาจรทิศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๙๓

เด็กชายชิติพัทธ์ หยกขุมทรัพย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๙๔

เด็กชายธวัชชัย ผลาวุฒิ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๙๕

เด็กชายชินวัตร สุขแพ่ง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๙๖

เด็กชายนพพร นายหย่า

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๙๗

เด็กชายอธิมุตติ ตาจันดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๙๘

เด็กชายดนุสรณ์ ลุงต๊ะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๓๙๙

นายอ๋องเมือง ลุงมาก
๐๑/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๐๐

เด็กชายหรรษธร โสกันเกตุ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๐๑

เด็กชายวิฑูล ศักดิเจริญชัยกุล

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๐๒

เด็กชายวชิรวิทย์ วงศ์วาร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๐๓

นายวิศวะ แซ่หว้า
๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๐๔

เด็กชายสุรเดช สุทู
๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๐๕

เด็กชายภูมิอัมรินทร์ องค์ประทานพร
๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๐๖

นายไมตรี บัวนวล
๑๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๐๗

เด็กชายบูรพา บุญสนธิ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๐๘

เด็กชายปฏิหาร ชาวววิวัฒน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๐๙

เด็กชายวรกาณต์ คุณหลวง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๑๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยอดแก้วเรือง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๑๑

เด็กชายวุฒิยากรณ์ ยอดศรีวรรณ
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงธีราภรณ์ แดงระดับ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๑๓

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ยกกรเลิศ
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๑๔

เด็กชายณภัทร
กฤษณะวงศ์วานิช ๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงปณิดา วัดคำ
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๑๖

เด็กชายมัชบัณฑิต พยายาม
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๑๗

เด็กชายพีรวัชร สุนันตา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธรรมนูญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๘ / ๓๖๕
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ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๒๐

เด็กหญิงชาลิสา เก๋อภัย
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญดร
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๒๒

เด็กหญิงพนัชกร ปญญา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๒๓

เด็กหญิงสร้อยคำ ลุงหม่อง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๒๔

เด็กหญิงดาวเงิน ลุงปาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๒๕

เด็กหญิงธัญชนก ศรีแก้วขัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๒๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ วรรณะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๒๗

เด็กชายคชินทร์ ศิรินาม
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๒๘

เด็กชายนวภูมิ ศรีจันทร์ตา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๒๙

เด็กชายนิรภัทร ปนคำ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๓๐

เด็กชายศรัณยุทธ ไชยแว่นตา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๓๑

เด็กชายเหมรัชต์ หอมนาน
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๓๒

เด็กชายอานันท์ ทิพจร
๑๘/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๓๓

เด็กหญิงณัฎฐธิดา จันทร์นพเก้า
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๓๔

เด็กชายแทนกมล อ่องคำ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงนภาภัทร จันทร์แก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงแสงจันทร์ ลุงปา
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงนลพรรณ ฤกษ์ดาววี
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๓๘

เด็กหญิงปานธิดา -
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงพรนภัส เฉลียว
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงแสงมอญ ลุงนาริง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงดวงธิดา อินต๊ะวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๔๒

เด็กหญิงจิรภิญญา สุดาจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๔๓

เด็กหญิงหอมนวล ลุงอ่อง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๔๔

เด็กหญิงธัญธร เจิน

้

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๔๕

เด็กหญิงไอริณ ถนอมรุ่งเรือง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๔๖

เด็กชายเทพ ลุงมู
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๔๗

เด็กชายนายมอญ -
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๔๘

เด็กชายวิชัย แซ่ย่าง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๔๙

เด็กหญิงจิดาภา แสงคำ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงจินตพร ลุงศรี
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๕๑

เด็กหญิงซือ

่

ลุงสุ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๕๒

เด็กหญิงญาณภา อาดุ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๕๓

เด็กหญิงปู ลุงออ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๕๔
เด็กชายเสาร์ต้นกันยา

ลุงอ่อง
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๕๕

เด็กชายศิวกร นาคพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงข้าวปุน ลุงเล็ก
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๕๗

เด็กหญิงหญิง นายจาย
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๕๘

เด็กชายน้อง ลุงวิ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๕๙

เด็กชายสุรพงษ์ อำพร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงกมลฉัตร ลุงเล็ก
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๖๑

เด็กหญิงจันทร์หอม เปลือกเขียว
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางิว

้

วัดสุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๖๒

เด็กหญิงคำเดือน ลุงต๋า
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางิว

้

วัดสุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๖๓

เด็กชายวรพันธ์ สิงห์แก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางิว

้

วัดสุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๖๔

เด็กชายวิทยาพร อินแสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิว

้

วัดสุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๖๕

เด็กหญิงปยะดา ชมแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางิว

้

วัดสุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๖๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มากพูล
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางิว

้

วัดสุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๖๗

เด็กหญิงจิรทีปต์ ศรีสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๖๘

เด็กชายธีรภัทร สิทธิจันทร์เสน
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๖๙

เด็กหญิงกิตติมา ลุงจ่อ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงแสงหญิง ปูยะ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงอลิสา ขอดแสงมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๗๒

เด็กชายนพนนท์ วรรณวงศ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๗๓

เด็กชายอนุชาติ ลุงเลา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๗๔

เด็กชายคเณศร์ ทิพย์ดวง
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๗๕

เด็กชายกีรนนท์ การคนซือ

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๗๖

เด็กชายธเนต แสงปน
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๗๗

เด็กชายสมชาย การคำ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๗๘

เด็กชายปฏิวัติ ทองแดง
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๗๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปูย๊ะ

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๘๐

เด็กหญิงกันต์ธิดา ลาสแดง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงศิลารัตน์ ลุงดี
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงณิชา บุญนำ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๘๓

เด็กหญิงเอ มูลละ
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๘๔

เด็กชายสิทธิชัย ทศไนย
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๘๕

เด็กหญิงจิดาภา ลุงต๊ะ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงหมวย ลุงนะ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๘๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ลุงหลู่
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๘๘

เด็กหญิงพิมพิดา สันต่า
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๘๙

เด็กหญิงนวลจิง

่

ลุงหลิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๙๐

เด็กชายนุ โลนโจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๙๑

เด็กชายภูมิภาค ชัยธิเลิศ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดสุขวิเวการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงพลอยชมพู บุษราคัมอร่าม
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๙๓

เด็กชายกิตติกรณ์ แก้ววงค์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๙๔

เด็กชายเกียรติกุล อินเจือจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๙๕

เด็กชายจิรภัทร ปาไพร
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๙๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

อารีย์มิตร
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๙๗

เด็กชายวันชัย จะน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา กาวิละ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงพิมผกา ยาโน
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงอรณิชา บัวแดง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๐๑

เด็กชายโยชูวา มายะ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๐๒

เด็กหญิงอภิสรา สุวรรณชลธี
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๐๓

เด็กชายอชรายุ แซ่หาญ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงอรปรียา ผาแดงสุวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๐๕

เด็กชายจีระศักดิ

์

ปาเขียวขจี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๐๖

เด็กชายเอลียาห์ ก่อท่อมู
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๐๗

เด็กชายคณิตศร นำชัยกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๐๘

เด็กหญิงฐานิสา
โรจน์แสงสิทธิกุล

์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๐๙

เด็กหญิงฟาใส ลุงอ่อง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๑๐

เด็กหญิงภูษณิศา ชมพูทาน
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๑๑

เด็กชายพนธกร วงค์สุภา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงมาลี ยีปา

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๑๓

เด็กชายโจเซฟ แซ่เหลียว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๑๔

เด็กชายโชติวัต จริยะเดชากุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๑๕

เด็กชายธีรพงค์ สุนันตา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๑๖

เด็กชายศราวุฒ คำยอดใจ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๑๗

เด็กชายเสกศรัณย์ ชัยอาจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทำบุญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงนันท์นภัส คุณจัตุรัส
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงนิราภร บุญศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงปวีณา คำลาพิศ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงประภากร ปอดาว
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงลลิตา ชัยนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงสุนิสา หัตถกอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พ่วงอินทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงขลัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๒๗

เด็กชายพัสกร ศิริชัยยศสกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ สกุลมลิกา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๒๙

เด็กชายชลิต บุญเชิญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๓๐

เด็กชายอุทัย อุ่ย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๓๑

เด็กหญิงพัณณิตา มายะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๓๒

เด็กหญิงสานฝน ชัยวิเศษกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๓๓

เด็กหญิงนภาพร ขวัญชัยวงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๓๔

เด็กชายภูริญ อย่างจา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงสุนิสา ฐากูรสันติกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงลีเดีย สารแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๓๗

เด็กชายสาธิต จิตรบำรุง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงอินทิรา แซ่หลี

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงปุณยวีย์
โรจน์แสงสิทธิกุล

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๔๐

นางสาวจันทนา ศิลาวงศ์สวัสดิ

์

๒๖/๘/๒๕๑๗
โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๔๑

นางสาวพิชยาภรณ์ นิธิพรวิริยกุล ๑/๑๐/๒๕๐๔ โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๔๒

นางสาวรสสุคนธ์ ยาวะโนภาส ๒/๒/๒๔๙๘ โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงขวัญใจ มามี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๔๔

เด็กชายทุน ปางน้อย
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๔๕

เด็กชายนภัสรา ลุงคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๔๖

เด็กหญิงจ่ามเปา ลุงโหย่
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๔๗

เด็กหญิงสุภาพร ลุงต่า
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๔๘

เด็กชายทิวากร ยันนะ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๔๙

เด็กชายชิษณุพงค์ ภักดีรัก
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๕๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แสงสุนัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๕๑

เด็กหญิงนลินี โพธา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงศุภานัน ลุงก๊ะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๕๓

เด็กชายป ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๕๔

เด็กหญิงพลอยใส ลุงต๊ะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๕๕

เด็กชายหนุ่ม ลุงโหย่
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ละปาน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๕๗

เด็กหญิงถิรดา ลุงมาก
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๕๘

เด็กหญิงขวัญฤดี บุญนวล
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๕๙

เด็กชายเมธัส ลุงจิงต่า

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๖๐

เด็กชายจืน

้

ลุงวิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๖๑

นายทุนส่า ลุงต่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงอ่อน ละวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๖๓

เด็กชายอดิศร กกไม้

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๖๔

นายแสง ลุงติ

๊

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๖๕

เด็กชายหน่อพะ จอตะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๖๖

เด็กชายเมือง นายนะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงภูษิตา มังคัง

่ ่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงอทิตยา แสงดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงกัญชพร ต้นศิริ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๗๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ วงค์ไข่
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงกุลสตรี สุยะใจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงธรรมวิสาข์ กลินหอม

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๗๓

เด็กชายสุรยุทธ ไทยเหนือ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๗๔

เด็กหญิงกุลนาถ ลำน้อย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๗๕

เด็กชายธาดา ตาดวง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๗๖

เด็กหญิงชญานี โปงกิติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงจตุรพิช สมวงค์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๗๘

เด็กหญิงผ่องพรรณ มานิตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๗๙

เด็กหญิงเปรมฤทัย ลุงเบียง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๘๐

เด็กหญิงธนสร ไชยอุ่น
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๘๑

เด็กหญิงภัทรวรรณ วงค์สูน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๘๒

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โปธิคำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๘๓

เด็กชายกัมปนาท พุ่มคง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๘๔

เด็กชายสมบูรณ์ ลุงทุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงปยนุช ลุงต๋า
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงธัญสินี ปญญา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๘๗

เด็กชายสุทัศน์ แซ่ลี

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงพอง จันต๊ะ

๋

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงยุพา ปะพบ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงอาไก่ แซ่ค่วง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงอรณิชา แซ่หว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงอรทัย แซ่หลัง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงณิชนันท์ พรศุภมาศ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๙๔

เด็กชายคำข่อง อินต้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๙๕

นางสาวยุพิน ลุงหย่า
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๙๖

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงค์สูน
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๙๗

เด็กหญิงสุพรรณี จะลอ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๙๘

เด็กหญิงสุมาลี ซีย่าง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๕๙๙

เด็กชายบอล นที
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงณัฐวดี ธรรมราช
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงสมพร ลุงซอ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๐๒

นางสาวพิงพร เซียมลาย ๑/๑/๒๕๓๙ กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๐๓

นางสาวกัญญาภัค ปงคำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๐๔

นางสาวสุริวัสสา อุ่นเรือน
๐๕/๑๑/๒๕๒๙

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๐๕

นางสาวจืน

่

เซียมราย
๐๑/๐๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๐๖

นางสาวมะลิวัลย์ อุ่นแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๐๗

นางศศิกานต์ อินตา
๑๑/๐๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๐๘

นายไกรวิชญ์ วงค์ตา
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๐๙

นางสาวขวัญนภา ทองอ่อน
๐๖/๐๓/๒๕๔๐

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๑๐

เด็กชายธนากิจ บุญอินทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงชฎาธาร กรมขุนทด
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๑๒

เด็กหญิงภัทรวดี สุภา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๑๓

เด็กหญิงสิริกาญจน์ วงค์คำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๑๔

เด็กหญิงสุจิรา นายรอด
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๑๕

เด็กชายกิตติธัช วันดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชา ปานมวย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๑๗

เด็กชายปกรณ์ แซ่ย่าง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๑๘

เด็กหญิงสุภมาศ บุญชาญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๑๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ ธรรมบุญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๒๐

เด็กชายธนภัทร์ มะโนวรรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๒๑

เด็กหญิงธนิตา เก่งกาจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๒๒

เด็กหญิงปราณี จงหา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๒๓

เด็กหญิงกัลยกร จองวิ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๒๔

เด็กหญิงศศิธร ทองขันนาค
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สิมมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๒๖

เด็กชายตะวัน ศรีบุญหนัก
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๒๗

เด็กชายรุ่ง ลุงคำแดง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๒๘

เด็กหญิงรัญชิดา จันทร์ศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงอนงค์ เทราจ่าม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๓๐

เด็กชายปฏิภาณ ขุนดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงฐปณัฐต์ ไทยใหม่
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๓๒

เด็กชายเลิศฤทธิ

์

แสงคำดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๓๓

เด็กหญิงภัครมัย วรรณสาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ผกา แซ่เซียว
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงเบญจพร ใจเร็ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๓๖

เด็กหญิงจิดาภา แสนคำมูล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๓๗
เด็กหญิงอาภรณ์ภัทร์ โฆษิตขจีวัฒน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ตะศิริ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๓๙

เด็กชายกิตติพงศ์ ตระกลสาทร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๔๐

เด็กชายพิศาล อินต๊ะวัง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๔๑

เด็กชายยุรนันท์ ฟองมณี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๔๒

เด็กชายสิทธิชัย ปาระมี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๔๓

เด็กชายพิธิวัฒน์ ทองเหลือ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๔๔

เด็กชายพชรนนท์ รักเสมอ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๔๕

เด็กชายไกรสิทธิ บุญศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๔๖

เด็กหญิงศุรัมภา มณีจรรุ่งเรือง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงวรวิชชา ถ้วยทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๔๘

เด็กหญิงณัฐรัตน์ สุวรรณกิจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๔๙

เด็กชายธีรชัย โพธิตา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๕๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ ผิวขาว
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงกรชกร วรรณาเวศน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๕๒

เด็กชายภูบดินทร์ เต็มดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๕๓

เด็กชายอธิป ปานแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๕๔

เด็กชายเกียรติภูมิ สมแสง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๕๕

เด็กชายอภินันท์ กันทะมูล
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงขวัญปวีณ์ แซ่โห่
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๕๗

เด็กชายกสิณโรจน์ บุญตวย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๕๘

เด็กชายสุทธิพงศ์ แก้วมณี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๕๙

เด็กหญิงอมลรัฐ อัดธา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๖๐

เด็กชายวชิระ แสนนุภาลัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๖๑

เด็กชายมกรพงษ์ รักษาศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๖๒

เด็กชายกีรติ มหาวรรณ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๖๓

เด็กชายขวัญชัย บุญยงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงกัณฐิกา ลุงปน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๕ / ๓๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงรพีพร ไอ่หลง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๖๖

เด็กหญิงมาริษา พรมมาศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๖๗

เด็กหญิงสุพรรณษา กันทตา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๖๘

เด็กชายไชยวัฒน์ บริบูรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงมันฤทัย

่

นาแพร่
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๗๐

เด็กชายสิทธินนท์ บุญเถิง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๗๑

เด็กชายอภิชาติ ไพรพฤกษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงพัชรพร หน่อแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๗๓

เด็กหญิงอนุสรา อุปเสน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๗๔

เด็กหญิงเกศินี ชุคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ จอมงาม
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๗๖

เด็กชายณัฐภาส หน่อแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๗๗

เด็กชายกฤษดา เทพมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๗๘

เด็กชายหลู่ ออต้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๗๙

เด็กหญิงวลัยรัชช์ มูลเมือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๘๐

เด็กหญิงบุษบา ลุงชุ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๘๑

นายปนจิง

่

อุตะมะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๘๒

เด็กชายหลาวเงิน ลุงกอหลิง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงนุช ลุงอ่อง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงคำ ลุงวิ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๘๕

นางสาวหอมลืน ลุงกอหลิง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงศศิมา ทองสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

กลายสุวรรณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๘๘

เด็กชายคมสัน ลุงวิ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๘๙

เด็กชายซือ

้

ลุงหย่า
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๙๐

เด็กชายพีรวัฒน์ อุ่นผม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๙๑

เด็กชายปาง ลุงมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๙๒

เด็กชายพิสิฐ กันทะเปง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงปรียานุช จะอือ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๙๔

นางสาวยอดเหน่ห์ ลุงติยะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงนวล ลุงต๊ะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงหอม นายปาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงอรนภา ลียะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงภัทรพรรณ คำจิง

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๖๙๙

เด็กชายศุภกร สารพัตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๐๐

เด็กชายอาทิตย์ ลุงต๊ะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๐๑

เด็กชายสนธยา แก้วยอดดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๐๒

เด็กหญิงน้องนา สู่หลิง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๐๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน นันตรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๐๔

เด็กชายกิจจา ปนเปยง
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๐๕

เด็กชายภาคิน ทูลอ่อง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๐๖

เด็กชายทูน ลุงหลอย
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๐๗

เด็กชายเฉลิมพล ลุงย่า

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๐๘

เด็กชายปยะพงค์ ลุงวงค์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงกัลยา บุญพันธ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๑๐

เด็กหญิงจิรนันท์ ลุงวงศ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงปยวรรณ ลุงหย่า
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงคำซือ

่

ลุงมู
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงคำอ่อง ลุงกำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๑๔

เด็กหญิงแสงอ่อง ลุงหมอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงหล้าเหย่น ลุงต้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๑๖

เด็กชายธนบูรณ์ ลุงต่า
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๑๗

เด็กชายอธิชา แซ่ย่าง
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๑๘

เด็กหญิงดาวเรือง สู่หลิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงทิราพร ลุงจิกต๊ะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๒๐

เด็กหญิงอู ลุงวิ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๒๑

เด็กชายพัทธพล สายวิสูตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม วัดสระนิคม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๒๒

เด็กชายจรัล ลุงปาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม วัดสระนิคม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงวิชุดา นามจ้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงพนารัตน์ แซ่หลี

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๒๕

เด็กหญิงบงกช โอบการุณ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงกรกนก ษาทุม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงนิยะมล โอ่ลู
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงอรพินท์ อุหล่วย
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา ยาเสน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงธัญญา ยาแสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงจงกลณี มาเยอะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๓๒

เด็กหญิงดลพร เยอเซาะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๓๓

เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๓๔

เด็กหญิงเอ ลุงซู
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๓๕

นางสาวนาแส แสใหม่
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๓๖

นางสาวอรณิชา จะก่า

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๓๗

เด็กหญิงอัครมณี จะแฮ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๓๘

เด็กหญิงนิภา ระบือพนม
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๓๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จะแจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๔๐

เด็กชายชยาพล นายลูน
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๔๑

เด็กชายจักร์กฤษณ์ ทรายคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงทิวาภรณ์ ปราชญ์ปราการ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำปาละ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงสร้อย นายนท
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๔๕

นางสาวพชรกมล เตชะใจ
๑๐/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๔๖

นายวีรชน คลำจีน
๐๑/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๔๗

นายสมคิด ชูวาณิชย์
๐๓/๐๗/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๔๘

นายคำแพง โกสิลารัตน์
๐๓/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๔๙

นางสาวจุฬาลักษณ์ แซ่เฉา
๒๔/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๕๐

นายประสิทธิ

์

อุตเรือน
๒๖/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๕๑

นางนงค์คาล อินทะยศ
๐๘/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๕๒

นายพงษ์เทพ คำรณ
๐๑/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๕๓

นางต้อยติง

่

แสนสุวรรณ์
๒๙/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๕๔

นายสมชาย คำมา
๐๗/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๕๕

นายอภินันท์ ขันแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๕๖

นางดารุณี ศรีเนตร
๑๓/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๕๗

นายธีระยุทธ์ จอมแปลง
๒๙/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๕๘

นางสาวมาลินี อุประติ

๒๔/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๕๙

นางสาวโยธิตา ถาอินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๖๐
นางสาวประกายดาว กุณะจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๖๑

นายภานุพงษ์ ปาวิน
๑๙/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๖๒

นางสาวเจนจิรา สุทธสน
๐๙/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๖๓

นางนิภาพร อ้ายเจริญ
๒๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๖๔

นางสาวรัตติกาล จอมสัก
๐๒/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๖๕

นายนเรศ วิญญา
๒๒/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๖๖

นายคมสันต์ จิงหยี

่

๒๗/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๖๗

นายพิศาล พีระ
๑๙/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๖๘

นางสาวอาทิตย์ติยา แก่นตาคำ
๒๔/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๖๙

นางสาวเม่ยคำ ลุงออ
๐๓/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๗๐

นางสาวกิติยา ทิพย์ปญญา
๑๑/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๗๑

นายอธิพัฒน์ แก้วนวล
๑๒/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๗๒

นายธีระพงษ์ ไชยารักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๗๓

นายเอกชัย เนตรปญญา
๑๒/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๗๔

นายวรรณชัย ใจคำ
๒๔/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๗๕

นางสาวปวีณา บัวระหงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๗๖

นายศุภชัย ชัยมงคล
๓๐/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๗๗

นางสาวหนึงฤทัย

่

วิพันธ์ศาสตร์
๒๐/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๗๘

นางสาวญาณี อินต๊ะ
๑๗/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๗๙

นายพีระพงษ์ แสวงแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๘๐

นายดิษฐพงษ์ สีเมืองไหม

๒๕/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๘๑

นางสาวอมรรัตน์ ชุ่มฝน
๑๒/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๘๒

นายกฤษดา ขันติสุข
๒๔/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๘๓

นางสาวเสาร์แก้ว มาเม้า
๐๒/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๘๔

นางสาววารุณี จันทร์ทะสุข
๑๑/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๘๕

นางสาวสิริพิมล วิมาลา
๒๐/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๘๖

นายธวัชชัย แก้วฟู
๐๖/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๘๗

นายนฤพล ชัยวงค์
๑๐/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๘๘

นายธนาธิป บุญตวย
๒๕/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๘๙

นายจะเดอ จะกา
๐๑/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๙๐

นายจักรี จูงกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๙๑

นางสาวกรภัค เส่งสกุล
๑๓/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๙๒

นางสาววงค์เดือน พรมเสน
๒๕/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๙๓

นางสาวอริศรา อินทรายศ
๑๓/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๙๔

นายณัฎฐชัย ปญญา
๐๒/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๙๕

นางสาวรัตติกาล ใจแหว้น
๒๘/๐๓/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๙๖

นางสาววารี ปอตุ้ย
๒๕/๐๒/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๙๗

เด็กชายชินภัทร ขันแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง วัดคงคาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงอภิรดา ธรรมวงค์
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง วัดคงคาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๗๙๙

เด็กชายพืนเมือง

้

ลุงจอง
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง วัดคงคาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๐๐

เด็กหญิงหมวย ลุงคำ ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง วัดคงคาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๐๑

เด็กหญิงวรรณรี บุญมา ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง วัดคงคาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๐๒

เด็กหญิงหมวย ลุงตี

้

๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง วัดคงคาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๐๓

เด็กชายธีรนัย เทพศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๐๔

เด็กชายธัชพล มาโดน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๐๕

เด็กชายจารึก ลุงติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๐๖

เด็กหญิงสกาวฟา สิงห์ใจ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๐๗

เด็กหญิงสุทธดา บุญทาทิพย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงธัญญภรณ์ เลยเมือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๐๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองขาว
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๑๐

เด็กหญิงพรทิพย์ อ้อเหลือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๑๑

เด็กชายอ่องขิน

่

นายทอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๑๒

เด็กหญิงภัสรา จันทร์เชือแถว

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เด่นจักร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๑๔

เด็กหญิงจันทร์สวย ลุงลัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๑๕

เด็กหญิงนพรัตน์ เข็มแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๑๖

เด็กชายธีรวัจน์ จันทร์ต๊ะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๑๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ศรีกระยอม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๑๘

เด็กชายดุลยณัฐ แสนคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๑๙

เด็กหญิงศศิธร บุตรคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๒๐

เด็กหญิงรัตติกาล นันติน้อย
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงอภิชญา ทาเขียว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงเกวลี มุติมรรคา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงสิรินท์ดา เรือนใสย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๒๔

เด็กหญิงศิรินทร นายสู้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงวิจิตรา ศิริวงค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๒๖

เด็กหญิงอชิรญา ปาละหงษา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๒๗

นางสาวดวงจันทร์ โพธิเวียง

์

๐๙/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๒๘

นางสาวธัญญารัตน์ เจียมจิตร
๑๒/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๒๙

นางสาวรัตติกุล บุญคำ
๑๔/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๓๐

เด็กชายณรงค์ ปนตี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดชัยเกษม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๓๑

เด็กชายภูวดล ขัตสี
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดชัยเกษม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๓๒

เด็กหญิงจิราพา ปญญาวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดชัยเกษม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๓๓

เด็กหญิงเจนจิรา คำวิเศษ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดชัยเกษม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๓๔

เด็กหญิงดาว เซียมราย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดชัยเกษม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๓๕

เด็กชายบุรี ละวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดชัยเกษม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๓๖

เด็กชายศุภศิลป สุภานาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดชัยเกษม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๓๗

เด็กชายชุติพันธ์ เขียววะริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดชัยเกษม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๓๘

เด็กชายสรวิชญ์ วงค์เวียน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดชัยเกษม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๓๙

เด็กหญิงจารุภา นามปอด
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดชัยเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๔๐

เด็กหญิงบัวหอม ลุงยะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดชัยเกษม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๔๑

เด็กหญิงศศิธร กองอารีนทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๔๒

เด็กหญิงจันทร์หอม คำรน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๔๓

เด็กชายก้องภพ กันนะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๔๔

เด็กหญิงจิรัชยา เตจ๊ะภัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงเดือน ลุงวิ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๔๖

เด็กชายอิศวะ โปธิ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๔๗

เด็กชายอุง ปากน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๔๘

เด็กหญิงทรรศนีย์ ลุงน้อย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๔๙

เด็กชายยสินทร ลุงป
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๕๐

นางสาวลูน จอมตา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงแอ ไทยใหญ่
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๕๒

เด็กชายธนกฤต แสนเลิศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๕๓

เด็กชายชยานนท์ สักใหญ่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๕๔

เด็กหญิงแพรวพรรณ คำอ่าย
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๕๕

เด็กหญิงกัญจนา เมืองพานิช
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๕๖

เด็กหญิงธนพร ดวงคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๕๗

เด็กหญิงนำผึง

้

ลุงติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๕๘

เด็กชายรุ่งเจริญ โพธิศรี

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงใหม่ ลุงจาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๖๐

เด็กชายณรงศักดิ

์

ใจหมืน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๖๑

นายกิตติศักดิ

์

อ้ายเจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๖๒

เด็กชายเจษฎา ลุงส่วย
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๖๓

เด็กชายเฉลิมพล ลุงซู่
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง วัดแม่งอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๖๔

เด็กหญิงญาณิศา เอกา
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง วัดแม่งอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๖๕

เด็กชายหยก ลุงพอก้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง วัดแม่งอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๖๖

เด็กชายอรุณ นายเหยิน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง วัดแม่งอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๖๗

เด็กชายชนะสุนทร ใสคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง วัดแม่งอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๖๘

เด็กหญิงอรัญญา ขันทร์เผือก
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง วัดแม่งอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๖๙

เด็กหญิงรมย์นลิน ปนน้อย
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง วัดแม่สูน  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๗๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญสุนธิ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง วัดแม่สูน  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๗๑

เด็กหญิงปนมณี ลุงแกง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง วัดแม่สูน  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๗๒

เด็กชายกฤตยชญ์ ชมภู
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง วัดแม่สูน  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๗๓

เด็กหญิงปวีณา เสือสีนาค

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง วัดแม่สูน  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๗๔

เด็กชายคำกู่ ลุงอ่อง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง วัดแม่สูน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๗๕

เด็กหญิงหอมเคือง ลุงมู
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง วัดแม่สูน  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๗๖

เด็กชายหนุ่ม ลุงกร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๗๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ลุงบุญ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๗๘

เด็กชายสมชาย ลุงมา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๗๙

เด็กหญิงคำอู ลุงยะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๘๐

เด็กชายสิทธิพล ชัยกุมาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๘๑

เด็กหญิงแดง ลุงหลิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๘๒

เด็กหญิงปใหม่ ลุงชู้
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๘๓

เด็กหญิงบน ลุงเลิง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๘๔

เด็กหญิงมลฤดี ลุงอ่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๘๕

เด็กหญิงจารุณี ปาโหย่ง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๘๖

เด็กชายมิน

้

ลุงนวย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๘๗

เด็กชายทูน ปอจำคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๘๘

เด็กหญิงคำทวย จะนุ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๘๙

เด็กชายณรงค์เดช นพณัฐชัยนันท์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๙๐

เด็กชายทองสุข ลุงทุน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๙๑

เด็กชายธาดาพงศ์ วงค์ร้อย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๙๒

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

พิศพรรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงกุลธิดา ลุงซู่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๙๔

เด็กหญิงวารินทิพตร์ ลุงนะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๙๕

เด็กหญิงณัฐธิดา เตจ๊ะกัน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงนิภาวรรณ มหาวงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงอุทุมพร ยาวิชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงจิณณ์จุฑา ศรีดอนชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๘๙๙

เด็กชายพีรพงษ์ จินะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๐๐

เด็กชายกำ ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๐๑

นายณรงค์เดช โชติศรีธนา
๑/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๐๒

นายสิทธิชัย พันธุพิน
๒๔/๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๐๓

เด็กชายกฤตเมธ จันทร์อ้าย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๐๔

เด็กชายจักริน จันทร์ตา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๐๕

เด็กชายจิรพงษ์ มูลวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๐๖

เด็กชายจิระวัฒน์ แก้วยะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๐๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ ปนแสน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๐๘

เด็กหญิงกัญจนพร ชัยลังกา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๐๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เขือนแก้ว

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๑๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา ปนคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๑๑

เด็กหญิงกุลธิดา จองสาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๑๒

เด็กหญิงขิน

่

พลอยมู
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงคัคน ญานะวงศ์ษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๑๔

นางสาวคำส่วย ลุงกาน
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๑๕

เด็กหญิงน้องคิด ลุงมู
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๑๖

เด็กหญิงชุณห์พิมาณ บรรเลง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงณัฐนิชา ธรรมขัน
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๑๘
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

หล้าสุรินทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๑๙

เด็กหญิงธัญญาศิริ ขันทะกิจ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๒๐

เด็กหญิงธัญภา คำตุ้ย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๒๑

เด็กหญิงธารทิพย์ บุญมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงอารยา พรมขาว
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๒๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรชุมภู
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๒๔

เด็กหญิงนรินธร วงค์คม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงนวพร สลาดถา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๒๖

เด็กหญิงนันท์ภัส แซ่ควง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๒๗

เด็กชายนราดร ขัติยะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๒๘

เด็กชายนาวิน ยานะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๒๙

เด็กชายปฏิยุทธ์ ยาวิสาศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๓๐

เด็กชายปรัชญา ตันพิงค์

๋

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงปาณิศา เงินอินต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๓๒

เด็กหญิงพรทิพย์ แซ่ห่อ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๓๓

เด็กชายภานุกร แสนพอ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๓๔

เด็กชายภูผา ยอดคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๓๕

นายมอญ ลุงต๊ะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๓๖

เด็กชายรัตน์พล ลังกาวงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๓๗

เด็กชายวรชัย ลุงคิดละ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๓๘

เด็กหญิงมลฤทัย ปานจิง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๓๙

เด็กหญิงมิงกมล

่

ทองนู

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๔๐

เด็กหญิงรัตนพร แซ่ลิม

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๔๑

เด็กหญิงราเมย์ ลุงถาก
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๔๒

เด็กหญิงวรรณวิภา เพ็ญไธสง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๔๓

เด็กหญิงวิจิตตา อุดมลาภ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๔๔

เด็กชายวิชัย เมือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๔๕

เด็กหญิงศรีวัลลภา วรรณดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๔๖

เด็กหญิงศิริวิชชา ตาเมือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงสิริกร จะแสง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงสุขคนึง ฝนหล้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศักดิดำรงศรี

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๕๐

เด็กชายวัชรินทร์ อุ่นบ้าน
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๕๑

เด็กชายสมชาติ ลุงจาย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๕๒

นายหล่อ ลุงยะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๕๓

เด็กชายอาทิตย์ ลุงส่วย
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๕๔

เด็กหญิงสิรินทร์ยา จันทร์ทิพย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๕๕

เด็กหญิงหมอแสง ลุงหนันตอ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงหอม พลอยมู
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๕๗

เด็กหญิงอภิรดี ลุงจ่าม
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงอรพรรณ สุภารัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงอาลี แซ่หลี

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงอำภาพร ลุงต่า
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ ศรีบุญเรือง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๖๒

เด็กหญิงฐานิดา ทองใจ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๖๓

เด็กชายณัฐวรรธน์ ฉินนานนท์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงวรนุช นายลือ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๖๕

เด็กหญิงศภินยา เก่งกาจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๖๖

เด็กหญิงศิรณา ล่องลาย
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๖๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ แสงคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๖๘

นางสาวสารภี กันนะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงขันทอง ธรรมเต็ม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงนันทิชา อังเรขพาณิชย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๗๑

เด็กชายสมพงษ์ นายจาย
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๗๒

เด็กชายธีรเทพ โรหิตเสถียร
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงออน ลุงจิต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๗๔

เด็กชายชำนาญ บุญหอม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เมืองอินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๗๖

เด็กหญิงจันทร์ไทย นายดำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงจินตนา ลุงทอน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๗๘

เด็กหญิงจิราวรรณ ระวังเวียง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนวงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๘๐

เด็กหญิงณัฐริณีย์ พองาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๘๑

เด็กหญิงที ปากน้อย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๘๒

นายไท ลุงติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๘๓

เด็กชายไทย ลุงคำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๘๔

เด็กชายธนเดช คำเขียว
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๘๕

เด็กหญิงธนภรณ์ วงศ์ใหญ่
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงธนัทพร เรือนมอย
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๘๗

นางสาวนณิชารีย์ ลายแสง
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงนฤสรณ์ แซ่พ่าน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๘๙

เด็กหญิงนัทธมน จันทร์รูชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๙๐

เด็กชายนันทวัฒน์ ขัติยา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๙๑

เด็กหญิงนันทัชพร ต่อวิญญา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงนามี จะโต๊ะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๙๓

เด็กชายบุญช่วย ลุงติ

๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๙๔

เด็กชายปรมัตถ์ โอ่ลู
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงปยพร เตจ๊ะแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๙๖

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

มาแนม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงแพรววริน เชียงราย
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงภัณฑิรา คำมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงศศิธร แก้วมา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๐๐
เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์ สุวิมล

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงหญิง ลุงจิต๊ะ

๊

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๐๒

เด็กชายอนิวัต ชัยชมภู

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๐๓

เด็กชายอนุชา ไชยวงค์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงอริศรา ไชยะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงณิชนันท์ ใจคำมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงธนาพร โพธิระ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงวารุณี แซ่ย่าง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงนรากรณ์ จันตาวงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ มาโดน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๑๐
เด็กหญิงกรณ์กาญจน์ ภัทร์ธีระชุลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๑๑

เด็กหญิงกัลยาณี ธงกระโทก

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๑๒

นางสาวคนึงนิตย์ คำอ้าย
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงจันทร์ทนีย์ อ่อนจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงจิตสุภา ลุงวิ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๕ / ๓๖๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงจีราพรรณ์ จองเงิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงชนากานต์ มุนิล
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๑๗

เด็กหญิงชนาภา ชะหมู่
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงฐิตามร กันทะนะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๑๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ พรมแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๒๐

นางสาวณัฐณิชา ธรรมเฮิง
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เรือนแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงณัทนันทน์ สุทธิเชาวานันท์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๒๓

เด็กชายเดือนคำ ลุงซุ่
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงติง

่

บุญน่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๒๕

เด็กชายธีรดนย์
โสภณอัมพรวัฒน์ ๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๒๖

เด็กชายธีรเทพ นันตา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๒๗

เด็กชายธีรภัทร เสารัตนไพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงนงนุช แสนลี

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๒๙

นายนพวิทย์ จองแสง
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๓๐

เด็กหญิงนรมน สุวรรณวัฒน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๓๑

เด็กหญิงนวลคำ ลุงส่วย
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๓๒

เด็กหญิงนันทิชา เปงนา
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๓๓

เด็กหญิงนิษก์นิภา บุณฑาทิพย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๓๔

เด็กหญิงเนติมา อุ่นมหาวรรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๓๕

เด็กชายปฏิภาน โสนนอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงปยภร พวงมะลิวัลย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๓๗

เด็กชายเปง สายฝน
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๓๘

เด็กชายพรชัย ขันธรักษา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๓๙

เด็กหญิงพรชิตา น้อยนันติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๔๐

เด็กหญิงพิมพินันท์ จันทร์ต๊ะนิตย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๔๑

เด็กชายภัทรกร สุจดา
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๔๒

เด็กหญิงมินรภา ตอรบรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๔๓

เด็กชายรณกร วงค์ต่อม
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๔๔

เด็กหญิงรัศมี เหล่าเฉิน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๔๕

เด็กชายฤทธิพล วาหลิง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงลลิตา นพบาล

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๔๗

เด็กชายวรพงค์ วงค์ไทย
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๔๘

เด็กหญิงวีรยา ลุงทุน
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๔๙

เด็กหญิงศรันยา ซือผ่า
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๕๐

เด็กหญิงศศิวิมล ไคร้อุดม
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงศิริวิมล ลุงวิ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๕๒

นางสาวศิริวิมล ปนตาเปย
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงศุภนิดา ยีพงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๕๔

นางสาวสมพร นามเจริญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๕๕

นายสมศักดิ

์

แก้วคำสาย
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๕๖

นางสาวส่วยจิง

่

ลุงถาก
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๕๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชมภูรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๕๘

เด็กชายสิรวิชญ์ บุญมาก
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๕๙

เด็กหญิงสิรินภา คำพวง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๖๐

เด็กชายสุกิจ แซ่ลี
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๖๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

แซ่แจ๋ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๖๓

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ศรีปญญา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๖๔

เด็กชายอดทน ยาเขต
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงอนุธิดา จันติบ

๋ ๊

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๖๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ พงศ์อนุรักษ์ภูมิ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๖๗

เด็กชายอรรถพล ลบทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๖๘

นางสาวอรอุมา ตุ้มจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๖๙

นางสาวอ่อง ปอจำคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๗๐

เด็กหญิงอังคณา หมันแสง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๗๑ เด็กหญิงอังคณาลักษณ์
นวลสนิท

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงอารยา เทพแพง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๗๓

เด็กหญิงอารียา วังใหม่
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๗๔

เด็กชายเอกพงษ์ สมพร
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๗๕

เด็กชายเอกรัตน์ บุญทา
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๗๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ บังคมเนตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๗๗

นางสาววาสนา ลุงเฮือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๗๘

เด็กชายดีพร้อม คุณา
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๗๙

นางสาวสุดารัตน์ แซ่หมี

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๘๐

เด็กชายจักรภพ สายสุภา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๘๑

เด็กชายจักรภัค สายสุภา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๘๒

เด็กหญิงสุภาลักษณ์ สร้อยคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๘๓

เด็กหญิงอีหล้า ลุงหลู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๘๔

นางสาวกัลยาณี ศรีทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๘๕

นางสาวจิรนันทร์ อินต๊ะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๘๖

นางสาวจิราภรณ์ บุญเลิศอนันต์
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๘๗

นายเจนณรงค์ งูใหญ่
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๘๘

นางสาวณัฐภรณ์ พูลจา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๘๙

นายธีรนันท์ สมบูรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๙๐

นายนราธิป จันต๊ะโสภา
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๙๑

นางสาวบัวชมพู สิงห์แก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๙๒

นางสาวพรทิวา จันทร์เขียว
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๙๓

นายสาคเรศ เรือนใจ
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๙๔

นางสาวลีลาวดี บุญศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๙๕

นางสาวสิริพร บุญสี

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๙๖

นางสาวสุทธิดา ปญญาเจริญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๙๗

นายอภิวรรธน์ กุลดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๙๘

นางสาวอมรรัตน์ หน่อแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๐๙๙

นางสาวอัญชณา ไชยวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๐๐

นางสาวฉายนำผึง

้

ลุงต๊ะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๐๑

นางสาวอารียา อินเหล็ง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๐๒

นางสาวคำซึ ลุงสาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๐๓

นายนันทิพัฒน์ มะโนนันท์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๐๔

นางสาวพิชญธิดา หยกจุฑา
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๐๕

นายณัฐวุฒิ วงค์ตา
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๐๖

นายสมชาย แซ่หมี

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๐๗

นายอมรเทพ ชัยเสน
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๐๘

นายชัชพงษ์ สติภา
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๐๙

นายชินดนัย กู่คำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๑๐

นายนนทวัฒน์ กันทะวงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๑๑

นายสงกรานต์ จะฟะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๑๒

นายฐิติพงษ์ ปญญากุล
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๑๓

นายณัฐพงษ์ เพียรกิจพงษ์ไพร
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๑๔

นายพงค์เพชร เทวตา
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๑๕

นายพฤหัส แซ่พ่าน
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๑๖

นายพิชัยยุทธ รังษี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๑๗

นายยุทธศักดิ

์

วิจ่าหลิง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๑๘

นายวรวุฒิ นุเกล
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๑๙

นางสาวกลินผกา

่

ยีลังกา

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๒๐

นางสาวชลธิชา ยีปว
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๒๑

นางสาวณัฐธิดา เสาริเดช
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๒๒

นางสาวธนภรณ์ แซ่ลี

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๒๓

นางสาวปราณทิพย์ แสงผึง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๒๔

นางสาวพนิดา แก้วเมือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๒๕

นางสาวแพรวพรรณ เบียงแล่
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๒๖

นางสาวฟารุ่ง งิวต๊ะ

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๒๗

นางสาวศิลาพร ปนแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๒๘

นางสาวอมรรัตน์ ไคร้อุดม
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๒๙

นางสาวกนกวรรณ สาระจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๓๐

นางสาวกรรณิการ์ อายี
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๓๑

นางสาวกัญญวีร์ จันทิมา
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๓๒

นางสาวกุลสตรี ปูยอ
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๓๓

นางสาวจริยา พิมลสมบัติกิจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๓๔

นางสาวจิตสุภา สมบูรณ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๓๕

นางสาวจุฑามาศ ติงสกุลไพโรจน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๓๖

นางสาวจุฑามาศ เพียงแร่
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๓๗

นางสาวชรินรัตน์ สิมมา
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๓๘

นางสาวซือ

่

ลุงต๊ะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๓๙

นางสาวทิพย์ นายคำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๔๐

นางสาวพัชรีภรณ์ มาจ๊ะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๔๑

นางสาวยุพารัตน์ แซ่หว่าง
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๔๒

นางสาวรัตนศรี เกตุแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๔๓

นางสาวลัดดาวัลย์ บุญธรรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๔๔

นางสาววรรณภา จินาเรือง
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๔๕

นางสาววรินธร คันธแสนยศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๔๖

นางสาววาสนา แสงเมือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๔๗

นางสาววิริยาภรณ์ สุขแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๔๘

นางสาวศยามล ตันธิมา

๋

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๔๙

นางสาวสองเมือง แก้วทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๕๐

นางสาวสุจินดา วรพงษ์ศิริกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๕๑

นางสาวหมีเปยะ

่

เยซอ
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๕๒

นางสาวหยีเฟง แซ่ว่าง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๕๓

นางสาวอ่อน ปญญา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๕๔

นางสาวอัมพร ตรงซอน
๒๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๕๕

นางสาวกอบกุล สินสะชาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๕๖

นางสาวขวัญพร ใหม่ดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๕๗

นางสาวคนึงนิตย์ ไส่ไอ่
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๕๘

นางสาวคำอิง

่

ลุงมุ้ง
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๕๙

นางสาวงามสิริ แซ่เต้น
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๖๐

นางสาวจาเหม่ย แซ่หล่อ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๖๑

นางสาวจิดาพร แซ่หล่อ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๖๒

นางสาวชเอม ลุงต้า
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๖๓

นางสาวชุติมา แซ่เจ๋า
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๖๔

นางสาวโชติกา นันตา
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๖๕

นางสาวณัชชา ทิพทา
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๖๖

นางสาวณัฐณิชา แซ่หวาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๖๗

นางสาวนาแล จะแฮ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๖๘

นางสาวณัฐพร โปธิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๖๙

นางสาวณิชา แซ่ลี

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๗๐

นางสาวณิชากร จะวะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๗๑

นางสาวต้าฟาง แซ่ลี

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๗๒

นางสาวแทน แสงสังวาร
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๗๓

นางสาวธณัฐชา สุคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๗๔

นางสาวธนัชพร อินทะรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๗๕

นางสาวนัดดา เลาเสอ
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๗๖

นางสาวนิภากร หอมสกุลขจร
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๗๗

นางสาวนิยดา ปญญาธร
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๗๘

นางสาวนุชนาฎ ปนโย
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๗๙

นางสาวบูหน่อ เชอมือ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๘๐

นางสาวปรารถนา จุมปามณี
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๘๑

นางสาวธีรดา ใจแน่น

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๘๒

นางสาวผล ละปาน
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๘๓

นางสาวพิมพา ยอดธง
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๘๔

นางสาวพิสชา ฉายประภาศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๘๕

นางสาวพิสินี ฉายประภาศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๘๖

นางสาวมนัสนันท์ สารบรูณ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๘๗

นางสาวมยุริน แซ่ออ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๘๘

นางสาวเมียะอู

๊

คำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๘๙

นางสาวรดา
ไม่ปรากฏนามสกุล ๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๙๐

นางสาวรวิพร บุญผ่อง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๙๑

นางสาวลักขณา แซ่หลี

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๙๒

นางสาวลักษณ์ขิกา ไยบัญฑิตย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๙๓

นางสาววราภรณ์ แซ่ห่วง
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๙๔

นางสาววิภาดา แซ่หย่าง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๙๕

นางสาววิลาสินี แซ่หลิว
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๙๖

นางสาวศรินยา มโนวร
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๙๗

นางสาวสาลี

่

เบียงแล่
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๙๘

นางสาวสุเนตรา ศรีรักษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๑๙๙

นางสาวสุพรรษา อัจจิมาเสรีกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๐๐

นางสาวสพิชญา ชมสวรรค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๐๑

นางสาวแสงวัน ลุงออ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๐๒

นางสาวแสงอ่อน ลุงกอน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๐๓

นางสาวอำพร ปนคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๐๔

นางสาวอุสรา แซ่เฉ่า
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๐๕

นางสาวสายใจ อบสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๐๖

นางสาวกาญจนา ศรีสอาด
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๐๗

นายจีระศักดิ

์

ริยะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๐๘

นายชลสิทธิ

์

ใจสูง
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๐๙

นายณัฐ ลุงซุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๑๐

นายณัฐวัฒน์ บุญตัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๑๑

นางสาวธนาภรณ์ นวลศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๑๒

นางสาวธัญสินี วงค์ฟู
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๑๓

นายนพดล เงาใส
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๑๔

นางสาวนรมน ใหแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๑๕

นางสาวนิราภร สอนปนติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๑๖

นายปฏิญญา แจ่มเงิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๑๗

นางสาวปยธิดา เปงปาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๑๘

นางสาวปยธิดา จันติบ

๋ ๊

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๑๙

นางสาวผูก นันต๊ะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๒๐

นายพร้อมพงค์ แสนย่าง
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๒๑

นายพุฒิพงศ์ มีตน

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๒๒

นายภัทรวรินทร์ ปนตา

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๒๓

นางสาวมนปริยา วรกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๒๔

นายยศพันธ์ แซ่จาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๒๕

นางสาวเรณุกา นันตาราม
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๒๖

นางสาววรรณนิษา สร้อยวัน
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๒๗

นางสาววศิกา จันทร์คำมี
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๒๘

นางสาววิราชินี ชาติชนะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๒๙

นายศตวรรษ ยอดดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๓๐

นางสาวศศิประภา อุ่นต๊ะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๓๑

นางสาวสุดกัณฐ์มณี จีนชาวสวน
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๓๒

นางสาวโสธยา สุยะใหญ่
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๓๓

นางสาวอภิญญา ดวงกาศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๓๔

นางสาวอาทิตยา ชัยกันทา
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๓๕
นางสาวกรองกาญจน์ แสนผาบ

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๓๖

นายทักษิณ มหาพรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๓๗

นางสาวจรรจิรา ดวงดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๓๘

นายธีรนันทน์ จันทรา
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๓๙

นางสาวณัฐทริการ์ คงแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๔๐

นางสาวอังคณา นามวงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๔๑

นางสาววาสนา ปตตาละคะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๔๒

นายกณิศ สุวรรณ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๔๓

นางสาวกนกวรรณ เตียนคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๔๔

นายกันตพงศ์ นิลคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๔๕

นางสาวเงิน ลุงเลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๔๖

นางสาวจันทร์จิรา มังมีสกุลทอง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๔๗

นางสาวจันทิมา อุมา
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๔๘

นางสาวจันทิรา กันธา
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๔๙

นายจิตต์ ปญญา
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๕๐

นางสาวเจนจิรา ผลเอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๕๑

นายฉัตรมงคล วันพระศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๕๒

นางสาวชนากานต์ แซ่ฉ่า
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๕๓

นายชัยพัฒน์ ปนหย่า
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๕๔

นางสาวญาณิกา จะลอ
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๕๕

นายณฐกร คุณา
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๕๖

นายณัฐพงษ์ นายแดง
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๕๗

นางสาวดาว ซอจิง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๕๘

นายเมธาสิทธิ

์

บุญใส
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๕๙

นางสาวธิดา ชูใจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๖๐
นางสาวนนทกาญจน์ พานพิศุทธ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๖๑

นางสาวนพกานต์ นายหงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๖๒

นางสาวนรมน ไทยใหญ่
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๖๓

นางสาวนันท์นภัส อุตตมะติง
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๖๔

นางสาวนิชนิภา จำปา
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๖๕

นางสาวนิตยา แซ่หย่าง
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๖๖

นายประพันธ์ นายตุง
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๖๗

นางสาวปราณี แซ่ฟาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๖๘

นางสาวปราณี แซ่เกา
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๖๙

นายพงศกร ลุงสอน
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๗๐

นายพงษ์นรินทร์ วงศ์ลังกา
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๗๑

นางสาวพรพรรรณ แซ่พ่าน
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๗๒

นายพลากร วิจารณ์ปรีชา
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๗๓

นางสาวพัชรี ปนตา
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๗๔

นายพันธวัช แซ่จัง
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๗๕

นางสาวพิมพิกา คำซอ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๗๖

นางสาวไพริณ ประวัติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๗๗

นางสาวมัณฑิตา ปญญาสิทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๗๘

นายเมธาวัฒน์ ปญญาคง
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๗๙

นายรณกฤต เรือนมณี
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๘๐

นางสาวราตรี สมสงวน
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๘๑

นางสาวรุ่งอรุณ โมรีชาติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๘๒

นายลูนคำ หมอกใส
๒๗/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๘๓

นางสาววณิชยา อูบคำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๘๔

นางสาววราภรณ์ ปองเพ็ชร

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๘๕

นายศตวรรษ แซ่หลี

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๘๖

นางสาวสรัลรัตน์ จันทร์ทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๘๗

นายศักดา เจริญพร
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๘๘

นายศิลปน สาลี
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๘๙

นางสาวศิวาภร ขินหม่าเอ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๙๐

นายสันติ เมืองขุนทด
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๙๑

นางสาวสามคำ ลุงแรง
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๙๒

นางสาวสุกาญดา พานจรัสแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๙๓

นางสาวสุทธิกานต์ สมราช
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๙๔

นางสาวสุธิดา คำอินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๙๕

นายสุรชาติ จะนู
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๙๖

นางสาวหอม ปอกะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๙๗

นางสาวอนัญญา เมธิชัยธัชนนท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๙๘

นางสาวอรวรรณ พานเรือง
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๒๙๙

นางสาวอลิษา บุญสาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๐๐

นางสาวอัมพร แซ่ย่าง
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๐๑

นายอัศวิน ปนตา
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๐๒

นางสาวอาทิตยา เตจ๊ะแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๐๓

นางสาวอารียา กิติวงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๐๔

นางสาวอำพร ทรายมูล

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๐๕

นางสาวมยุลิน มาลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๐๖

นายสุวัฒน์ แซ่เล้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๐๗

นางสาววรางคณา กลินศรีสุข

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๐๘

นางสาวลัดดา รุ่งวุฒิโรจน์
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๐๙
นางสาวอนงค์ประภา สาลี

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๑๐

นางสาวสุธีรัตน์ สุอินทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๑๑

นางสาวกันต์ฤทัย ทาแจ่ม
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๑๒

นายนัฐพงษ์ อ้ายวัน
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๑๓

นางสาวธนัยพร ต๊ะปา
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๑๔

นายปณิธาน วงค์ตา
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๑๕

นางสาวพวงพลอย นายหน้า
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๑๖

เด็กชายถิรวัฒน์ เตชวงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงสายนำผึง

้

คุณะแหม่ง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงกันติชา ยองคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๑๙

เด็กชายศิรัสพล ชัยนา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๒๐

เด็กชายภานุวิชญ์ มณีขัติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๒๑

เด็กชายภคิน อริยจรัสธนกิจ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๒๒

เด็กชายวีระยุทธ อินชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงญาณิศา วิทยเวทานนท์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงรุ่งนภา รัตนัง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงศกุนิชญ์ ดีฝน
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๒๖

เด็กหญิงธนาภา อะตะมะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๒๗

เด็กชายชาญณรงค์ คำอ้าย
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๒๘

เด็กชายรัชชานนท์ ทองคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงจีรภัทร ใจตรง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงรินรดา คำภีระ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๓๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กัญญา
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๓๒

เด็กชายวรัญู อุดม
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงธนวรรณ คำปลอม
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๓๔

เด็กชายธวัชชัย สายโนกาศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๓๕

เด็กชายภัทรพล แซ่เจียง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๓๖

เด็กชายธีรวัฒน์ แซ่ซือ

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๓๗

เด็กหญิงพรรณภัทร คำวินิจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๓๘

เด็กหญิงกรกช นาคสวน
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๓๙

เด็กหญิงณัฐชยา แสวงแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงสิริมาตา เหล็กใหญ่
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๔๑

เด็กหญิงสุนิชชา คำมา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๔๒

เด็กหญิงกัลย์ธีรา พีรวรรธนเมธาวี
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงพัชราภา พันธ์ทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๔๔

เด็กหญิงกนกนาฎ ปนคำปน
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๔๕

เด็กชายอนุรักษ์ ลบทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๔๖

เด็กหญิงศศิญาดา ตาละพิงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๔๗

เด็กหญิงอภิรดา ธรรมสุทธิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๔๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

วงศ์เครา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงวิลัยภรณ์ ถาวร
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงณัชชารีย์ สมจิตต์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๕๑

เด็กหญิงอาภาภรณ์ คำนาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงพลอยทิพย์ นุอ่อน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงพรพรรณา นิธิธนศักดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ชัยมงคล
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๕๕

นายสงกรานต์ แสนใจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๕๖

เด็กชายมิงศิษฐ์

่

โรจน์ธนสุทธิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๕๗

เด็กหญิงธันย์ชนก รัตนเลิศตระกูล
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๕๘

เด็กชายชนินทร์ ไพศาลพนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๕๙

นางสาวสิรีธร แสงระวิ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๖๐

นางสาวศศิตา ลำพูนพงศ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๖๑

นายไชยมงคล กองแสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๖๒

เด็กชายกรกฏ หวังจองกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๖๓

นางสาวอาบู พุฒิไพรสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๖๔

เด็กหญิงดวงกมล ใจหลวง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๖๕

เด็กหญิงพุตตาล สังสัมฤทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๖๖

เด็กหญิงอทิตยา แก้วชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๖๗

นายนนทกานต์ อินซอน
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงศิริพร แซ่หวัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงโยษิตา บริวรรตวงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๗๐

เด็กหญิงอริสรา มหานิล
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๗๑

เด็กหญิงอริสา จำรูญพืช
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๗๒

เด็กหญิงฟาประทาน มาตมูล
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๗๓

เด็กหญิงวารุจี สุขวันดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๗๔

เด็กหญิงกุลวดี ตังเจริญยิงยงค์

้ ่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๗๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิเวียง

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๗๖

เด็กชายกนกพล เลิศมงคลชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๗๗

นางสาวระวิวัลย์ เต๋โจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๗๘

นายนนทกร มะลิซ้อน
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๗๙

นางสาวพิมลพรรณ ตังพงษ์

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๘๐

นางสาววศินี แซ่ลี

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๘๑

นางสาวศุภานันท์ แซ่ลี

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๘๒

นางสาวจิระประภา ริมทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๘๓

นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่ฉ่า

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๘๔

นางสาวจิณณมัย แซ่หลี

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๘๕

นางสาวญาณิน แซ่เจ๋า
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๘๖

นายณัฐกานต์ แซ่ย่าง
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๘๗

นางสาวพรชนัน แซ่หว่าง
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๘๘

นางสาวนภาพร รับรู้
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๘๙

นางสาวพิมพ์อัปสร คำชืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๙๐

นายอนุชาติ พาเรือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๙๑

นางสาวลักษิกา เลา
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๙๒

นางสาวอารียา เทียนช้าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๙๓

นายวรวุฒิ เลาแก

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๙๔

นางสาวสุกัลยา ต๋วน

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๙๕

นายสุชาคีย์ จะนู
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๙๖

นางสาวสุดาพร จะพือ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๙๗

นางสาวสุดาวรรณ ศรีแสงใส
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๙๘

นางสาวศุภารัก จันทรโครต
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๓๙๙

นายสุรชัย แซ่ห่อ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๐๐

นางสาวศิริพร แซ่หลี

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๐๑

นายเพิมสกุล

่

ยาธัญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๐๒

เด็กหญิงผกามาศ เหล่าเฉิน

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๐๓

เด็กชายภานุวัฒน์ สีแก้ววงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๐๔

เด็กชายจิรวัฒน์ กันธะวงค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา คำสาย
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๐๖

เด็กหญิงวราลักษณ์ ร้อยหมืน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงชลธิชา ธรรมศิลป
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๐๘

เด็กหญิงลิซ่า ลุงลน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๐๙

เด็กหญิงวริษา เลาจาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๑๐

เด็กหญิงสุชาวดี นาคสนธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๑๑

เด็กหญิงอรปรียา ลุงโปงยะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๑๒

เด็กหญิงชลธิชา ลุงซือ

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๑๓

เด็กชายศุภกร กันธะวงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๑๔

เด็กชายธวัชชัย ต้นธรรม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ กันทะวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๑๖

เด็กหญิงอาภัสรา ยาวิชัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงชลธิชา สุทธิสุรินทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงกนกจันทร์ ลุงติ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๑๙

เด็กชายปฏิภาณ จันทร์คำมี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๒๐

นายกฤษดา มาตรวชิระ
๐๖/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๒๑

นางสาวสุภาพร ศุภชัยทิวารัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงญาณี แซ่อึง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาแดง วัดสันดินแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๒๓

เด็กหญิงนันทิกา อนันตวิศิษฎ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาแดง วัดสันดินแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๒๔

เด็กหญิงแสงหลู่ ลุงปอย
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาแดง วัดสันดินแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๒๕

เด็กชายสุชาติ เชียงราย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาแดง วัดสันดินแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงเจนจิรา ลุงปอก
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาแดง วัดสันดินแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๒๗

เด็กชายมิน

้

ลุงต๊ะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาแดง วัดสันดินแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๒๘

นางรุ่งนภา กันทะศร

๒๘/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านสันปาแดง วัดสันดินแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๒๙

นางสาวสุภาณี หมีคำ
๑๕/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านสันปาแดง วัดสันดินแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๓๐

เด็กหญิงปนมุก มะโนวร
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงสายรุ้ง ลุงคำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๓๒

เด็กชายวสันต์ รอดจิตต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๓๓

เด็กชายวัศพล นายอ่อง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงนิภาวรรณ โพธิเสริมศิริ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงกันตินันท์ มะกอแด
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๓๖

เด็กหญิงจาม ละวัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เหล้าหวาน
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๓๘

เด็กหญิงธัญญพัณณ์ ณ วารี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๓๙

เด็กหญิงธัญชนก ลุงหมัน

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ลุงต๋า
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๔๑

เด็กหญิงเมธาพร นาโจ๊ะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงนำฝน ลุงติ

๊

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงภัทธริดา ลุงคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงชลธิชา แสงแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๔๕

เด็กหญิงฉันท์ชนก ผลจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๔๖

เด็กหญิงสุดธิดา ปากน้อย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๔๗

เด็กชายพืนเมือง

้

ลุงจะหริง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๔๘

เด็กชายอินธิพัทธ์ อินทะพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๔๙

เด็กชายเอกภพ ลุงต๊ะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๕๐

เด็กชายเฉลิมชัย จุงจาย
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๕๑

เด็กชายโจ ลุงติมะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๕๒
เด็กหญิงพันธกาญจน์ สุขบำรุง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ คำสาย
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ถาวร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๕๕

เด็กหญิงตามน ลุงแดง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๕๖

เด็กหญิงอุไร ลุงวิซะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๕๗

เด็กหญิงญาณิศา ละอ่อง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงไพรินทร์ ปูหมอก
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงณัชชา ลุงพัด

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๖๐

เด็กชายสันติ ใจงาม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงแสงเดือน ลุงออ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงศุภวรรณ หาญเอียม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๖๓

เด็กชายคูน เจ้าเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๖๔

เด็กชายบุญศิริ แซ่หยัง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงแสงเดือน ลุงหลิง

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๖๖

เด็กหญิงนุชนาถ ปากน้อย
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๖๗

เด็กชายสมเพชร ลุงหน่อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๖๘

เด็กหญิงภภัสสร อุ่นระโลม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๖๙

เด็กชายณัฐพงษ์ อุประกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๗๐

เด็กหญิงพรชนิตร์ แซ่เท้า
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดเขือนผาก

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๗๑

เด็กชายปาง ลุงหล้า
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดเขือนผาก

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๗๒

เด็กหญิงรักศิณา ยีจาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดถำดอกคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงสุรภา คำผง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดถำดอกคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๗๔

เด็กหญิงพัชราพร ก่าคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดถำดอกคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๗๕

เด็กหญิงพาขวัญ แสง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดถำดอกคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๗๖

เด็กหญิงเดือน ลุงเหอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดถำดอกคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๗๗

เด็กชายธีรโชติ ลุงนัด
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดถำดอกคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๗๘

เด็กหญิงปนออน ไม่มีชือสกุล

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดถำดอกคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๗๙

เด็กชายฐิติกร สิงห์ตา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดถำดอกคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๘๐

เด็กชายส่วยคำ จันตา
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดถำดอกคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๘๑

เด็กหญิงณัฐิชา สมเพราะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดถำดอกคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๘๒

เด็กชายนรภัทร ศิริคำ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเกียง

๋

วัดท่ามะเกียง

๋

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๘๓

เด็กหญิงชิดชนก ดวงดอก
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเกียง

๋

วัดท่ามะเกียง

๋

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๘๔

เด็กหญิงปรัสรา ศรีวิชัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเกียง

๋

วัดท่ามะเกียง

๋

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๘๕

เด็กหญิงอาอิกะ โมริ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเกียง

๋

วัดท่ามะเกียง

๋

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงชนัญธิดา พรมติบ

๊

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๘๗
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

แก้วธิ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๘๘

เด็กชายกุลวัฒน์ สายแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงวิชญาพร พรมเสน
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๙๐

เด็กชายฐานันดร คำมาเรือน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๙๑

เด็กหญิงกุลรัตน์ จะแล
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๙๒

เด็กหญิงฐิตินันท์ กันวะนา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๙๓

เด็กชายปยะเนตร ทะมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๙๔

เด็กชายกิตติพงษ์ ใจสอน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๙๕

เด็กชายกฤษกร พันธ์วงค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๙๖

เด็กชายฉัตรชัย คาวี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงฉัตรนภา วงษ์ปา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๙๘

เด็กชายภูบดี มณียะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๔๙๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เขือนคำ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๐๐

เด็กหญิงวราสินี อินทรกำแหง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงเบญจพร ธนชัยวิทย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๐๒

เด็กหญิงวิชญาพร แสงวงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๐๓

เด็กหญิงธรรญชนก ใจคำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๐๔

เด็กหญิงพรนภัส เตชะอุดมศักดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๐๕

เด็กหญิงณิชนันทน์ เลามิ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๐๖

เด็กหญิงอสมาภรณ์ สุรอังกูร
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๐๗

เด็กชายธีรภัทร์ ใจเด็ด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๐๘

เด็กชายเขมราฐ สุขศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงนารีลักษณ์ ยะวรรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๑๐

เด็กชายสหรัฐ สุขแสน
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๑๑

เด็กหญิงมนัญญา ไชยกิจ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๑๒

เด็กหญิงบุณฑริกา ขันตี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๑๓

เด็กชายอลงกรณ์ ตาดวง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๑๔

เด็กชายวชิรวิทย์ ทองคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงณัฐชา จะพือ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุทะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๑๗

เด็กหญิงศศิประภา เพราะสกุลสิทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๑๘

เด็กหญิงสุพิชชา วรรณกูล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๑๙

เด็กชายศุภกร โกมด
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๒๐

เด็กหญิงพิมพินันท์ ทองคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๒๑

เด็กหญิงสุทธิดา ตามิ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงขวัญชนก อุ่นคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงนันทิดา จะฟะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๒๔

เด็กหญิงวรฤทัย ผึงพิพัฒน์

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา อาภา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๒๖

เด็กชายพงศกร จันทร์แดง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๒๗

เด็กชายวรเมธ สีหมี

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๒๘

เด็กหญิงปาณิศา ใจบุญมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๒๙

เด็กหญิงภัณทิรา ปนตา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๓๐

เด็กหญิงศศิธร สิงห์แก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๓๑

นางสาวอาเชอ แยซอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๓๒

เด็กหญิงพิมพร มูลเมือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๓๓

เด็กหญิงทิพรดา ยาคุณดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๓๔

นายกานภวินท์ แก้วใส
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๓๕

นายภูพิงค์ บุญเปยง
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๓๖

นายจักรพงษ์ ปาคำน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๓๗

นายมานะ มีแหล่กู่
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๓๘

นายอนุพงศ์ ทวีอภิรดีมุกดา
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๓๙

นางสาวสุพรรษา เจริญศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๔๐

นายไพทูรย์ จะทอ
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๔๑

นางสาวณัฐพร บุญมา
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๔๒

นางสาวสุภาพร แอะก๋อย
๑๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๔๓

นางสาวอภิชญา บุญทราย
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๔๔

นางสาวช่อผกา แปงคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๔๕

นางสาวกานต์ธิดา ไอว่อ
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๔๖

นางสาวชมัยพร แซ่วี
๒๓/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๔๗

นางสาวนันทียรัตน์ โชติชืน

่

๐๙/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๔๘

นางสาวพรทิพย์ ลภะวงค์
๒๕/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๔๙

นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น
๐๔/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๕๐

เด็กหญิงวรรณกานต์ เลาหมี

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกลาง วัดม่วงคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๕๑

เด็กหญิงอรณิชา นาสาว
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันกลาง วัดม่วงคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงเมธาพร หรีจา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกลาง วัดม่วงคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๕๓

เด็กชายภานุวิชญ์ เนอิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา วัดโล๊ะปูเลย  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๕๔

เด็กชายอิทธิกร ชิงปน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา วัดโล๊ะปูเลย  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๕๕

เด็กหญิงอภิสรา เมืองมา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา วัดโล๊ะปูเลย  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๕๖

เด็กหญิงสร้อยฟา ขันจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา วัดโล๊ะปูเลย  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงอนุธิดา บุญมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา วัดโล๊ะปูเลย  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๕๘

เด็กหญิงนภาพร กุญชร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา วัดโล๊ะปูเลย  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๕๙

เด็กหญิงปุณณิกา ภักดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา วัดโล๊ะปูเลย  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๖๐

เด็กหญิงณัฐณิชา โกมด
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา วัดโล๊ะปูเลย  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๖๑

เด็กหญิงรุ่งธิวาภรณ์ ทรายคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๖๒

เด็กหญิงชนกกานต์ ประเทพทิพย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๖๓

เด็กหญิงอัญชิษฐา กาอินตา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๖๔

เด็กหญิงมัลลิกา จันติบ

๊

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๖๕

เด็กหญิงชนิตา จะยอ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๖๖

เด็กชายเชาวลิต จะเอ่อ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๖๗

เด็กชายสรศักดิ

์

หลอโยธา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๖๘

เด็กหญิงเรณุกา ปูคะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๖๙

เด็กหญิงวันวิสาห์ จันทร์ตะนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกลาง วัดสันต๊ะผาบ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงธวัลหทัย คำฟอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปง วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงธันยพร พรหมเหลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปง วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๗๒

เด็กชายธนกร แสนย่าง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๗๓

เด็กชายภานุพงค์ สาระวงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๗๔

เด็กหญิงปภาวรินทร์ คล้ายทิพย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๗๕

เด็กหญิงรัฐนันท์ บุญตันหล้า
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงวราทิตย์ ดวงติบ

๊

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๗๗

เด็กหญิงอนัญญา ทองคำอยู่
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงจิตรานุช ปอด๋อ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงชาลินี เจิง

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๘๐

เด็กหญิงมุจลินท์ งามเริง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงกุลนิดา วรรณหงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๘๒

เด็กหญิงชนิสรา วังคำตน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงณัฐริกา แสนสมบัติ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๘๔

เด็กหญิงธัญชนก ปนคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๘๕

เด็กหญิงนวพร ปงวงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๘๖

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ จะลอ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ธนหมี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๘๘

เด็กชายธวัชชัย สุโน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๘๙

เด็กชายพีรวัส สิทธิวงค์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๙๐

เด็กหญิงปยวรรณ เฉลิมยุทธ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงธนาวดี ปนปอ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๙๒

เด็กหญิงนภัสสร สินจ้าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๙๓

เด็กชายณัฐภัทร บุญเปง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๙๔

เด็กชายวิศรุต เครือวัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๙๕

เด็กชายสุทธิภัทร สมเนือ

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ดวงศิริวิไลย
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๙๗

เด็กหญิงนฤมล พุ่มเกาะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๙๘

เด็กหญิงรัตติกาล อินสวน
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๕๙๙

เด็กชายกิตติธัช รินมูล
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๐๐

เด็กชายทินกร วิชัยศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๐๑

เด็กหญิงปฏิพร พรมมณี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๐๒

เด็กหญิงลลิตา ลาพิงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๐๓

นางสาวสุพรรณี จะปู

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๐๔

เด็กหญิงอภิชญา ปนธิหมู

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๐๕

เด็กชายชนม์ภักดี เตจ๊ะนา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๐๖

เด็กชายธนพล เรือนแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๐๗

เด็กชายธวัชชัย นาถา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๐๘

เด็กหญิงเกษรินทร์ บุญเรือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๐๙

เด็กหญิงอาจารี แสนยัง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๑๐

เด็กชายกฤชอมร คำภีระ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๑๑

เด็กชายจิรายุ ดวงดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๑๒

เด็กชายณัฐภัทร บุญปอ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๑๓

เด็กชายภูมรินทร์ พงศ์กาสอ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีนวล
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๑๕

นางสาวการดา เสลิ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๑๖

เด็กหญิงกุลกันยา สินแดนทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๑๗

เด็กหญิงณัฐณิชา เฮฺอร์ซ๊อก
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๑๘
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ จออมธรรม

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๑๙

เด็กชายอัครพนธ์ วู่ยือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงขนิษฐา แสนเกียง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๒๑

เด็กหญิงชลิดา วีรยุทธกำจร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๒๒

เด็กหญิงปลายฟา ชำนาญชาติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๒๓

เด็กหญิงรสริน ศรีลิมปนนท์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๒๔

นางสาวลลิดา จะอู๋
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๒๕

เด็กหญิงวารุณี สุนันต๊ะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๒๖

เด็กหญิงศุภรดา สมศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๒๗

นางสาวสุวรรณี เสียมสี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงลดาวัลย์ ดวงแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงแอนนา ปูเห็ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงฐิตา

ประภาสกานต์โกศล ๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๓๑

เด็กชายกิตติธัช ลุงซอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงสรวงสุดา กุยใจ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงสีดา เลเชอร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๓๔

เด็กชายทินภัทร มีโหลง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๓๕

เด็กหญิงนันท์ธิดา แสนยี

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงจินตนา ยาสุวรรณ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๓๗

นายสุทัศน์ มอโปะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๓๘

นายสมพงษ์ เลเสาะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๓๙

นายเกรียงไกร แลเซอ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๔๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา มณีวรรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๔๑

เด็กหญิงธัญจิรา ปนแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงปยุดา ตามิ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงชุติมา จะแล
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๔๔

นางสาวขิน

่

คำปน

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงสุประวีณ์ คล้ายหอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๔๖

เด็กหญิงวรางคณา อุดหนุน
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๔๗

นายธนากรณ์ ธรรมศาสตร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๔๘

นายสิทธิศักดิ

์

เดชะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๔๙

เด็กชายแหลม ลุงหม่อง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๕๐

เด็กหญิงปางทิพย์ คำธิ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิง

่

วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๕๑

เด็กชายชยกร สารินจา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิง

่

วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๕๒

เด็กชายพีรภัทร มุตาปน
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิง

่

วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๕๓

เด็กชายกุลกิตติ

์

มอญไข่
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิง

่

วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๕๔

เด็กชายกฤษฎา ใจอ่อน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิง

่

วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๕๕

เด็กหญิงจิรัชญา วิชาคำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิง

่

วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๕๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ ไชยบุตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิง

่

วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๕๗

เด็กชายอภิวัฒน์ เทพปะณะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิง

่

วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๕๘

เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิง

่

วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๕๙

เด็กหญิงณิชา นะที
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิง

่

วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๖๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญวงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิง

่

วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๖๑

เด็กหญิงญาณิศา ร่มโพธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิง

่

วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๖๒

เด็กหญิงแสงสิบ ลุงติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิง

่

วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๖๓

เด็กหญิงชดาพร สนธิคุณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิง

่

วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๖๔

เด็กหญิงภารดี กุออ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิง

่

วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๖๕
เด็กหญิงชญากาญจน์ อินต๊ะคำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิง

่

วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๖๖

เด็กชายจิรวัฒน์ หลักหมัน

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิง

่

วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๖๗
เด็กชายกนกพิชญ์ธวัช

เหมืองคำ
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๖๘

เด็กชายปยนัตต์ภูมิ สุทินโน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๖๙

เด็กชายกรวิชญ์ ประสมทรัพย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๗๐

เด็กชายธีรภาพ พรหมวงศา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๗๑

เด็กชายชนกันต์ การบูรณ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๗๒

เด็กชายพัศวีร์ ศรีมงคล

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๗๓
เด็กชายภิตรพิบูลพันธ์

สุรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๗๔

เด็กชายณัฐพล ลามาพิสาร
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงพรชิตา กรรณิกา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๗๖

เด็กหญิงปริญาภรณ์ ใจบุญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๗๗

เด็กชายนิติพัฒน์ อินเรียง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๗๘

เด็กชายกฤษฎ์ ยอดผ่านเมือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๗๙

เด็กหญิงสุธิดา กุลสุพรรณรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุย วัดบนนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๘๐

เด็กหญิงกุลพินันท์ แซ่กือ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุย วัดบนนา  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๘๑

เด็กหญิงฉัตรชนก แซ่ย่าง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุย วัดบนนา  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๘๒

เด็กหญิงนภาพร แซ่ย่าง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุย วัดบนนา  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๘๓

เด็กหญิงมนทนันท์ ยอดยิงหทัยกุล

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุย วัดบนนา  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๘๔

เด็กหญิงสุพรรษา แซ่ย่าง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุย วัดบนนา  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๘๕

เด็กหญิงดวงจันทร์ แซ่ย่าง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุย วัดบนนา  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๘๖

เด็กหญิงจีรนันท์ แซ่ย่าง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุย วัดบนนา  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๘๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ยอดยิงหทัยกุล

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุย วัดบนนา  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๘๘

เด็กชายกัณฑ์รพี มูลแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๘๙

เด็กชายทนุธรรม บุญเทียม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๙๐

เด็กชายไชยานันท์ ธรรมวรรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๙๑

เด็กหญิงศิรดา ทะบุญ
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงรจนา พงศ์สุยะ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงปยธิดา สิทธิดง
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๙๔

เด็กหญิงอุษามณี กุลนันท์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงกัญชพร คงทน
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงเศารยา วรรณคำ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๙๗

เด็กชายอุกฤษฏ์ นิปุณะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงสลินทิพย์ ไชยบุตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๖๙๙

เด็กหญิงทิพวัลย์ ทะบุญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๐๐

เด็กชายภูวนัตฏ์ แหลมคม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๐๑

เด็กชายกิตติพัศ จันต๊ะมัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๐๒

เด็กชายศุภกิจ ยมแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงฑิตยา ทิพศร
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๐๔

เด็กชายนิติภูมิ กองจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๐๕

เด็กชายพัทธนันท์ ริยะนา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๐๖

เด็กชายพุทธพล ปงกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๐๗

เด็กชายพิสิษฐ์ ฟองตา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๐๘

เด็กชายธนชัย เตจาบุรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๐๙

เด็กหญิงวีรยา ทับทิมแดนไพร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๑๐

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ปงกุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๑๑

เด็กหญิงจริญญา มุนินคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๑๒

เด็กชายพิชิตพงค์ สันติแดนไพร
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงจิง

่

-
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๑๔

เด็กชายวี -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๕ / ๓๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงรัชนี สุนทรเมฆาเขต
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงสุจิรา เสรีประชาคม
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๑๗

เด็กชายณัฐชา เรืองกิจขัยน
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงกุลธิดา เอกขจรไพร
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๑๙

เด็กหญิงกชกร เตชธรรมเลิศ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๒๐

เด็กหญิงตู้ตู๋ ตามิ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๒๑

เด็กหญิงวิชญาพร แซ่ย่าง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงอธิชา กล้าณรงค์เชาว์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๒๓

เด็กหญิงศรุตา ชัยวิเศษกุล
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๒๔

เด็กชายชนวัฒน์ ฟองตา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๒๕

เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่ย่าง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๒๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญผล
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๒๗

เด็กหญิงณัฐพร ศรีเทียง

่

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๒๘

เด็กหญิงวีณาภร ใจอ่อน
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๒๙

เด็กหญิงภควดี เดชมนต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๓๐

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เก่งการทำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๓๑

เด็กชายจักรรินทร์ สารินจา
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๓๒

เด็กชายธีรเมธ เขียวหน้อย
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๓๓

เด็กชายวิทยา ถาคำ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๓๔

เด็กหญิงเกวลิน สารินจา
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๓๕

เด็กหญิงจิรประภา แก้ววังศรี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๓๖

เด็กหญิงสิริยากร วงษ์ซือ

่

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๓๗

เด็กหญิงณัชชา โยรภัตร
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๓๘

เด็กหญิงพัชราภา ไชยบุตร
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๓๙

เด็กหญิงสุกานดา ผดุงเกียรติ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๔๐
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ ทะบุญ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๔๑

เด็กชายณัฐภัทร พุทธมูล
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๔๒

เด็กหญิงบุญญาพร ภู่มุข
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๔๓

เด็กชายอนุชา แสงแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๔๔

เด็กชายธีรเมธ สาครินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๔๕

เด็กหญิงศุภิสรา โยระภัตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงนันทิชา นัคคีย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๔๗

เด็กชายรัฐภูมิ สารินจา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงรัตนา กูลเม็ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๔๙

เด็กชายฐิติศักดิ

์

นิปุณะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๕๐

เด็กหญิงกัลยกร กาพย์ตุ้ม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๕๑

เด็กชายตาล เพชรใส
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๕๒

เด็กหญิงชนิษฐา ประยงค์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๕๓

เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๕๔

เด็กชายอดิศร นัคคีย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๕๕

เด็กชายนันทพงศ์ เมืองไชย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๕๖

เด็กหญิงตันติมา ศรีเทียง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๕๗

นางชญานิษฐ์ นันทวงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๕๘

นางทิพย์สุธา แก้วชมภู
๒๓/๐๓/๒๕๐๙

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๕๙

นางสาวนิตยา แกนุ
๒๑/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๖๐

นางสาววธัญญา กิติ
๐๕/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๖๑

นางวิรินดา แสงปน
๐๘/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๖๒

นางสาวสุพัตรา จันโลหิต
๒๒/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๖๓

เด็กหญิงอดิสา แก้วบุตร
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๖๔

เด็กชายสุภกานต์ กุณะ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ไชยการ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ มูลแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๖๗

เด็กหญิงศุภกานต์ กันทจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๖๘

เด็กหญิงจิราพันธ์ สมณะ
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๖๙

เด็กหญิงอาทิตยา มหามิตร
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๗๐

เด็กชายปานเทพ ไม่มี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๗๑

เด็กหญิงดารณี เชิดชัยปญญา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๗๒

เด็กชายณัฐพล ชนันชัย
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๗๓

เด็กชายแทนคุณ ปงกุล
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๗๔
เด็กหญิงพิชญาพรรณ์

สีพรม
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๗๕

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ สีพรม
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๗๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รู้ซือ

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๗๗

เด็กชายชนาธิป สุขใจ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๗๘

เด็กหญิงชมภูนุช ปญญาพรหม
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๗๙

เด็กหญิงเยาวเรศ วงศ์คำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๘๐

เด็กหญิงสุนิษา สนธิคุณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๘๑

เด็กหญิงสุภัทตรา บุญหนุน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๘๒

เด็กชายชิษณุ แกนุ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๘๓

เด็กชายภูริณัฐ อานันท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๘๔

เด็กหญิงปริณดา ก๊วยศิริกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ เจริญผล
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๘๖

เด็กชายฐิติพันธ์ มูลแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๘๗

เด็กชายอินทนนท์ สมสัตย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๘๘

เด็กชายปาณภณ เลขานุกิจ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๘๙

เด็กชายชนาธิป พิทาคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๙๐

เด็กหญิงเกสรา ธิโน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๙๑

เด็กหญิงพัณณิตา โดยบุญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๙๒

เด็กหญิงสุพัตรา มนทะนม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๙๓

เด็กชายภูศิรา ยศแสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๙๔

เด็กชายอภิรักษ์ กาวิน่าน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๙๕

เด็กหญิงขวัญข้าว ฟองตา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๙๖

เด็กชายศตวรรษ เรือนเทพ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๙๗

เด็กชายไวภพ ศักดิคงแก่นสาร

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงกุลนิดา ชวลิตกิจเสรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๗๙๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุขธนธรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๐๐

เด็กหญิงสิตานันท์ ใจมณี
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๐๑

เด็กหญิงณัฐธิชา โกฏคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๐๒

เด็กชายอัครชัย ศรีวิภาดา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๐๓

เด็กชายพูนทอง บรรจงวรฉัตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๐๔

เด็กชายยงยุทธ สุขใจร่วมพัฒนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๐๕

เด็กชายชวลิต กรธนาชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๐๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

โกมลจรูญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๐๗

นายนพรัตน์ บุญเกิด
๑๔/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๐๘

นายกิตต์ธเนศ นะที
๐๔/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๐๙

นางนิฏฐิตา โยรภัตร
๐๔/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๑๐

นางผ่องพรรณ ใจคำ
๑๗/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๑๑

นายไพฑูรย์ ใจอ่อน
๒/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๑๒

เด็กชายชายเดช กุลถาวรยศ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๑๓

เด็กชายธรรมนูญ ขวัญไพรจิระ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๑๔

เด็กชายปติภัทร เสรีประชาคม
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๑๕

เด็กหญิงการิตา มฤคมาศ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๑๖

เด็กหญิงกุลธรา สิริปญญามณีกุล
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงชฎาพร บวรหิรัญไพร
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๑๘

เด็กหญิงฐิติมา คุณานาถอัปสร
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงลลิตา ธีรเดชทรัพย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงวริศรา ชุติกรรังสี
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงวศินี ชืนบัวตูม

่

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงสุชีวา ธีรเดชทรัพย์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงอนัญพร พงศ์บริสุทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงอรปรียา แสนวังทอง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงอริสา พัฒนเกียรติชีวิน
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๒๖

เด็กหญิงยุพาพร ฝายหิน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๒๗

เด็กชายชยุต แซ่ย่าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๒๘

เด็กชายทักษ์ดนัย ชืนบัวตูม

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๒๙

เด็กชายธนพล เสรีประชาคม
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๓๐

เด็กชายธีราทร วิทยาศิลปสกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๓๑

เด็กชายนิทธันต์ ก่อวิริยะตระกูล
๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๓๒

เด็กชายมรุเดช เกตุรัตนสมบูรณ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๓๓

เด็กชายรัฐพงศ์ เสนาะสกุลเลิศ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๓๔

เด็กชายวีรวุฒิ สิริวจีงาม
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๓๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ สิทธิคงชู

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๓๖

เด็กชายสุทัศน์ ปนธนธีรนันท์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๓๗

เด็กชายสุภาพ เกือกูลประดิษฐ์

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มรุพงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๓๙

เด็กหญิงธัญญา สืบบุญเปยม
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๔๐

เด็กหญิงประวีณา แซ่เฮ้อ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๔๑

เด็กหญิงพนิตพร มรุพงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงพิชยา
มงคลเรืองอำนาจ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๔๓

เด็กหญิงมณิภา สิทธิคงเกียรติ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๔๔

เด็กหญิงรวิพร ธีรเดชทรัพย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๔๕

เด็กหญิงรวีนิภา สิทธิคงขจร

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงราชณี ชุติกรรังสี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๔๗

เด็กหญิงศรีฟา มรุพงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๔๘

เด็กหญิงสุวรรณา มงคลเลิศนภา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๔๙

เด็กหญิงสุชาดา ฐานสกุลทวี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๕๐

เด็กชายกิตติพงศ์ มฤคมาศ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๕๑

เด็กชายกรวิชญ์
อาสาพัฒนาสหชล ๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๕๒

เด็กชายเทวนาถ ชืนบัวตูม

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๕๓

เด็กชายพาณิชย์ มรุพงศ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๕๔

เด็กชายรัชพล เมฆาปราโมชย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๕๕

เด็กชายรัฐพงศ์ มฤคมาศ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๕๖

เด็กชายสุรียา คุณานาถอัปสร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๕๗

เด็กชายเอกพันธ์ วรนาถยืนยง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๕๘

เด็กชายอำพล พันธ์ขาว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๕๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ ธีรเดชทรัพย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๖๐

เด็กหญิงกันยารัตน์
รัตนพงไพรรักษา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๖๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ สิริปญญามณีกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๖๒

เด็กหญิงณัชชา คุณศิริองอาจ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๖๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ บุรพลธานี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงธุวพร ชุติกรรังสี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๖๕

เด็กหญิงนวนันท์
ทองคูณคณาลาภ ๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงนีราพรรณ มฤคมาศ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงพิมพิดา รัตนมานะชัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงยลดา ฝายหิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงรวิสรา กุลถาวรยศ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงลัดดา คุณานาถอัปสร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงลัดดา บรรจงวรวัตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงวิไลพร แซ่เฮ้อ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงสวพร อร่ามเวชวิบูลย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๗๔

เด็กชายกลวิทย์ กล้าณรงค์เกือ

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๗๕

เด็กชายกันตภณ มนัสเพิมพูน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๗๖

เด็กชายโบอี

้

ปทุมวรนาถ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๗๗

เด็กชายชำนาญ บร่าต่อ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๗๘

เด็กหญิงผุสดี อนงค์คุณากร
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงธันยพร พัฒนาชาวไทย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๘๐
เด็กหญิงกาญจนาพร เลิศหลังหลาย

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงพรชิตา ขจรสุภาพกร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงฐิติภา เกษมเลิศตระกูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงลลิตา โชคสุขทรัพย์สิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๘๔

เด็กหญิงพรพิมล ธิดาชนาพร
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๘๕

เด็กหญิงนิดานุช เมธากุลวดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๘๖

เด็กหญิงสโรชา รวงทองแม่ศึก
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงบัวเฮ็น บำรุงชนนี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๘๘

เด็กหญิงสุวารี ชุติวัฒน์ธารสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงพรนภัส ลาภภพวรากุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงวรดา ฐานวิริยะพารี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๙๑

เด็กหญิงอรวี ธนังลาภอุดม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงกุลนิภา ศักดิคงชัยกุล

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๙๓

เด็กหญิงรักทิพย์ ยงกุศลรัตนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๙๔

เด็กหญิงศศิธร โฆษิตมุธากร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงกอข้าว บรรพตคีรีไพร
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๙๖

เด็กหญิงเกศินี ดูพอ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงจริยา ธรรมธีระกร
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงชนาพร เมฆอรุณกร
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงสุภานิชา ศรัทธาบริบูรณ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๐๐

เด็กหญิงขวัญชีวา คุณาวัชระกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๐๑

เด็กหญิงชาริณี ธัญญาบริบูรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงชิวาพร ชลทีชัยมงคล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงสุภานิกา เพชรธารา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงอรพิน รัตนอรัญเขต

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๐๕

เด็กชายเทียนชัย
อภิรักษ์ไพรสณฑ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงธนพร สามัคคีดำรง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงพิมพ์พร สิริพนิดากุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงอรนุช พงศ์ไพรสณฑ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๐๙

เด็กชายธวัตชัย เรืองกิจเกส
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๑๐

เด็กชายธัชชัย พงสกุณา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๑๑

เด็กชายเสมอ มรุพงค์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๑๒

นายอภิชาติ คีรีเชิดสกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงสุธิทร์ณี สุริยะไพศาล
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๑๔

เด็กหญิงรจนา แซ่ย่าง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๑๕

เด็กหญิงลลิดา บุรพลธานี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๑๖

เด็กหญิงสาธินี ลิขิตวรปกรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๑๗

เด็กหญิงสุทธิดา บวรหิรัญไพร
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๑๘

เด็กชายอภิราช
กระจ่างกิจคงเชือ

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๑๙

เด็กหญิงเจนจิรา กิจสำราญกร
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงนธมล เมธาวิโรจน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๒๑

นางสาวปภัสสรา วิมลประสพ
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๒๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ยิงคุณจัตุรัส

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๒๓

นางสาวยุพารัตน์ ยิงคุณจัตุรัส

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงรุ่งรวี สิทธิคงชัย

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๒๕

นางสาวศรีพร เมธาวิโรจน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงศศิกาญจน์ สุริยะชัยพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๒๗

เด็กชายตฤณ บูรณี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๒๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

วัชรพยุงกิจ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๒๙

นายธีระศักดิ

์

ชืนสุขเลิศเกษม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๓๐

นายบรรจง แสงนำชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๓๑

เด็กชายบุญใจ ศักดิดิกุล

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๓๒

เด็กชายอานนท์ ลาภขันเพชร
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๓๓

เด็กชายอุดมชาติ โชคธนวารี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๓๔

เด็กชายอธิวัฒน์ บันดาลสกุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๓๕

เด็กหญิงเอมมิกา โพธิคุ้มภัย

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๓๖

เด็กหญิงปราณี รักษาอนันต์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๓๗

เด็กหญิงปยะฉัตร จตุรธรรมวาที
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๓๘

เด็กหญิงวรดา โพธิคุ้มภัย

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๓๙

นางสาววิไลพร สวัสดิมนัสเพิม

์ ่

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๔๐

เด็กหญิงอรพรรณ อุทิศลาภผล
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๔๑

เด็กชายจิรภัทร คุณศิริองอาจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๔๒

นางสาวแสงเดือน มงคลเลิศนภา
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงชลิตวรรณ กตัญชลีกรกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงรัชดา เรืองกิจเงิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๔๕

เด็กหญิงศศิกร วิระชูสกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๔๖

นางสาวสุนีย์ ใจเผ่าพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๔๗

นายสุรพล จันทร์ทอแสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๔๘

นางสาวนวพร จันทร์ทอแสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๔๙

นางสาววิไลวัลย์ บุษกรงามเลิศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๕๐

นางสาววิไลพร คุณานาถอัปสร

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๕๑

นายศรัณยู โชคสุขเสียงวิเวก
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๕๒

นายณัฐพล คำไผ่พันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๕๓

นางสาวศุภนุช กิตติเดชอมร
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๕๔

นางสาวพัชวรรณ ประทีปไมตรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๕๕

นายสงกรานต์ พงษ์พนากูล
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๕๖

นายยงยุทธ สิริพงษ์วาณิช
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๕๗

นายทวีศักดิ

์

ถนอมสินธุมาศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๕๘

นายณัฐพล ถนอมสินธุมาศ
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๕๙

นางสาวธิติมา ฤทัยไพรวัลย์กุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๖๐

นางสาวจันทร์ฉาย ชุติวัฒน์ธารสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๖๑

นางสาวรุ่งทิวา สากลบูชา

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๖๒

นางสาวศศิกานต์
อารยาสรรค์สร้าง ๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๖๓

นางสาวมุกดาภา แกละวัน
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๖๔

นางสาวจารุวรรณ พีระวัฒน์คีรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๖๕

นางสาวสุวันพร พนารุ่งทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๖๖

นางสาวบัณฑิตา ขวัญอรุณไพร
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๖๗

นางสาวปภาวี เจริญไพรพนา
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๖๘

นางสาวยวงแก้ว ยุทธวินัยกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๖๙

นางสาวกนกพร โชคสุขเสียงวิเวก
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๗๐

นายศรัณย์ นันทวิเชียรชุ่ม
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๗๑

นายวรรณธุล ผาณิตนิภา
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๗๒

นางสาวสุทธิพร สุทธิมงคลกุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๗๓

นางสาวมาติกา กิจสำราญกร
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๗๔

นางสาวจันทร์นิดา เลิศวงศ์ร่มเย็น
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๗๕

นางสาวอรนุช เอกรัตนสวรรค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๗๖

นางสาวทิยาพร โชคสุขเสียงวิเวก
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๗๗

นางสาวพรวลัย ชวนันท์ธีระกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๗๘

นางสาวพิมพ์วรีย์ ชวนันท์ธีระกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๗๙

นายชาติชาย นิธิศทวี
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๘๐

นายวัชระพล พวกกล้ากุศล
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๘๑

นางสาวทิพวรรณ แสนวังทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๘๒

นางสาวพรพิมล จิรโรจน์อาภา
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๘๓

นางสาวศรีพร ชอบอรัญวา

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๘๔

นางสาวโสภา ชงโคพนาเวศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๘๕

นางสาวโสภี ชงโคพนาเวศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๘๖

นางสาวแวววรรณ แซ่ย่าง
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๘๗

นางสาวสุปญญา เก่งกล้าชาญกิจ
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๘๘

นายเท่ห์ สุวรรโณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๘๙

นางสาวธัญรัตน์ อัศววารีไพร
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๙๐

นางสาวกิตติกา ปญญาฤทธิรงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๙๑

นางสาวพรนิภา ควรอนุรักษ์พนา
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๙๒

นางสาวรุ่งรวิน ประทีปโกสุมภ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๙๓

นายเกียรติภูมิ เชือเพชร

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๙๔

นายวรัญชัย พงศ์พุฒิเมธ
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๙๕

นางสาวพุธวรรณ ลาภผลอุทิศ
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๙๖

นางสาวลลิตา เลิศวงศ์รัตนกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๙๗

นางสาวศิรดา มิตรมหายศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๙๘

นางสาวสาวิตรี ตระกูลมิตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๔๙๙๙

นางสาวสุชานาถ ชุติโรจน์มนตรา
๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๐๐

นายปฎิพล ชลธิศบรรพต
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๐๑

นายภาสกร ชวลิตธรรมรุ่ง
๑๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๐๒

นางสาวเมธาวี กรนำโชค
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๐๓

นางสาวจารุณี สถิตสุขเลิศลำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๐๔

นางสาวทองศรี สมานมิตรชัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๐๕

นางสาวธิดาพร ปนคำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๐๖

นางสาวพิชญา แก้วงามเลิศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๐๗

นางสาวยุพิน สิริวาณิชอุดม
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๐๘

นางสาวรุ่งทิวา ชนกานต์วงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๐๙

เด็กหญิงจารุวรรณ ชลธีธนเกียรติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๑๐

เด็กชายศราวุฒิ ขวัญสุภาพพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๑๑

เด็กชายนภดล
ประทานเงินทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๑๒

เด็กชายอาวร จารุโชติพารา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๑๓

เด็กชายศุภชัย ไพศาลเปยมสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๑๔

เด็กหญิงจิรวรรณ เอกเลิศสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๑๕

เด็กหญิงชลธิชา ชวลิตรุ่งเรือง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๑๖

เด็กหญิงสร้อยฟา ชวกิจพิสุธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๑๗

เด็กหญิงจิราพร คีรีเชิดสกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๑๘

เด็กหญิงวทันยา ปนธนธีรนันท์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๑๙

เด็กหญิงขนิษฐา สัมพันธ์สินโกมล
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๒๐

เด็กหญิงวริศรา ขวัญประทีปกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๒๑

นายอภิชาติ แซ่กือ
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๒๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญส่ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๒๓

เด็กชายไชยวัฒน์ แดงใฝ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๒๔

เด็กชายสุรชัย เชียงดอย
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๒๕

เด็กชายชาญณรงค์ อินปน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๒๖

เด็กชายณัฐ ทองคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๒๗

เด็กชายอรรถพล สมเปง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๒๘

เด็กชายชัยวัฒน์ สกุลชาวดอย
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๒๙

เด็กชายณัฐภูมิ วงค์คำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๓๐

เด็กชายวัน คำมาด
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๓๑

เด็กชายจิรัญธนินทร์ วราปญญาภรณ์
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๓๒

เด็กหญิงปยวรรณ สุวรรณฤทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๓๓

เด็กหญิงพัชรพรรณ อินชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๓๔

เด็กหญิงศรีออน จะแส
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๓๕

เด็กหญิงนิตธิยา คำติบ

๊

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๓๖

เด็กหญิงพัชราวดี ก้อนแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงสุธาศินี ท่าสะออน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงสุนิสา บัวหลาย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงณุจิเรช จีนะก้อน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๔๐

เด็กหญิงปยพร วงศ์หาญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๔๑

เด็กหญิงณัฐพรณ์ หงษ์ฟอน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๔๒

เด็กชายใหญ่ แสงหาร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงเกศรินทร์ ขุมเงิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๔๔

เด็กชายชยณัฐ สวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๔๕

เด็กหญิงวิลาสินี จิตเย็น
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงชุตินันท์ จอมแปง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงมะลิวัลย์ แสนเหลียว

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๔๘

เด็กหญิงภานุชนาฎ อุดทรา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๔๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมใส
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๕๐

เด็กชายกฤษดา คำมามูล
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๕๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ อุ่นใจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๕๒

เด็กชายธนากร บุญมี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๕๓

เด็กหญิงจันทร์หอม ลุงต๊ะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๕๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ อินต๊ะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๕๕

เด็กชายวริทธินันท์ เขือนแก้ว

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๕๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ คำหวาย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๕๗

เด็กหญิงอริยา บุญเปง
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๕๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ กะนะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๕๙

เด็กชายอะเบผะ แซ่ลี

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๖๐

เด็กชายนพรุตติ

์

สวัสดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๖๑

เด็กชายศรราม เดชาดนัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๖๒

เด็กชายสราวุฒิ จงจัดการ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๖๓

เด็กชายอัครพล ปลอดภัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๖๔

เด็กชายชัยกร เปยผะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๖๕

เด็กหญิงจริยา ดวงดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๖๖

เด็กหญิงรุ่งนภา ชัยชนะวงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๖๗

นางสาวขวัญฤทัย หลีจาง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๖๘

เด็กหญิงทักษพร ระไวสมาน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๖๙

เด็กหญิงกิตติภร สออนกาย
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๗๐

เด็กหญิงเกียงคำ

๋

กันทำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๗๑

เด็กหญิงนภาพร ติยะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงพรทิพย์ เหิงผ่าน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๗๓

เด็กหญิงศิรัญญา นาอินคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๗๔

เด็กหญิงพร แสงแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๗๕

นางสาววิไลลักษณ์ อาพาซึ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๗๖

นายสงกรานต์ แสงกาบแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๗๗

เด็กชายพีรณัฐ ยะบุญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๗๘

เด็กชายกฤติพงศ์ แปงแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๗๙

เด็กชายสิริกร ปนญาติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๘๐

เด็กชายเกรียงไกร ทรายคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๘๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ กันธิยะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๘๒

เด็กชายรพีพงศ์ ดวงคำฟู
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๘๓

เด็กชายจาตุรพงศ์ จันทร์สม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๘๔

เด็กชายรัชชานนท์ ขันแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๘๕

เด็กชายภาณุวิชญ์ คำนาค
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๘๖

เด็กชายมงคล เครือปาน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๘๗

เด็กชายรุจิภาส หงษ์เจ็ด
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๘๘

เด็กชายสุรเกียรติ กาคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๘๙

เด็กชายคงเดช แสงตะวงศ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๙๐

เด็กชายณัฐพงศ์ ไชยสาลี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๙๑

เด็กชายณัฐพงศ์ สีสด
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๙๒
เด็กชายณัฏฐ์ฑิพัฒณ์ ศรีเมือง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงศศิวิมล เครืองคำ

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๙๔

เด็กหญิงพิชชานันท์ นัยติบ

๊

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงวรรษมน พุทธมนต์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๙๖
เด็กหญิงภัคจิราภรณ์ มะโนนันท์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงปารีณา ศรีเมือง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงเยสวพรรณ สีลาธิคุณากร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงเดือนดารา เครือเขือนเพชร

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงลักษณา แซ่หมี

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงรุจีรัตน์ มะลานัน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เนติบัณฑิตสกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงชุติมา เยือใย

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงเปรมมิการ์ กอนแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๐๕

เด็กหญิงพชรมน ศรีเมือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงภัทรวรรณ แซ่ย่าง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๐๗

เด็กหญิงพรนภัส คุ้มเถือน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๐๘
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ แปงศรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๐๙

เด็กหญิงณัฐวรา คำมา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๑๐

เด็กหญิงบุญญารัตน์ อินรีย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๑๑

เด็กหญิงบุษกร คำต๊ะวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๑๒

เด็กหญิงรินทร์ณพา ราษฎร์นิยม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ เลายัง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๑๔

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ฐานะทวีพงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๑๕

เด็กหญิงอาทิตยา ไสยะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงอภิญญา คำแดง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงสุภาพรรณ กิจเกตุ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงสาวิกา ลุงหลู่
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๑๙

เด็กหญิงศุภภรณ์ หงษ์ศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๒๐

เด็กหญิงอริยา พรหมมินทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงวารี นภัสวัตพรกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงธนัชชา ช่างเรือน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๒๓

เด็กหญิงปรายฟา ใหม่เฟย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๒๔

เด็กหญิงปทุมมาศ ทิพย์ไทยแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงรัตติกาล แซ่ยะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงธันชนก ขันติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงมาวิสา บุญวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๒๘

เด็กหญิงสุปรียา ภิรมย์สา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๒๙

เด็กหญิงธัญณัฏฐ์ สามเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๓๐

เด็กหญิงอโนทัย ปนคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๓๑

เด็กหญิงทิวา สายนันต๊ะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา สันปาสัก  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๓๒

เด็กชายสกรรณ์ เวดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๓๓

เด็กชายเสรีชัย ยาจู่
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๓๔

เด็กชายวัชรพล เด่นรุ้ง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๓๕

เด็กชายอภิสิทธ์ หรีจา

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๓๖

เด็กชายกฤษนัย วัฒนารุ่งสกุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๓๗

เด็กชายประวิทย์ นิจการณ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๓๘

เด็กชายอภิมงคล บุญเจริญ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๓๙

เด็กชายพีรพัฒน์ โฆษิตรัตนกร
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๔๐

เด็กชายณนคร นวลทิพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๔๑

เด็กชายณภัทร พิพิธวิจิตรการ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๔๒

เด็กชายดนัย แซ่ย่าง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๔๓

เด็กชายธนากร สินไพร
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๔๔

เด็กชายปาริชาติ วัฒนวงศา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๔๕

เด็กชายกมลภพ ปูเห็ง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๔๖

เด็กชายวีรชิต ไพศาลสว่าง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๔๗

เด็กชายอภิชาต จากู
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๔๘

เด็กชายแดง ลุงที
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๔๙

เด็กชายสถาพร ทนันชัย
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๕๐

เด็กชายธงชัย เลาลี
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๕๑

เด็กชายวัชรพล จะหย่อ
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๕๒

เด็กชายคณพศ มณีวรรณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๕๓

เด็กชายณภัทร พิทยาวิวัฒน์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๕๔

เด็กชายวีรภัทร พิทยาวิวัฒน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๕๕

เด็กชายสมศักดิ

์

แซ่จู
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๕๖

เด็กชายวันชัย บุญเรือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๕๗

เด็กชายชนะชัย ตาแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๕๘

เด็กชายหน่อคือ จะหริง

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๕๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

หน่ายทุกข์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๖๐

เด็กชายไพรัช สมพร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๖๑

เด็กชายปหนุ่ม สุขเงิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๖๒

เด็กชายอัศวิน คำทาก
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๖๓

เด็กชายมานิตย์ แสงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๖๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ดาษดาคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๖๕

เด็กชายวิรัชย์ โพธิไพจิตร
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๖๖

เด็กชายพงศกร เรืองกิจสุวรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๖๗

เด็กชายภานุพงศ์ จีนเจ๊ก
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๖๘

เด็กชายทักษ์ดนัย เตจา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๖๙

เด็กชายรัฐเตต์ ไชยวงศ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๗๐

เด็กชายธนบัตร จอมเมฆ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๗๑

เด็กชายธวัชชัย แสนภิรมย์ชัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๗๒

เด็กชายวันชัย สินเช้า
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๗๓

เด็กชายศราวุธ ทานุตัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๗๔

เด็กชายสุทธิชาติ อุปนันท์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๗๕

เด็กชายเบญจพล กวางแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๗๖

เด็กชายสงกรานต์ ทิพย์โน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๗๗

เด็กชายสุรยุทธ ปนตา
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๗๘

เด็กชายสุขสันต์ พรมผึง

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๗๙

เด็กชายอะสะผะ กูผะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๘๐

เด็กชายธนวัฒน์ พรมลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๘๑

เด็กชายสรายุทธ
จาตุรปญญาสกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๘๒

เด็กชายโสภณสิชญ์ ชูชัยตระกูล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๘๓

เด็กชายสุรพงษ์ ยะปา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๘๔

เด็กหญิงอรวรรณ์ อ้ายยี

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๘๕

เด็กหญิงอภัสรา เขียวทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงอรณิชา กันทะ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงเปรมศิริ ภมรโชคไพศาล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงศศิณา บัววรรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๘๙

เด็กหญิงรวินันท์ ตองตึง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๙๐

เด็กหญิงพัชรี ธุรชิต
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๙๑

เด็กหญิงพีรยา ทาคำ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๙๒

เด็กหญิงมณฑกา เกศทิพย์สุคนธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงอภิญญา จะลา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงนภัทรสร จันทร์รุ่งเรือง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ จะแฮ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๙๖

เด็กหญิงอภิญญา ธนโชติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงพิมพ์กมล ขว้างปน
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๙๘

นางสาวพิมลัมภา หมืนชัยวงค์

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๑๙๙

เด็กหญิงพิม ลุงชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๐๐

เด็กหญิงกุลธิดา เวียงเจ็ด

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงอรวรรณ สุเทพ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๐๒

เด็กหญิงชญาภา ดาวคำจรัสแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงรัตนา ปดถาวะโร
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๐๔

เด็กหญิงแอ๊ปเปล ลุงทุน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงปร์วรา อมรศิริสิงขร

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงวรนันทน์ ปอหลุง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงเบญจพร จูงเจิมจิตร
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ อินต๊ะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อือดา

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๑๐

นางสาววิรดา ยีปา

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงศิริพร เลาย้าง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๑๒

เด็กหญิงกนกวรรณ นงเยาวน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงกฤษติกา ปนแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๑๔

เด็กหญิงพิยาวรรณ สินเช้า
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๑๕

เด็กหญิงศิโรรัตน์ นามกร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๑๖

เด็กหญิงวิลาวรรณ สุขแสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๑๗

เด็กหญิงกมลวรรณ นงเยาวน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๑๘

เด็กหญิงชดาภา เลาโต้ง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงกาญจน ปาหว่า
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๒๐

เด็กหญิงนำผึง

้

สุริยะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงสิวิกา นามกร
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงสาริกา โสภณภูมิปญญา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๒๓

เด็กหญิงอภิชญา อภิธนโยธิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๒๔

เด็กหญิงนำฝน อาหว่า
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๒๕

เด็กหญิงธนพร แก้วกล้า
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๒๖

เด็กหญิงดาราณี เลาหมี

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๒๗

เด็กหญิงวรรณิดา เหมือนคิด
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๒๘

เด็กหญิงภาพตะวัน ช่างทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๒๙

เด็กชายกรวีร์ เลายีปา

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับเดือ

่

หนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๓๐

เด็กชายเสาร์คำ จะขอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับเดือ

่

หนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๓๑

เด็กชายนาวิน ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับเดือ

่

หนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๓๒

เด็กหญิงสิริพรรษา จอกนาค
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับเดือ

่

หนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๓๓

เด็กหญิงลลิตรา เลายีปา

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับเดือ

่

หนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๓๔

เด็กหญิงหมวยหนุ่ม ลุงหม่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับเดือ

่

หนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๓๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร์ดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๓๖

เด็กชายธีรเมธ สุยะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๓๗

เด็กชายธีระพันธ์ คำตุ้ย
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๓๘

เด็กชายบุญมี ลุงออ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๓๙

เด็กชายประสิทธิ

์

อำไพ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๔๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ ตัวลือ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๔๑

เด็กชายศรีสยาม คำวิลัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๔๒

เด็กชายสมยศ นามุง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๔๓

เด็กชายอานนท์ เด่นจักร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชัยเรือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๔๕

เด็กหญิงกานต์สิรี คำผง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงณัฐริกา แปงแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงปานวาด คารินทา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงลิดา ลุงพู
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีมูล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงอลิษา ศรีจินดา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงแอ ลุงหลู่
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๕๒

เด็กชายเคอ สุนันท์ตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๕๓

เด็กชายสิรภพ ใจมาธิ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๕๔

เด็กชายสมพงษ์ แซ่ย่าง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๕๕

เด็กหญิงกชกร จันทวรรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงขษิษฐ์นันท์ มังมูล

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงเจนจิรา ลุงทุน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๕๘

เด็กหญิงนาตยา วงศ์เวียน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงปยพร สินจ้าง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงพนารัตน์ กำแพงเงิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงพีรจิต ธรรมชาติร่มรืน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงสุภาพร จะข่อย
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงหิรัญวดี แสงดวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงอรนันท์ จะหย่อ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงอุษมา ลุงยะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๖๖

เด็กชายปยะ จะแฮ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๖๗

เด็กชายอะสะ แซ่ลี

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๖๘

เด็กชายเฮงวัน ตียะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๖๙

เด็กชายอาซือผะ งัวผะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๗๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญยวง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงณัฐริกา วังใจ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงปวีณา แซ่ย่าง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๗๓
เด็กหญิงพลอยพรรณ ปตถา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงวจี นายวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๗๕

เด็กหญิงศิริประภา ใคร้นาค
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๗๖

เด็กชายจารุตม์ ลุงถา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๗๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

วงสาพลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ ทันใจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๘๐

เด็กชายภาคภูมิ ราษี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๘๒

เด็กหญิงคำผวน ลุงโยง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๘๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสนเหลียว

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๘๔

เด็กหญิงณัฐนิชา บุญเปง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงทักษพร เลาโค
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงนพวรรณ เปยงทา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๘๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ จันกิว

๋ ๋

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงปยธิดา อินต๊ะมณี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๘๙

เด็กหญิงพิมพ์รภัทร หล้าเต่งเคง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงวศินี แสงดวง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงเสาวนีย์ แดงไฝ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๙๒

เด็กหญิงหทัยชนก อินอุด
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ขันมะณี
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๙๔

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ผดาศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๙๕

เด็กหญิงฐิติชญา สุวรรณคีรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๙๖

เด็กชายธีรเดช เบียงแล

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงอรจิรา ยะทา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๙๘

เด็กชายจอมภพ ยาวิชัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๒๙๙

เด็กหญิงศรัณย์พร ลาวอือ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๐๐

เด็กชายชัยยะมงคล ดีวงค์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๐๑

เด็กชายณัฐพงศ์ สุวรรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๐๒

เด็กชายภัคพงศ์พจน์ เครืออินทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๐๓

เด็กชายเจนภพ ลุงออ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงปุศรา จะอือ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงอรพิน ไอ่ไว
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๐๖

นายธนกร อ่องคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๐๗

เด็กชายชาคริต หมอวงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ สิงหา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๐๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ กันทะวงค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงนงนุช แซ่ย่าง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงหยาดพิรุณ อาซอ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๑๒

เด็กหญิงณัฏชิกานต์ ศิริปน
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๑๓

เด็กชายธนศักดิ

์

ม่วงเริง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงชุติมา พิพัฒน์ธนานุกูล
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๑๕

เด็กชายชยกฤต สุจริต
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๑๖

เด็กชายชัยวัฒน์ สายบัว
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๑๗

เด็กชายณัฐนันท์ อินต๊ะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๑๘

นายพรภวิษย์ ฉิวเฉิด
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๑๙

เด็กชายอนพัช แสวงเบญจธรรม
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๒๐

เด็กชายเกรียงไกร กาเฟย
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๒๑

เด็กหญิงปนมณี ดวงสนิท
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๒๒

เด็กชายทินภัทร พันธุ์โพธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๒๓

เด็กชายสมชัย ลุงติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๒๔

นายสมชาย เลาห์ว้าง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๒๕

เด็กชายอติพล หล้าโน
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๒๖

เด็กชายอิทธิพงษ์ บุญอ้าย
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๒๗

เด็กชายนภัสรพี ตาลศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๒๘

เด็กหญิงวันทนา เจริญกมลศักดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๒๙

เด็กชายรวิพล เหล่าตัน
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๓๐

เด็กชายณัฐพล ขันทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๓๑

เด็กชายสุทิน แสนเหลียว

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๓๒

เด็กหญิงพันพัสสา เชือสิงห์

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๓๓

นางสาวณัชชา นำคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๓๔

นางสาวนรินทร์พร ศรีวิรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๓๕

นางสาวกัญญารัตน์ ตาแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๓๖

นางสาวอรพินท์ เลาย้าง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๓๗

นางสาวกัญธรส ลุงมู
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๓๘

นางสาวชนม์นิภา สายแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๓๙

นางสาวญาณินท์ เจริญทรัพย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๔๐

นางสาวพัชราภร จันทร์ตา
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๔๑

นางสาวหญิง ลุงซอ
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๔๒

นายเนติธร ลุงทูล
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๔๓

นายวันเฉลิม เล้นดำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๔๔

นายภาณุพงษ์ แสนมี
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๔๕

นายจิรฤทธิ

์

ศรีพวง
๒๓/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๔๖

นางสาวเสาวนีย์ สถาพร
๒๐/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๔๗

นายสนัน

่

อุตรี
๑๙/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๔๘

นางสาวนันทวรรณ มลงาม
๒๑/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๔๙

นางสาวฉันทพัฒน์ จันทร์ออน
๑๙/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๕๐

นางสาวผกาพันธ์ กลันกล้า

่

๑๒/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๕๑

เด็กหญิงปณิตา ทองทา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๕๒

เด็กชายณัฐดนัย ชาวไชย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๕๓

เด็กชายปวิตร ลุงยะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๕๔

เด็กหญิงปะฐะมาวดี คำมูล
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๕๕

เด็กหญิงยุภาวัลย์ คำต๊ะวงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๕๖

เด็กชายรัชนนท์ บุญนาค
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงวนิดา บุญช่วย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๕๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ประเสริฐ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๕๙

เด็กชายอิทธิพัทธ์ จ่ามทอน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๖๐
เด็กชายจักรีนฤเบศร์ บัวแก้วเกิด

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๖๑

เด็กชายพิทวัส ปนแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๖๒

เด็กชายมนต์ธนัฐ วิริยะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๖๓

เด็กชายวัฒนชัย ฟองสมุทร
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๖๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วมณี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๖๕

เด็กหญิงมาริสา วีระ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงธนัชญา หน่อถา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๖๗

เด็กชายวรพงษ์ เต๋จ้ะปอ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๖๘

เด็กหญิงวิภาวดี คำแสน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๖๙

เด็กชายวรวิทย์ คำบัว
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๗๐

เด็กชายธีรพัฒน์ บุญมาแบน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๗๑

เด็กหญิงปภาวี ลุงยะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๗๒

เด็กชายอภิรักษ์ ใจมูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๗๓

เด็กหญิงชิดชนก .ประเสริฐ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๗๔

เด็กชายชาญนธี ศรีลาเม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๗๕

เด็กชายอุทัย ลุงคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๗๖

เด็กชายธนากร อนุรักษ์รุ่งโรจน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๗๗

เด็กหญิงภัสรา แก้วบุญเรือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๗๘

เด็กชายธัญญาวุฒิ วุฒิกิจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๗๙

เด็กหญิงนิจวิภา เอียมสกุล

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๘๐

เด็กชายกิตติภพ ลุงหน่วย
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๘๑

เด็กชายศักดิธัช

์

ปณกุณนา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๘๒

เด็กชายธงชัย แสงจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

แม่หอพระ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๘๓

เด็กชายกาจน์ แซ่จาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

แม่หอพระ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๘๔

เด็กชายอนวัฒน์ อุปะละ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

แม่หอพระ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๘๕

เด็กชายพีรดนย์ บรรหาญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

แม่หอพระ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๘๖

เด็กชายไกรวุฒิ แสนหมี

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

แม่หอพระ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๘๗

เด็กชายสมชาย เลาลี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

แม่หอพระ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๘๘

เด็กหญิงแวววรรณ เครือปาละ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

แม่หอพระ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๘๙

เด็กชายธีรภัทร์ หอแฉลบ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

แม่หอพระ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๙๐

เด็กชายธเนศพล นันท์ตระกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง

้

แม่หอพระ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๙๑

เด็กชายศรัณย์ ปะนุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

แม่หอพระ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๙๒

เด็กชายองครักษ์ กันธอุดม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

แม่หอพระ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๙๓

นายเดชดนัย กุลใจ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๙๔

นายพีรภัทร จันทะวงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๙๕

นายณัฐวัฒน์ ทองสิริ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๙๖

นางสาวฐิติพร คงใหญ่
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๙๗

นางสาวพรหมพร บุญซ้อน
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๙๘

เด็กชายศุภชาติ แก้วประเสริฐ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๓๙๙

เด็กชายสุริยา ปญญา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๐๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ ตังตัว

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๐๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ นันใจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๐๒

เด็กชายธนวิชญ์ ใจคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๐๓

เด็กชายพงศธร ทาเกิด
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๐๔

นายพิสิษฐ์ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๐๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ หน่อแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๐๖

เด็กหญิงศศิกานต์ นันใจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงพิชญา บรรหาญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงยุภาวรรณ แก้วยะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๐๙
เด็กหญิงภัทร์ชรินทร์ หอสุวรรณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๑๐

เด็กหญิงกนกพร จุ๋มป
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงศศิธร แสงวรรณา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๑๒

เด็กหญิงเอเชีย ธิพึง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๑๓

เด็กชายอนุพงษ์ แก้วมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๑๔

เด็กชายกลาง ลุงกอ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๑๕

เด็กชายโชคอำนวย มีสี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๑๖

นายอีซา หลีผะ

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๑๗

นายชนะศักดิ

์

กิจเจริญชัยกูล
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๑๘

นายสุรเชษฐ์ ธรรมธานมงคล
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๑๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชุมภู
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงณัฐชา ชาญฉลาด

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๒๑

เด็กหญิงภัทรานิษฐ กันธะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๒๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ปนทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๒๓

เด็กหญิงภัทราพร กันธะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงอะหมี

่

สินเกา

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงธนพร อะตำมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงพรวิภา แสงจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๒๗

นางสาวอมลวรรณา ดำรงเลิศเอก
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๒๘

นางสาววลัยพร บุญชูอำนวย

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๒๙

นางสาวญาณิศา ไชยยะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๓๐

นายกฤษกร สายชลธี
๑๖/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๓๑

นายกฤษฎา ปญญากาศ
๑๓/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๓๒

นายกฤษณ์บรุต บุญมาเมือง
๐๙/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๓๓

นายกฤษณะ โยที
๐๒/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๓๔

นายกฤษดา กิงก้าง

่

๑๔/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๓๕

นายกฤษพล บุญส่ง
๒๕/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๓๖

นายกวินท์ จะก่า
๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๓๗

นายก้องภพ แซ่ม้า
๐๑/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๓๘

นายกับ

๊

ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๔/๒๔๘๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๓๙

นายการัณต์ กลีบเมฆ
๑๕/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๔๐

นายกำพล แซ่ลี

้

๑๕/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๔๑

นายกิตติคุณ ชัยศรี
๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๔๒

นายกิตติชัย ลากวง

๑๖/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๔๓

นายกิตติชัย การะกัน
๐๓/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๔๔

นายกิตติณัณม์ กันชุม
๐๙/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๔๕

นายเกรียงไกร ลุงวิ
๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๔๖

นายเกรียงไกร หล้าชมภู
๑๖/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๔๗

นายเกรียงไกร กันสุยะ
๑๗/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๔๘

นายเกรียงศักดิ

์

แซ่โย่ง
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๔๙

นายเกษม เหล่าอ่อน
๐๔/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๕๐

นายเก๋อ แซ่โซ้ง
๐๑/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๕๑

นายเกียรติศักดิ

์

มณีทอง
๒๙/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๕๒

นายโกวิทย์ เลาตก

๒๑/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๕๓

นายไกรสอน มานิตเกรียงไกร
๐๑/๐๑/๒๔๙๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๕๔

นายขวัญชัย เรือนคำ
๓๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๕๕

นายขวัญชัย อภิมร
๐๑/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๕๖

นายขันติ กลักสูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๕๗

นายคณาวุฒิ นิธิชมพร
๑๑/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๕๘

นายคมสันต์ เกิดทรัพย์
๒๘/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๕๙

นายคมสันต์ คชพรหม
๐๕/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๖๐

นายคำทุน ริยะปา
๓๐/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๖๑

นายคำสุข โกศุมไพรสน
๒๒/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๖๒

นายคีรีชัย กาดู
๐๙/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๖๓

นายจรัส กันทะวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๖๔

นายจะคะ แสงพู
๐๘/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๖๕

นายจะซอ ลีจะซี
๐๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๖๖

นายจะซือ จะผึ
๐๑/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๖๗

นายจะดี จะหา
๐๑/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๖๘

นายจะบู่ พรชัยธนสิน
๑๕/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๖๙

นายจะลอ อาล่า
๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๗๐

นายจะสอ ปุสุ๊
๐๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๗๑

นายจะสอ จะนะ
๐๑/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๗๒

นายจะสี ปาแต๋
๐๑/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๗๓

นายจะอือ จะจาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๗๔

นายจักรกฤษณ์ สุธีภัทรลาวัลย์
๐๗/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๗๕

นายจักรกฤษณ์ ศักดิงาม

์

๒๑/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๗๖

นายจักรกฤษณ์ คำวงษ์ษา
๐๒/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๗๗

นายจักรพันธ์ ปนตา
๒๔/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๗๘

นายจักรพันธุ์ นิลเกษม
๒๗/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๗๙

นายจักรวาล คำฟู
๓๐/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๘๐

นายจันตา เหล่าซัง
๐๕/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๘๑

นายจันทร์ จะวอ
๐๑/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๘๒

นายจันทร์ หล้ามา
๒๒/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๘๓

นายจันทร์ติบ

๊

ปญญาโน

๒๔/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๘๔

นายจ่าคือ สุทธิภัทรมงคล
๒๐/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๘๕

นายจาตุรนค์ ทิพวะลี
๒๔/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๘๖

นายจาแม แซ่หลี

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๘๗

นายจารุวัฒน์ คำติบ

๊

๐๗/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๘๘

นายจ่าสอ วรญูเบญจพล
๐๑/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๘๙

นายจำป พรมติบ

๊

๒๐/๐๓/๒๕๔๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๙๐

นายจำรัส ปูสุ
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๙๑

นายจำรัส มหาวัน
๑๙/๐๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๙๒

นายจำเรียง ตุ้ยวงค์
๒๔/๐๑/๒๔๙๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๙๓

นายจิรภัทร ตันคำ
๑๒/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๙๔

นายจิรศักดิ

์

จารุจรรยาวงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๙๕

นายจิรายุทธ เปงใจ
๒๒/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๙๖

นายจีรนันท์ จันทะกอง
๐๔/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๙๗

นายจีระเด่น ปาวิน
๐๔/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๙๘

นายจีระพงศ์ เทโพธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๔๙๙

นายจีระพันธ์ วัฒธนะชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๐๐

นายจีราวัฒน์ ไมรินทร์
๐๔/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๐๑

นายเจษฎา คุรุกิจ
๐๒/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๐๒

นายเจษฎา แอกโก
๑๗/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๐๓

นายใจรัก มิตรสาธิต
๐๕/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๐๔

นายฉัตรชัย ชืนอุรา

่

๐๕/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๐๕

นายฉ่าย แซ่ว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๐๖

นายเฉลิม แบบเหมือน
๐๑/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๐๗

นายเฉลิมเกียรติ วิชัยศรี
๒๒/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๐๘

นายชนะ กิมประเทศ
๑๐/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๐๙

นายชนะกันต์ ยุทธรักษานกูล
๐๒/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๑๐

นายชนะกิจ อินทวงศ์
๐๘/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๑๑

นายชนะจิตร เลาจาง
๐๑/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๑๒

นายชนัต ไชยโยธง
๐๕/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๑๓

นายชนุดม ยอดเมืองนาย
๒๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๑๔

นายชรินทร์ สายจินนนท์
๑๓/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๑๕

นายชัชวาล บูญจู
๒๙/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๑๖

นายชัยธวัช แซ่หล่อ

๑๓/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๑๗

นายชัยพร อ่อนตาจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๑๘

นายชัยยา ศรีขัติย์

๑๙/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๑๙

นายชัยวิน ไชยโย
๒๖/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๒๐

นายชัยศักดิ

์

คงธนจรัส

๑๕/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๒๑

นายชาติชาย โชติกพงษ์พันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๒๒

นายชายน้อย คำอ่อง
๓๑/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๒๓

นายชิงชัย นามบ้าน
๒๕/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๒๔

นายชิษณุพงศ์ นามแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๒๕

นายชูศักดิ

์

ดวงมูล
๒๔/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๒๖

นายฐาปกรณ์ ภควัต
๑๙/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๒๗

นายฐิติพงษ์ ศรีไชยวงค์
๑๔/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๒๘

นายณพชร แสนคำอ้าย
๑๒/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๒๙

นายณรงค์ สินเชาว์
๐๑/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๓๐

นายณรงค์ชัย ทองแหง
๒๑/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๓๑

นายณรงค์ชัย สุขลักษณ์
๑๑/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๓๒

นายณรงค์เดช นามมล
๐๖/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๓๓

นายณรงค์ศักดิ

์

โยกาวี

๑๓/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๓๔

นายณรงค์ศักดิ

์

สุรเสน

๒๓/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๓๕

นายณัฐดนัย ติบปาละ

๊

๒๗/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๓๖

นายณัฐดนัย ปาลี
๒๓/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๓๗

นายณัฐภูมิ ปนตุ้ย
๑๙/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๓๘

นายณัฐวัตร จันเพชร

่

๒๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๓๙

นายณัฐวุฒิ เนาวราช

๒๒/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๔๐

นายณัฐวุฒิ ทิพย์รัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๔๑

นายณัฐวุฒิ ศรีกันธา

๒๔/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๔๒

นายณัฐวุฒิ ขำทับทิม

๒๘/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๔๓

นายดนัย ไชยเมือง
๐๒/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๔๔

นายดอน
เจริญทรัพย์อนันต์ ๒๕/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๔๕

นายเดช บุญทอง
๑๐/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๔๖

นายเด่น นาฟู
๒๐/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๔๗

นายแดง ณ เชียงใหม่

๒๗/๑๒/๒๔๙๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๔๘

นายต่อ ลุงทองคำ
๒๓/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๔๙

นายต้องยศ คนสนิท
๒๖/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๕๐

นายต๊ะ ปุงซุง
๐๖/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๕๑

นายตะวัน ดวงปญญา
๑๒/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๕๒

นายตาหลู่ แก้วคำ
๑๕/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๕๓

นายตี

๋

ไอ่ปา
๐๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๕๔

นายตุลากอ แสงคำเลา
๐๑/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๕๕

นายเตือน ปนประเสิรฐ
๐๖/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๕๖

นายถนอม พญาอู๋
๑๗/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๕๗

นายไถ่ฟา แซ่ฟน
๒๔/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๕๘

นายทศพร กองแปง
๑๖/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๕๙

นายทศพล แซ่ติง
๐๓/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๖๐

นายทศวิทย์ อินยาศรี
๐๔/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๖๑

นายทอง อ่างทอง
๐๑/๐๓/๒๕๐๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๖๒

นายทักษิณ ดาบทอง
๐๓/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๖๓

นายทัศน์ชัย ตาตะนะ
๐๑/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๖๔

นายทาน มอยคำตือ

้

๑๓/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๖๕

นายทินวัฒน์ วุฒิวิจารณ
๒๙/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๖๖

นายเทียน ปญญาปน
๐๗/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๖๗

นายแทน อินคำ

่

๒๘/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๖๘

นายธงชัย จะแด
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๖๙

นายธงชัย แซ่ย่าง
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๗๐

นายธชะกฤต ขจรศรี
๐๓/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๗๑

นายธนพงษ์ อำไพถาวรกุล
๐๙/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๗๒

นายธนพร บุญเจริญ
๒๘/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๗๓

นายธนภัทร คิดอ่าน
๑๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๗๔

นายธนากร ฟูคำ
๒๘/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๗๕

นายธนากรณ์ ศรีรัตนผล
๐๔/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๗๖

นายธนาชัย เสือเปรม
๑๖/๐๘/๒๕๐๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๗๗

นายธนาพล ภัคเลิศ
๒๖/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๗๘

นายธนาวุฒิ ถุงจินดา
๑๓/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๗๙

นายธานินทร์ ชัยเพ็ญ

๑๖/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๘๐

นายธีรกรณ์ มาเยอะ
๐๑/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๘๑

นายธีรทัศน์ ปาหยี
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๘๒

นายธีรบุญ ฐิตินันท์ศรกุล
๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๘๓

นายธีรพงษ์ ปงกุล
๑๔/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๘๔

นายธีรภัทธ์ แอสอ
๐๑/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๘๕

นายธีรภัทร กุลณัฐเสฏฐ์
๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๘๖

นายธีรยุทธ แซ่เฒ่า
๑๐/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๘๗

นายธีระ จันทร์ฟอง

๑๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๘๘

นายธีระ แสนใจบาล
๒๙/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๘๙

นายธีระเดช บุญญานนท์โชติ
๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๙๐

นายธีระพงษ์ คำอ้าย

๒๓/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๙๑

นายธีระวัฒน์ เลายัง

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๙๒

นายธีระศักดิ

์

บุญต่าย

๑๕/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๙๓

นายนพคุณ ศรีจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๙๔

นายนพชัย เอียมสำอาง

่

๐๑/๐๑/๒๕๐๗
เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๙๕

นายนพพร แซ่ย่าง
๑๔/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๙๖

นายนภดล ดีเกียง

๋

๐๖/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๙๗

นายนรวรรธก์ ขันทิศ
๑๒/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๙๘

นายนฤเบศ วังคำ
๑๐/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๕๙๙

นายนัทธวัฒน์
ธีระวงค์ธนานนท์

๐๙/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๐๐

นายนิคม กาบช้อน
๐๑/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๐๑

นายนิติเศรษฐ บุญชู
๐๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๐๒

นายนิธิกร เต่าคำ
๒๓/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๐๓

นายนิธินนท์ ปกลอง
๑๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๐๔

นายนิรันดร์ กติอนันต์
๓๐/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๐๕

นายนิริศ ศรีจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๐๖

นายนุกรณ์ อ่อนตา

๑๙/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๐๗

นายบดินทร์ พลนิกร
๒๕/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๐๘

นายบรรจง ศรีวิชัย
๓๑/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๐๙

นายบรรณพต แสนใจหล้า
๐๔/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๑๐

นายบัญชา ทิพรส
๓๑/๐๗/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๑๑

นายบัญชา
ชัยพัฒน์เดชอุดม

๑๐/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๑๒

นายบัณฑิต ใหวยะ
๐๑/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๑๓

นายบัณฑิต สือหมูทุ
๒๓/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๑๔

นายบิบิ จอมใจพนา
๐๑/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๑๕

นายบุญธรรม ฟูลอย
๑๕/๐๑/๒๕๐๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๑๖

นายบุญยืน การภักดี
๑๘/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๑๗

นายบุญส่ง ก้อนคำ
๑๒/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๑๘

นายประกาศิต ยศยิง

่

๑๙/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๑๙

นายประชัช ก้อนแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๒๐

นายประชัญ หอมไกล
๐๕/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๒๑

นายประดิษฐ์ ขันคำ
๒๒/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๒๒

นายประเทือง แสนยอด
๑๒/๐๑/๒๕๐๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๒๓

นายประพัฒน์ ณ เชียงใหม่
๐๔/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๒๔

นายประพัฒน์ ไชยพาณิช
๐๒/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๒๕

นายประพันธ์ ไชยสวัสดิ

์

๒๒/๐๕/๒๔๙๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๒๖

นายประวิทย์ ไอ่ตอง
๑๘/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๒๗

นายประสงค์ จารุจรรยาวงศ์
๐๙/๐๖/๒๔๙๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๒๘

นายประสงค์ สิงหราช
๐๒/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๒๙

นายประสาท อาจเอือ

่

๐๔/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๓๐

นายประสิทธิ

์

จะนะ
๑๕/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๓๑

นายประสิทธิ

์

กิจประยูร
๓๐/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๓๒

นายประสิทธิ

์

เราเท่า
๐๗/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๓๓

นายประสิทธิ

์

เจียมจิต
๐๙/๐๘/๒๕๐๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๓๔

นายประเสริฐ จารุจรรยาวงศ์
๒๐/๐๓/๒๕๐๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๓๕

นายประเสือ ปะจ๋อย
๐๑/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๓๖

นายปรัชญา เตชะพลี
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๓๗

นายปรัชญา มะโนจิตต์
๒๖/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๓๘

นายปวัตน์ คำวงค์ษา
๐๙/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๓๙

นายปอลุ จะรอ
๐๑/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๔๐

นายปอวิ เดชาวีร์
๒๑/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๔๑

นายปะทู จะสอ
๐๑/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๔๒

นายปะสอ จะโปย
๐๖/๐๓/๒๕๐๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๔๓

นายปญญา พรมมา
๒๘/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๔๔

นายเปลว เสาร์อ้าย
๐๘/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๔๕

นายผนินทร อินตุ่น
๓๑/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๔๖

นายพงศกร บัวหนา
๐๙/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๔๗

นายพงศกร ยีปา

่

๐๑/๐๑/๒๕๑๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๔๘

นายพงศกร พนาภูริกุล
๑๒/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๔๙

นายพงศกร มานะดำรงธรรม
๓๐/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๕๐

นายพงษ์พัฒน์ พิบูลย์
๐๙/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๕๑

นายพงษ์พันธ์ ไชยยันต์
๒๒/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๕๒

นายพงษ์พีรภัทร ลีลาเด่น
๓๐/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๕๓

นายพงษ์ศักดิ

์

แสงหงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๕๔

นายพงษ์ศิริ ยศแดง
๑๘/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๕๕

นายพดุงศักดิ

์

มูลเขียว
๑๘/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๕๖

นายพนนพร แสงเรือน

๒๖/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๕๗

นายพนาศักดิ

์

โสภา
๒๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๕๘

นายพยัพ จันฟุน
๐๙/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๕๙

นายพรชัย ลีลาฐิติกุล
๐๘/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๖๐

นายพรพจน์ ศรีมหาโชตะ
๐๔/๐๖/๒๔๙๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๖๑

นายพรศักดิ

์

แอจู่
๐๙/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๖๒

นายพรศักดิ

์

ยอลึ
๐๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๖๓

นายพรศักดิ

์

ปนดอนตอง
๑๙/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๖๔

นายพัชร ต้นหนองดู่
๐๑/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๖๕

นายพัชรธนสิทธิ

์

ใจเงินสิน
๐๑/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๖๖

นายพันธ์รบ ฟองแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๖๗

นายพากภูมิ ทรัพย์ล้อม
๒๔/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๖๘

นายพิชัยยุทธ อภัย
๒๘/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๖๙

นายพิเชษฐ์ แซ่เท้า
๒๖/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๗๐

นายพิเชษฐ ผลคำแปง
๐๘/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๗๑

นายพิทักษ์ กันธรส
๒๒/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๗๒

นายพิมพ์ อุตตะมัง
๒๓/๐๘/๒๕๐๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๗๓

นายพิรัตน์ บุญจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๗๔

นายพิษณุ วงษากาศ
๑๓/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๗๕

นายพิสิษฐ์ ทิพย์พฤกษ์
๒๘/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๗๖

นายพีระพงษ์ เจริญธรรม
๐๔/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๗๗

นายพีระพงษ์ อินต๊ะแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๗๘

นายพูนสวัสดิ

์

วรวัลย์
๐๗/๐๑/๒๕๐๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๗๙

นายเพลิน นุ่มโต
๐๗/๐๓/๒๕๐๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๘๐

นายเพิมยศ

่

จิวหานัง
๑๔/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๘๑

นายเพิมศักดิ

่ ์

พูลคล้าย
๐๓/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๘๒

นายไพบูลย์ ศรีเลิศ
๑๐/๐๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๘๓

นายไพสิฐ เสนสอน
๑๑/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๘๔

นายภปญญ์ แดงศาลา
๒๐/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๘๕

นายภาคภูมิ ผ่านสุวรรณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๘๖

นายภาณุพงศ์ ณ เชียงใหม่
๐๙/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๘๗

นายภาณุพงศ์ ไชยเทพ
๐๑/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๘๘

นายภานุพงษ์ โพธิเปา
๒๐/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๘๙

นายภานุเมศวร์ ใสแสง
๑๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๙๐

นายมงคล ฉำโต
๑๑/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๙๑

นายมงคล แซ่ว้าง
๑๐/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๙๒

นายมนตรี หมืนแก้ว

่

๒๙/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๙๓

นายมนัฐชัย แสงโสภณ
๐๘/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๙๔

นายมนัส ดูลย์

๒๒/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๙๕

นายมนัสพงษ์ จินตนา

๒๖/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๙๖

นายมนูญ ขันตี
๒๐/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๙๗

นายมันท์ธนา เตมียสูต

๑๑/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๙๘

นายมานะ สอนไว
๐๑/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๖๙๙

นายเมธี พรมตา
๐๕/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๐๐

นายเมือง คำหลู่
๐๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๐๑

นายยะโหล แสคือ
๐๑/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๐๒

นายยุทธนา เนติ
๐๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๐๓

นายยูละ จะกอ
๐๑/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๐๔

นายยู่แส่ จะงะ
๑๓/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๐๕

นายโยธิน วิญญาณ
๑๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๐๖

นายระวี นาฟู
๑๑/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๐๗

นายรัษฎากร จะพู
๒๗/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๐๘

นายราชัน สมลา
๐๑/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๐๙

นายราชันย์ นันทเสน
๒๒/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๑๐

นายรุ่งโรจน์ นำแสง
๐๒/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๑๑

นายรุ่งโรจน์ ไทยยันโต
๑๘/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๑๒

นายลือชา จันหอม
๒๒/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๑๓

นายวทัญู ลองวิลัย
๒๖/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๑๔

นายวรเดช ธนวงค์โกศล
๑๑/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๑๕

นายวรพงษ์ คำฝน
๒๖/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๑๖

นายวรรณ ลุงต๊ะ
๑๓/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๑๗

นายวรรธพล เพลงเพราะ
๒๔/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๑๘

นายวรวุฒิ ชุ่มธิ
๐๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๑๙

นายวรากร ทองอ่อน
๒๐/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๒๐

นายวรินทร ใจมายอง
๐๑/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๒๑

นายวสันต์ ศรีแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๒๒

นายวสันต์ ศรีตุ้มทอง
๑๖/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๒๓

นายวสันต์ เดชอุดมวงศ์ษา

๑๖/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๒๔

นายวัชชะเดช พูเบียะ
๐๖/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๒๕

นายวัชรพล สมยาณะ
๑๐/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๒๖

นายวัชระพรรณ์ ปญญา
๒๐/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๒๗

นายวัชรินทร์ โต๊ะแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๒๘

นายวันชัย กำราพิช
๐๑/๐๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๒๙

นายวันชัย ปนเรือน
๑๑/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๓๐

นายวิคาร ทรัพย์สม
๐๑/๐๕/๒๔๙๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๓๑

นายวิชัย รักษ์คีรีเขต

๑๓/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๓๒

นายวิชัย แสนทวี
๐๗/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๓๓

นายวิชิต ปงลัง

๑๘/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๓๔

นายวิเชียร เลาตา
๑๖/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๓๕

นายวิเชียร แซ่ลี
๐๑/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๓๖

นายวิเชียร ธงโคผดุง
๐๑/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๓๗

นายวิเชียร ปก๋อย
๐๖/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๓๘

นายวิทยา หอมทวนลม
๐๖/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๓๙

นายวิโรจน์ คุณยศยิง

่

๓๐/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๔๐

นายวิโรจน์ มาโต
๐๙/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๔๑

นายวิวัฒน์ หาญรัตนกุลชัย
๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๔๒

นายวิศรุต ปุปาจันโท
๐๕/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๔๓

นายวิษณุชัย ปริตา
๐๙/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๔๔

นายวีรชน วินันท์
๒๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๔๕

นายวีรยุทธ จันทร์สุวรรณ
๐๒/๐๒/๒๔๙๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๔๖

นายวีรศักดิ

์

ปาลี
๑๖/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๔๗

นายวีระพงค์ วงศ์กิติ
๑๗/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๔๘

นายวีระพันธ์ คำปาลี

่

๐๘/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๔๙

นายวุฒิชัย แซ่วะ
๒๕/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๕๐

นายศรชัย สุปนชมภู
๒๖/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๕๑

นายศราวุฒิ ทองอาญา

๑๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๕๒

นายศราวุฒิ สุรยะนาง
๐๒/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๕๓

นายศราวุฒิ วงค์ตุ้ย
๒๑/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๕๔

นายศราวุฒิ ทำชาวนา
๓๐/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๕๕

นายศรียนต์ เกตุชัย

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๕๖

นายศรีวัน ศรเทพ
๑๓/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๕๗

นายศักดา กาธาตุ
๒๗/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๕๘

นายศักดิชัย

์

ห่านตระกูล
๒๙/๑๑/๒๕๐๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๕๙

นายศักดิสมบูรณ์

์

อาทรประชาชิต
๒๘/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๖๐

นายศักรินทร์ ธติมา
๒๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๖๑

นายศาสตราวุธ บุญคัง

่

๐๖/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๖๒

นายศิริพันธ์ คำดี
๐๓/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๖๓

นายศิริศักดิ

์

จะอือ

่

๑๓/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๖๔

นายศิลา คำหมืน

่

๒๖/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๖๕

นายศิวณัฐ ธาตุ
๒๔/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๖๖

นายศิวัช แออู
๐๒/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๖๗

นายศีรี ยะโหล
๒๑/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๖๘

นายศุทธิวุฒิ ยะแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๖๙

นายศุภกร แซ่หลี

่

๑๑/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๗๐

นายศุภรัตน์ เจริญทวีทรัพย์
๐๒/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๗๑

นายศุภฤกษ์ เผ่าพันธุ์
๓๑/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๗๒

นายสงกรานต์ แหล่งหล้า
๑๓/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๗๓

นายสงวน ปูวัน
๐๖/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๗๔

นายสน ทองบุญเรือง
๒๕/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๗๕

นายสนธิ เลาหมู่
๐๑/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๗๖

นายสพรรณ์ เลาหาง
๒๗/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๗๗

นายสมเกียรติ สุดตุดจ้อย
๐๕/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๗๘

นายสมเกียรติ เขียวคำปน
๒๘/๐๓/๒๕๐๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๗๙

นายสมคิด มูลหม่น
๐๗/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๘๐

นายสมชาติ ปูแฮ
๐๙/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๘๑

นายสมชาติ เอืองวิจิตร

้

๒๙/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๘๒

นายสมชาย เทศทิม
๐๔/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๘๓

นายสมชาย ปูยือ

่

๐๓/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๘๔

นายสมนึก ประกายบัณฑิต
๒๙/๐๕/๒๕๐๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๘๕

นายสมบัติ ปญญาเจ๊ก
๒๘/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๘๖

นายสมบุญ ศิริมงคล
๑๐/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๘๗

นายสมบูรณ์ เล่ายา

๒๖/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๘๘

นายสมบูรณ์ อ้อยปลูก
๐๗/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๘๙

นายสมพงค์ ใจอารี
๒๔/๐๓/๒๕๐๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๙๐

นายสมพงษ์ วงศ์ษา
๑๐/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๙๑

นายสมพนธ์ วิวัฒพัฒนากูล
๑๕/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๙๒

นายสมพร ทานันท์
๐๑/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๙๓

นายสมพร กันทมา
๒๗/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๙๔

นายสมพล ลุงยา
๐๙/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๙๕

นายสมพล แซ่ลี
๐๑/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๙๖

นายสมโภช บุญแปง
๑๘/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๙๗

นายสมยศ รืนภาคพจน์

่

๑๕/๐๕/๒๕๐๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๙๘

นายสมยศ อุ่นใจ
๒๖/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๗๙๙

นายสมร จันทวงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๐๐

นายสมศรี บุญมา
๐๑/๐๑/๒๔๙๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๐๑

นายสมหมาย ทวีศุข
๑๓/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๐๒

นายสมัย ยศบัวพิศ
๐๕/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๐๓

นายสรเดช วามตา
๑๓/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๐๔

นายสราวุฒิ ลังบุปผา
๐๔/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๐๕

นายสราวุธ ธนารักษ์อุดมพร
๑๗/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๐๖

นายสวราชย์ สีธิ
๐๒/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๐๗

นายสวาท บุญศรี
๑๒/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๐๘

นายสวิง ไชยวังเย็น
๐๘/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๐๙

นายสหรัฐ ประสพศรี
๐๘/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๑๐

นายสังห์ทอง เจนหน่อ
๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๑๑

นายสัจพจน์ เพ็งสาทร
๒๔/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๑๒

นายสัญชัย วงศ์ขัติ
๐๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๑๓

นายสันติ ปาลี
๑๓/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๑๔

นายสามารถ สุดรัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๑๕

นายสามารถ แซ่ว่าง
๒๒/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๑๖

นายสามารถ สายอ้าย
๐๕/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๑๗

นายสำราญ มีเหลือง
๐๑/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๑๘

นายสิงขร อายิกู่
๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๑๙

นายสิงห์คำ เงินถา
๐๓/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๒๐

นายสิทธิชน จะลอ
๐๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๒๑

นายสิทธิชัย กลำปวน
๓๐/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๒๒

นายสิทธิเดช ทองแผ่
๒๖/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๒๓

นายสิทธิพงษ์ ดงรำคาญ
๐๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๒๔

นายสุกฤษฎิ

์

บุญตันน้อย

๒๓/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๒๕

นายสุกิจ อาทิตย์
๒๖/๐๗/๒๔๙๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๒๖

นายสุขเกษม แสนยาสมุทร
๒๓/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๒๗

นายสุขสันต์ สืบตระกูล
๑๕/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๒๘

นายสุชาติ ผ้าห่อ
๐๑/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๒๙

นายสุทธิชาติ ชยาชมชัย

๑๕/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๓๐

นายสุทัศน์ แซ่ลี
๐๗/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๓๑

นายสุทิน นาคดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๓๒

นายสุเทพ รังศิลป
๐๕/๐๖/๒๕๐๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๓๓

นายสุธาสิต หินมลิ
๑๕/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๓๔

นายสุนธร ชะสิงห์
๒๕/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๓๕

นายสุบิน จะก่อหลี
๑๔/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๓๖

นายสุพจน์ สิงห์หลี
๑๐/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๓๗

นายสุรชัย จันทกุล
๐๗/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๓๘

นายสุรชัย จะติ
๐๑/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๓๙

นายสุรเดช สุขไข่
๑๐/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๔๐

นายสุรพงษ์
ธนากรเลิศพิทักษ์

๒๖/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๔๑

นายสุรศักดิ

์

ใจสา
๑๖/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๔๒

นายสุริยัน สุรินทร์
๒๔/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๔๓

นายสุริยา ทาทอง
๒๙/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๔๔

นายสุริยา คำมูล

๒๖/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๔๕

นายสุริโย เพ็ญใหม่
๒๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๔๖

นายสุวิทย์ ทันสมบัติ

๑๔/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๔๗

นายเสกสรร เกล็ดทอง
๑๙/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๔๘

นายเสกสรร จุมปาจม
๑๙/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๔๙

นายเสกสรร มูลประกาส
๑๐/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๕๐

นายเสติ จะแฮ
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๕๑

นายเสาร์คำ หย่อมอิน
๒๔/๑๐/๒๕๐๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๕๒

นายแสง กองจ่างโชคสุข
๒๙/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๕๓

นายแสง จ่ามทอน
๐๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๕๔

นายแสงทอง จะตีก๋อย
๓๑/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๕๕

นายแสงอะนันทร์ หาญชัยภา
๑๗/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๕๖

นายหมืน

่

อุตระ
๐๑/๐๔/๒๕๐๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๕๗

นายหยงฉัง แซ่ลี

้

๐๑/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๕๘

นายหลวง เจริญคำ
๒๑/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๕๙

นายหิรัญ แดงอร่าม
๑๙/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๖๐

นายเหล่าเต๋อ แซ่สือ
๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๖๑

นายเหิน ตาฝน
๐๑/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๖๒

นายอดิศร ยีปา

่

๒๘/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๖๓

นายอดุลย์ สาริขิต
๑๘/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๖๔

นายอนันต์ แก้วใส
๒๖/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๖๕

นายอนันตพงษ์ เตชาวงค์

๒๖/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๖๖

นายอนุกูล ขุนวิทะ
๑๒/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๖๗

นายอนุชา ผิวอำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๖๘

นายอนุชาติ อุปนันท์
๑๐/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๖๙

นายอนุชาติ ไชยองค์การ
๒๘/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๗๐

นายอนุชิต คำหมู่
๐๔/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๗๑

นายอนุพงษ์ จันตานุ
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๗๒

นายอนุพงษ์ หงษ์ประสิทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๗๓

นายอนุวัฒน์ สาลี
๐๑/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๗๔

นายอนุสรณ์ พนาสันติกุล

๒๙/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๗๕

นายอนุสรณ์ ไทรรัตตัญู
๒๐/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๗๖

นายอนุสรณ์ มาวงศ์วัน
๑๑/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๗๗

นายอนุสรณ์ ปริกเพชร
๒๔/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๗๘

นายอภิชาต สถิตย์
๐๔/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๗๙

นายอภิชาติ หลงศรี
๑๔/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๘๐

นายอภิชาติ เอียมศิริ

่

๐๘/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๘๑

นายอภิสิทธิ

์

ทิศสัก
๓๐/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๘๒

นายอรรถพล สายอุด
๓๐/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๘๓

นายอรุณวิชช์ มิงเมือง

่

๒๙/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๘๔

นายอ้วน จะสีโจ
๒๒/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๘๕

นายอะตา จ่าซือ
๑๔/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๘๖

นายอะแย แยเมีย
๐๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๘๗

นายอะเล เปยฟู
๐๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๘๘

นายอะเลผะ แซ่จู
๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๘๙

นายอัคคี เลิศอัครมณี
๐๒/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๙๐

นายอัครโยธิน เปรมประสกุล
๐๗/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๙๑

นายอับดุลเลาะห์ ใสกระจ่าง
๑๓/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๙๒

นายอาซือผะ แสนลี

่

๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๙๓

นายอาโต อาซอง
๐๑/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๙๔

นายอาทิตย์ คุณยศยิง

่

๒๐/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๙๕

นายอาทิตย์ ติบมา

๊

๑๒/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๙๖

นายอานนท์ จันทร์อินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๙๗

นายอาบิล หมือเต๊ะ

่

๑๖/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๙๘

นายอามร จันทร์น้อย
๑๑/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๘๙๙

นายอำนาจ อินธิมา
๒๓/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๐๐

นายอำนาจ อินต๊ะโมง
๑๒/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๐๑

นายอิทธิพัทธ์ ปยเดชชัยนันต์
๑๓/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๐๒

นายอิน บุญมี
๑๐/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๐๓

นายอิสมันต์ ประทุมเขตต์
๑๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๐๔

นายอุงจ่อ ลุงเซอ
๐๗/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๐๕

นายอุทัย ชืนชีพ

่

๐๖/๐๗/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๐๖

นายอุเทน เตจ๊ะ
๑๔/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๐๗

นายเอก ก๋องคำ
๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๐๘

นายเอกชัย สุยะ
๒๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๐๙

นายเอกชัย ทองรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๑๐

นายเอกณรงค์ ใจเงิน
๒๑/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๑๑

นายเอกนรินทร์ นิลบุญเรือง
๑๘/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๑๒

นายเอกพงษ์ คำรินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๑๓

นายเอกพล กันทะวงค์
๒๙/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๑๔

นายเอกพันธ์ สุรินทร์
๑๒/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๑๕

นายเอกรัตน์ เรือนแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๑๖

นายเอกลักษณ์ นารังษี
๑๗/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๑๗

นายสรวิศ อินต๊ะเลิศ
๑๘/๐๓/๒๔๙๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๑๘

เด็กหญิงศศิธร อินคำปน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร บ้านแพะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๑๙

เด็กหญิงปาณิศา มหาอุด

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร บ้านแพะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๒๐

เด็กชายซาว ต่างด้าว
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร บ้านแพะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๒๑

เด็กชายอนุรักษ์ บัวลิถึง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร บ้านแพะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๒๒

เด็กชายกิงไผ่

่

ลุงทุน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร บ้านแพะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๒๓

เด็กชายธีระพงษ์ หงษ์ตัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร บ้านแพะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๒๔

เด็กหญิงธีรนาฎ ผายผัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร บ้านแพะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๒๕

เด็กหญิงสุภาพร เจามัน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร บ้านแพะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๒๖

เด็กหญิงอินทราริณี โปธิมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร บ้านแพะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๒๗

เด็กชายณัฐวัตร ชยุตพงค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร บ้านแพะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๒๘

เด็กหญิงกษมา สอดทำนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร บ้านแพะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๒๙

เด็กหญิงอริสา มาเร็ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร บ้านแพะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๓๐

เด็กชายสันติภาพ จันทร์ชืน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร บ้านแพะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๓๑

เด็กชายกิตติพงษ์ อุตมา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๓๒

เด็กชายจิรวัฒน์ สิทธิวงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๓๓

เด็กชายพัทธดนย์ ศรีวิชัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๓๔

เด็กหญิงสุพรทิพย์ แก้วติบ

๊

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๓๕

นางสาวปยนุช นายยะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๓๖

เด็กหญิงนราภรณ์ พุทธวี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๓๗

เด็กหญิงรินกาญจน์ เปงเรือน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๓๘

เด็กหญิงวาสินี ตะรุด
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงวิจิตรา ตากุน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๔๐

เด็กหญิงศศินิภา อุ้น
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๔๑

เด็กหญิงพรพรรษา โทนะพันธุ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๔๒

นางสาวจ๋ามนวล ลุงสายใส
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๔๓

เด็กชายรพีภัทร เมืองใจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๔๔

เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรีทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๔๕

เด็กชายนิติภูมิ อุตตะมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๔๖

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

เรืองสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๔๗

เด็กหญิงนฤมล หงษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๔๘

เด็กชายข่อง ลุงคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๔๙

เด็กชายสมศักดิ

์

เจริญธรรม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๕๐

เด็กหญิงนวลจันทร์ ปูยี

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๕๑

เด็กหญิงอนุชา ลุงต๋า
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๕๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีวิชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๕๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ อินทจักร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๕๔

เด็กหญิงศิริพร บุญยศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงมนพัทธ์ โปธา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๕๖

เด็กชายสร้อย ลุงทักจ่าม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๕๗

เด็กหญิงอัมพิกา สมควร
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๕๘

เด็กชายสายวัน ลุงนะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๕๙

เด็กชายจ่อ ลุงต่วน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๖๐

เด็กชายธนาคม จำรัสกาญจน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๖๑

เด็กหญิงกนกศรี ศรีสมุทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงอารยา ตนชืน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๖๓

เด็กหญิงปวีณนุช ศรีมูล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วมะณี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๖๕

เด็กหญิงธานินทร์ ลุงทูน
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๖๖

เด็กหญิงศิริพร จอมจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๖๗

เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา คตตระกาล
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๖๘

เด็กชายนัทพงค์ สมบูรณ์ชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงนุจรี ลุงนุ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๗๐

เด็กชายธีรวุฒิ พฤกษา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๗๑

นายวรเชษฐ์ ปนหล้า
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๗๒

นายละบุญ บุญมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๗๓

เด็กหญิงจรินยา ปนคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๗๔

นายปอก ลุงหนุ่ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

ปาจี

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๗๕

เด็กหญิงสีดา ลุงยอน
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๗๖

เด็กชายพีรจิตร์ นิธิมสารัศม์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๗๗

เด็กชายนนทวัฒน์ ไชยลาภ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๗๘

เด็กหญิงณัฐชยา ถาวัน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงณิชากร ปญญา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๘๐

เด็กชายปรีชา นำสาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๘๑

เด็กชายช่วยทูล ลุงสุหริง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยลาภ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๘๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ถนอมจิตดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๘๔

เด็กหญิงอรวิภา จะแฮ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงไหมเน้ง แซ่วาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๘๖

เด็กหญิงนภารัตน์ ตะโน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๘๗

เด็กหญิงชรินญา พะยะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๘๘

เด็กหญิงแก้วตา เลาเทาะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๘๙

เด็กหญิงทัศนีย์ เซ่งจ่าว
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๙๐

เด็กหญิงกนกวรรณ เลาหาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๙๑

เด็กหญิงพิมประภา เตชะเลิศพนา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงนันทพร ศรฤทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๙๓

เด็กชายปรมี ลิมจำเริญ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๙๔

เด็กหญิงจิรติการณ์ คำอ้าย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๙๕

เด็กหญิงณิชดา มอรูวี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๙๖

เด็กหญิงสายสุรีณ์ ถนอมจิตดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๙๗

เด็กหญิงสารภี ดีสา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๙๘

เด็กหญิงอนิชา แจวมูแฮ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๕๙๙๙

เด็กหญิงกุลปรียา ปุกคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๐๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วาสนานุวงค์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๐๑

เด็กหญิงชนิดา ต๊ะนุ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๐๒

เด็กหญิงญาณิศา มัทนาจิราภา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๐๓

เด็กหญิงดาราวลี แซ่ย่าง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๐๔

เด็กหญิงยุพา แซ่วะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๐๕

เด็กหญิงจิดาภา รุ่งศักดิรักวนา

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๐๖

เด็กหญิงนงนุช ตะลา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๐๗

เด็กหญิงเรียมจันทร์ ลีรือ

่ ่

๑๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๐๘

เด็กชายรุ่งรวิน ถนอมวรกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๐๙

เด็กชายชูชัย
แสงท้าวศิริทรัพย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๑๐

เด็กชายชูชาติ
แสงท้าวศิริทรัพย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๑๑

เด็กหญิงยุ้ม ลุงมาด
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๑๒

เด็กหญิงสอน ปอคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๑๓

เด็กหญิงมาริสา ดิหน่อโพ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๑๔

เด็กหญิงยู่ยี

่

ต๊ะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๑๕

เด็กหญิงกาญจนา แซ่ย้าง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๑๖

เด็กหญิงสมัชญา เตชะเลิศพนา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงนรยา มูลธิ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงวสิกา ใหม่ม่วง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๑๙

เด็กหญิงวิภา ตุ๊นะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๒๐

เด็กหญิงจิตรทิวา มิตรพนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๒๑

เด็กหญิงหมี

่

ดำเนินการดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๒๒

เด็กหญิงนพรัตน์ ภูผา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๒๓

เด็กหญิงช่อลดา คะโน
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๒๔
เด็กหญิงดอกเสียวบาน

้

เลาลี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๒๕

เด็กหญิงฟองนวล คูตา
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๒๖

เด็กชายก้อง ศรีไทย
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๒๗

นางสาวพิมแพร พัฒนาชาติสกุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๒๘

นางสาวมลทิรา ประเสริฐสงบสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๒๙

นางสาวนันทินี เลาลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๓๐

นางสาวสุมาลา วนาลัยสุขสันต์
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๓๑

นางสาวสุธิดา วอสุมู
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๓๒

นางสาวนภกมล แซ่มัว

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๓๓

นางสาวอรนุช พิชิตไพรพงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๓๔

นางสาวจินดา พงศธรกรกุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๓๕

นางสาวภัทรา จะคือ
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๓๖

นางสาวกมลวรรณ ดอกเงิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๓๗

นายศักรินทร์ แซ่ลี
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๓๘

นายณัฐชัย เจริญสมาธิ
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๓๙

นางสาวจิดาภา พะบอ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๔๐

นางสาวขนิษฐา กิตติคุณบัณฑิตย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๔๑

นางสาวศิริกุล แซ่ปลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๔๒

นางสาวศิริพร วงศ์พิทักษ์มัจฉา
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๔๓

นางสาวจันทนา สินลี

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๔๔

นางสาวอรอนุงค์ ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๔๕

นางสาวจรรยาภรณ์ ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๔๖

นางสาวไพจิตร พิลาสชวนพิศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๔๗

นางสาวธิดา เดอแฮ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๔๘

นางสาวสุภากานต์ มาหล้า
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๔๙

นายธนโชติ สาโท
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๕๐

นายชนะชัย คะโน
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๕๑

นายสุรชาติ แสงท้าว
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๕๒

นางสาวนิภาพร มาเยอะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๕๓

นางสาวชฎาพร จอจอ
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๕๔

นางสาววิไรวรรณ์ แซ่เฒ้า
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๕๕

นางสาวศุภิสรา ดิหน่อโพ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๕๖

นางสาวมนัสพร สุขเงิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๕๗

นางสาวศุภรดา ดิหน่อโพ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๕๘

นางสาวนิรมล วอมือ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๕๙

นายธนโชติ โชติฐานนนท์
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๖๐

นางสาวธิดาพร สิงขรคำจุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๖๑

นางสาวดารุณี ฉัวจา

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๖๒

นางสาวสุกันยา วิไลเลิศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๖๓

นางสาวรัชดา ก่อตระกูลคีรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๖๔

นางสาวสุปรีย์ เมทู
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๖๕

นายทรนง วินัยเยียม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๖๖

นายไชยวัฒน์ ธรรมเกิดสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๖๗

นางสาวลัดดาวัลย์ สมศักดิศรีกุล

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๖๘

นางสาวขวัญจิต รังษี
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๖๙

นางสาวขวัญจิรา ยังชีพสุจริต
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๗๐

นางสาวมาติกา ถนอมรุ่งเรือง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๗๑

นางสาวชนิสรา วอพะพอ
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๗๒

นางสาวอาทิตยา ปนธิโน
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๗๓

นายอาเช เปยงแหล่  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๗๔

เด็กชายเกล้ารวี วงษพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๗๕

เด็กชายจิรายุ สมจิต
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๗๖

เด็กชายเจษฏา จิตตใส
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงโชติกา บัวล้อม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๗๘

เด็กชายตุลณัฐ อุดมธนศิริ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงธนวรรณ มหาสาโร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงปยะดา ปวนใจรักษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๘๑

เด็กชายหยอง ลุงวงค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงกมลนัทธ์ จงศิริ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๘๓

เด็กหญิงบุณยาพร สายประเสริฐ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๘๔

เด็กชายภาคภูมิ ลือชา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๘๕

เด็กชายรังสิมันต์ จันทร์บาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงรัชดากร ทองแม่นศักดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๘๗

เด็กชายกฤตภัค สุคนธา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๘๘

เด็กชายกฤติเดช โพธิศรี

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๘๙

เด็กหญิงเกวลี ฟองสมุทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๙๐

เด็กชายวชิรพล นวมทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๙๑

เด็กหญิงนันทิชา เผ่ามา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๙๒

เด็กชายไพโรจน์ แซ่หลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงอรวรรณ พิสมบูรณ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงอริสยา นอวรัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๙๕

เด็กชายกานต์ เกษมจิตต์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๙๖

เด็กชายจักรพันธ์ ปนนา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๙๗

เด็กหญิงบัวหอม ลุงยอด
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๙๘

เด็กหญิงบุญญาภา สายปนตา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๐๙๙

เด็กหญิงศราภรณ์ อุโฆษกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงบัณฑิตา เหลืองไพศาลกุล
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงษิญาภา ธนะสีลังกูร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงพิชชาพร ลุงสาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๐๓

เด็กชายสถิตพล บุญมี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๐๔

เด็กหญิงแสงจันทร์ นายแสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๐๕

เด็กหญิงอรญาณ์ เหลียวล้อมทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๐๖

เด็กหญิงนันท์นภัส อาษาพร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๐๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสนแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงธัญสิริ คงแสนคำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๐๙

เด็กหญิงอุบลวรรณ ลุงต๊ะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงณัฐธิดา อินทร์ชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงเหมยคำ คำแสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงอากาละ จะตี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงชัญญานุช สุวรรณเปด
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงทานตะวัน แสนลี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๑๕

เด็กชายใหม่ วันชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๑๖

เด็กหญิงธนนันท์ญา ทองคำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๑๗

เด็กชายบวรกิตติ

์

ลีลาธรรมสัจจะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๑๘

เด็กหญิงเพชรลดา ยังยืนกุล

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๑๙

เด็กหญิงลักษณา เทียนวิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๒๐

เด็กหญิงศศิกานต์ สำลีแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงอจิมา พิทักษ์ขัณฑสีมา
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๒๒

เด็กชายอาทิตย์ ทาเก่ง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๒๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เทียมสิงห์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๒๔

เด็กชายธีรดนย์ สังข์สำราญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๒๕

เด็กหญิงนวพร ศรีชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๒๖

เด็กหญิงอารยา คำน้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงชนาน์นันท์ สกุลภัทรจาริน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๒๘

เด็กชายสุภกร สุภะการ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๒๙

เด็กชายธนกฤต สุวรรณคีรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๓๐

เด็กหญิงหยุ่น ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๓๑

เด็กชายณัฐพล แก้วโขง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๓๒

เด็กชายธนกฤต อินทจักร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๓๓

เด็กหญิงธนิดา จอมงาม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๓๔

เด็กหญิงอาทิตยา คันธะวัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๓๕
เด็กหญิงสุพิมพ์พลอย

ถิรากุลกำธร
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๓๖

เด็กหญิงจ๋ามหอม นายอ่อง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงวงเดือน อ๊ายต๊ะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๓๘

เด็กชายสอง บุญทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงสุจิรา ไชยสาร
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงสุภาวิตา กองโปธิ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๔๑

นายไสร์หลาว ลุงจ่อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงณัฐริดา คำต๋น
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๔๓

เด็กหญิงนันทิพร ใจตัง

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๔๔

เด็กหญิงทิพวรรณ ศิริเมืองมูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๔๕

เด็กหญิงนล ลุงทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๔๖

นางสาวดาว สร้อยคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๔๗

เด็กชายปญญา ชืนอยู่

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๔๘

เด็กชายธนพงษ์ คำเกิด
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๔๙

เด็กชายเวชกร ยอดนำคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๕๐

นายหลาวเมือง คำซอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๕๑

เด็กชายอรรถพงศ์ มณีรัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๕๒

เด็กหญิงวิสุดา พงค์ประทาร
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๕๓

เด็กหญิงธนพร กาบุญเรือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ถนอมรุ่งเรือง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๕๕

เด็กหญิงดลภัค สมบัติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๕๖

เด็กหญิงพัชรมัย บุญยอด
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๕๗

เด็กหญิงฐิติพร เมธาอนันต์กุล
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงพิยดา สุขสกุลปญญา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๕๙

เด็กหญิงอัญชลี พนมไพร
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๖๐

เด็กหญิงมัญชุสา ณ ลำพูน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๖๑

เด็กหญิงประภัสสร เมธาอนันต์กุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เลาว่าง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๖๓

เด็กหญิงธิดา สุขสกุลปญญา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๖๔

เด็กหญิงยอดใจ พนมไพร
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงเนตรนภา ศานติธารา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๖๖

เด็กชายชาติชาย จะทอ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๖๗

เด็กชายณัฐ ลุงต๊ะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๖๘

เด็กหญิงอ่อง ลุงสุ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงนิพาดา วิพันศาสตร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงบงกช ทวีบุญปญญาสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๗๑

เด็กชายทวีสิทธิ

์

แซ่ย่าง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๗๒

เด็กหญิงพรชนัน เตชะพนาลัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๗๓

นายเจริญ ดวงอินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๗๔

นายอนุรัตน์ คำมา
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๗๕

นางสาววิไลพร เตชะเลิศพนา
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๗๖

นางสาวกาญจนา สุนันต๊ะกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๗๗

นางสาวนิรินทร์ทิพย์ จันทรเสนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๗๘

นางสาววศินี สิริโรจนงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๗๙

นางสาววิภาวี ถินต้นนำ

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงยิม

้

จันทร์ทา
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๘๑

นางสาวฐาฐิมาศ สัตย์ธัญญากุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๘๒

นางสาวกนกวรรณ สุขแสน
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๘๓

นายศิริโชติ เมธาอนันต์กุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๘๔

นางสาวหยาดพิรุณ บุญทวี

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๘๕

นางสาวสุวิภา เขิงมล

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๘๖

นายธนากร วงศ์นภาไพศาล
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๘๗

นางสาวหนิง ลุงหล้า

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๘๘

นางสาวทิวาพร สร้างใหม่
๒๑/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๘๙

นางสาวสุจินดา มุ่งปญญาศรีบุรี
๒๘/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๙๐

นายอาทิตพงศ์ ซุยคำ
๐๘/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๙๑

เด็กชายกำปู ลุงส่า
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๙๒

เด็กชายธนพล คำใหญ่
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๙๓

เด็กชายอนุชิต กองมูล
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๙๔

เด็กชายจิรพิพัฒน์ เกตุอินทร์
๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กันทรากรดุษฎี
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๙๖

เด็กชายวัณชร คำใหญ่
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๙๗

เด็กหญิงจินดาภรณ์ มะลิธิ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๙๘

เด็กหญิงวิมลมณี โตตระกูลทรัพย์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๑๙๙

เด็กชายวีรภัทร วงษ์นันตา
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๐๐

เด็กหญิงปภาดา สระภูมิ

๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๐๑

เด็กหญิงจุฬารัตน์ แก้วจริยากุล
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๐๒

เด็กหญิงณัฐกานณ์ รูปแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๐๓

เด็กชายเทพทัต โตตระกูลทรัพย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๐๔

เด็กชายพสุธา ทากูล
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๐๕

เด็กชายพงศกร อูบสาน
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๐๖

เด็กหญิงทิพรดา ปญญาทรง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๐๗

เด็กชายรณกร อาโบ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๐๘

เด็กชายทศพล ชนะภัย
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๐๙

เด็กชายสิรวิชญ์ อุปจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๑๐

เด็กชายจิรายุ จะยี
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๑๑

เด็กชายอนุวงค์ สุคำ
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๑๒

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ ฤทธิไตรภพ

์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๑๓

เด็กชายจิรายุ อิสระ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๑๔

เด็กชายวิรเดช แซ่เฮือ

้

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๑๕

เด็กชายศุภโชค สอนวงศ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๑๖

เด็กหญิงสุชานันท์ แสงย่าง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๑๗

เด็กชายสุทธดร แซ่ลี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๑๘

เด็กชายวรวุฒิ แซ่เฒ่า
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงแสงดาว หน่อคำ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงนัดดาวัน สินหมี

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงอริสรา เกียรติไพรสัณฑ์
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๒๒

เด็กชายเจษฎา แซ่โซ้ง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๒๓

เด็กหญิงแสงหอม ซอน่า
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๒๔

เด็กชายวรภพ ชนาพัทธิกุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๒๕

เด็กหญิงจีรพร ลุงจาย
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๒๖

เด็กหญิงมัชฌิเม สุวรรณมงคล
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๒๗

เด็กชายณัฐยศ แซ่ว้าง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๒๘

เด็กหญิงสุชานันท์ แสงท้าว
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๒๙

เด็กหญิงอัจฉราพร ชัยจันทา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๓๐

เด็กชายพฤฒภณ แซ่ยะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๓๑

เด็กชายกฤษกร แซ่ลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๓๒

เด็กชายดาวแสง ส่วยคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๓๓

เด็กชายทวีศีล พุ่มตาด
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๓๔

เด็กหญิงมณิการ์ แซ่เจ๋า

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๓๕

เด็กชายทุนแลง ซอน่า
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๓๖

นางจันทร์จิรา เชาว์ชวานิล
๒๕/๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๓๗

นางสาวพิมพิลัย ไชยมงคล
๘/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๓๘

นางสาวภรณ์โสภา มหาวงศ์ทอง
๒๓/๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงหลาว ลุงออ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๔๐

เด็กชายพิชาภพ สายอรุณ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๔๑

เด็กชายประพันธ์ พนาวรชัย
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๔๒

เด็กหญิงณัฐชา เอียมวงษา

่

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๔๓

เด็กชายณัฐกิตต์ ทาทอง
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ถนอมรุ่งเรือง
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๔๕

เด็กชายนพดล เขือนเพ็ชร์

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๔๖

เด็กหญิงจุฑามณี รักกฎหมาย
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงพีรดา กองจินดา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๔๘

เด็กหญิงวชิรภรณ์ ใจแหลม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๔๙

เด็กหญิงชญาดา หทัยวสันต์สร้าง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๕๐

เด็กหญิงอัษฎาชลี เลือดกระโทก
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๕๑

เด็กชายนัฐภูมิ อันโนนจารย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๕๒

เด็กชายกันทรากร เตวิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๕๓

เด็กชายภควัฒน์ ณ ลำพูน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๕๔

เด็กชายอาม แสงคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๕๕

เด็กชายพงษ์พัฒน์ จะซือ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๕๖

เด็กชายบะส่วย ยะโจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๕๗

เด็กชายสมบัติ ถินวนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๕๘

เด็กหญิงดวงพร จะซือ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๕๙

เด็กหญิงดิปอหล่า จะลอ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๖๐

เด็กชายเอกพงศ์ เกษตรกุลทรัพย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงธนพร แซ่เฒ่า
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นายหว่าง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๖๓

เด็กหญิงกัญญาพัชร นายหว่าง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๖๔

เด็กหญิงปราณี เตชะเลิศพนา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๖๕

เด็กหญิงอารยา จะลอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงอุไรพร เลิศชัยสหกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๖๗

เด็กหญิงสุจิตรา จะแฮ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงพิมพร จะซา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๖๙

เด็กหญิงวินิดา แซ่เห่อ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๗๐

เด็กชายกันตชาติ แสงทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๗๑

เด็กชายศักรินทร์ ทองหลอม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๗๒

เด็กหญิงวิภา จะหย่อ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๗๓

เด็กชายสุริยเดช ทิพย์วงค์กุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๗๔

เด็กหญิงจิตสุภา พยาจู่
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๗๕

เด็กชายก้องภพ ลีโป
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๗๖

เด็กหญิงจิตตาภา ศรชัยปญญา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๗๗

เด็กชายพัชรพล ปพนสรรค์ไพศิริ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงพรพิลัย จะลอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๗๙

เด็กชายละมอ จะแส
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๘๐

เด็กชายศราวุฒิ จะลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๘๑

เด็กชายจะชี จะคือ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๘๒

เด็กชายโสภณ จะฟะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๘๓

เด็กชายสุภลักษณ์ ทิพย์ปญญาบาล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ญาณะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๘๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๘๖

เด็กหญิงดุจดาว ลุงพงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๘๗

เด็กชายเกียรติพงษ์ บุญปวน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๘๘

เด็กชายสุเทพ มุดศรีมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๘๙

เด็กหญิงนภาพร จะแต

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๙๐

เด็กหญิงวรรณภา ปพนสรรค์ไพศิริ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๙๑

เด็กหญิงวรัญญา คุณวงค์ ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๙๒

เด็กชายสุริยา พรหมสาขา
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๙๓

เด็กหญิงปุยหอม ทุนแดง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๙๔

เด็กชายราเชนต์ พร้อมใจ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๙๕

เด็กชายศุภวิชญ์ อินตา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๙๖

เด็กหญิงณิชา ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๙๗

เด็กหญิงณัฐวนิดา คำแปง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๙๘

เด็กหญิงปยธิดา มนหน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๒๙๙

เด็กชายทีรภัทร พรหมมี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๐๐

เด็กหญิงอนงค์ วงค์สร้อย
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๐๑

เด็กหญิงภัททิยา จันทรา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๐๒

เด็กหญิงคำหลู่ ลุงกอยะ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๐๓

เด็กชายจตุพล ลุงคำ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๐๔

เด็กชายโยธิน ส่งแสง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๐๕

เด็กชายชิตพล มณีโชติ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๐๖

เด็กชายก่อ ลุงสู้
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๐๗

เด็กชายกอบฟา อินศิริ
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๐๘

เด็กชายสมบุญ เคือทอง
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๐๙

เด็กหญิงนิตยา อุ่นใจ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงนวนันท์ ลุงซอ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๑๑

เด็กชายอ่อง อ่องแก้ว
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๑๒

เด็กชายปาน นายน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงเทพทอง ยิงเจริญกร

่

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๑๔

เด็กหญิงณิชากร ฆ้องดง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงปวริศา แสงจันทร์ทิพย์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๑๖

เด็กชายหล้าส่วย
ไม่ทราบนามสกุล

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๑๗

เด็กหญิงนีรนุช ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงมยุรา ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงอรนัส ลุงวิ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๒๐

เด็กชายคำน้อย ทุนหลู่
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๒๑

เด็กชายกร แสนหวี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงชุติภา ทองคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๒๓

นายนิพนธ์ ปญญา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๒๔

เด็กชายกชกร แตะแนะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๒๕

เด็กหญิงเกียงคำ

๋

ไม่ทราบนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๒๖

เด็กชายกมล อ่อน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๒๗

เด็กชายพี ลุงทุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๒๘

เด็กชายประดิษฐ์ บุญโย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๒๙

เด็กชายชนชัย จิตรสดสี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๓๐

เด็กชายณพงศ์ สะอาดญาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๓๑

เด็กชายอชิรวิชย์ สวัสดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๓๒

เด็กหญิงอัญชิสา อินหน่อแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๓๓

เด็กหญิงกานดา สามงาย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๓๔

เด็กชายครองสิน ลุงนาหริง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๓๕

เด็กชายครองทรัพย์ ลุงนาหริง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๓๖

เด็กชายเจตน์สฤษฎ์ ดวงชมภู
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงนันทนา ลุงคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงชาลิสา ลุงจาย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๓๙

นายมนตรี ชัยญา
๒๖/๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๔๐

ว่าทีร้อยตรีวัชรินท์

่

ปนตา
๖/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๔๑

เด็กชายกานต์ ลุงอ่อง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงหนิง นายทุน
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ลุงอยู่
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ลุงดำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงกมลชนก ลุงคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๔๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ก้อนแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงจิง

่

ลุงต๊ะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๔๘

เด็กชายเตียงคำ ลุงแดง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๔๙

เด็กหญิงพันธุ์ระภา ขุ่งยะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๕๐

เด็กชายโบ้ ลุงต๊ะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๕๑

เด็กชายไพรับ เตชะพนาลัย
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๕๒

เด็กชายสุรพงษ์ ถนอมรุ่งเรือง
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงจินดา เตชะพนาลัย
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๕๔

เด็กหญิงนำฝน แซ่เฒ่า
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๕๕

เด็กหญิงปยะดา ภมรวิจิตร
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๕๖

เด็กหญิงวาริชา เตชะพนาลัย
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๕๗

เด็กหญิงศศิวิมล ภมรวิจิตร
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๕๘
เด็กหญิงหยกประกาย

ทิพย์พนาพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๕๙

เด็กชายสรายุทธ์ แซ่ลี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงดาว ลุงทุน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงมานาพร เลาว้าง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงฟอง ลุงแสง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงดวงเดือน แซ่มัว

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๖๔

เด็กชายธวัชชัย อนันต์วิไล
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๖๕

เด็กชายวอนวิง ทิพย์พนาพันธุ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๖๖

เด็กชายสมบัติ เตชะพนาลัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงกนิษฐา อนันต์วิไล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๖๘

เด็กหญิงวาสนา เลาว้าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๖๙

เด็กชายสุกัลย์ เลาว้าง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ถนอมวรกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๗๑

เด็กชายวชิรธาร เลาหาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงดวงจันทร์ แซ่ว้าง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงดวงดาว แซ่ว้าง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ลุงตะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๗๕

เด็กหญิงกำจัง ลุงจ่าม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๗๖

เด็กหญิงขวัญตา ลุงหลู่
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๗๗

เด็กชายกานต์ ลุงทูล
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๗๘

เด็กชายโชคชัย ทิพย์ปนทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๗๙

เด็กชายเบิม ลุงเล็ก
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๘๐

เด็กชายธนพล .ลุงนุ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๘๑

เด็กชายคำอู นาสา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๘๒

เด็กหญิงแสงดาว ลุงหนุ่ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๘๓

เด็กชายนิธิกร สิทธิโม่ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๘๔

เด็กหญิงหวาย ลุงมาด
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๘๕

เด็กหญิงนวลจันทร์ ลุงทอน
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๘๖

เด็กหญิงกชพร ปนดี
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๘๗

เด็กชายสมศักดิ

์

ลุงนะ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๘๘

เด็กชายไกรศร ดูสาย
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงพิธุนิภา อายิกู่
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๙๐

เด็กชายปาง กุนะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๙๑

เด็กชายณัฐ ธนันชัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๙๒

เด็กชายเชียงคำ ลุงคำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๙๓

เด็กหญิงทิพยนารี ดวงอินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงส่วยอิง ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงกรรณิกา คำนะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๙๖

เด็กหญิงดวงพร ลุงยอด
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงพิชญา ลุงทูน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๙๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แซ่วะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๓๙๙

เด็กหญิงแสงมล นายกู่
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๐๐

เด็กหญิงแสงยุ้ม ลุงมาด
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๐๑

เด็กหญิงสุพัตรา คุณา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๐๒

เด็กชายหนุ่ม กุนะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๐๓

เด็กหญิงส่วย ลุงหลู่
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๐๔

เด็กหญิงอัญชิสา คำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๐๕

เด็กหญิงณภัทร ลุงกอ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๐๖

เด็กชายมินมิน อ่องละ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงชนิตา อินต๊ะ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๐๘

เด็กหญิงเลิศอณงค์ ชุมมณเฑียร
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๐๙

เด็กชายธนภูมิ จะแส

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๑๐

เด็กหญิงอ๋อมลืน ซอนะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๑๑

เด็กชายนภดล วิสุทธิคงกมล

์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา โพดกาลง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงฟาใส แสนบุญศรี
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงพนิตอนงค์ ขันคำ
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๑๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ยอดใจ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงรัชนี สุรมิตร
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๑๗

เด็กหญิงสิริยากร กุลพิเนก
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๑๘

เด็กหญิงณัฐพร นางแถ่ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๑๙

เด็กชายนิติภูมิ ย่อยกลาง
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๒๐

เด็กชายเสฎฐวุฒิ สินหมี

่

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงกมลพร เหมพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๒๒

เด็กหญิงศิริพร ถิรนิธิกุล
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๒๓

เด็กหญิงประภัสสร ศิริพงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๒๔

เด็กหญิงสุรภา พงษ์แสน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๒๕

เด็กชายอัจฉริยากร สุคำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๒๖

เด็กชายพงศกร สายฟองมูล
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงเขมรุจิ อินแก้ว

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ สุนกาย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๒๙

เด็กชายอาย อ่องหล้า
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๓๐

เด็กชายกิตติชัย ลิมิ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๓๑

เด็กชายสุทธินัย เลาวู่
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๓๒

เด็กชายพูนสวัสดิ

์

แซ่ย่าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงพจนีย์ แซ่ย่าง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๓๔

เด็กหญิงลลิตภัทธ์ ปญญาศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๓๕

เด็กหญิงอัญพัชญ์ ธนะโรจน์วศิน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๓๖

เด็กชายเกรียงไกร ทิศมาศบุญศิริ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๓๗

เด็กหญิงปภาวดี สว่าง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงพิมพร อยู่ดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๓๙

เด็กชายชยกร ปนคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๔๐

เด็กชายแสง ลุงคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงณัฐพร เลาซา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๔๒

นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๔๓

เด็กชายสมคิด บัวระวงค์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๔๔

เด็กชายวีรพัฒน์ สว่างมงคลชัย
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงสุชาดา ยะลัง

้

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงภัสสร แซ่ซี
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๔๗

เด็กชายพล มีสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงโชติกา บรรพต
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๔๙

เด็กหญิงประภาพร ลุงทุน
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๕๐

เด็กชายเกียรติชัย ท้าวปญญา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๕๑

เด็กชายทัตเทพ วดีสุขเกษม
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ นุพอ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงจามคำ อารี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๕๔

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ คุณา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๕๕

เด็กชายสนธิ วตินา
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๕๖

เด็กชายณัฐชนน เมธาอนันต์กุล
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๕๗

เด็กชายพรชัย ต๊ะแสง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๕๘

เด็กชายทุน จะเมือง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๕๙

เด็กชายประสิทธิ

์

พนมไพร
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๖๐

เด็กชายตะวัน หล้าสราช
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงคำน้อย ลุงคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๖๒

เด็กชายอรุณ คำโม๊ะ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงเนตรนภา มงคลหฤทัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงกนกพร ลุงออ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๕ / ๓๖๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๖๕

เด็กชายสมบูรณ์ ลุงต่า
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงซอน จะเมือง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๖๗

เด็กชายวัชรพล สุนิติมนฑล
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๖๘

นายเต๋า ลุงย่า
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๖๙

นายวัน กันทะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๗๐

เด็กชายหละมิ หละหมุ่ย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๗๑

นายสน ลุงปน
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงยุ่น ลุงแลง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๗๓

เด็กชายธนภัทร ดวงเทียน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๗๔

เด็กชายธเนศพล จันทร์โท
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๗๕

เด็กชายอัศม์เดช เขียวทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงสุพิชชา พิชัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๗๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ นามวงษา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๗๘

เด็กชายไชยพศ บัวระวงศ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๗๙

เด็กชายณัฐพล คำหวาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๘๐

เด็กชายพฤกษา วงษ์กา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๘๑

เด็กชายภาสกร หีบทอง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๘๒

เด็กชายวรวิทย์ ดวงเดชฤทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๘๓

เด็กชายศุภวิชญ์ หมือแล

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๘๔

เด็กชายเสฎวุฒิ แก้วพินิจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๘๕

เด็กชายสถาปตย์ ขันเขียว
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๘๖

เด็กหญิงกฤตยา ปองคำไหล

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๘๗

เด็กหญิงจันจิรา คำนะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๘๘

เด็กชายปใหม่ คำนะ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๘๙

เด็กหญิงอภิชยา พานิชการ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๙๐

เด็กชายธนภัทร ชัยวุฒิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๙๑

เด็กชายภูวาริ กิจเจริญพิทักษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๙๒

เด็กชายปริวัตร ปริวัตรสกุลชัย
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๙๓

เด็กชายธนทัต ศรีมูล
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๙๔

เด็กชายเตชินห์ หล้าเมืองใจ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๙๕

เด็กชายฌานวัฒน์ สมคำแดง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๙๖

เด็กชายนเรศ มาลอม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๙๗

เด็กชายกิตติธัช ธงแดง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๙๘

เด็กชายศุภฤกษ์ สุระอาษา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๔๙๙

เด็กชายปภังกร พรหมวรรณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๖ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๐๐

เด็กชายคุณานนท์ ประดิษฐ์ชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๐๑

เด็กหญิงปฐมาวดี อินทร์ไชย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงณภัทรจิรา จันทิมา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๐๓

เด็กหญิงอุทุมพร เสร็จศักดิดา

์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๐๔

เด็กหญิงเพชรนภา คำหลิม

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๐๕

เด็กหญิงจิตตพัฒน์ อมรวัฒนมงคล
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงอชิรญา ทัศน์ไพร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงณัฏฐริกา วันหมืน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๐๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ เกตุวัง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงชนิสรา สุทาธะละ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ ปางงาม
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๑๑

เด็กชายศรันยู จอมพนาไพร
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๑๒

เด็กชายศิรชัช คอทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๑๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ พรนิมิตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๑๔

เด็กชายมโนมยา มะโนราช
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๑๕

เด็กชายชญานิน ใจบาล
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๑๖

เด็กชายรัชชานนท์ อุ่นบ้าน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๑๗

เด็กชายพัชรณัฎฐ์
ดารากร ณ อยุธยา ๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงภัสสร์อร ถาลม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงชลดา บัวเย็น
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ มูลมอญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงภคพร กองบุญ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงชนิดาภา สมบูรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๒๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองลับแล
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๒๔

เด็กหญิงกมลมาศ ตุ้ยหล้า
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๒๕

เด็กหญิงชนินาฏ มะโนวัง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๒๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สิงห์ชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงศศิกูล สะนินัด
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๒๘

เด็กหญิงจารุวรรณ โวรรณา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงถิรดา โคกสง่า
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๓๐

เด็กหญิงสุชานาถ อินธาชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงชนิดา กลันกล้า
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๓๒

เด็กชายกล้าหาญ สมภณ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๓๓

เด็กชายกีรชกรณ์ ศิระณุวัฒน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๓๔

เด็กชายคณิน แซ่ลิม

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๓๕

เด็กชายชัยมงคล ดวงปอ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๓๖

เด็กชายชาคริต ยอดเงิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๓๗

เด็กชายฐาปนพงศ์ ไฝคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๓๘

เด็กชายถิรวัฒน์ เอียมมี

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๓๙

เด็กชายธนกฤต กาเกตุ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๔๐

เด็กชายธนวัฒน์ ตะติยา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๔๑

เด็กชายธีรพงศ์ จงสุข
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๔๒

เด็กชายบุรากร วะตินา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๔๓

เด็กชายวราดล พูนชัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๔๔

เด็กชายวันศิริ นิลม่วง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๔๕

เด็กชายสุทธิภัทร พระบาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๔๖

เด็กชายหนึง

่

สีคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๔๗

เด็กชายอชิตพล เมฆประยูร
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๔๘

เด็กหญิงกมลวรรณ โถงาม
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงกันยา ม่วงมา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๕๐

เด็กชายเกศรินทร์ บัวหนอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๕๑

เด็กชายจิราวรรณ มูลสม
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงณัฐวลัย ฉิมมา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๕๓

เด็กหญิงนพวรรณ ชัยอินทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๕๔

เด็กหญิงนฤดี ศรีชืน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๕๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ภัทรพงศ์พิทักษ์
๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๕๖

เด็กหญิงนันท์นลิน อินสุวรรณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงนิชากร
พุทธิวัฒน์สถาพร

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงประถมาพร ต่างแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๕๙

เด็กหญิงประพิณา มูญมอญ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๖๐

เด็กหญิงปรัชญา เลาดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๖๑

เด็กหญิงพรรณวษา ถาอินแก้ว

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๖๒

เด็กหญิงพัชราพร ดอกคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๖๓

เด็กหญิงแพรวภิรมย์ เล่ห์ดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๖๔

เด็กหญิงภัทรวดี ทำการดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๖๕

เด็กหญิงวิลาสินี ลือชา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๖๖

เด็กชายกรินรัตน์ จันทร์น้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๖๗

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ศรีทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๖๘

เด็กชายทักษ์ดนัย ยุบาลคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๖๙

เด็กชายเทพฤทธิ

์

คำศรีพล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๗๐

เด็กชายธนกร เหล่าศรีตระกูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๗๑

เด็กชายพงศธร ใจบาน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๗๒

เด็กชายพิชชากร วรพัฒน์รัตนกูล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๗๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ คุณา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๗๔

เด็กชายรามิน หว่างปอ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๗๕

เด็กชายวรศิลป กระจ่างฉัตรวิไล
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๗๖

เด็กชายสหรัตน์ เกศทิพย์สุคนธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๗๗

เด็กชายอภิภัทร ลอยดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๗๘

เด็กชายเอลียาห์ สินรังสรรค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๗๙

เด็กหญิงกฤตพร คนึงคิด
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๘๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สิงห์ชัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงการะเกด ภู่ระหงษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๘๒

เด็กหญิงเขมิกา แสนกันธิ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ติภาวัง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงชาลิสา เมฆวงศ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๘๕

เด็กหญิงญานิษา ขัดวิชัย
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงณัฐธิดา มุทุมณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงเทวิการ์ ปุญญะวัฒน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๘๘

เด็กหญิงธัญญารักษ์ ตูเปยง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงธีมาพร สิงขา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงนำทิพย์ อภิธรรมา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๙๑

เด็กหญิงพิชญา พูดซือ

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๙๒

เด็กหญิงฤทัยชนก คำปา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงวงษ์ศิริ นิลม่วง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๙๔

เด็กหญิงวรนุช วงค์วรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๙๕

เด็กหญิงวรินทิรา รักพนาราม
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๙๖

เด็กหญิงอินทรฉัตร ปญญาพีระพล

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๙๗

เด็กหญิงกฤติพร ชัยวงค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๙๘

เด็กชายกตัณณ์ นรสิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงศิราภรณ์ ชมชืน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงจิรนันท์ เกิดทรัพย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๐๑
เด็กหญิงพิณยาพัฒน์ ศรีคำออน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กองศรี
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๐๓

เด็กชายนภัสรพี กอนแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๐๔

เด็กชายชยสิทธิ

์

ทะปะละ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๐๕

เด็กชายธัฬห์ ปลิดตา
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๐๖

เด็กชายวัชรากร สีม่วง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๐๗

เด็กชายอภิวิชญ์ อัครเมธากุล
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๐๘

เด็กหญิงกชมน สุนทรยาตร์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๐๙

เด็กหญิงณัฐพร ลุงคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๑๐

เด็กชายเจนวิทย์ คำซือ

่

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๑๑

เด็กชายพีรณัฐ ปญญา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๑๒

เด็กชายนรากร คำภีระ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๑๓

เด็กหญิงพิชญาภา สิริลีรัตนกุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๑๔

เด็กหญิงวารุณี สุทัศนานนท์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงสวิชญา สมโน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๑๖

เด็กชายราชพฤกษ์ มลิวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๑๗

เด็กชายจักราวุธ ชาญวิเศษ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงเบญจรงค์ นุชผ่อง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๑๙

เด็กชายสิรภัทร จันทร์ทองเจือ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๒๐

เด็กหญิงจันจิรา ขวกเขียว
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๒๑

เด็กหญิงฐิติภา สุวรรณคฤหาสน์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๒๒

เด็กชายประยุทธ ถนอมวรกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๒๓

เด็กชายศรัทธารัตน์ จันทร์สุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๒๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ณ ลำปาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๒๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ปนกำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๒๖

เด็กชายอชิรวัตร ปอใจ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ปนตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๒๘

เด็กหญิงสกาวใจ ว่างสกาว
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๒๙

เด็กหญิงสุทัตตา สอนศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๓๐

เด็กหญิงอรุณศรี นันตา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๓๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ติยะบุตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๓๒

เด็กชายจักรวาล เตชะเลิศพนา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๓๓

เด็กชายฐิติกร มหาวรรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๓๔

เด็กชายณภัทร ทีงาม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๓๕

เด็กชายดิเรกฤทธิ

์

คำหวาย
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๓๖

เด็กชายนนท์ณภัทร ศรีสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๓๗

เด็กชายวรโชติ ใจเทียง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๓๘

เด็กชายวิชิต แสนนวล
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๓๙

เด็กชายศรยุทธ ไชยยศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๔๐

เด็กชายสิทธินนท์ พุทธาภิเษก
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๔๑

เด็กชายสุวิจักษณ์ โสระขา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๔๒

เด็กชายหนึงณธี

่

อินทร์ไชย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๔๓

เด็กชายอรรถพร กาบบัว
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงกรรณิกา วงศ์อมรพันธุ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงปยธิดา เพิมยินดี

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๔๖

เด็กชายธนพล ศรีวิมาลา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๔๗

เด็กชายนิธิพงษ์ วงศ์เขือนแก้ว

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๔๘

เด็กชายภูริพัฒน์ ม่วงมอย
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๔๙

เด็กชายวรศักดิ

์

จันทร์ศิริ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๕๐

เด็กชายศราวุธ วิมาลา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๕๑

เด็กชายสรรเสริญ สุขเสวย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๕๒

เด็กชายสิทธิชัย จิตจำนงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๕๓

เด็กชายวณิชโรจน์ ภพปถย์ปกรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๕๔

เด็กชายพงศกร เขียวอ่อน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๕๕

เด็กชายวรวัฒน์ บุญประสพ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๕๖

เด็กชายวัชรพงค์ ส่วนตัว
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๕๗

เด็กชายวัชระโยธิน คติงตน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๕๘

เด็กชายศักย์ศรณ์ แอบเงิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๕๙

เด็กชายศิระภัทร กวางทู
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๖๐

เด็กชายศิวกร มาภิวงศ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๖๑

เด็กชายอรรถพันธ์ สุวรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงพรชิตา อินลวง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงพิชญา ลีลาก้อนแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๖๔

เด็กหญิงรัชฎาพร วงศ์โรจนัสถ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๖๕

เด็กหญิงวรรธธณา จาเรือง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๖๖

เด็กชายกิตติภณ เฉียดแหลม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๖๗

เด็กชายณรงฤทธิ

์

เจตเกษตรการ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๖๘

เด็กชายนิติพงษ์ จันทร์ทา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๖๙

เด็กชายพงศ์พัทธ์ กันทะวัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๗๐

เด็กชายศรัทธา บัวเย็น
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๗๑

เด็กชายสิริกร ชามัง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๗๒

เด็กชายสิริภูมิ ชุมชอบ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงมะลิวรรณ์ นวลใย
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๗๔

เด็กหญิงศรีสุวรรณ มาภิวงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงสุนันทา มาลี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงอรศิริญาณ์ ภมรรัตนวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๗๗

เด็กหญิงสนิสา เอนกอนันต์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๗๘

เด็กชายอนุพงษ์ มอญอัฐ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๗๙

เด็กชายกิตติธัช เสนสม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๘๐

เด็กชายสหชัยวัฒน์ อิสเสงียม

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๘๑

เด็กหญิงสิริพร กว้างขวาง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๘๒

เด็กชายวายุ ศรีถาวร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๘๓

เด็กชายอนุพงศ์ จันต๊ะมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงธนภรณ์ แอบคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๘๕

เด็กชายภูมิรพี ดอนนอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๘๖

เด็กหญิงนฤมล ณ เชียงใหม่
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๘๗

เด็กหญิงกุลปรียา ไชยชะนะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๘๘

เด็กหญิงสิริวิมล คำเมืองเขียว
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๘๙

เด็กหญิงปุญญาดา จำนงค์รักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๙๐

เด็กชายอาทิตย์ ใหม่แสง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงพลอยอ่อง คำแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๙๒

เด็กหญิงธนัญญา
ประเสริฐวงค์พนา

๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๙๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลุงซอ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๙๔

เด็กชายณัฐภูมิ สุวรรณลังกา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๙๕

เด็กชายธีรภัทร ตรงกับกิจ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๙๖

เด็กชายพลวัต -
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๙๗

เด็กชายรชนีกร รัศมีสถาพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๙๘

เด็กชายสุรพงค์ ตาเขียว
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๖๙๙

เด็กชายอมรเทพ ณิณนะพรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๐๐

เด็กหญิงวรันธร ทรัพย์ประเสริฐ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๐๑

เด็กชายอภิรักษ์ คำปน
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๐๒

เด็กชายทินภัทร วรรณา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๐๓

เด็กหญิงจักตรีพร อินหล้า

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ ประเสริฐ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๐๕

เด็กชายเดือน มล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ลุงหลอด
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๐๗

เด็กหญิงแสงอ่อง ลุงจิกต๊ะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๐๘

เด็กชายศรัณย์ ลุงแดง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๐๙

เด็กหญิงพวยหอม ลุงหลู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๑๐

เด็กชายชนวิทย์ ความสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๑๑

เด็กชายอภิศักดิ

์

ลุงคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๑๒

นางสาวมนต์ณัฐ จุฬาโคตร
๒๘/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงธีระนันท์ บุญเลิศ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงธนนวรรณ จงสุข
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๑๕

เด็กหญิงศรีวัน ลุงละ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๑๖

เด็กหญิงพุทธชาติ
ไม่ปรากฏนามสกุล ๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๑๗

เด็กชายจิรุภาส ต๊ะส่าหรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๑๘

เด็กชายไชยา โยธา
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๑๙

นายกฤตธัช ศรีเมือง
๒/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๒๐

นางสาวภัทรานิษฐ์ ชูชืน

่

๑๑/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๒๑

นางสาววิภาดา นาระเดช

๑๔/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๒๒

เด็กหญิงจิตรกัญญา เลามาเยีย

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๒๓

เด็กหญิงจิตอาทิตย์
ลิขิตอนุรักษ์ธารา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๒๔

เด็กชายจิรชัย ปูเงิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๒๕

เด็กชายต้น บุญทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๒๖

เด็กหญิงธันยพร เลาช้ง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๒๗

เด็กชายธนารัตน์ พรพันประการ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๒๘

เด็กชายภัคพล เสาร์คำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงราตรี เลาซางเปลย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๓๐

เด็กหญิงวรธิดา คุณาธรรม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๓๑

เด็กชายอนุชิต ลุงตี

๊

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงวิลาสินี สมบูรณ์ใจ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๓๓

เด็กชายจิรวิทย์ แซ่ลี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๓๔

เด็กชายเฉลิมเผ่า เซ่งจ่าว
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงญาณภา แซ่ลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงณัชชา เรือนเขียว
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๓๗

เด็กหญิงเบญญาภา เลาเทาะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๓๘

เด็กหญิงปภาวี ใบบุญนราวุฒิ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๓๙

เด็กชายเมธี พงษ์เจริญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงศศิวิมล กิตติวีระ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๔๑

เด็กชายสรรเสริญ ปญญา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๔๒

เด็กหญิงสายฝน องอาจคีรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงสิริยากร แซ่ย่าง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงสุพิมญา เพชรพัฒนา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๔๕

เด็กหญิงแสงหล้า กุงโหม่ง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๔๖

เด็กชายอภิรักษ์ แซ่ลี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๔๗

เด็กหญิงอรณิชา รัตนชัยประสิทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๔๘

เด็กหญิงชุติมา เจริญเจ้าสกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๔๙

เด็กหญิงอรุณี เชิดชูบรรพชน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๕๐

เด็กชายธนพนธ์ วงศ์โรจนเมธี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๕๑

เด็กชายอภิชาติ ดำรงพรวารี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๕๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ธงชัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๕๓

เด็กชายจิรพันธ์ เทพมะณี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๕๔

เด็กชายพีระพัฒ เซ่งจ่าว
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๕๕

เด็กชายมนัส ขอดคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๕๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ซิตี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงวทันยา แซ่เฒ่า
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๕๘

เด็กชายศุติพล พนากำเนิด
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๕๙

เด็กชายสมรักษ์ -
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๖๐

เด็กหญิงหมูหยอง ติบยา

๊

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๖๑

เด็กชายหว่า แซ่เล่า
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๖๒

เด็กหญิงกุลธิดา เลาว้าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๖๓

เด็กหญิงเครือวัลย์ ธรีระวงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงจรรณา สิทธิคงเด่น

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๖๕

เด็กหญิงฝนทิพย์ มรุพงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงสุดา คำตัน

๋

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๖๗

นายอนุชา ลุงตี

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๖๘

เด็กหญิงอรจิรา เลาโช้ง
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๖๙

เด็กชายชัยวัฒน์ เลาย่าง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงธัญชนก กันทาใจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๗๑

เด็กชายศักดา ชีวีนิธิสกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๗๒

เด็กหญิงอภิสรา เมืองมังมูล

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๗๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ชุมชัยโย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๗๔

นางสาวแสงจันทร์ อุ่นคำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๗๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แซ่ยะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงกาญจนา วิสัยวัฒนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๗๗

เด็กหญิงชมภูนุช พันมูล
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๗๘

เด็กชายดุสิต แซ่ลี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๗๙

เด็กชายพงศกร เรือนใจดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๘๐

เด็กชายสรวิชญ์ ยานะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๘๑

นางสาวกรนิกา ธรีระวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๘๒

นางสาววิไล ใจดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๘๓

นายวีรพล ฉิมนาคเงิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๘๔

นางสาวธัญวรัตม์ แซ่ลี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๘๕

นายศุภกฤต ไชยชะนะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๘๖

เด็กชายภูรินทร์ จินดารักษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๘๗

นางสาวฐิติพร เกษตรสุขใจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๘๘

นางสาวกัญญารัตน์ จิรสินธนวัฒน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๘๙

นางสาวศิริรัตน์ แซ่ย่าง
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๙๐

นายประกาศิต จอมพินิจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๙๑

นางสาวศศิกานต์ โอฬาริกคุน
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๙๒

นางสาวสัณห์สิริ รังษี
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๙๓

นางสาวอรวรรณ ธนาโชคชัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๙๔

นางสาวกฤตพร วอบือ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๙๕

นางสาวจิตรสินี คันธาลังการ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๙๖

นางสาวพัชรินทร์
โชคอำนวยชัยกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๙๗

นางสาวพิชยา ปูวัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๙๘

นายปวริศ คำหล้า
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๗๙๙

นายอดิศร เลาโช้ง
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๐๐

นางสาวชุติมา จีเหียะ

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๐๑

นางสาวณภัทร อินตา
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๐๒

นายบูรณ์พิภพ แซ่ย่าง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๐๓

นางสาวพรนภา เลาซางเปลย
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๐๔

นางสาววาสนา คำหล้า
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๐๕

นางสาวเจนจิรา ตะโฮ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๐๖

นายทันกฤต สุวิริยภาพ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๐๗

นางสาวทิพย์สุดา ไพรสณฑ์หรรษา
๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๐๘

นายธีรภัทร เกษตรเจริญวงค์
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๐๙

นางสาวแสงระวี
กระจ่างกิจชัยชาญ ๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๑๐

นางสาวภัทริยา ธัชธรรมกุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๑๑

เด็กชายธนภัทร ศรีทอง
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๑๒

เด็กชายนิรุช มาลา
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๑๓

เด็กชายอับดุลอัสซัน จงรักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๑๔

เด็กชายภูวาดล ตามาลา
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๕ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงชลกร แสงสุวรรณ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๑๖

เด็กหญิงศศิวิมล ทาหมี
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๑๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ติบหลวง

๊

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงจริยา สุรินทร์
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๑๙

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์เทศ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๒๐

เด็กหญิงทิพรัตน์ สละยอง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๒๑

เด็กหญิงณัฐชญาดา มีสุข
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๒๒

เด็กหญิงพรรษา คมขำ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงณิชกุล คำ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๒๔

เด็กหญิงรสิกา กำเนิดดี
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๒๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ เรืองธีรนพคุณ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๒๖

เด็กชายกิตติคุณ นันทะปน
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๒๗

เด็กหญิงชมพูนุช ปนคำ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๒๘

เด็กชายเกียรติกุล แสวงผล
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๒๙

เด็กชายวันชัย แสงหนุ่ม
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๓๐

เด็กชายนิชพงศ์ สินเกา
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงปฌาลี แซ่ย่าง
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๓๒

เด็กชายกรวินท์ วงศ์โรจนเมธี
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๓๓

เด็กหญิงภาวิณี แซ่ย่าง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงภิญญดา เชาวปรีชา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๓๕

เด็กชายโภคิน สุริยะ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๓๖

เด็กชายทิโมธี ชอบหัตถกรรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๓๗

เด็กชายวิทยา ศิริเปง
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๓๘

เด็กหญิงเสาวนีย์ ไทยใหม่
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๓๙

เด็กหญิงรู๋งอรุณ แซ่ลี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๔๐

เด็กชายเมือง -
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๔๑

เด็กชายทินกร ดอกเจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๔๒

เด็กชายสุรพิชญ์ ผ่องแพ้ว
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๔๓

เด็กชายธนกร แก้วกันใจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๔๔

เด็กชายณัฐพล บริบูรณ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๔๕

เด็กชายธวัชชัย ศรีวิชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๔๖

เด็กชายนฤเบศร์ ทาทราย
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๔๗

เด็กชายณรากรณ์ ศิริวงค์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงทรรศนีย์ ศิริปนตา
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงอรนรินทร์ ไชยวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๖ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงพินทิพย์ ตาโม่ง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๕๑

เด็กชายนราธิป ทิพย์นันท์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๕๒

เด็กหญิงพัชรี แซ่ลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๕๓

เด็กชายกิตติภูมิ ช่างไม้
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงพัชรา ชีวีนิ ธิสกุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๕๕

เด็กชายศราวิทย์ ทรายภูรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงภัทรภร
แสงเพชรไพบูรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๕๗

เด็กชายสุรนาท สมคิดวิไล
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๕๘

เด็กชายคริสโต รินซาร่า
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๕๙

เด็กชายสิทธิพล หล่อเนตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๖๐

เด็กชายอดุลรัชด์ แซ่วะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงพิมพ์วิภา หทัยพิชิตชัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงนิตา ลุงจาย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๖๓

เด็กชายธวัชชัย สวาทชาติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๖๔

เด็กหญิงปภัชญา นะทีทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๖๕

เด็กชายไกรวิชญ์ ปญญามูล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ย่าง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๖๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ แซ่ย่าง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๖๘

นางสาวชญานิษฐ์ ปุดคำฟู
๐๔/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๖๙

นางดวงสมร สมบูรณ์
๐๘/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๗๐

นายทิศณุพงษ์ ปนวงค์ษา

๑๕/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๗๑

นางนริศรา กระจายสัญจร
๑๐/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๗๒

นางพรทวี เต๋จา
๑๓/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๗๓

นางวิไล วงศ์ศรี
๒๓/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๗๔

นายอนุพันธุ์ คำรินทร์
๐๕/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๗๕

นางอุษา ขอนกลาย
๑๑/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๗๖

นางเพ็ญศิณี เสนาฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แสนกันทา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ดวงแสงสี
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๗๙

เด็กชายธนกฤต กันธริ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๘๐

เด็กชายณัฐนัย ศรีคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๘๑

เด็กชายสิทธิพล จันทร์ปญญา
๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๘๒

เด็กชายพลากร อินทร์สืบวงษ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๘๓

เด็กชายโยคิน วงค์สุพรรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สิงห์คำ

๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๘๕

เด็กหญิงชมพูนุท เหลียง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๘๖

เด็กชายป ลุงคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๘๗

เด็กชายกรวิชญ์ ธิยะพรม
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๘๘

เด็กชายณัฏฐชัย มหาพร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๘๙

เด็กชายพงศกร เทพมณี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๙๐

เด็กชายสิรวิชญ์ ทองนาค
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๙๑
เด็กหญิงปยะดวงกมล

คำลือศักดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๙๒

เด็กหญิงกณิกา บุญรอด
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๙๓

เด็กชายสิงหา อยู่นุ้ย
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๙๔

เด็กหญิงอรวรรณ คำหน้อย
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๙๕

เด็กหญิงยิม

้

สายคำแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงอรณิชา เมืองดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๙๗

เด็กชายวรพุธ อ่องซา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๙๘

เด็กหญิงอ่อน ลุงมู
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงหญิง ลุงกอ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๐๐

เด็กหญิงสุวนันท์ สิริเมธีตระกูล
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๐๑

เด็กชายจีรภัทร ตาเปง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ นิลดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๐๓

นายอินสม คุณา
๐๙/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๐๔

นางคนึงนิตย์ คำจินะ
๐๘/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๐๕

นายพิศิษฐ์ เสวิกา
๑๕/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๐๖

นายวิชาญ คำราพิช
๑๗/๐๑/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๐๗

นายสุทัศน์ ทาวงค์
๑๕/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๐๘

นางสุนันทา หน่อเต็ม
๑๗/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๐๙

เด็กหญิงศิริวรรณ จิโน
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๑๐

เด็กชายกิตติพศ จงเจริญ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๑๑

เด็กหญิงณัฐพร สว่างมงคลชัย
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงปยะมาศ ศรีหมืน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงนิรมล คำเปก
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๑๔

เด็กชายยุทธชัย ชัยลังกา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าปาฝาง วัดรังษีสุทธาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๑๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ เชียงมูล
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าปาฝาง วัดรังษีสุทธาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๑๖

นายจิตร อิวาง
๒๑/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านเหล่าปาฝาง วัดรังษีสุทธาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๑๗

นางรุจิรา ปนจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านเหล่าปาฝาง วัดรังษีสุทธาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๑๘

นายสุชาติ บุญมา
๐๒/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านเหล่าปาฝาง วัดรังษีสุทธาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๑๙

นางอำไพ ทิพย์จันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านเหล่าปาฝาง วัดรังษีสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๒๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

แสนกุดเลาะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๒๑

เด็กชายชวลิต ใจหน้อย
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงแก่น แก่นแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงณีรนุช กุลจู้
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๒๔

เด็กชายสรศักดิ

์

ลุงมา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๒๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เนวิราช
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๒๖

เด็กชายนครินทร์ เกียรติศิรินำชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาต้นนำที 5 ขุนวาง

่

วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๒๗

เด็กหญิงอภิรดี อนันต์บุญนิธิ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาต้นนำที 5 ขุนวาง

่

วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ ไพรสณฑ์สันทัด
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาต้นนำที 5 ขุนวาง

่

วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๒๙

เด็กหญิงวิภา ศรีจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๓๐

เด็กหญิงศวรรยา ก้อนแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๓๑

เด็กหญิงศรัณย์พร คีรีไพรทอง
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๓๒

เด็กชายนันทกร
กระจ่างกิจชมชิด ๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา แซ่เห่อ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๓๔

เด็กชายสมศักดิ

์

ส่วยคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๓๕

เด็กชายวิชชุกร ปญญา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๓๖

เด็กชายส่วย ลุงนา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๓๗

เด็กชายจำนรรจ์ แสนวงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๓๘

เด็กหญิงณิชมน ศรีวงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๓๙

เด็กหญิงขวัญ หล้า
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๔๐

เด็กชายภาคิน แซ่ย่าง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงธิดา แซ่โซ้ง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๔๒

เด็กชายชูศักดิ

์

มงคลวิบูลย์ผล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงวารุทัย สุขเปง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๔๔

เด็กชายเกรียงไกร คลวงวนา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๔๕

เด็กชายธงไชย เปะยอคือนือ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงวรรณี โหม่พอสะเด
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๔๗

เด็กชายสมเดช ดีสมไพบูลย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๔๘

เด็กชายเลายงค์ แซ่เห่อ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๔๙

เด็กชายณัฐภัทร
กระจ่างกิจชมชิด

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๕๐

เด็กชายศรัญยู บำเพ็ญจิตบวร
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๕๑

เด็กชายวริทธิ

์

รักษ์ถินไพร

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๕๒

เด็กชายประวิตร เต๋จ๊ะธรรม
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๕๓

เด็กหญิงญานภา ไตมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงณิชารีย์ นิยานิ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๕๕

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ คุณมโนกิจ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๕๖

เด็กหญิงดวงฤทัย แสนหน่องอ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงวริษา พนารุ่งเรืองสกุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๕๘

เด็กชายศราวุธ ยูโด๊ะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงธวัลพร สถิตสถาพรชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๖๐

เด็กชายอภิรักษ์ สงศิลาวัต
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๖๑

เด็กชายปฐมพล
มณฑาธารสวรรค์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๖๒

เด็กชายสุพัฒน์ กริตทู
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๖๓

เด็กหญิงกชวรรณ เชิญรักษ์ไพร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๖๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ครุวนาชน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๖๕

เด็กหญิงแสงดาว แซ่โซ้ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๖๖

เด็กหญิงนงนภัส ถินทรายทอง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๖๗

เด็กหญิงเขมิกา โกพาหรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๖๘

เด็กหญิงอรทัย บุญทา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๖๙

เด็กหญิงอมลวรรณ ตาแอ๊ะซู

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๗๐

เด็กหญิงเกวลิน ค้อมลง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงสุทธิดา กิตติศรีกนก
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ โกพาหรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงรัศมี ลาวะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๗๔

เด็กหญิงดาวนิล ปูจ้อย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงนวรัตน์ ปญญากุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กิดาปญญาดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๗๗

เด็กชายช่วงวิทย์ เจริญสุขสมบัติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๗๘

เด็กชายชุติเทพ ปจจุสะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๗๙

เด็กชายโชคดี สุใจ๋

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๘๐

เด็กชายวีรศักดิ

์

อรุณรัศมีสกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๘๑

เด็กชายปาณรวัฐ
สันติภาพพงศ์ไพร ๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๘๒

เด็กชายวรเชษฐ์ สุติ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๘๓

เด็กชายกำเนิดชัย กิมิสุวรรณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๘๔

เด็กหญิงอรณิชา คอบดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงแก้ว -
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๘๖

เด็กชายเอกพรรค เลาเทาะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๘๗

เด็กหญิงอรนุช นิยมไพรนิเวศน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงมนต์นภา นุเกว
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงวลัยพร ธาดารักษ์สกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงคำพร ลุงกร
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงอริยา ขบูรสวย
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๙๒

เด็กหญิงเนาวรัตน์ แซ่ลี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๙๓

เด็กชายพันธวัช เลาย่าง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๙๔

เด็กหญิงประภาพร เจริญสุขสมบัติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงศศิธร มาพบ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๙๖

เด็กชายธีรทร สัตถบถชอบ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๙๗

เด็กชายปรมัตถ์ แซ่เฮ่อ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๙๘

เด็กชายพุทธรักษ์ ปญญาแสนดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงสร้อยฟา ลุงโต
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๐๐

เด็กหญิงปยธิดา แม่แจ๊ะเปง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๐๑

เด็กชายภาธร ใจหล้า
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๐๒

เด็กชายภคิน ใจหล้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๐๓

เด็กชายเนวินทร์ คอยคนดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๐๔

เด็กชายพิทาน นิยานิ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๐๕

เด็กหญิงนีรชา นิยานิ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๐๖

เด็กชายเกียรติชัย ไทยใหม่
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๐๗

เด็กชายธีรภัทร์ ระบือนาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๐๘

เด็กชายนพชัย
สันติภาพพงศ์ไพร ๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๐๙

เด็กชายธีระพงษ์ คิราปยวาท
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๑๐

นางสาวสิริภัทร ลือม๊ะ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๑๑

นายพัชรพล พุทธรักสกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๑๒

นางสาวดวงดาว เมอชิ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๑๓

นายกนาพล พฤกษาสวรรค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๑๔

นายอาณกร พรหมศิริชาติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงนามู แซ่ลี

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๑๖

เด็กหญิงมติกา เจริญสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๑๗

เด็กหญิงสิรินยา ยีปว
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๑๘

เด็กชายชัยวุฒิ อู่ยือ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๑๙

เด็กหญิงสุธารส มอก่าย

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๒๐

เด็กหญิงอาเมอ ลอแม
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๒๑

เด็กชายสมชาย หงษ์ทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๒๒

เด็กหญิงภัทรพรรณ จะหวะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงจุฬามณี ลุงแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๒๔

เด็กหญิงกัญญานี อุ่ยสือ

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงนำฝน แซ่ลี

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๒๖

เด็กชายฟา ลุ่งต๊ะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๒๗

เด็กหญิงสี

่

คำยุง
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๒๘

เด็กหญิงพัชรี คำเล็ก
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๒๙

เด็กหญิงบูแผ่ อายี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๓๐ เด็กหญิงเบญจนาลักษณ์

แซ่ม้า
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๓๑

นายชัยวัฒน์ สอนปู
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๓๒

นายเครือ ลุงคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๓๓

นายภูวดล บุญช่วย
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๓๔

นายปญญาณวงค์ ปญญาจิตากุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๓๕

นางสาวการญจนา ย่านนะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๓๖

นางสาวกุลชา จะแฮ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๓๗

นางสาวขวัญพร หลอยเงิน
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๓๘

นางสาววนิดา จะที
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๓๙

นางสาววิมพ์วิภา อินศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๔๐

นางสาวสิริรัตน์ ปูหมืน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๔๑

นายทินกร แซ่หลง
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๔๒

นางสาวหมีแอะ

่

เยเบียง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๔๓

นางสาวเบญจวรรณ แสหน่อ
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๔๔

นางสาวสุภาพร จะโจ
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๔๕

นายชัยวัฒน์ หล่อสือ
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๔๖

นางสาวแสงเดือน ลุงต๊ะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๔๗

นางสาวศุภางค์ บรรลุ
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๔๘

นางสาวแสงจันทร์ ลุงต๊ะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๔๙

นางสาวศลิษา ธิคำมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๕๐

นางสาวนาหญิง กรองแก้วพนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๕๑

นางสาววิภา แซ่คง
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๕๒

นางสาวสุภาพร ปะยอย
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๕๓

นายงามพล ทองสาย
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๕๔

นางสาวนงลักษณ์ แซคา

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๕๕

นายสุชาติ ฉินยี

่ ่

๑๐/๐๓/๒๕๔๐
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๕๖

นายจะแล จะปอ
๐๕/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๕๗

นายระติพงษ์ มาเมอะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๕๘

นายสมศักดิ

์

จะวอ
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๕๙

นายศุภชัย หมือแล

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๖๐

นางสาวคำส่า กันตามา
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๖๑

นางสาวชลธิชา ลุงหย่า
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๖๒

นายตู๋ จะอือ

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๖๓

เด็กชายจิรายุทธ ปญญามูล
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๖๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ เสียงทอง
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๖๕

เด็กหญิงคำ นายแสง ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๖๖

เด็กหญิงมอญ นายกร ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๖๗

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี กงศรี
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๖๘

เด็กหญิงรมิตา เจนหงษ์
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๖๙

เด็กหญิงปยวรรณ ลุงคำ
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๗๐

เด็กหญิงอรัญญา พงษ์พิพันธ์
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๗๑

เด็กหญิงขวัญดาว ลุงสู้
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๗๒

เด็กหญิงนิรุชา คำปน ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๗๓

เด็กชายธันวา กันทอง
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๗๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญมา
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๗๕

เด็กหญิงพฤดี สัมพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๗๖

เด็กหญิงบุณยวีย์ ตะเปยว
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๗๗

เด็กหญิงแสงหาร เจ้าเมือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๗๘

เด็กหญิงกนกพร ต้นแก้ว ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๗๙

เด็กหญิงภูตะวรรณ์ ลุงออ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๘๐

เด็กหญิงณัฐพร อินปญญา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๘๑

เด็กหญิงสุนิสา อาจอ
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๘๒

เด็กชายณัฐดนัย มายาต๋า ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๘๓

เด็กชายเคียวคม วงค์เจริญ
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๘๔

เด็กหญิงคำมัน

่

ปุทุน ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงหญิง ลุงรอด ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงนำค้าง เสน่หา
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงเยาวภา อะเคือ
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงสุชาวดี สิทธิแก้ว ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๘๙

เด็กหญิงศกุลตรา กำแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๙๐

เด็กหญิงกาญจนา ชัยวงค์
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๙๑

เด็กหญิงสุมิตรา ทองแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๙๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ จันต๊ะปน
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๙๓

เด็กชายธีรภัทร ทองน้อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๙๔

เด็กชายฐานศิลา แสนสุข
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๙๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สิงส่า

่

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๙๖

เด็กหญิงจึม เซียมราย
๒๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๙๗

เด็กหญิงสุรีย์พร บุญชัย ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๙๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา ดวงแก้ว
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๐๙๙

เด็กชายอากำ เซียมราย ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๐๐

เด็กหญิงนิชุดา ลุงปาน ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๐๑

เด็กหญิงบุษบา สุจ่อง
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๐๒

เด็กหญิงวรรณิศา ใจชุ่ม
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๐๓

เด็กชายวิทวัส ศิริสุภา
๑๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงเนตรนภา มาฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๐๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อาจอ
๑๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๐๖

เด็กชายอุทัย นายแค
๒๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๐๗

นางสาวฟอง ลุงทุน ๑/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๐๘

นางสาวกัญญารัตน์ ลายใส ๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๐๙

เด็กชายอนุชา ปญญา ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๑๐

เด็กหญิงหฤทัย ยอดจิตต์ใจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๑๑

นางสาวชลิดา จะหา
๑๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๑๒

นางสาวหนึงฤทัย

่

ปนสม
๑๘/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๑๓

เด็กชายหลู่ ลุงปน ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๑๔

นายเจษฎา วงจักร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๑๕

นายสมเพชร จะแม ๑/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๑๖

นายสยามรัฐ ไชยศรี
๒๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๑๗

นางสาวศิริรัตน์ สุทธนิล

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๑๘

นางสาวประภาพร มาดี
๑๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๑๙

นางสาวณัชชา ทุนอ่อง
๒๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๒๐

นางสาวอภิชญา ยงกุศลรัตนา
๒๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๒๑

นางสาวชฎาพรรณ นายจาย ๓/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๒๒

นางสาวมะลิวรรณ เยปองกู่
๒๙/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๒๓

นางสาวพิชชาพร คำเงิน ๒/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๒๔

นางสาวแสงหอม ลุงตอ
๒๔/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๒๕

นางสาวณัฐริกา ทองคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๒๖

นางสาวประภาวัลย์ นามเปน
๒๖/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๒๗

นางสาวหลอด นายจอ ๗/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๒๘

นางสาวธัญลักษณ์ คุณัมพรานนท์
๑๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๒๙

นางสาววนิดา ปานหมอก ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๓๐

นายสมชาย ชัยศรีสวัสดิ

์

๒๓/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๓๑

นายอนุวัตร ศรีวิชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๓๒

นางสาวสมิตา จันทร์หอม
๑๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๓๓

นางสาวศศิธร สุวรรณ
๒๖/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๓๔

นางสาวเพชรรินทร์ ลุงต่า
๑๕/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๓๕

นางสาวคำน้อง ปาส่อง
๑๔/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๓๖

นางสาวณัฐนิช จันทร์ผกา
๒๓/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๓๗

นางสาวบัวบาน โบหลิง

่

๓๐/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๓๘

นายพลากร กันธา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๓๙

นางสาวแสนสวย ลุงกอ
๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๔๐

นางสาวนำหวาน ลุงต๊ะ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๔๑

นางสาวเพลินจิต วิชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๔๒

นางสาวพิศ รายวงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๔๓

นางสาววิไลวรรณ นายพิศ
๑๗/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๔๔

นายธรรมนูญ นันแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๔๕

นายสิริวัฒน์ หารพงดง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๔๖

นางสาวเกียงคำ

๋

ลุงติ

๊

๕/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๔๗

นายอดุลย์ ลุงคำ
๓๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๔๘

นายชนะชน มหาวรรณ์
๑๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๔๙

นายณัฐวุฒิ ชัยยา
๒๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๕๐

นางสาวคำเอ้ย นำปูน ๑/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๕๑

นางสาวรัตนา ลุงแสง ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๕๒

นางสาวพัชญาพร หลวงหนุ่ม
๑๘/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๕๓

นางสาวเดือนเพ็ญ ทองเหมย
๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๕๔

นางสาวอัญมณี นาหล้า
๑๘/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๕๕

นางสาววราภรณ์ ปูยอ
๒๖/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๕๖

นางสาวจารุพักตร์ อินจัง

้

๒๗/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๕๗

นางสาวอารยา ไอ๋จ๋า
๒๖/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๕๘

นางสาวปยะฉัตย์ ปญญา
๒๓/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๕๙

นายอภิวัฒน์ เจริญ ๔/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๖๐

นางสาวคำอ่อง ลุงปูสิง

่

๑/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๖๑

นางสาวจันทร์วิภา แสนทอน
๑๓/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๖๒

นางสาวธาดารัตน์ แก้วประภา ๑/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๖๓

นางสาวญาราภรณ์ ตรงซอน
๑๔/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๖๔

นางสาววรรณเพ็ญ รังสี
๒๒/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๖๕

นายคงศักดิ

์

ตนประเสริฐ
๑๘/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๖๖

นางสาวรัตนภร เครือคำมูล
๒๙/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๖๗

นางสาวพัชรินทร์ เต่าคำ
๒๖/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๖๘

เด็กชายวิบุล ลุงกอ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๖๙

เด็กหญิงนำทิพย์ ลุงซอน
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๗๐

เด็กชายจีระเทพ หยาคำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๗๑

เด็กชายเด่นภูมิ นายนวล
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๗๒

เด็กหญิงกชกร ปูยอ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๗๓

เด็กหญิงมลธิลา หมุนนะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงกุลทรัพย์ สกุลเลิศวิลัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีวงค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงปยนุช มณีวรรณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๗๗

เด็กหญิงดวงดาว ลุงต่า
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๗๘

เด็กชายกฤตวิทย์ สรณ์ศิริโชติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๗๙

เด็กชายพีรวัฒน์ หย่าคำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๘๐

เด็กหญิงพิมลวรรณ แซ่วอ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงอภิญญา บุญหน่อ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๘๒

เด็กชายอนันต์ บักน้อย
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๘๓

นายมงคล ลุงตี

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๘๔

เด็กชายจามร แซมลาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๘๕

เด็กหญิงนิตติยา ใจแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๘๖

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ดวงน้อย
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๘๗

นางสาวกานดา จันทร์ต๊ะคำ
๒๗/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๘๘

นายธีรภัทร์ มีนา

๒๑/๑๒/๒๕๓๖
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๘๙

นายปยะ ต๊ะวิชัย
๒๓/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๙๐

นางสาวพัชรา ผิวใส
๑๖/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๙๑

นางสาวมยุรี สิงหาทุม
๑๓/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๙๒

นางมัทธนา พรหมเผ่า
๐๘/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๙๓

นางวัชโรบล บิโข่
๑๖/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๙๔

นายสถาปนา กาสุยะ
๑๑/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๙๕

นายอนุชา ยิงเจริญ

่

๒๖/๐๕/๒๕๓๗
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๙๖

นางสาวเกศินี จันทร์อ่อน
๑๓/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๙๗

นางสาวเกษรา กันทะจักร์
๑๙/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๙๘

นางสาวไพลิน ต๊ะปาตาล
๒๖/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๑๙๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ คำจืน

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๐๐

เด็กหญิงนภัสสร ส่างกาน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๐๑

เด็กหญิงแสงจันทร์ กุ่งนะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๐๒

เด็กชายกษิดิศ อาจะ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๐๓

เด็กชายหลู่ ลุงวิ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงดาวเรือง จองจ่าย
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๐๕

เด็กหญิงใบตอง ยอดคำ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๐๖

เด็กหญิงปวีณา ลุงมุ้ง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๐๗

เด็กหญิงสมพร ลุงจิง

่

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๐๘

เด็กชายวิชัย แซ่โม่
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๐๙

เด็กชายธนากร เลาหมี

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๑๐

เด็กชายชัชพงษ์ ลุงออ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๑๑

เด็กชายทาวิน โสภา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๑๒

เด็กหญิงนิชา เลาลี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๑๓

เด็กชายแลง ลุงปน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๑๔

เด็กชายพร กาวี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๑๕

เด็กหญิงผองคำ ลุงลายคำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๑๖

เด็กชายพีรเดช กันทะพรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๑๗

เด็กหญิงวิภา แซ่หย่าง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๑๘

เด็กหญิงทวยลืน ลุงต๊ะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๑๙

เด็กหญิงพัทธ์ธิดา ซอนะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๒๐

เด็กชายชาติชาย หย่าจะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๒๑

เด็กหญิงอาหมี

่

จายจา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๒๒

เด็กหญิงพร ลุงทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๒๓

เด็กหญิงสมพร เลายีปา

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๒๔

เด็กชายปอม ลุงปน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๒๕

เด็กชายหลาว ลุงปน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๒๖

เด็กหญิงอู ลุงกอหลิง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๒๗

เด็กหญิงเงินหมวย จองจาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๒๘

เด็กชายอนุวัติ แสนคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๒๙
เด็กหญิงกัลญากาญจ์ กันใบ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๓๐

เด็กหญิงวิมลณัฐ ยงยืน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๓๑

เด็กหญิงดาราวดี เปรมสุวรรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๓๒

เด็กหญิงมยุรฉัตร กันทา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๓๓

เด็กชายตะวันฉาย พะคะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๓๔

เด็กหญิงหมอลืน ลุงละ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๓๕

เด็กชายภาคิน แซ่หมี

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๓๖

เด็กชายธาดาพงษ์ ศักดิเฉลิมกุล

์

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๓๗

เด็กชายปฏิพล เกษตรบรรพต
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๓๘

เด็กชายวาศิน ชอแคะเชอร์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๓๙

เด็กชายอนันต์ แสงทอง
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๔๐

เด็กหญิงกัญญาวัลย์ พูนนุ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๔๑

เด็กหญิงธันย์ชนก ลุงติ

๊

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๔๒

เด็กหญิงนิราภร ลุงหนันต่า

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๔๓

เด็กหญิงธนพร ลุงละ
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงพิมพ์ จองทร
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงลักษมา จอตี

่

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๔๖

เด็กหญิงส่าหลู่ นันต่า

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๔๗

เด็กหญิงอุไรพรรณ ลุงโทะ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๔๘

เด็กหญิงกุลณัฐดา สุขใส
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๔๙

เด็กชายธีรวิทย์ องอาจ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๕๐

เด็กชายธีรทร สันธิ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๕๑

เด็กหญิงพิชชาพร อินเฟย
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๕๒

เด็กชายชลชาติ วงศูสุขประเสริฐ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๕๓

เด็กชายอดิรักษ์ แซ่จัง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๕๔

เด็กหญิงกาญจนา กะนะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๕๕

เด็กหญิงภัทรริดา แสงโย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๕๖

เด็กชายสรัล เลายีปา

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๕๗

เด็กหญิงมอญอ่อง จองแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๕๘

เด็กชายธนโชติ เมืองชืน

่

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๕๙

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ติปญโญ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๖๐

เด็กหญิงชุติพร กาวิชัย
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๖๑

เด็กหญิงปานตะวัน บุญวงค์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงษิรินครินทร์ มูลเมือง
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๖๓
เด็กหญิงแสนสิริยากร

แสนดวงดี
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๖๔

เด็กชายกนกศักดิ

์

ทีโม
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๖๕

เด็กหญิงจิรพัชร หลู่จิง

่

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๖๖

เด็กหญิงณัฐชยา ทวีคุณ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงณฤพร อุพงค์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๖๘

เด็กหญิงปนัดดา ปงใจ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๖๙
เด็กหญิงประภาวรินทร์

อินชัย
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๗๐

เด็กหญิงพีบี พรนำชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงสุพิชชา สมกล้า
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๗๒

เด็กหญิงจันจิรา ใจคำ
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพ็งอ่อนเนตร
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๗๔

เด็กชายธนู ลุงออ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงนวลจันทร์ ไชยชนะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๗๖

เด็กหญิงจิตตรานุช ปนเซ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๗๗

เด็กหญิงวนิดา เสือพิสูตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๗๘

เด็กหญิงอะซือเม เลายีปา

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๗๙

เด็กชายธีรกาญณ์ ไพรธรรมครอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๘๐

เด็กหญิงชุลีพร แซ่ลี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงอาลูมะ แซ่ลี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๘๒

เด็กหญิงอะเลมะ หรีจา

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๘๓

เด็กชายอาทิตย์ เลาหมี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๘๔

เด็กชายธนากร ปูอ่อน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๘๕

เด็กหญิงจิรานุช แซ่หม่อ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๘๖

เด็กชายมานิตย์ ปงชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๘๗

เด็กหญิงเดือนฉาย เลายีปา

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๘๘

เด็กหญิงนิตยา แซ่มู
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงนิด จะหวะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๙๐

เด็กหญิงธีร์จุฑา หมอปา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๙๑

เด็กหญิงศิริพร อำนาจชัยเจริญ
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงอนุชวรา ดูสุก
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๙๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ยืนยงพงศ์คีรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๙๔

เด็กหญิงณัฐชยา พะยะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๙๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ เรือนตุ่ม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๙๖

เด็กหญิงเจนจิรา ชิวผะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๙๗

เด็กหญิงอาซาเม โนรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๙๘

เด็กหญิงรุ่งตะวัน มาเยอะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๒๙๙

เด็กหญิงเกวลิน พะเกะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๐๐

เด็กหญิงจันทนา แซ่ย่าง
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๐๑
เด็กหญิงประภาพรรณ

เปยะผะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๐๒

นางสาวอาซาเม จางจา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๐๓

นางสาวทิพกร หลีเจียะ

่ ๊

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๐๔
เด็กหญิงพุทธิดากันยา

พะยะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๐๕

นายสินเจริญ ส่านุ
๒๙/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนามน วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๐๖

เด็กหญิงก๋องคำ เสาทุน
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๐๗

เด็กชายสรสิช พิบูลย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๐๘

เด็กชายน้อย ทองลาย
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๐๙

เด็กชายหน่อคำ ปูสาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๑๐

เด็กชายสมชาย ขุนยี

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๑๑

เด็กชายจอมคือ สุนันตา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๑๒

เด็กชายชัยณรงค์ สร้อยเซียน
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๑๓

เด็กชายนิเนศ ทอนแต่ม
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๑๔

เด็กชายภัสกร วงค์แสง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๑๕

เด็กชายภิรมณ์กร ปญญา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๑๖

เด็กชายพงศภัค เกิดสมบัติ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๑๗

เด็กชายวันเฉลิม พงคำแหง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๑๘

เด็กชายชยานันท์ เลายีปา

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๑๙

เด็กหญิงไพริน แก้วฝน
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๒๐

เด็กหญิงไพลิน ลุงสาม
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๒๑

เด็กหญิงตรีรัตน์ ซาววา
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงนงลักษณ์ ติยะ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๒๓

เด็กหญิงแสงหล้า นายติ

๊

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๒๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รุ่งเรือง
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๒๕

เด็กชายธฤตวัน เกียรธนาพร
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๒๖

เด็กชายพีรพันธ์ ขยัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๒๗

เด็กหญิงออง ปุงยะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๒๘

เด็กชายจิรายุ ลุงจองวิ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ สิงขรพิทักษ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงเกสรา อัศววราการ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงมะยุรีรักษณ์ บุญมาก
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๓๒

เด็กชายบุญธรรม เลาหมู่
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงปอย ลุงต๊ะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๓๔

เด็กชายทรงวุฒิ ลุงยะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงส่วยหลู่ ลุงซอ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๓๖

เด็กหญิงอภิสรา โนรี
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๓๗

เด็กชายฉุงทอง จะลา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ หรีจา

่

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๓๙

เด็กชายภานุพันธ์ ชะวรรณสุ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๔๐

เด็กหญิงสุธาสินี อภิบูลย์
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๔๑

เด็กหญิงชนากานต์ สินธุประเสริฐ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๔๒

เด็กชายทินภัทร ดารดาษพฤกษา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๔๓

เด็กชายยอดธง ก๋าหลิง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๔๔

เด็กชายจตุพงษ์ แซ่มู่
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๔๕

เด็กชายก้องเกียรติ ในอ่อง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๔๖

เด็กชายแดง ลุงต่า
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๔๗

เด็กชายธงชัย เงินเล็ก
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๔๘

เด็กชายอนณ ลุงติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๔๙

เด็กชายก้องภพ ลุงสุ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๕๐

เด็กชายสุรพล ปูเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๕๑

เด็กชายฟา อ่องยอด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๕๒

เด็กหญิงกัญญา หลู่จา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๕๓

เด็กชายภควัต โลจา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๕๔

เด็กชายจายบุญ ปาซางเฮือง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๕๕

เด็กชายสุรชัย อาบือ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๕๖

เด็กชายแดง ทีคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๕๗

เด็กชายรอด แสงงาม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๕๘

เด็กชายเขมทัต ธรรมมะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๕๙

เด็กชายขันติไชย มานะ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๖๐

เด็กหญิงอัมพิกา ยานะรินทร์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๖๑

เด็กชายเกียรติชัย คำดวง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๖๒

เด็กชายณัฐดนัย จาริน
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๖๓

เด็กชายณัฐวัตร สุวรรณทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๖๔

เด็กหญิงรังสิมา ติวาติน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๖๕

นายนนทกานตน์ เกตุแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๖๖

เด็กชายภาณุทัศน์ คำวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๖๗

นายศรันย์ สินหมี

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๖๘

เด็กหญิงวรัชยา อินตานิ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมมาลา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๗๐

เด็กหญิงคำหล้า ลุงนุ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๗๑

เด็กชายวรัญู นุตตะละ
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๗๒

เด็กชายธนากร ใจสม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๗๓

เด็กชายศตราวุธ มาลุจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๗๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ อนุวรรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๑ / ๓๖๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๗๕

เด็กหญิงกรรณิกา ติวาติน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๗๖

เด็กหญิงศศิธร วรรณสุ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมมาลา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๗๘

เด็กหญิงพิชชาภา วาระปุด
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๗๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ อุตตะมะติง
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๘๐

เด็กหญิงไหมคำ ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๘๑

เด็กชายจิรวัฒน์ อินตานิ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธโส
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๘๓

เด็กชายปุณยวีร์ มณีเวช
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๘๔

เด็กชายนิติวุฒิ คำศรีสม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๘๕

เด็กหญิงอรกัญญา มุกดานัน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๘๖

เด็กชายวีรภัทร มาลี
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๘๗

เด็กชายอาทิตย์ จะสอ
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๘๘

เด็กหญิงอรสา รักไทย
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๘๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา ยอดคำ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๙๐

เด็กหญิงธนัญญา ลุงกี

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๙๑

เด็กชายเนมินธร สิงห์ขา
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๙๒

เด็กชายกร ลุงปาน
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๙๓

เด็กหญิงศรีพรรณ ลุงตาล
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๙๔

เด็กชายทูนเหย่น ลุงตาล
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงขวัญชนก ทุนเงิน
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๙๖

เด็กหญิงณัฐวรา พงษ์เวโรจน์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๙๗

เด็กชายวรากร แสนแล
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๙๘

เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีวรรณุ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๓๙๙

เด็กชายธนกร เลาฟง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๐๐

เด็กหญิงณัชชา ลุงดู
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๐๑

เด็กหญิงนภัสธร นายเก
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๐๒

เด็กชายกิตติเดช บุญมา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงวิมล ปูกอ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๐๔

เด็กหญิงพัชราวัลย์ มังมูล

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๐๕

เด็กชายอ่องหล้า ลุงใส
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๐๖

เด็กชายวรยศ กอบเดชกิตติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๐๗

เด็กชายดิสรณ์ ประชุมวิวัฒน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๐๘

เด็กชายปฏิพล พาซอ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงชลลดา บัวเสาวรส
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๑๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา น้อยทู่
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๑๑

เด็กหญิงพันธิสา เกลอะมู
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๑๒

เด็กหญิงพรชิตา ปูสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๑๓

เด็กชายจินตภัทร์ แก้วจะดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๑๔

เด็กชายพิชิต ชัยปราณีสุข
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๑๕

เด็กชายสพล ดำรงมงคล
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๑๖

เด็กหญิงยุวดา เทียงธรรมยิง

่ ่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๑๗

เด็กหญิงปภวดี เขียวมูล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๑๘

เด็กชายศรัญยู ยินดีธีรชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๑๙

เด็กหญิงเอษา มณีปราการ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๒๐

เด็กชายอัษฎาวุธ สวรรค์ประทาน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๒๑

เด็กชายวีรภัฏ เลืองลือนามชัย

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงอรัญดาว โภคีจรดล
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงณัชชา คลวงวนา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๒๔

เด็กชายวีรศักดิ

์

ขจรเกียรติพงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๒๕

เด็กหญิงพัชรา ภูมิปญญาดีสม

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๒๖

เด็กชายพิสิษฐ์ ดำรงมงคล
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๒๗

เด็กหญิงชนรดา กอบเดชกิตติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๒๘

เด็กหญิงอณิศา โกวิทวุฒิชัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๒๙

เด็กหญิงจิรัชญา ธนกาญจนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงดนุนุช บัวศรีบรรพต

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๓๑

เด็กชายโชคอนันต์ บัวเสาวรส
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงนภัสสร ถวิลประโยชน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงเปมนีย์ สบลานสวัสดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๓๔

เด็กหญิงรวิสรา กิรติโอฬาร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๓๕

เด็กชายธนพล ประชุมอุดม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงสุพรรณศรี โชโด๊ะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๓๗

เด็กชายสิรภพ ชัยพรธัญญา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๓๘

เด็กชายวุฒิชัย กอบเดชกิตติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๓๙

เด็กชายอชิตพล ขวัญธัญเลิศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๔๐

เด็กหญิงพรรณนารา ปาศรีทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๔๑
เด็กหญิงณัฐริกาญจน์ เทียงธรรมยิง

่ ่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๔๒

เด็กชายก้องเกียรติ พรหมสุทธิจิต
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๔๓

เด็กหญิงสุกานดา บำเพ็ญจิตบวร
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงสว่าง คณาศิลปาชีพ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงทิพย์นที หน่อโพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงกานต์สินี นารังษี
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๔๗

เด็กชายธนกร ดาวเรือง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปอก วัดบ้านปอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๔๘

เด็กชายนฤเบศร์ หล้าวงค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปอก วัดบ้านปอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๔๙

เด็กหญิงประพากร ปวนจอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปอก วัดบ้านปอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๕๐

เด็กหญิงฐปนรรฆ์ ม่วงมา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปอก วัดบ้านปอก  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๕๑

เด็กชายกิตติภูมิ ชัยชะนะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๕๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ปตยา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๕๓

เด็กชายธนัญชัย เจริญไชย
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๕๔

เด็กชายพีรภัทร์ อินทนนท์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๕๕

เด็กชายพงศ์ปณต แข้โส
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๕๖

เด็กชายพงศธร วรศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๕๗

เด็กชายยศธร รักษกูล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๕๘

เด็กชายลัทธพล สารศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๕๙

เด็กชายสิทธิโชค ปนรัตน์ทน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๖๐

เด็กชายวรเทพ ใจอภิบาล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๖๑

เด็กชายไอลวิล เครือแดง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงนัทธมน ทาธิมา
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงบุญธิดา วงค์ษา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงเบญญา แสนธุระ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงพรธีรา จันทร์ชัยชะนะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงวรีรัศมิ

์

แสงวงศกร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงสุภาศิณี หล้าแดง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๖๘

เด็กหญิงศุภิสรา หล้าแดง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๖๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปุนนะมา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงอันวา บุญอิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงภัทรสุดา มันอาษา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงจิดาภา เลาว้าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๗๓

เด็กชายจตุรวิชญ์ แสนแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ นันติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๗๕

เด็กหญิงเกศินี หลักหมัน

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงพัชราพร จะตุ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงธนัชญา เติงคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๗๘

เด็กหญิงณัฐชา วิจิตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๗๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เสารี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๔ / ๓๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงภทรภร ทองมาก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๘๑

นายอานนท์ มูลลังกา
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๘๒

นายเขม ลุงตี

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๘๓

เด็กชายกรกต อนุวรรณ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๘๔

เด็กหญิงชริญญา เจาะโด
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๘๕

เด็กชายพุทธิกร รักษ์ถินไพร

่

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๘๖

เด็กชายณัฐยศ ช่านุ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๘๗

เด็กชายทรงวุฒิ ลิมุ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงมาร์การิตา ปูเงิน
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๘๙

เด็กหญิงกุลกันยา ทิวาพรกุล
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงจันทร์ทรา เจาะโด
๐๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๙๑

เด็กหญิงกุลพัทธ์ สกุลปวันรัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงกมลชนก มณีปราการ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๙๓

เด็กหญิงปยนันท์ เสริมธรรมชาติ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๙๔

เด็กหญิงมุกทิตา หนูดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๙๕

เด็กหญิงปณิตา ยมลไพร
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๙๖

เด็กชายชินกฤต เสริมธรรมชาติ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๙๗

เด็กหญิงสิริกร สุขพนาพร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๙๘

เด็กชายนพชัย วิมานกุลศิริมา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๔๙๙
เด็กหญิงกฤษดาภรณ์ พนาโสภา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๐๐

เด็กชายชัยภัทร เล่ขา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงสิริวิมล เจาะโด
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๐๒

เด็กชายชลธาร เวนวล
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สิงขรพิทักษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๐๔

เด็กชายชนกันต์ โคโดะ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๐๕

เด็กหญิงกวิสรา กองแสง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงสุกานดา เจาะโด
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๐๗

เด็กชายธนพัฒน์ สิงห์ต๊ะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๐๘

เด็กหญิงจิดาภา มอตู
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงนิชนันท์ เตอะเหลอะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๑๐

เด็กหญิงลลิตา ทิวาพรกุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๑๑

เด็กหญิงเกตน์นิภา พาซอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงสุนารี คาติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงพิมพ์วิไล คีรีอุดมสินธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๑๔

เด็กชายพงศ์พันธุ์ ซ่านุ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๕ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ข่าซอ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๑๖

เด็กหญิงอรพรรณ ขนายทองวสุ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๑๗

เด็กชายพิทักษ์ชัย ชลาคีรีเขตต์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๑๘

เด็กหญิงศุภกัญญา เตอะเลอะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๑๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ แก้วคำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๒๐

นายยอดธง แซ่ย่าง
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๒๑

เด็กชายภูมิภัทร สิงขรพืทักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๒๒

เด็กหญิงวีรยา พรรณภาโชค
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๒๓

เด็กหญิงวรินทร เกลอะมู
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๒๔

นายบูรพันธ์ มณีปราการ
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๒๕

เด็กหญิงพัณณิดา ษมาจรณิ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๒๖

เด็กหญิงสรัลพร โรจนคีรีสันติ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำจาง วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๒๗

เด็กหญิงเจนจิรา เลาโซ้ง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำจาง วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๒๘

เด็กชายวรรธนันท์ เลาเทาะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำจาง วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๒๙

เด็กหญิงวรวรรณ เลาย่าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำจาง วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๓๐

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ เนระวงค์
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๓๑

เด็กชายหยุ่น ลุงมู
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๓๒

เด็กชายเหน่ง คำแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๓๓

เด็กหญิงเย็นคำ อ่วมนะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๓๔

เด็กชายรวิโรจน์ สายเขือนสี

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๓๕

เด็กชายตะวัน จันทร์คำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ขุนทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๓๗

เด็กชายอธิวัชร์ บุญมาลา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๓๘

เด็กชายรัฐภูมิ อุตะมัง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน

วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๓๙

เด็กหญิงณีรานุช พะนะ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน

วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงปรางทิพย์ ใจแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน

วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๔๑

เด็กชายยสพนต์ ดงเสือ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๔๒

เด็กชายวัชระพงศ์ คำแดง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๔๓

เด็กชายศุภชัย วงค์นุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๔๔

เด็กหญิงกชกร อุสุมณี
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงญาณิกา ปนถานัน
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๔๖

เด็กชายธนกร แพ่งสุภา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๔๗

เด็กชายเมือง เออิน

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๔๘

เด็กหญิงจิรัชญา สุขศรี
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงณัฐวิภา ปรีดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงพาทินธิดา ยะมะโน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๕๑

เด็กหญิงรติกร หมืนบุญตัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๕๒

เด็กชายสหฤทธิ

์

สามารถกุล
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๕๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ สายเขือนสี

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๕๔

เด็กหญิงสุภาพร สุผากอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๕๕

เด็กชายศุภกฤต เขียวออน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๕๖

เด็กชายสกล เนระวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๕๗

เด็กหญิงสิรินาถ เสถิยรสถิระกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๕๘

เด็กชายวีรภาพ ขจรเกียรติพงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๕๙

เด็กหญิงทอฝน จินดาแดง
๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๖๐

เด็กหญิงณัฐณิชา หลอดเข็ม
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๖๑

เด็กหญิงปณฑิตา ยิงถาวร

่

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงรุ่งไพลิน เกติมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๖๓

เด็กหญิงผริตา โชวิรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๖๔

เด็กหญิงกิรติกานร์ คำภีระ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๖๕

เด็กหญิงวนัศพร เหล่ากสิการ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๖๖

เด็กหญิงวรางคณา สุขสี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๖๗

เด็กชายพงศภัค พรหมมี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๖๘

เด็กชายณพงศ์กร สองเภา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๖๙

เด็กชายเดชณรงค์ แก้วเจริญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๗๐

เด็กชายธีรภัทร ไชยานะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๗๑

เด็กชายสรวิชญ์ ไชยคำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๗๒

เด็กหญิงขวัญจิรา พนาสันติกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงชุติมา พรสุภาพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๗๔

เด็กหญิงรัตติกา กุนนภา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๗๕

เด็กชายกิตติพัศ รัตนพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๗๖

เด็กชายชญานนท์ แซ่จ่าง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๗๗

เด็กชายณัฐดนัย ใจลังกา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๗๘

เด็กชายนพกร ปยะบุตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๗๙

เด็กชายพีรพงศ์ แซ่ย่าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๘๐

เด็กชายวรินทร ยะมะโน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๘๑

เด็กหญิงชญาดา วงษาแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ โสภา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงพร ลุงผัด
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ณ ถลาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงภัทรภร ภาระสี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสนคำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๘๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ยะมะโน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๘๘

เด็กชายศิริวัฒน์ ลุงกอหลิง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๘๙

นายสมทรัพย์ ชอบทำพัฒนา
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๙๐
นางสาวณัฐชากาญจน์

เวชสุคำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงเจนจิรา ก๋าคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงณัฐกมล อธิพรหม
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๙๓

นางสาววิสา คำสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๙๔

นางสาวธัญญา ชุ่มใจ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๙๕

นางสาวจิราพร กุลนาทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๙๖

นางสาวปยมน พลับพลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๙๗

นางสาววรัญชลี นุตตะละ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๙๘

เด็กชายศรชัย สิงทร
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๕๙๙

เด็กชายนันทกร ศรีจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๐๐

นางสาวอรุณี อุตะมะติง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๐๑

นางสาวราตรี ถวิลประโยชน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๐๒

นางสาวปวิตรา ศรีนาคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๐๓

เด็กชายกรฤทธิ

์

ยะมะโน
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๐๔

เด็กหญิงสาธิกา ลุงสาม
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๐๕

เด็กหญิงศศิกานต์ วงศ์เครือจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๐๖

นางสาวพรทิพย์ ควรอนุรักษ์พนา
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๐๗

นางสาวคุลิกา ปุนนะมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๐๘

นายพิษณุ กันธิมา
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๐๙

นายภานุวัฒน์ พะเยาว์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๑๐

นายวทัญู เปอะโพ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๑๑

นายนพนนท์ สมัครพัฒนา
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๑๒

นายทวีศักดิ

์

ภู่ชัย ๗/๐๑/๒๕๓๐ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๑๓

เด็กชายขันติ ใจแก้ว
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอมลอง วัดอมลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๑๔

เด็กชายวัชรศักดิ

์

อุตมะติง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอมลอง วัดอมลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงพิชชานันท์ ภาระษี
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอมลอง วัดอมลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๑๖

เด็กหญิงสิรยากร รัตนพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอมลอง วัดอมลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๑๗

เด็กชายศุภวิชญ์ อินเหลือละ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอมลอง วัดอมลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๑๘

เด็กชายสมัชชา ไชยานะ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอมลอง วัดอมลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๑๙

เด็กชายธีรดนย์ อุตมะติง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอมลอง วัดอมลอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๒๐

เด็กชายอภินันท์ ไชยานะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอมลอง วัดอมลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงศศิประภา สาสุจิตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอมลอง วัดอมลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๒๒

เด็กหญิงศศิพร สาสุจิตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอมลอง วัดอมลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๒๓

เด็กหญิงศุภกัญญา บุญมาลา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอมลอง วัดอมลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๒๔

เด็กหญิงจีรวรรณ สิงทร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอมลอง วัดอมลอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๒๕

เด็กชายวีรภาพ สมจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๒๖

เด็กชายหิรัญ เทียงใจดี

่

๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๒๗

เด็กชายชยากร ลุงเลา
๑๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๒๘

เด็กชายสรศักดิ

์

ปวยะ ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๒๙

เด็กชายณฐวัฒน์ ยะคำ ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๓๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ เปงไชยวงค์ ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๓๑

เด็กชายพงศกร มูลคำ
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๓๒

เด็กชายสถิตพงศ์ ทัดชวด
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๓๓

เด็กชายอลงกรณ์ โยธกุลสิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงธนพร จันทร์มาลา ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๓๕

เด็กหญิงสุทธิพร ขัติแสง
๑๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๓๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

อินเทียง

่

๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๓๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

ดูแฮ ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๓๘

เด็กชายธนกร แก้วโปธา
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๓๙

เด็กหญิงธีรกานต์ มูลแก้ว
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๔๐

เด็กชายอรรถรัชต์ พงษ์วดี
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๔๑

เด็กหญิงวาริณี ปญญา
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๔๒

เด็กหญิงช่อทิพย์ วรรณบุตร
๓๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๔๓

เด็กชายณครินณ์ สีแก้วมี
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๔๔

เด็กหญิงขวัญชนก ปมปา ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงวาสนา อินทจักร
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล้านตอง ทุ่งต้อม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๔๖

เด็กชายชาญชัย ลุงมู ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดล้านตอง ทุ่งต้อม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๔๗

เด็กชายคำ ลุงซอ
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดล้านตอง ทุ่งต้อม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงอภิชญา เปยฟา
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล้านตอง ทุ่งต้อม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๔๙

เด็กหญิงภัทรธิดา จักรแก้ว
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดล้านตอง ทุ่งต้อม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๕๐

เด็กชายรัตนโชติ มณีเกียง

๋

๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๕๑

เด็กชายชัยยะ พรหมอินต๊ะ ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๕๒

เด็กชายชุติพนธ์ ขันตี
๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๕๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โปรดสันเทียะ
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๕๔

เด็กชายพัสกร ศรีคำตุ้ย
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงมัณพิกา อุปชัย ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงชุติมา ยวงใย ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๕๗

เด็กชายอนวัทย์ หิรัญพฤกษ์ ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงหมวยคำ ยายมอญ
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๕๙

เด็กหญิงคำจิง

่

ลุงสู้ ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๖๐

เด็กชายชัยกฤตน์ อนุรี ณ อยุธยา
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๖๑

เด็กชายบรรพต ไชยวรรณ์ ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงศรันติยา สุธรรม
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๖๓

เด็กหญิงพรทิพย์
ประเสริฐวงค์จันทร์

๒๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๖๔

เด็กชายณชนก ภัทรธีรนันธ์
๒๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๖๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

คำบุญเรือง ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๖๖

เด็กชายสุธีร์ ประภา
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๖๗

เด็กชายธีรเดช โปงอ้วน
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๖๘

เด็กชายตะวัน ทองแสง
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๖๙

เด็กชายณัฐพล ณ ดวงจันทร์
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๗๐

เด็กชายสันติพงษ์ ปนแก้ว
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๗๑

เด็กชายสหภาพ ขาวจริง
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๗๒

เด็กชายธนพัฒน์ นาคเขียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๗๓

เด็กชายรัฐภูมิ ราชแข็ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๗๔

เด็กหญิงวีณา ลุงอ่อง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๗๕

เด็กชายนัทธพงศ์ ปญญาจันทร์ ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๗๖

เด็กชายภาณุพงษ์ ระตา ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๗๗

เด็กชายภาณุภัทร โยคำ ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๗๘

เด็กชายมหาสมุทร ฐานเหล็ก ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๗๙

เด็กชายอนุชา กันธาทิพย์ ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงแก้ว จำซา
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ปาตึง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงชุติมา ลุงวี
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๘๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ไสยวิริยะ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ชูตายก ๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลุงจะหลิง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๘๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สุนันตา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๘๖ เด็กหญิงประกายกาญจน์

แก้วแก่น
๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๘๗

เด็กชายวรพล หนันต่า

่

๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๘๘

เด็กหญิงรัชนิกา แดงคำ
๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๘๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ ม่วงสวัสดิ

์

๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๙๐

เด็กชายภาณุพงศ์ เมืองมูล
๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๙๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สมทรัพย์
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงอรุโณชา กันทะวงค์
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๙๓

เด็กหญิงกุลนิดา ไชยวงค์ ๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงแก้ว วิทรรศ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงพรทิพย์ คำกรม
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๙๖

เด็กชายอภิรักษ์ พงษ์แสง
๑๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๙๗

เด็กชายศุภสิน ปญญาวงค์
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๙๘

เด็กชายรวิสรา กุณาพา
๑๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๖๙๙

เด็กชายรสินทรา กุณาพา
๑๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๐๐

เด็กชายนัฐวุฒิ กวงแหวน
๒๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๐๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ เชียงพฤกษ์
๑๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๐๒

เด็กชายวัชรวิทย์ วราภรณ์
๒๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๐๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

มังมูล

่

๒๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๐๔

เด็กชายธงชัย ลุงบุญ
๒๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๐๕

เด็กชายวสุรัตน์ สารคำ ๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๐๖

เด็กชายรังสิมันต์ มังมูล

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๐๗

เด็กชายธงชัย คำทุน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๐๘

เด็กชายปติภูมิ วราภรณ์
๒๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองทวี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๑๐

เด็กชายพีรพันธ์ ไกลแก้ว
๒๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๑๑

เด็กชายพอนลี ลุงมน ๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๑๒

เด็กหญิงอาทิตยา ลุงบุญ
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงสุกฤตา เวียงอำพล
๑๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงวรรณษา เหมยน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๑๕

เด็กหญิงกาญจนา ลุงติ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๑๖

เด็กชายบุญ ลุงอ่อน
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๑๗

เด็กชายสมชาย ลุงต๊ะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๑๘

เด็กชายศิวัฒน์ สิงห์คำ
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๑๙

เด็กชายจอมพล นา ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๒๐

เด็กชายสิทธิโชค แจ่มคีรีรัตน์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๒๑

เด็กหญิงแสง ลุงทุน
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๒๒

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ลุงคำ
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๒๓

เด็กชายญาณพัฒน์ มงคลธนนานนท์ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๒๔

เด็กชายคมทัศน์ กิจเจริญชัยกูล
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๑ / ๓๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๒๕

เด็กชายระพีภัทร พามุ
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๒๖

เด็กหญิงบัณฑิตา สมวงศ์ ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๒๗

เด็กชายเกรียงไกร นิลตาติบ

๊

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยเลิศ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๒๙

เด็กชายจตุพล ปาละคำ ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๓๐

เด็กหญิงธันทิวาณ์ แก้วน้อย
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๓๑

เด็กหญิงนันทิชา เตชะ
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๓๒
เด็กชายก้องกฤษฏิภณ

ปูอินต๊ะ
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๓๓

เด็กชายกฤตฏ์นันท์ บุญจันทร์
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๓๔

เด็กชายธีรเมธ ปญญา
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๓๕

เด็กชายกร ออต๊ะ
๑๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๓๖

เด็กชายพงษ์เดช หม่องเล่
๒๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๓๗

เด็กชายณัฐชัย เลาหาง
๑๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๓๘

เด็กชายหนุ่ม ลุงจอ
๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๓๙

เด็กหญิงวิกานดา เส่ง
๑๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๔๐

เด็กชายหนุ่ม ลุงต๊ะ
๑๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๔๑

เด็กชายธนกฤต พิพัฒน์รัตนกุล
๑๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๔๒

เด็กชายภูริ ภักดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๔๓

เด็กชายอาทิตย์ ลุงมาศ
๑๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๔๔

เด็กชายกิตติพงษ์ มิงไชย

่

๑๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๔๕

เด็กชายพชรพล ชมภูวรรณ
๓๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๔๖

เด็กชายสิริพุทธิภูมิ พวงเขียว
๑๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๔๗

เด็กหญิงสายชลี ฤตวิรุฬห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา สำราญสุข ๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ปญญาดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๕๐

เด็กหญิงอรรัมภา ลุงยะ ๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๕๑

เด็กหญิงจิรัชญา ช่างกิจจา
๑๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๕๒

เด็กหญิงฟาใส ลุงมล ๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๕๓

เด็กหญิงภัทรพร นามปน ๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๕๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เตจ๊ะบูรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๕๕
เด็กหญิงฉัตรชฏาทิพย์

ดังภูผา

่

๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงอรกมล ลุงยะ ๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๕๗

เด็กชายชาติชาย อ่องเมือง
๓๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๕๘

เด็กหญิงข่อง ลุงพงษ์
๑๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๕๙

เด็กชายปูน ชัยคิน

่

๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงจันทิมา ลุงทอง
๑๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๖๑

เด็กหญิงพลอยชมภู ชูธง
๓๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงณัชชา บุญธรรม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๖๓

เด็กชายปภังกร ชัยสวัสดิ

์

๑๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๖๔

เด็กชายภูพาน ศรีวิชัย
๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๖๕

เด็กชายเปา ลุงใส ๑/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงดวงจันทร์ คชทอง ๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๖๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงศ์กิตติวรา ๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๖๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ ดาวตาก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๖๙

เด็กหญิงชฏาภา ประจำชอบ
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๗๐

เด็กหญิงกชกร ปองรัก
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงปนัดดา อินไทย
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๗๒

เด็กหญิงกฤษติยากร ทองอนันต์รัตน์
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๗๓

เด็กหญิงนภาภัทร กาวีอิน

่

๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๗๔

เด็กชายศุภกร ไชยวงค์
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๗๕

เด็กชายวงศ์วรรธน์ พงค์จินะ
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ ทาต๊ะ
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๗๗

เด็กชายปยวัฒน์ อามกันทา
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๗๘

เด็กชายศุศรุษย์ ตาคำ
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ แกนุ
๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๘๐

เด็กชายคุณานนต์ อินตายวง ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๘๑

เด็กหญิงวานิสสา นันตา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๘๒

เด็กหญิงขวัญจิรา คันธะวัง ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๘๓
เด็กหญิงพลอยณภัทร

บุญสนธิ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๘๔ เด็กหญิงขวัญพรขวัญจิรา

แสนเต๊าะ ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงพิมพ์บุญญา ศรีบูระเดช
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงนิศาชล กับเปง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงนันธพรรณ ถาใจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๘๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มูลแก้ว
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๘๙

เด็กหญิงนันทิชา มูลนิวัง
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๙๐

เด็กหญิงชนิกานต์ อูปคำ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๙๑

เด็กหญิงนภาพร พูนประดิษฐ์
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๙๒

เด็กหญิงณิชากร เขือนแก้ว

่

๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงภัทรธิดา เดชบุญ
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๙๔

เด็กหญิงวริศรา อินถา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงวริศรา เขือนแก้ว

่

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงปานระพี ตาสุรินทร์ ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๙๗

เด็กชายสรวัชญ์ อุทัศ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๙๘

เด็กชายสัภยา ขัติรัตน์
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๗๙๙

เด็กชายอัษฎายุทธ สีจันทร์
๒๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๐๐

เด็กชายจิรวัชร ทิพย์กันธา ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๐๑

เด็กชายจิราวิชช์ พุทธิทัยธีรธร ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๐๒

เด็กชายรัชกฤช สุขสาลี
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๐๓

เด็กชายธนพัฒน์ เหมยน้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๐๔

เด็กชายนราธิป มีบุตร
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๐๕

เด็กชายธนากร สมพงษ์
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๐๖

เด็กชายธนภัทร อิงธนานุวัฒน์
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๐๗

เด็กหญิงปยะฉัตร ปาลี ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๐๘

เด็กหญิงอโรชา อุ่นแก้ว ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๐๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ยอดรัก
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๑๐

เด็กหญิงเกศรินทร์ ปนใจแก้ว
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๑๑

เด็กหญิงปทิตา เปนมาด
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๑๒

เด็กหญิงโสมนภา โปธิตา
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๑๓

เด็กหญิงไอรดา ถาเกียร
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๑๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ปาลี
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ กันทา
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๑๖

เด็กหญิงชาลิสา นางเมาะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๑๗

เด็กหญิงณัฐธิยา คำสุข
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๑๘

เด็กหญิงนวพร เขตติวัน
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๑๙

เด็กหญิงธัญพิชชา ใจมา ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๒๐

เด็กหญิงพิรญาณ์ สิทธิดำรงค์ ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๒๑

เด็กหญิงสาวรักษ์ เลาว้าง
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๒๒

เด็กชายปาฏิหารย์ ลือชัย
๒๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๒๓

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ชัยคำเพ็ญ
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๒๔

เด็กหญิงวริษา ศุภจรรยา ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๒๕

เด็กหญิงนิรวรรน จินะแปง
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๒๖

เด็กหญิงพิชญธิดา เสมอกัน
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๒๗

เด็กหญิงจิตธนา ยะจา ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๒๘

เด็กหญิงสุวธิดา คำรังษี
๒๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๒๙

เด็กหญิงคาโย้ โอะคุ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๔ / ๓๖๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๓๐

เด็กหญิงนภาพร ศรียาบ
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๓๑

เด็กหญิงเก็จมณี เฟรทส์ ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๓๒

เด็กชายธนกร สท้านไตรภพ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๓๓

เด็กชายรัฐธรรมนูญ เปงเขียว
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงศรัณยา บุญซ้อ
๑๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๓๕

เด็กชายยศกร พิศาลธนโชค
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงนันทิดาร์ ใจอินทร์
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๓๗

เด็กชายอัครพล กัญชนะ
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๓๘

เด็กหญิงอาทิตยา ไชยวงศ์
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๓๙

เด็กชายธีรวิทย์ ทาบาง ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๔๐

เด็กชายจรรยวรรธ ยุติธรรม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๔๑

เด็กชายพายุพัฒน์ เมืองตา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๔๒

เด็กชายปฏิมากร อินทะจักร
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๔๓

เด็กหญิงกานต์พิชชา ขัติรัตน์
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๔๔

เด็กหญิงจิรัฐิพร คำจริง
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงบุญญธิดา ปาลี
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๔๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ ปญญาติบ

๊

๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๔๗

เด็กหญิงชนพร อารีหนู

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๔๘

เด็กหญิงนิรามัย เชอเปย ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๔๙

เด็กหญิงภัคจิรา กันยะธง
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๕๐

เด็กหญิงณัฐพร ระตา
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๕๑

เด็กหญิงศิริพร เฉียบแหลม
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๕๒

เด็กหญิงอนัญญา ยาประเสริฐ
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๕๓

เด็กหญิงพิชามญช์ สุยะนวล ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงอัยรินทร์ ขัติรัตน์
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงพัฒน์ชลี ผดุงศักดิ

์

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๕๖
เด็กหญิงกฤติกาญจน์ เฟองอักษร ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงปทมา จีนถนอม
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๕๘
เด็กหญิงปฏิญญาภรณ์

เงินมา
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๕๙

เด็กหญิงกฤตินันท์ เฟองอักษร ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงฮุสนา มาตระกูล
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๖๑

เด็กชายภูริภัทร ชัยวงค์แก้ว ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๖๒

เด็กชายกฤษฎา สายหล่อ
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงจิรัชญา นางเมาะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๖๔

เด็กชายทักษ์ดนัย คูณรัตน์
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๕ / ๓๖๕
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ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๖๕

เด็กหญิงวรัญญา ปาลี ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๖๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สอนทุ่ง
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๖๗

เด็กหญิงพรไพรินทร์ เดชะปราบต์
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงชนิภรณ์ ภูกระบิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงอัญชิสา อินกัณท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงกฤษณา ไชยสีหา
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๗๑

เด็กชายสิทธินนท์ หน่อแก้ว
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๗๒

เด็กชายวรากร ใจเอือ

้

๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๗๓

เด็กชายธัณพิสิษฐ์ ไชยตุ้ย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๗๔

เด็กชายอมรเทพ เจ้าแก้ว
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๗๕

เด็กชายภูธเนศ ธนันชัย
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๗๖

เด็กชายจักรินทร์ สมร
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๗๗

เด็กชายปวริศร์ ประกอบกิจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๗๘

เด็กชายราชมงคล ใจขัน
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๗๙

เด็กชายจักรพันธ์ จำปามูล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๘๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ก่อมใจ
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๘๑

เด็กหญิงกีรณา วิริยะ
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๘๒

เด็กหญิงปาริชาติ กุณาเงิน ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๘๓

เด็กหญิงตรีทิพยนิภา มาก๋า ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุยะวงค์
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๘๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา หลวงสา
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงอัจฉริยาพร พันธ์ยงค์
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงรชต ภูษา
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๘๘

เด็กชายศุภกร ขอถือกลาง ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๘๙

เด็กชายโสภณ พรหมเทศ
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๙๐

เด็กชายณัฐพล เจริญสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๙๑

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เปงใหม่
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คำรังษี
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๙๓

เด็กชายคณาธิป มูลตุ้ย
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๙๔

เด็กชายศราวุธ ธิเปง
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๙๕

เด็กชายสุวภัทร แสนพรม
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๙๖

เด็กชายรภีพัทร ประทุมชัย
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๙๗

เด็กชายพรวิษณุ สุภา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๙๘

เด็กชายวิทวัส วงค์อินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๘๙๙

เด็กชายธนกร ไชยวุฒิ
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๖ / ๓๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๐๐

เด็กชายวสวัตติ

์

กุณามี ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๐๑

เด็กชายธนวิชญ์ ใจมณี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๐๒

เด็กหญิงภัคจีรา ปาระมี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๐๓

เด็กหญิงปยฉัตร ศรีศิลป ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ อังคาภรณ์
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงทิวาวรรณ มูลกันธา ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงนันทกานต์ วงศ์ใหม่
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๐๗

เด็กหญิงสายธาร แซ่โฟง
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงธารตะวัน วังอินต๊ะ
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงธฤษวรรณ สุภาพิพัฒน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๑๐

เด็กหญิงสุทธาสินี นางเมาะ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๑๑

เด็กหญิงนภสร เหลาคม
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๑๒

เด็กหญิงพุทธรักษา กับปุละวัน
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๑๓

เด็กหญิงอรวรรรยา ประจวบสาย
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๑๔

เด็กชายธรรมนูญ สิงห์อูป
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๑๕

เด็กชายวชิระ เสนาพฤกษ์
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๑๖

เด็กชายอภินันท์ มูลฟุน
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๑๗

เด็กชายธีรพงศ์ พงค์ดา ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๑๘

เด็กชายเจษฎาพร ขัติกุล
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๑๙

เด็กชายพงศ์ภรณ์ จิโนฟู
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๒๐

เด็กชายธนัยนันท์ อินตา
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงศลาสิณี ไชยวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๒๒

เด็กหญิงเบญจวรรณ สุขเศวตร์
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงสุพิชญา ปนทา
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงกุลปรียา ยะจา
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๒๕

เด็กหญิงเกวลิน แสนวิชา
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๒๖

เด็กหญิงจารุภัทร อินถา
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๒๗

เด็กหญิงอาทิตยา ไชยเฟย ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๒๘

เด็กชายกฤตติกวิน อินคำ

่

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๒๙

เด็กชายภูวดล ปาทา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงพัชรนาถ จำปานิล
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๓๑

เด็กหญิงญาดาวดี สมเครือง

่

๒/๘-๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๓๒

เด็กหญิงเบญจพร สุคันธรส ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๓๓

เด็กหญิงศิริญญา ตาลศรี ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๓๔

เด็กหญิงณภัชนันท์ อุทธิ
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๗ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงปาริฉัตร ยอดคำลือ ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๓๖

เด็กหญิงณัฐินีย์ เอสันเทียะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๓๗

เด็กหญิงวรัญญา ยังยืน

่

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๓๘

เด็กหญิงปราวาตี เลียมขุนทศ
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๓๙

เด็กหญิงชลดา คงวุฒิ
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๔๐

เด็กชายสุทธวีร์ ธิปน
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๔๑

เด็กชายธีรวัจน์ ตานัง ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๔๒

เด็กชายศิรชัช มณีจักร์
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๔๓

เด็กชายมนัสวัฒน์ จันทวงค์ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๔๔

เด็กชายณัฐนนท์ นวลตา
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๔๕

เด็กชายถิรวัฒน์ เกียรติปรีดากุล
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๔๖

เด็กหญิงชญานิศ รังษี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๔๗

เด็กหญิงวริศรา ศรีสุภาพ
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โปธิ
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๔๙

เด็กหญิงนิธินาฎ สุริยะปอ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงอาทิติยา สุกัณทะ
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๕๑
เด็กหญิงสร้อยสวรรค์ กุลสุวรรณเชษฐ์

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๕๒

เด็กชายอัครพล อินทร์ไชย
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๕๓

เด็กชายนทีธร คำใจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๕๔

เด็กชายเศรษฐพงศ์ แสนคำแพ
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๕๕

เด็กชายพงศกร ขัดอุโมง
๑๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๕๖

เด็กชายศรัณภัทร์ ทะวะถา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๕๗

เด็กชายอลงกต แก้วคำงาม
๑๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๕๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

จันทร์ติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๕๙

เด็กชายธันวา จักรคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๖๐

เด็กหญิงภัทรดาว วงค์สมาน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๖๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สิงห์เล็ก
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๖๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ อนุพงศ์พักตร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๖๓

เด็กหญิงชลธิชา เพียงชัยภูมิ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๖๔

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา นวยจุ้ย
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๖๕

เด็กหญิงธัญญา เกสวิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๖๖

เด็กชายกตัญู หมอแอ๋
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๖๗

เด็กชายวีรพงษ์ ลุงต๊ะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๖๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

วงศ์ศิริ
๑๓/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๖๙

เด็กชายคณิศร บุญฟู ๙/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๗๐

เด็กชายณัฐ ลุงกาง ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๗๑

เด็กชายเฉลิมชัย ลุงซอ
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๗๒

เด็กชายคณิน ลุงทุน
๒๒/๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๗๓

เด็กชายกร ยอดคำ
๑๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๗๔

เด็กชายหลู่ การทูน
๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๗๕

เด็กชายศุภวัฒน์ นายออ
๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๗๖

เด็กชายอดิเทพ ผงใจ
๑๓/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๗๗

เด็กชายกฤติเดช ใหม่แก้ว
๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๗๘

เด็กชายที พรหมวงศ์ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๗๙

เด็กชายกร พรหมวงศ์ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๘๐

เด็กหญิงกชกร วงค์ตาน้อย ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๘๑

เด็กหญิงน้องมอญ ลุงซอ
๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๘๒

เด็กชายต้นกล้า มีบุญ
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๘๓

เด็กหญิงสุชัญญา สุภา
๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๘๔

เด็กหญิงศุภิสรา เจยุรัตน์ ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๘๕

เด็กชายสิทธิชัย ลุงโพง ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๘๖

เด็กหญิงพรรัตนา นางอิง

่

๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๘๗

เด็กชายณัฐพล สมศักดิ

์

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๘๘

เด็กชายวีรเดช วารีพิทักษ์
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๘๙

เด็กชายกรกต วดีอินทวงศ์
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๙๐

เด็กชายเหริน จันตา

๋

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๙๑

เด็กชายบุณยกร เอ่งฉ้วน ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๙๒

เด็กชายเกียรติภูมิ เจยุรัตน์
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๙๓

เด็กชายธวัชชัย ณ ลำพูน
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๙๔

เด็กหญิงสุวรรณา พรสกุลไพศาล
๒๘/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๙๕

เด็กชายปริญญา มณีรำพรรณ ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๙๖

เด็กชายอ่องคำ ลุงยวน ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๙๗

เด็กหญิงอ่อน - ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๙๘

เด็กชายมน ลุงปาน ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงผ่องศรี มังน้อย ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๐๐

เด็กชายธัญธร ลุงคำ
๒๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๐๑

เด็กหญิงบุษบา เลาย่าง
๒๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๐๒

เด็กหญิงฟาใส ลายเฮอ
๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๐๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ทองสุข
๑๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๐๔

เด็กชายพิพัฒน์ ขันแก้ว
๒๗/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ ปญวงศ์ษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๐๖

เด็กชายอดิเทพ จินาอ้าย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๐๗

เด็กชายชินภัทร์ จันทร์สุวรรณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๐๘

เด็กชายเจริญ ปูเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๐๙

เด็กชายชยานันต์ ทาเกิด
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไชยคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๑๑

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ประกอบแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๑๒

เด็กชายสหชาติ ลุงต๊ะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๑๓

เด็กชายวายุภัทร เสมอสมัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๑๔

เด็กชายธนภัทร รังสรรค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๑๕
เด็กชายมนต์ตระการ สร้อยฟา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๑๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไทยกร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๑๗

เด็กชายภคพงษ์ มาทา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๑๘

เด็กชายฐิติพงค์ ยิงโยชน์

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๑๙

เด็กชายสุเทพ จันทร์คำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๒๐

เด็กชายณัฐพงษ์ คำมา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๒๑

เด็กชายสมประสงค์ สุวรรณโน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๒๒

เด็กชายธีรพงศ์ เมียนแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๒๓

เด็กชายธนารัตน์ คุณยศยิง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๒๔

เด็กชายอภิวัฒน์ กันแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๒๕

เด็กชายเกียรติไชย ใจไมตรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๒๖

เด็กชายสุรินทร์ จิโน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๒๗

เด็กชายนครินทร์ พึงสุยะ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๒๘

เด็กหญิงชนากานต์ จันทร์สุวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๒๙

เด็กชายณัฐภัทร รูปสูง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๓๐

เด็กหญิงอรษา ชุมภูชา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๓๑

เด็กชายชาตรี เครือมณี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๓๒

เด็กหญิงปยะนุช ศุกร์ณีย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๓๓

เด็กชายวิทยา มงพลอย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดปางกอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๓๔

เด็กหญิงเอ้ง ไทยใหญ่
๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๓๕

เด็กหญิงช่อทิพย์ สิริแปง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๓๖

เด็กหญิงประกายรุ้ง ขัติมะโน
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี นางเมาะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๓๘

เด็กหญิงเกวริน ทรายมูล

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงเอมมิกา สุภามวน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๐ / ๓๖๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๔๐

เด็กชายใส ลุงต๊ะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๔๑

เด็กชายพีรณัฐ วังเปง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๔๒

เด็กชายกิตติกุล เปงมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๔๓

เด็กชายชลธี คำอ้ายวงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๔๔

เด็กชายวันชนะ วอเซอ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๔๕

เด็กหญิงสุนิษา วิระคำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๔๖

เด็กชายวงศกร บุทู
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๔๗

เด็กชายอภิชัย ทาพรหม
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๔๘

เด็กหญิงมลิษา ปรางมาท
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๔๙

เด็กหญิงรุ่งฤทัยห์ ดาวเงิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๕๐

เด็กหญิงสาวิกา คอโพ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๕๑

เด็กหญิงพัชริดา บุทู
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๕๒

เด็กหญิงทิติพร สุนาอ้าย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๕๓

เด็กหญิงนำทิพย์ สุนาอ้าย
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๕๔

เด็กชายภูวเนศ ดูแฮ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๕๕

เด็กชายธีรพัฒน์ สุนาอ้าย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๕๖

เด็กชายอากิ อุเมซาวะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๕๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ไกรบุดดา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๕๘

เด็กหญิงภัทรธิดา แปงใจ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๕๙

นายนวมินทร์ คำอิน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๖๐

เด็กชายณกรณ์ ตาไฝ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านออนหลวย วัดหนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๖๑

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ทะสุใจ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านออนหลวย วัดหนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๖๒

เด็กชายภูมิพิงค์ วงค์แดง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนหลวย วัดหนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๖๓

เด็กหญิงกีรติกา สุภามูล
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนหลวย วัดหนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๖๔

เด็กชายศุภณัฐ์ ศรีไม้
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนหลวย วัดหนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๖๕

เด็กชายอลงกต อโนมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนหลวย วัดหนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๖๖

เด็กชายอลงกรณ์ อโนมา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนหลวย วัดหนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๖๗

เด็กชายพีรวัฒน์ สมอ้าย
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนหลวย วัดหนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๖๘

เด็กชายอนุเดช บุญมาเลิศ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนหลวย วัดหนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๖๙

เด็กหญิงดารินทร์ มารอด
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนหลวย วัดหนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๗๐

เด็กหญิงธิติกาญจน์ แก้วปยะทรัพย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนหลวย วัดหนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๗๑

เด็กชายธีรพล มะตะละ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนหลวย วัดหนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๗๒

เด็กชายนิติกานย์ คำรักษ์เกียรติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนหลวย วัดหนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๗๓

เด็กชายวัชรพงษ์ กาวี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๗๔

เด็กชายอนาคิน ภิวงค์งาม
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๑ / ๓๖๕

้
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ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๗๕

เด็กชายธัญพิชชา ใจยะสา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงเนตรดาว ใจอ่อน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๗๗

เด็กหญิงนิชชิภา เรือนคำมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๗๘

เด็กหญิงวราพรณ์ จิโนบัว
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๗๙

เด็กหญิงธีราภรณ์ สกุลพันธฺ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงอารีญา ก๋องแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๘๑

เด็กหญิงธนพร กิติสาร
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๘๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ฤชุพานิช
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๘๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กันตีมูล
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๘๔

นางอารีย์ พันธุ์จันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๐๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๘๕

นางสาวกัญญารัตน์ โนวังหาร
๒๔/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๘๖

นางสาวกาญจนา มาตอง
๒๕/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๘๗

นางสาวการณ์กมล พิมพ์มหา
๑๓/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๘๘

นายเกริกชัย จองส่า
๐๕/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๘๙

นายคงศักดิ

์

มีปราชญ์สม
๒๐/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๙๐

นายคมกฤษณ์ คำเขือน

่

๐๗/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๙๑

นางสาวจิตรกัญญา ผลปาน
๐๘/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๙๒

นางสาวเจนจิรา ทองหล่อ
๒๐/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๙๓

นางสาวเจนจิรา ปนวารี
๐๓/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๙๔

นางสาวชฎาภา กุณราช
๑๑/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๙๕

นางสาวฐิตาภา งามเจริญสิน
๒๓/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๙๖

นายฐิติพงษ์ ยอดหาญ
๐๓/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๙๗

นางสาวณัฐกานต์ คำพยอม
๑๑/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๙๘

นางสาวณัฐกานต์ มาเดช

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๐๙๙

นางสาวณัฐตะวัน มณีจักร
๐๑/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๐๐

นางสาวณัฐนรี ผลบุญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๐๑

นางสาวธนัญญา กิติวงศ์โกศัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๐๒

นางสาวธนัญญา คำมา
๐๒/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๐๓

นางสาวธัญญารัตน์ หล่อวิไลกุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๐๔

นางสาวนัทธมน ก๋าแก่น
๑๒/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๐๕

นางสาวนัทธมน ทรายมูลคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๐๖

นายพงศภัค สุดเสน่ห์
๐๖/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๐๗

นายพจน์ จำรูญ
๑๒/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๐๘

นางสาวพรชนก ศรีบูชา
๑๐/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๐๙

นางสาวพัชรินยา โปธิ
๐๙/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๑๐

นางสาวพิมพ์ชนก รัตพนัส
๐๕/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๑๑

นางสาวเพ็ญทิพ พึงพวก

่

๐๖/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๑๒

นายยศยง แก้วจัด
๐๒/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๑๓

นางสาวรชดากร ยะยอง
๐๙/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๑๔

นายรณกร รอดสดใส
๑๐/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๑๕

นายรัตติกานต์ อำพราง
๓๐/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๑๖

นางสาววรรณภา ไชยวงค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๑๗

นางสาววรัชยา ขุนเภา

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๑๘

นางสาววรัญญา ต๊ะวงษ์ ๙/๙/๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๑๙

นายสมิทธิ

์

เพ็ชรทิม
๘/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๒๐

นายสิริชัย จริยเศรษฐพงศ์ ๓/๙/๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๒๑

นางสาวสุจิรา ซ่วนสี

๒๘/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๒๒

นางสาวสุพนิดา แก้วกองมูล
๑๓/๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๒๓

นางสาวสุพัตรา สร้อยสนธิ

์

๑๗/๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๒๔

นายอภิวัฒน์ สุริยะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๒๕

นางสาวอรวรรณ ใจโผก
๓๐/๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๒๖

นายธเนศ สายชลจรูญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๑

วัดแม่โจ้ แม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๒๗

นายนคร กรัชกายภาค

๑๙/๑๒/๒๕๓๙

วัดแม่โจ้ แม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงชนิกานต์ พันธุ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๒๙

เด็กหญิงธิดาดอย ฝาหอมตระกูล
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๓๐

เด็กชายต้าร์ สตาร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๓๑

เด็กหญิงปน ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๓๒

เด็กชายก้องธานี ภีระคำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงสุพรรษา อินทมาศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๓๔

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ โพธิสว่าง

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ ลุงอ่อง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๓๖
เด็กหญิงวรรณลักษณ์

ขันทะสีมา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๓๗

เด็กหญิงกัลยา พรมใจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๓๘

เด็กหญิงนิชา เอกขจรไพศาล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๓๙

เด็กชายวิชัย ลุงยอ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงวิรัชฎา คำปา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๔๑

เด็กชายมารุต ภูเงิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๔๒

เด็กหญิงนิตราพร อีแสง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๔๓

เด็กชายวรพงษ์ จงดีหาญชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๔๔

เด็กหญิงตุ๊กตา เชอหมือ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๔๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ ยือซอ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงเกศิณี แซ่ย้าง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงพรทิพย์ มาเยอะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เยเปยะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ หมือโป

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๕๐

เด็กหญิงอาทิตยา ฟูยือ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๕๑

เด็กชายอานัตพล ศรีสุวรรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๕๒

เด็กชายก๋องคำ สีวลี
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๕๓

เด็กหญิงขวัญจิรา หมาย
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงหลาว ลุงหล้า
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๕๕

นางสาวพลอย ลุงปน

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๕๖

เด็กหญิงชนกนันท์ ทองวิสูตร
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๕๗

เด็กหญิงเนย ย่อน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๕๘

เด็กหญิงนินลดา อุตสาสาร
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๕๙ เด็กหญิงประกายพฤกษ์
พุงขาว

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๖๐

เด็กหญิงพิชญาภร วิสิฐสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ สงวน
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๖๒

เด็กหญิงทิวาพร ดาวเรือง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๖๓

เด็กชายอนันต์ ส่วย
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๖๔

เด็กชายกัญติพัทธิ์

์

ธิปน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงณธิดา จันทร์ทิมา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงวราลี ตันติสา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงญาณธิชา ไข่คำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญเรือง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงชลธิชา แข็งแรง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สายแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงกัญญวรา ขัดถู
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๗๒

เด็กชายภัทรชนน ขยัน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๗๓

เด็กชายพิสิษฐ์ จันทร์แสง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๗๔

เด็กชายธนากร ตาสุภา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๗๕

เด็กหญิงวารี นาคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๗๖

เด็กหญิงเนตรนภา แซ่ย่าง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงพรธิพา อินตา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๗๘

เด็กชายศุภณัฐ สิงตะนะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๗๙

เด็กหญิงนพเก้า วิมานทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๔ / ๓๖๕
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ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๘๐

เด็กชายณัฐพล แจ้งพรม
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๘๑
เด็กชายกฤษณ์ฐิติพงศ์

บัวตูม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๘๒

เด็กชายยศกร ดุมเหลือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๘๓

เด็กหญิงแอนนา แซ่ว่าง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๘๔

เด็กหญิงลินดา อาเคอ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงพิชญา จะดะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงปลายปน สุริอาจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๘๗

เด็กชายณัฐ แซ่ย่าง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๘๘

เด็กชายนาธาน วานิชกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๘๙

เด็กชายปณชัย การุญบริรักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๙๐

เด็กชายธีรภัทร อินทะกนก
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงแพรววา ลุงออ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๙๒

เด็กชายเปยมปติ มันขันติยิง

่ ่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๙๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ ศิษฏิกมล
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๙๔

เด็กหญิงธันยรัตน์ ยอดยิงชนชีพ

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๙๕

เด็กหญิงสิริกร ลังกา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๙๖

เด็กหญิงปภาดา ด่านวิทยากุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๙๗

เด็กชายมินอ่อง ลุงมอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๙๘

เด็กชายพันธกานต์ ราชผิว
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๑๙๙

เด็กชายวรริทย์ ปญญาเรือน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๐๐

เด็กชายสมเพชร เต็งโหย่ง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๐๑

เด็กหญิงธีรนันท์ พรมยวง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๐๒

เด็กหญิงกัลยา ลุงสุ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๐๓

เด็กหญิงศรีไพร ลุงออ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงอัญชลี ลุงต๊ะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงจันทร์หอม อาทิตย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงสุภาพร วงษ์สมศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๐๗

เด็กหญิงสุภาวินี วงษ์สมศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๐๘

เด็กชายกฤการุณ เกษตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๐๙

เด็กหญิงฟาใส ลุงปอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๑๐

เด็กชายบรรจง กุนากา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๑๑

เด็กชายธนวิชญ์ คำฟู
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๑๒

นายกิตติพงษ์ มาเยอะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๑๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ ศรีเนตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๑๔

เด็กหญิงอรัญญา ขันทะวงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๕ / ๓๖๕
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ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๑๕

เด็กหญิงอัญชลี ทองคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๑๖

เด็กชายองอาจ ซอนะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๑๗

เด็กชายเทียน ทองแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๑๘

นางสาวออนอิง ลุงสู้
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงสริยา ไชยสุ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๒๐

เด็กชายดนัย ไหวเงิน
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงคำลี ลุงหว่าชิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๒๒

เด็กหญิงอนัญญา ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๒๓

เด็กชายโชคอนันต์ กำศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๒๔

เด็กชายปยะวัฒ โปธา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงอุด
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๒๖

เด็กชายพัชรพฤกษ์ ไคร้มูล
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๒๗

เด็กชายอิทธินันท์ จันทร์หอม
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงอรพรรณ บุญศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๒๙

เด็กหญิงจิราภา พลกล้า
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๓๐

เด็กชายวรากรณ์ วงศ์มูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๓๑

เด็กชายนนทนันท์ พุ่มมัน

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงขวัญ ลุงหม่อง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๓๓

เด็กชายปริทาน วงษ์สะอาด
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงชลธิชา นันทชกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๓๕

เด็กหญิงบุษกร จะสือ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๓๖

เด็กหญิงสุภาพร แสงคำเลา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงดารุนี ปอบู
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงอังคณา ศรีมา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๓๙

เด็กชายเจษฎา นายดู
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๔๐

เด็กหญิงเซียวหยู ตัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๔๑

เด็กหญิงสุกัญญา มังมูล

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงสุธันวา คำมู
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๔๓

เด็กหญิงสุพัตรา ไอ้แสง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๔๔

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ศรีทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๔๕

เด็กชายจิตรภานุ นายจู
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงทับทิม กิติสิริกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงชลธิชา โกแห่น
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๔๘

เด็กชายสรยุทธ รักชิตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๔๙

เด็กชายเอกอาทิตย์ คำมา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๖ / ๓๖๕
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๕๐

เด็กหญิงกฤติมา จะด๋อ
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๕๑

เด็กหญิงวรดา บัวเย็น
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๕๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จะที
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๕๓

เด็กหญิงสุภาพร จะเหมาะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๕๔

เด็กชายวิทวัส ปอละ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๕๕

เด็กชายกิตติพงศ์ จะไก่
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๕๖

เด็กหญิงชลดา เปาปา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๕๗

เด็กชายศุภชัย ลาหู่
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๕๘

เด็กหญิงสุนิสา ปอสิงห์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๕๙

เด็กหญิงสุขทิตย์พร วิวัฒน์รัตนากุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๖๐

เด็กชายณัฐนนท์ พุ่มมัน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บุรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๖๒

เด็กชายวายุ จะแล
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงละลิกา ไอ่มี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๖๔

เด็กหญิงกัลยา คำมุย
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๖๕

เด็กหญิงสุชาดา ปอสี
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๖๖

เด็กชายวาธิน พรมแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๖๗

เด็กชายธีระพงษ์ แก้ววงษา
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๖๘

เด็กชายชัยรัตน์ พิศสุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงนฤมล ปอสี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๗๐

นางสาวดวงดาว ขจรเดชอำไพ
๐๓/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๗๑

นางสาวนาตยา หนึงวนา

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๗๒

นางสาวพิมล นาคาม้วนนาง
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๗๓

นางสาววัลลี วงค์ชัยจิตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๗๔

นางสาววิลาวรรณ บิณฑบาตรคีรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๗๕

นางสาวศานันทินี ผลเกิดคุณธรรม
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๗๖

นางสาวฐิติวรรณ สิงห์แม่สอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๗๗

นางสาวรพีพร จะวอ
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๗๘

นางสาวรัชนีวรรณ สุขสราญใจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๗๙

นางสาวจันทร์ทิพย์ ศรีพาณิชพรชัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๘๐

นางสาวสมฤดี ก่อกะตรูสีรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๘๑

นางสาวอารียา สีหลง
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๘๒

นางสาววรรณี วนาเฉลิมรัตน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๘๓

นางสาวมึโพ โศจิอรุณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๘๔

นางสาวบุษกร รุจิราทับทิม
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๘๕

นางสาวประพาภรณ์
ยิงศักดิประชาไพร

่ ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๘๖

นางสาวจันทิมา เสือทักษิณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๘๗

นางสาวพรชิตา ครุฑสวัสดิชัย

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๘๘

นางสาวสุพรรษา ถนอมศักดิศรี

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๘๙

นางสาวสุพัตรา ปองสุภากุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๙๐

นางสาวจินตนา อายาใน
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๙๑

นางสาวเยาวลักษณ์ จะวอ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๙๒

นางสาวธิดารัตน์ นิศาพรพนม
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๙๓

นางสาวพิลาวดี จอโพ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๙๔

นางสาวปทุมพร ศรีรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๙๕

นางสาวกมลทิพย์ มะกอก
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๙๖

นางสาวอโณทัย แซ่ย่าง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๙๗

นางสาวดาวพระศุกร์ สุขใจไพรงาม
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๙๘

นางสาวจิราภา รติกิจสถาพร
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๒๙๙

นางสาวกัลยา
สกุลแสนสุขอาสา ๓๐/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๐๐

นางสาวสุกัญญา อินต๊ะวิชัย
๑๑/๐๖/๒๕๓๐

ธุดงคสถานล้านนา วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๐๑

นางสาวนฤมล พลหล้า
๒๑/๑๒/๒๕๓๐

ธุดงคสถานล้านนา วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๐๒

เด็กชายชัยพร คำมัน

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๐๓

เด็กชายทักษ์ดนัย อาร่า
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๐๔

เด็กหญิงพรชนก พิบูลย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๐๕

เด็กชายกมลชัย ภาโชค
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๐๖

เด็กชายขวัญ จันทร์สม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๐๗

เด็กชายจิระศักดิ

์

มีสวย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๐๘

เด็กชายณัฐกาล โทศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๐๙

เด็กชายวรชิต เพชรพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๑๐

เด็กชายสมชาย จะวิ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๑๑

เด็กชายสมพร คำปน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๑๒

เด็กหญิงดาว ทองคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๑๓

เด็กหญิงต่าย นำใส
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๑๔

เด็กหญิงณัชชา ลุงกลำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๑๕

เด็กหญิงนฤมล กิงหม่ง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๑๖

เด็กหญิงพิจิตรา แก้วมาลัย
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๑๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ สุรินทร์แก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๑๘

เด็กหญิงศิริขวัญ จาย
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๑๙

เด็กชายแสงหาร ปูอ๊อ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๒๐

เด็กชายเฉลิมพงษ์ ลุงต่า
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๒๑

เด็กชายคำแสง ลุงวิ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๒๒

เด็กชายศุภชัย ติย๊ะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๒๓

เด็กชายโภคิน ต๊า
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๒๔

เด็กชายกิตติ สุวรรณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงคำหลู่ ไชย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๒๖

เด็กชายหนุ่ม คำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงนุ่น ลุงย่า
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๒๘

เด็กหญิงพรนภา จำปา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงวริศรา โปธิ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๓๐

เด็กหญิงสินีนภา พงษ์ศิริ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๓๑

เด็กหญิงหญิง ลุงวิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๓๒

เด็กหญิงภัทธิมา ลุงอ่อง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๓๓

เด็กหญิงพัชราพร สัมมาอรรถ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๓๔

เด็กชายพีรพงษ์ มูลเวียง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๓๕

เด็กหญิงหมวย ลุงปง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๓๖

เด็กชายเครือวัน ลุงต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๓๗

เด็กชายธนภัทร ภูมิสร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงพิไล ปญญา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๓๙
เด็กหญิงวชิรญาภรณ์ ไชยกุล

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๔๐

เด็กชายคำกู่ แสงทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๔๑

เด็กชายจารุพงค์ ดิเรกชวนันท์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา กัติยะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๔๓

เด็กหญิงสุธิดา พิบูลย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๔๔

นายบุญ คำสร้อย
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๔๕

เด็กหญิงอชิรญา อรุณสิทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๔๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ผารินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๔๗

เด็กชายนันทกิต โอชุน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ นิลประดิษฐ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๔๙

เด็กหญิงรินแก้ว บุญมี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๕๐

เด็กหญิงชญาณิศา ทองออน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๕๑

เด็กหญิงชนิดา ช่างคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงอรวรา สรรสร้างความดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๕๓

เด็กชายนิวัตร โปธา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๕๔

เด็กชายวรชน คำลือ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๕๕

เด็กหญิงปาริชาติ คำชา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๕๖

เด็กชายอดิศร พงษ์วิชัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๕๗

เด็กหญิงพุธญารัตน์ วิมุกตายน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๕๘

เด็กหญิงศิรินันท์ คำดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๕๙

เด็กชายภัคพล กาติบ

๊

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๖๐

เด็กชายสุวรรณ อนุพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๖๑

เด็กชายขวัญชัย ละหลู่
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๖๒

เด็กชายปฐมพงษ์ ธรรมสรางกูร
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๖๓

เด็กชายพศิน ทากอนแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๖๔

เด็กชายณัฐชนน คำอ้าย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๖๕

เด็กชายสันติ เบียแช
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๖๖

เด็กชายเหล่าแสง หนานตอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๖๗

เด็กชายบดิพร รักษารักษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๖๘

เด็กชายวิชญะ ลุงยี

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๖๙

เด็กชายอรรถพล วันงาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๗๐

เด็กหญิงกิงทอง

่

ลุงคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๗๑

เด็กชายโฆษิต ลุงปน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ผ่าน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๗๓

เด็กชายธนวินท์ แซ่ผ่าน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๗๔

เด็กชายชาญณรงค์ ตากุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๗๕

เด็กชายวศิน อาษากิจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๗๖

เด็กชายทองสุข ลุงจ่าม
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๗๗

เด็กชายนิพนธ์ ออมสิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๗๘

เด็กหญิงเมธาวี ขันเปง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๗๙

เด็กชายสิริภพ ชาติโชติสถาพร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๘๐

เด็กชายธนัท เปลียนขำ

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๘๑

เด็กหญิงคำหลู่ ลุงแดง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๘๒

เด็กชายอดิเทพ ลุงสม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๘๓

เด็กหญิงศสิพิมพ์ ใจออน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงพุทธรักษา ไม่ปรากฏ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๘๕

เด็กชายนัทธ์ นาทอ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๘๖

เด็กชายนัทพงษ์ วันแสน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๘๗

เด็กหญิงศิริพร นายคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๘๘

นางสาวรัศมี มีพระพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๘๙

เด็กชายณัฐพล รุ่งกำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๙๐

เด็กชายพงศกร จะนะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๙๑

เด็กชายสุทธิภัทร หน่อทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๙๒

เด็กชายภูริ ตันวงศ์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๙๓

เด็กหญิงเพ็ญประภา ทำบุญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงรุ่งรวิน สร้อยคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๙๕

นางสาวคำอุ่ง คำใส
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๙๖

เด็กชายพชรพงษ์ อุ่นเอ้ย
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๙๗

เด็กหญิงภูษณิศา จำต๊ะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๙๘

เด็กชายปยภูมิ ซิม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๓๙๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขวัญมณีกานต์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๐๐

เด็กชายแสตมป วนาพงษ์สกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๐๑

เด็กชายกิตติพงศ์ พุทธไกรษร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๐๒

เด็กหญิงเมษานันท์ ตันวงศ์

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๐๓

เด็กหญิงนุชรินทร์ หากิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๐๔

เด็กหญิงกฤษณา แซ่ลี
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๐๕

เด็กชายยุทธชัย ยิงกว่าผู้พิชิต

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๐๖

เด็กชายฐิติวรณ์ ไพรบึง
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๐๗

เด็กชายอภิชาติ แต้
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๐๘

เด็กหญิงจริยา ลุนตา
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๐๙

เด็กหญิงสวยสวย ไม่ทราบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๑๐

เด็กชายภัทธพล คำฝน
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๑๑

เด็กชายภานน แซ่หลี

่

๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๑๒

นายเกียวอ่อง

่

ไม่ทราบ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๑๓

เด็กหญิงเย็น ลุงออ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๑๔

เด็กหญิงคำหลู่ ลุงรุ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๑๕

เด็กชายวายุ พอคะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงสวย ไม่ทราบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงศุภาพร บุญมาแรง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๑๘

เด็กชายสงกรานต์ ไทยใหญ่
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๑๙

เด็กชายพลภัทร แลเชอ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๒๐

เด็กหญิงนำหวาน -
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๒๑

เด็กชายบุญตา บุญดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๒๒

เด็กหญิงหมู รุ้งสู้
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๒๓

เด็กชายสมแดง ลุงลู
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๒๔

เด็กหญิงแก้วคำ แสงทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๒๕

นายแสงหลาว ดังเดิม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๒๖

เด็กชายซือ

่

ลุงแกรง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๒๗

เด็กหญิงแสงคำ ลุงจ่าม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงนวล ลุงปาน
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๒๙

เด็กชายเทวัญ ตีหวิง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงมาลี ลุงมน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๓๑

เด็กชายกอนเครือ -
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๓๒

เด็กชายชยกร ติยะ
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๓๓

เด็กหญิงญาญ่า ระพีพน
๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๓๔

เด็กชายปรเมษฐ์ แสนหวี
๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๓๕

เด็กหญิงพรรษา แสงดี
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงพีรยา ออต๊ะ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๓๗

เด็กชายมอญใส คิงจาย
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๓๘

เด็กชายศรแสง -
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๓๙

เด็กหญิงหมอก ลุงทุน
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๔๐

เด็กหญิงอารียา แสงขาว
๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๔๑

เด็กชายอินทัช ศรีวรรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๔๒

เด็กชายอ่อมแสง นายอ่อง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๔๓

เด็กชายเตชิต ลุงแหลง
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๔๔

เด็กชายเอกชัย นายเฮือง
๐๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๔๕

เด็กชายไกรวิชญ์ จะนะ
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๔๖

เด็กชายคำหลู่ สันติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๔๗

เด็กหญิงละออง ทองหล่อ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๔๘

เด็กชายสรพงศ์
รักสงวนพนาไพร

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๔๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ลุงโอ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๕๐

เด็กหญิงกัญรญา เมือง
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๕๑

เด็กหญิงกรรณิกา ลุงคำ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๕๒

เด็กชายผัดไท สมพงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๕๓

เด็กชายทุนส่า ลุงน่า
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๕๔

เด็กชายมอญแสง ลุงน่า
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๕๕

เด็กชายสุริยา หมันเฮือง

่

๓๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๕๖

เด็กชายหมวย ลุงจ่อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๕๗

เด็กชายหลาวแสง ลุงกู่
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงดวงฤทัย เงินแสง
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๕๙

เด็กหญิงโสภา หมันเฮือง

่

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๒ / ๓๖๕

้
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ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงบุญยาพร ลุงตะ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๖๑

เด็กชายเคือแรง ลุงหม่อง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๖๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๖๓

เด็กชายวิทวัท ลุงอ่อง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๖๔

เด็กชายนพเก้า ลุงยอ
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๖๕

เด็กหญิงธนวรรณ ธินันชัย
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๖๖

เด็กชายน้อย ลุงทุน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๖๗

เด็กหญิงอัญชลี จิงตา

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๖๘
เด็กชายสุริยประภาส ประเสริฐศรีวงศ์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๖๙

เด็กชายวรินทร์ แซ่ลี
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงรัชนีกฤตา ประเสริฐศรีวงศ์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๗๑

เด็กชายอภิชาติ ศรีเลิศ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๗๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ ลุงแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๗๓

เด็กชายพีร์วาทิน คำปนตา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๗๔

เด็กหญิงณัฐชยา สุริยะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๗๕

เด็กชายธีร์ธวัช วรขจรวิรัตน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๗๖

เด็กชายสิรวิชญ์ ทรงวัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๗๗

เด็กชายอัครวิชญ์ พุสุทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๗๘

เด็กชายรัตนากร อุทรา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๗๙

เด็กหญิงวริศรา ลาวตุม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงศิริวรรณ คำจาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงฐิตาภา ประเสริฐศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงชวพร ทิพณี
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๘๓

เด็กชายกิตติภพ สิงห์ทร
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๘๔
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

สมภมิตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๘๕

เด็กชายศุทธวีร์ คำวาว
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๘๖

เด็กชายอัคนี รสดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๘๗

เด็กชายรชานนท์ มานุจำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงปณณธร เพ็งคง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๘๙

เด็กหญิงนันทิวา ขุนสม
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๙๐

เด็กชายอิสรานุวัฒน์ รังสิตโสภณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๙๑

เด็กหญิงพิชญาพร คำแดง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๙๒

เด็กชายพิทักษ์พงค์ มณีขัติย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๙๓

เด็กชายนราวิชญ์ คำจ้อย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๙๔

เด็กหญิงพิชญา พาเจริญกุล
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๙๕

เด็กหญิงกัลยาณี ลุงคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๙๖

เด็กชายพบธรรม จุลมุสิก
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๙๗

เด็กชายภีมณพัฒน์ พรมลี
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๙๘

เด็กหญิงกิตติมา จันทนา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๔๙๙

เด็กชายภูมิกร ลุงทอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๐๐

เด็กชายจักรพงษ์ อุตมัง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๐๑

เด็กหญิงสายฝน พรมมา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๐๒

เด็กหญิงพิยะดา ตันติภูษาวงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๐๓

เด็กชายปรานต์ อะทุน
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๐๔

เด็กชายศุภกร สงวนงาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๐๕

เด็กชายธนวิชญ์ จารุพันธ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๐๖

เด็กชายจักรทิพย์ แววงาม
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ โชติ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๐๘

เด็กชายรณชัย กุมารสิทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๐๙

เด็กหญิงญาดาพัฒน์ พนรัญชน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๑๐

เด็กชายปยราช สิทธิคุณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๑๑

เด็กหญิงฐิตาพร บุตรแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๑๒

เด็กหญิงบัณทิตา บุญศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๑๓

เด็กหญิงยุพาพรรณ ขุนสิงห์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๑๔

เด็กชายเอกพงษ์ เดชะบุญนำพา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๑๕

เด็กหญิงกชกร มงคลวนา
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๑๖

เด็กชายเมธวิน ดำรงค์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๑๗

เด็กชายศรัณยพงค์ แสนวงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปูหล้า
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๑๙

เด็กชายธนภัทร ตันแก้ว

๋

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๒๐

เด็กชายทัศน์พล คุณยศยิง

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๒๑

เด็กหญิงรัฐวัลย์ เตชะตุ้ย
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๒๒

เด็กหญิงดากานดา รังษะพรหม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๒๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ พรหมซาว
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๒๔

เด็กชายอภิวิชญ์ แสนเกียง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๒๕

เด็กหญิงศุภพร เดชมงคลธรรม
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๒๖

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีวิชัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงปาลิตา ระย้าทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๒๘

เด็กหญิงละอองทิพย์ สุริยะแสง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๒๙

เด็กชายสงกรานต์ พงศ์ภวัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๔ / ๓๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๓๐

เด็กชายนิโคลัส แบสเท็ก
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๓๑

เด็กหญิงรัตติกาลณ์ นามวงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๓๒

เด็กหญิงกรวรรณ เต่ยะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๓๓

เด็กชายทักษ์ดนัย เครือวงค์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๓๔
เด็กหญิงประกายดาว รูปาการ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๓๕

เด็กชายศรีวิกรมณ์ จำปาทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๓๖

เด็กชายกิตตินันท์ ทิพย์สุขุม

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงศตพร แสนสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๓๘

เด็กหญิงกุลนาถ ดอนไพรเณร
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ สมณะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๔๐

เด็กชายวิชชุศิลป สีไพ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๔๑

เด็กหญิงพัชราภา พรหมสวัสดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๔๒

เด็กชายภีมพศ ภาวัต
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๔๓
เด็กหญิงศศิธัญญาชล เวียงบรรพต

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๔๔

เด็กชายศักดิดา

์

ณ  เชียงใหม่
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๔๕

เด็กชายอนุชัย ใหม่ทำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๔๖

เด็กชายสัมพันธ์ เลียมทอง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๔๗

เด็กชายสุวรรณภูมิ อุปขาว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๔๘

เด็กชายสุรเชษฎ์ โพธิเลิศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อุทร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๕๐

เด็กชายชยางกูร ใจพรหม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๕๑

เด็กหญิงอัญพัชร์ ฐิติภูวศิริสกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๕๒

เด็กชายฐาปกรณ์ คำปญญา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๕๓

เด็กหญิงกล้วยหอม มูลเวียง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๕๔

เด็กหญิงพิชญาดา วงค์สุภา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๕๕

เด็กชายสะบัดชัย อยู่ลือ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๕๖

เด็กชายกฤษฎา จันสา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงโสภิดา ใจมิภักดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงกัญญา คำฟู
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงพวงชมพู ลุงทุน
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๖๐

เด็กหญิงกัญลักษณ์ อุดมฉวี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๖๑

เด็กชายกฤษกร ชีวะวัฒนา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๖๒

นางสาวกฤตพร รอดถาวร
๘/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๖๓

นางสาวจุฑาภรณ์ ช่วยดู
๗/๐๙/๒๕๓๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๖๔

นางสาวสุพัตรา ธาราศิริลักษณ์
๒๐/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๖๕

นางสาวสุรีรัตน์ สารภักดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๖๖

นางสาวเนตรนพิศ พินิจพรพรรณ ๗/๐๘/๒๕๓๐ โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๖๗

นางสาวไหมตะวัน กะมล
๑๐/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๖๘

เด็กชายธีระศาสตร์ ใจมาฟองแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๖๙

เด็กชายสิทธินนท์ สุรินทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๗๐

เด็กชายสุชาติ แซ่วะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๗๑

เด็กชายอนพัทย์ จันทร์บาล
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๗๒

เด็กหญิงมาริสา แซ่เถา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๗๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แซ่ย่าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๗๔

เด็กหญิงชนิสรา แสนบุญเรือง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๗๕

เด็กชายกฤตธรรมธร ย้านิกร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๗๖

เด็กชายอำนาจ แซ่ย่า
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๗๗

เด็กหญิงบุญยานุช สุรินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงชนกนันท์ พหลธรรมศาล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๗๙

เด็กชายธนบูรณ์ ชุ่มชืน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๘๐

เด็กชายพงศ์พัทธ์ เพอเมียะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๘๑

เด็กชายรณกฤต ไชยวิลาศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๘๒

เด็กชายธีรพันธุ์ ประมูล
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์มูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเสริม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๘๕

เด็กชายศักดา แซ่หลี

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๘๖

เด็กชายอุทัย กุลนิธิรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๘๗

เด็กหญิงพัชรากร เสือคุ่ย

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๘๘

เด็กหญิงอนัญพร แซ่วือ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๘๙

เด็กชายธีระพงศ์ ลือสระน้อย
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๙๐

เด็กชายอมรฤทธิ

์

โพธิเอียม

์ ่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๙๑

เด็กหญิงพัฏชรีมาศ จำปาทุม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๙๒

เด็กชายรัชชานนท์ ตุ่นใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๙๓

เด็กหญิงพิชามญชุ์ จำปาเทศ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๙๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ผลสุรินทร์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงปทมวรรณ อุ่นแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงเขมนันท์ คำภีระ
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๙๗

เด็กหญิงอนัญญา อินปน

๋

๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๙๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ศาศวัตสกุล
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๕๙๙

เด็กชายบริวัตร ศรีพรม
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๐๐

เด็กหญิงอัญชิสา นาละตะ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๐๑

เด็กหญิงจารุพักตร์ ตรูศรีลักษมี
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๐๒

เด็กหญิงภาวิณี กิติวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๐๓

เด็กหญิงมัณฑิตา พานิช
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๐๔

เด็กหญิงช่อทิพย์ ปญญา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๐๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ ไชยมูล
๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๐๖

เด็กหญิงธัญชนก สุภา
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๐๗

เด็กหญิงอังคณา แสนอ้าย
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๐๘

เด็กหญิงมุทิกา ตานาดา
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๐๙

เด็กหญิงพิชญาดา เจริญรัตนหิรัญ
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๑๐

เด็กหญิงณิชาภัทร แสนปน
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๑๑

เด็กหญิงศศิปภา ตาสี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๑๒

เด็กชายณัฐพล ไชยวงค์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๑๓

เด็กชายอลงกต สุรินต๊ะ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๑๔

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา เตชะเทพ
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๑๕

เด็กหญิงวริศรา สิทธฺิกิจ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๑๖

เด็กหญิงบุณยพีย์ ไชยคำหล้า
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๑๗

เด็กหญิงพรรณปพร บุญเกิด
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงพานพลอย ฟูสวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๑๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ใจการ
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๒๐

เด็กหญิงลักษิกา ท้าวเขือน

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๒๑

เด็กหญิงภัทรวรรณ ทาระตัน

๋

๑๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๒๒

เด็กหญิงอมราพร สุขแพ่ง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๒๓

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไชยชนะบุตร
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๒๔

เด็กหญิงพัชราภา มาชืน

่

๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๒๕

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ธงเงิน
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๒๖

เด็กหญิงกรวรรณ นามวงค์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๒๗

เด็กหญิงเมธาวี เตวิยะ
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๒๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ นวลศรี
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๒๙

เด็กชายธนวิชญ์ เสนปานัน
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๓๐

เด็กชายธนภูมิ บัวเทศ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๓๑

เด็กชายณัฐนล สวัสดี
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๓๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ พุทธิพิทักษ์วงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๓๓

เด็กชายกฤตวิทย์ นิลปวน
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๓๔

เด็กชายชลธี สิงห์แก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๗ / ๓๖๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงชลลดา สวัสดี
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๓๖

เด็กหญิงกานพลู สุภา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๓๗

เด็กหญิงฟาลดา คำบอนพิทักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๓๘

เด็กหญิงนวพร แสนด้วง
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๓๙

เด็กหญิงพิยดา ชัยกาวิล
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๔๐

เด็กหญิงพิชชานันท์ คำปน
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๔๑

เด็กหญิงพัณณิตา แสงศรีจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๔๒

เด็กหญิงอาภากร สุรินต๊ะ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๔๓

เด็กหญิงนิชนิภา คำสุข
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๔๔

เด็กหญิงอักษราภัค สมตา
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๔๕

เด็กชายภูวฤทธิ

์

จอมแปง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงชญานิศ ก้อนแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงขวัญจิรา แก้วปา
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงนิภาวรรณ อินตาจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงกชกร กิติกา
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๕๐

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ศรียวง
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๕๑

เด็กหญิงบุณยาพร พรมมินทร์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๕๒

เด็กหญิงพัชรีพร ปญญาเลิศ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๕๓

เด็กหญิงกัญชพร ปนกุน
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๕๔

เด็กหญิงณัฏธิดา ศรีม่วง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๕๕

เด็กชายภคนันท์ ติบปน

๊

๐๘/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๕๖

เด็กชายฐานัส บุญตัน
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๕๗

เด็กชายนิพิฐพนธ์ เขียวมา
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๕๘

เด็กหญิงจิรกาญจน์ หลวงก๋อง
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๕๙

เด็กหญิงวรัทยา เรือนชุ่มเชย
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงรภัสสา อ้ายนันต์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๖๑

เด็กหญิงชยาภรณ์ ผัดเวียง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๖๒

เด็กหญิงญาณิศา โยรภัตร
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๖๓

เด็กหญิงกรวรรณ อินต๊ะแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๖๔

เด็กหญิงปยธิดา ศรีสุทธะ
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๖๕

เด็กชายณัฐนนท์ ปนติบ

๊

๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงจินตนา ชมชืน

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงปยธิดา ลังประเสริฐ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงมนทิวา ทาเอ้ย
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงเบญญาภา สิงห์ทอง
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๗๐

เด็กหญิงวรลักษณ์ แก้วดวง
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงณัฎฐชยา รืนอุรา

่

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๗๒

เด็กหญิงพรรณปพร วุฒิการณ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๗๓

เด็กหญิงฑิณัฐตา ตรีเนตร
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๗๔

เด็กหญิงชุติมณี วงศ์วัฒนดารา
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๗๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ผลสาด
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๗๖

เด็กหญิงภัทรธิดา มหาวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๗๗

เด็กหญิงสุวิชาดา เงาสาโรส
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๗๘

เด็กหญิงพิกุลทอง ภาสประภา
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๗๙

เด็กชายรัฐวิทย์ ไชยเสน
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๘๐

เด็กชายพงศ์พีระ พรหมขัติแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๘๑

เด็กชายปฎิกาญจน์ หลุยจำวัล
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงกรวรรณ ซ้อนฝน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๘๓

เด็กชายศักดารินทร์ คำฟองเครือ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๘๔

เด็กหญิงพรศิรินทร์ ชิตมินทร์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงกนกพิชญ์ สวนแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๘๖

เด็กชายเสกสรร วงค์อู๊ด
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงอุมากร จุมปู
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๘๘

เด็กชายศักดิกรินทร์

์

โสภา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๘๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สมณะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๙๐

เด็กหญิงปภัสสรา สมทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๙๑

เด็กหญิงทิพารมย์ กันธิวงค์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงอภิชญา มหาวัน
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๙๓

เด็กหญิงจิตรานุช กันทา
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๙๔
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ไชยวงค์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๙๕

เด็กหญิงภัสสร อาบสุวรรณ์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๙๖

เด็กชายภูมิภัทร ขัดทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๙๗

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ต๊ะนะเปง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงศุภกานต์ แดงตาสี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๖๙๙

เด็กหญิงชญาภา บุญทา
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๐๐

เด็กหญิงธนภรณ์ กาบแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๐๑

เด็กหญิงอภิญญา อินปน
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๐๒

เด็กชายกรัณฑ์ธนา ปญญา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๐๓

เด็กชายอดิศร มูลต๊ะเลิศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๐๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ชัยวุฒิ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๙ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๐๕

เด็กชายอภินันท์ ธิสงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๐๖

เด็กชายณฐกร กัณทวี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๐๗

เด็กหญิงนิภาดา นาโนพรม
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๐๘

เด็กหญิงศศิพิมพ์ อ่อนเอียด
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๐๙

เด็กชายกฤติมา กันทารักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๑๐

เด็กชายอธิวัฒน์ ใฝปน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๑๑

เด็กหญิงณัชชา กันทะทา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๑๒

เด็กหญิงอมลวรรณ รุ่งตรานนท์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๑๓

เด็กชายจักริน ลำธาร
๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๑๔

เด็กหญิงกิตติวรา แก้วตา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๑๕

เด็กชายกฤษฎ์ ใบศล
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๑๖

เด็กหญิงณัฎ์ธิดา ปนตา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๑๗

เด็กหญิงชลธิชา ยาวุฒิ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๑๘

เด็กหญิงธนพร อุ่นเรือน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๑๙

เด็กหญิงเบญญาภา รัสดาดาน
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๒๐

เด็กชายพีรพัฒน์ จีวรรณ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๒๑

เด็กชายณัฐวิโรจน์ ชวนคิด
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๒๒

เด็กชายจิรวัฒน์ แก้ววงค์วาลย์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๒๓

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ สุขการะ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๒๔

เด็กชายพร้อมรัก ยีเมา

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๒๕

เด็กหญิงชลธิชา คำอ้าย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๒๖

เด็กหญิงพิมพ์พิกา ไชยยอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๒๗

เด็กหญิงฐิติภา ตันแก้ว

๋

๒๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๒๘

เด็กหญิงชนันธร ใสสว่าง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงอมรธิษฐ์ บุญสงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๓๐

เด็กหญิงชนิสร ใจดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๓๑

เด็กชายธาดาพงษ์ บุตดา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๓๒

เด็กชายนิธิกร ศรีวิชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๓๓

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

หน่อตุ้ย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๓๔

เด็กหญิงภูริชญา กันธิยะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๓๕

เด็กชายจักรพงศ์ ต๊ะเปยสืบ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๓๖

เด็กหญิงจิรัชญา ศิริสุวรรณอุดม
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๓๗

เด็กหญิงภัทรวดี อินทนนท์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๓๘

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี เสามา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๓๙

เด็กชายเสมอเทพ ยาวิลาศ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๔๐

เด็กหญิงนวพร อาบสุวรรณ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๔๑

เด็กหญิงพฤกษา มูลลี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๔๒

เด็กชายศตวรรษ วงศ์แสนสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๔๓

เด็กหญิงนลัทพร คำหล้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๔๔

เด็กชายณรงค์กร สิทธิวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๔๕

เด็กหญิงสุพิชญา กันธะหน้อย
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๔๖

เด็กหญิงณรัญญา เขียวสลับ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๔๗

เด็กชายภานุวัฒน์ มะโนริ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๔๘

เด็กชายธันวา นาฝน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๔๙

เด็กหญิงพิมพกานต์ ยะสิงห์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๕๐

เด็กชายนฤพนธ์ พรมเสน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๕๑

เด็กหญิงพิมพ์กนิษฐ์ อินต๊ะคง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๕๒

เด็กหญิงพรนัชชา อุนจะนำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๕๓

เด็กชายกีรติ สุริยะกอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๕๔

เด็กหญิงปวีณา สมพมิตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงกวินธิดา สุขอ้าย
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๕๖

เด็กหญิงอรพรรณ สอนเลิศ
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๕๗

เด็กชายเกริกไกร สมแวง ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๕๘

เด็กชายเน่ง ลุงทุน ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๕๙

เด็กหญิงเอืองฟา

้

ขลากระโทก ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๖๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โทน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๖๑

เด็กหญิงปวัณรัตน์ สุวรรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๖๒

เด็กชายปยะพล เลาว้าง
๓๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๖๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ เสมอใจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๖๔

เด็กหญิงมลิวัลย์ นนทแก้ว ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๖๕

เด็กชายสรยุทธ แซ่เจ๊า
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๖๖

เด็กหญิงเบญญทิพย์ แก้วจันทร์
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๖๗

เด็กหญิงโพย - ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๖๘

นายสุดเขต ลุงกอ
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๖๙

เด็กชายอนุชา เหมอินทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๗๐

เด็กหญิงชุติมา ถนอมวรกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๗๑

เด็กหญิงภานุมาส ใจฝน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๗๒

เด็กหญิงลอด ไทยใหญ่
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๗๓

เด็กชายณัฐดนัย ตระกูลชัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๗๔

เด็กหญิงภาษิตา วงค์อุ่น
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๑ / ๓๖๕

้
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เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๗๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๗๖

เด็กหญิงกรกนก แสงท้าว
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๗๗

เด็กหญิงญาณิศา กันทะวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๗๘

เด็กหญิงธารทิพย์ สมทา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๗๙

เด็กหญิงประกาย แสงท้าว

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๘๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปนตา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๘๑

เด็กหญิงรวิวรรณ ทิมหว่าง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๘๒

เด็กหญิงสิลีธร สุนา
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๘๓

เด็กชายภานุวัฒน์ แรงจริง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๘๔

เด็กชายธนศักดิ

์

ศรีนวลติบ

๊

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๘๕

เด็กชายแปลง แสงท้าว
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๘๖

เด็กหญิงสุตาภัทร ยิงธันยพร

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๘๗

นายณัฐพล แก้วเมือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๘๘

เด็กชายสรวิชญ์
ปญญารัตนเจริญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๘๙

นายอนุพงษ์ ดวงคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๙๐

เด็กชายรภัสพลฒ์ แซ่วะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๙๑

นายธงชาติ รำไพบรรพต
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๙๒

นายกฤตพัฒน์ มีมาลูน
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๙๓

นายทศพล ชาญพนากุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๙๔

นายธนโชติ อัศวขจรเกียรติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๙๕

นายนคร ขยัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๙๖

นายยุทธภูมิ บรรดาศักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๙๗

นายสุรวิทย์ มาเยอะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๙๘

เด็กหญิงจารุพิชญา อรัญญางาม
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๗๙๙

นางสาวจุฬารัตน์ จับใจนาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๐๐

นางสาวจันทร์มณี อรัญญางาม
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๐๑

นายณรงค์ฤทธิ

์

คนลำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๐๒

นายอภิเดช เรือนหลวง
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๐๓

นายอุบล พุทธกรอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๐๔

นายธนาธรณ์ สมแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๐๕

นายเชิดตระกูล มงคล
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๐๖

นางสาวชลธิชา ดวงเนตรงาม
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๐๗

นายพีรพงศ์ จันทร์คำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๐๘

นางสาวเสาวลักษณ์ ภัสสรขจร
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๐๙

เด็กชายจิรวัฒน์ เรือนหลวง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๑๐

เด็กหญิงทรรณรต กัญญาราช
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๑๑

เด็กหญิงบุณยนุช ศรีบุญมา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๑๒

เด็กหญิงวรัญญา ปนเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๑๓

เด็กหญิงกุลนันทร์ ชัยชีวธันย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๑๔

เด็กหญิงผิวผ่อง ปาจืน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๑๕

เด็กชายณภัทร สมฤทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๑๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ปนโต
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๑๗

เด็กชายฐิติโชค คำนุง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๑๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กันทะวงค์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๑๙

เด็กหญิงนภัสกร แสนปอ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๒๐

เด็กหญิงสิริยากร แสนปอ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๒๑

เด็กหญิงอุบลวรรณา มีโชค
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๒๒

เด็กหญิงสุนิตา ทิมหว่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๒๓

เด็กหญิงอังคณา ยาวิลาศ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๒๔

เด็กชายแสง ดวงดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๒๕

เด็กหญิงจิรภิญญา สัตย์ธัญญากุล
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๒๖

เด็กหญิงกัลยา ดวงธนพิพัฒน์
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๒๗

เด็กชายชัชวาลย์ กาวิชัย
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๒๘

เด็กชายทีปกร เขตจรัสแสง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๒๙

เด็กหญิงภาวินี สุคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๓๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุขปน
๓๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๓๑

เด็กหญิงศุภกานต์ อุทาจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๓๒

เด็กหญิงสิรินดา ปนตาไฝ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๓๓

เด็กหญิงเดือนใส ลุงสม
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๓๔

เด็กหญิงเบญจวรรณ ปนหน่อ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๓๕

เด็กหญิงขนิษฐา อุตะมะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๓๖

เด็กหญิงชลญารัตน์ หน่อขัด
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงณิชาวรรณ อิทธิชัยมงคล
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงจันทมณี หน่อขัติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๓๙

เด็กหญิงปาลิตา บุญชัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๔๐

เด็กชายนนทพัทธ์ จันทร์ติบ

๊

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๔๑

เด็กชายจิราเศรษฐ์ วงค์คำมูล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๔๒

เด็กชายจอม ลุงหล้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๔๓

เด็กชายปวเรศ วรรณคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๔๔

เด็กชายสุรพงษ์ อาหว่า
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๔๕

เด็กหญิงหญิง ตาคำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๔๖

เด็กหญิงมาดี สามคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๔๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ เครือฝน
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๔๘

เด็กหญิงพลอยชมพู หล้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๔๙

เด็กหญิงสารินี เดชไพรสน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๕๐

เด็กชายสมศักดิ

์

อาทิตย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๕๑

เด็กชายยุทธภูมิ สายยุทธ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๕๒

เด็กหญิงแสงดาว ลุงหล้า
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๕๓

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ขวัญแคว้น
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๕๔

เด็กหญิงณิชกานต์ ดวงแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๕๕

เด็กหญิงอ้อม ยะเปง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงปพิชชา ซาวสม
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๕๗

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ จอมมงคล
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงอิศรา สมบูรณ์ ๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๕๙

เด็กหญิงพัชรพรรณ ปญญาเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๖๐

เด็กชายดนัยเดช สุยะ
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงธนพร สิงห์แก้วฟู
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงจำปา ลุงมาด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๖๓

เด็กหญิงชญานี ธรรมตระกูล
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๖๔

เด็กชายทศพล กาวีระพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๖๕

เด็กหญิงเจนจิรา ใจตา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๖๖

เด็กชายโสภิณภา ภูธร ๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๖๗

เด็กชายโล้น ลุงซู้
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๖๘

เด็กหญิงพนิตพิชา ขัดศิริ ๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๖๙

เด็กชายวิทวินท์ คำแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงหริงรัตน์

่

แซ่กือ ๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงทิพาวรรณ ก๋าวินจันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๗๒

เด็กหญิงมนัสวี เนตรดี
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๗๓

เด็กชายณัฐพล ศุภสิริปรีชากุล
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงชนิกานต์ เมืองจีน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๗๕

เด็กชายวรพล หมูเรือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๗๖

เด็กชายจิรายุทธ ชัยวรรณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงศุภัคชาญา ณ ลำปาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๗๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปชนี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๗๙

เด็กหญิงอทิตยา รืนอารมณ์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๘๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วตัน

๋

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๘๑

เด็กหญิงปาลิดา ฝปากเพราะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๘๒

เด็กชายธนดล สายทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๘๓

เด็กชายธารากรณ์ จิตนาน
๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๘๔

เด็กชายบวรภัค แก้วเรือน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๘๕

เด็กชายณภัทร สะปุงหลวง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๘๖

เด็กชายก้องภพ อินแก้ว

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงชลธิชา สุขใจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๘๘

เด็กชายจายซือ

่

ลุงต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๘๙

เด็กชายกวินท์ เขตคีรี
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๙๐

เด็กหญิงพลอยทอง สุนารินทร์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๙๑

เด็กหญิงณิชาพัขร์ ขัดสงคราม
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๙๒

เด็กชายคุณากร มังกรใหม่
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๙๓

เด็กชายธวัชชัย ก๋าเฟย
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๙๔

เด็กหญิงสุทธิพร บรรจงกิจ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๙๕

เด็กหญิงอนัญญา จันทรคติ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๙๖

เด็กชายระพีภัทร คำไชยเทพ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๙๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ชักนำ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๙๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยเดช
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๘๙๙

เด็กหญิงวศินี วงศ์ลือเกียรติ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๐๐

เด็กหญิงกรองขวัญ ทาแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๐๑

เด็กชายจิรกิตติ

์

จันทร์เทียง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๐๒

เด็กชายภูมิระพี อินต๊ะชาติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๐๓

เด็กชายณัฐภัทร สะสมจิตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๐๔

เด็กหญิงรัตนา แซ่ว่าง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๐๕

เด็กหญิงณัฐณิชา โสดานิล

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๐๖

เด็กหญิงศิวนาถ เปงธรรม
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๐๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ จิตนาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๐๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ เปงคำมูล
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๐๙

เด็กหญิงรุงนภา รุ่งสกุล
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงธันย์ชนก โพธิวงค์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๑๑

เด็กหญิงพุธิตา คำเงิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๑๒

เด็กชายนันทกร กันธิยะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๑๓

เด็กชายทศพร บุญมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ สามารถการ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงทัศนีย์ คำสุรินทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๑๖

เด็กหญิงประภัสสร ไชยมงคล
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๑๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สุวรรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๑๘

เด็กชายสันติภาพ เภตรา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงสุชยา อินทรส
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงณภัทร แสงสุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์แพง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๒๒

เด็กหญิงวริษา อุราพร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา พงษ์คำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๒๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๒๕

เด็กชายวิศววิท ชาวเชือ

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๒๖

เด็กหญิงสุชญา มาละแซม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๒๗

เด็กหญิงกมลชนก ตุ่นแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๒๘

เด็กหญิงลลิตภัทร ธัญน้อม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๒๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ศรีวัชรกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๓๐

เด็กหญิงสรชา สินเรืองวุฒิ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๓๑

เด็กหญิงปพิชญา ทวีกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๓๒

เด็กหญิงธีรธิติ กันทารักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๓๓

เด็กหญิงจิดาภา เจริญกุล
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๓๔

เด็กหญิงอชิรยา กิติวงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๓๕

เด็กหญิงศรัณย์พร ธรรมใจ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๓๖

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เพ็ชรรสจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๓๗

เด็กหญิงศิรประภา แสนศิริ

ิ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๓๘

เด็กชายวรัญชัย แขกอ้อย
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๓๙

เด็กหญิงอนัญญา หนุ่มศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๔๐

เด็กหญิงเบญจพร ถามล
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๔๑

เด็กชายอัษฎาวุธ สุปญญา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๔๒

เด็กหญิงพชรมณ ดอนคำมูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงณิชานันท์ ดีปะละ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๔๔

เด็กหญิงธันยพร ศรีวิชัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๔๕

เด็กชายไชยวัฒน์ หน่อคำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๔๖

เด็กชายกฤตภาส หน่อแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๔๗

เด็กชายธนมน วันวา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๔๘

เด็กหญิงกุลวรากรณ์ โปธาแปง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงบัวชมภู อินคำ

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๖ / ๓๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๕๐

เด็กชายธนายุทธ สุรินทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ยศเดช
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๕๒

เด็กหญิงอณัชฎา สุจาแสน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๕๓

เด็กชายณัฐชนนท์ คำหมืน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๕๔

เด็กหญิงช่อชมพู พรมมา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๕๕

เด็กชายธนิก ปญจมณีโชติ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๕๖

เด็กชายณัฐกานต์ ดวงมูล
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๕๗

เด็กหญิงบุษกร แก้วนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๕๘

เด็กหญิงพหฤทัย จันตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๕๙

เด็กชายอัครชัย บุญมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๖๐

เด็กชายอภินันท์ ด้วงใส่
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๖๑

เด็กชายวิชญ์พล สมต๊ะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๖๒

เด็กชายกฤษกร เรือนเมืองใจ๋
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๖๓

เด็กชายรักษ์พงศ์ แสนฝน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๖๔

เด็กชายคธายุทธ์ ดวงคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๖๕

เด็กชายถิรพร ณ เชียงใหม่
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๖๖

เด็กชายชญานนท์ ศรีปูคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๖๗

เด็กชายชัชชัย ศรีคำมา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๖๘

เด็กหญิงอรปรียา ปญโญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงอภิญญา พรหมระอางวัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๗๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ ปญญาศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๗๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ต๊ะมา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๗๒

เด็กชายธาดาพงศ์ บุญมาดง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๗๓

เด็กชายณนทนพงค์ ต๊ะมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๗๔

เด็กชายรัตนชัย มะโนพรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๗๕

เด็กชายวรกันต์ วรรณศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๗๖

เด็กชายศรายุธ เฉลยไกร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๗๗

เด็กหญิงจุวัยนีย์ กันจินะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๗๘

เด็กหญิงปยะธิดา แสนหล้า
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงสินิทรา บุญจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๘๐

เด็กหญิงชลกาล ทันใจ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๘๑

เด็กชายสุทธิพันธ์ ไชยนาวา
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๘๒

เด็กชายร่มฉัตร อภิดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงเบญญาภา หน่อตุ้ย
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๘๔

เด็กชายชัชวาล ปญญาพรหม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๘๕

เด็กหญิงวิลัยภรณ์ กันทาปวง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๘๖

เด็กหญิงณัฐพร มณีดวงฤทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงปานชีวัน ดวงคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๘๘

เด็กหญิงเขมจิรา สารข้าวคำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๘๙

เด็กชายรพีภัทร คำพรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๙๐

เด็กชายพิภพ สุวรรณฤทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๙๑

เด็กชายกฤษศรันย์ ปานเก๋
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๙๒

เด็กชายณัฐชนน อินต๊ะโพธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๙๓

เด็กหญิงฐิติพร อุประชัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๙๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศตพัทธพล
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๙๕

เด็กชายเจษฎา ตานัน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๙๖

เด็กหญิงญาดา คำหล่อ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๙๗

เด็กชายภูมิภวัต ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๙๘

เด็กหญิงจิรภิญญา ชุ่มศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๘๙๙๙

เด็กชายณัฐภัทร อุปละ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๐๐

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เต๋จ๊ะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๐๑

เด็กชายธัรภัทร ศรีสงคราม
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๐๒

เด็กหญิงหทัยชนก เมืองมา
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงมนัสนัน ปญญาศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๐๔

เด็กหญิงชนัญชิดา อลงกรณ์ประดับ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๐๕

เด็กหญิงรัตนาวดี ชนะสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๐๖

เด็กหญิงปทมา มานะตา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๐๗

เด็กหญิงรวิภา เสนใจ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๐๘

เด็กชายวิชาการ อาจหาญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๐๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

กันยวม

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๑๐

เด็กหญิงพัชนิดา ละสะนา
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงปวีน์ธิดา แสนหลี
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๑๒

เด็กชายศรัญ ปญญาวงค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๑๓

เด็กชายวีรภัทร อุ่นใจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๑๔

เด็กหญิงคณิศร เมืองมินทร์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงปาณิศา กันยา
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๑๖

เด็กชายพิงค์ภูมิ อินตา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงวิภาดา แสนใจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงนันท์นภัส แสนบริบรณ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ บุญตา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๘ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๒๐

เด็กชายธนวิชญ์ บุญตา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงอาภัสราพร ชัยมโนกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๒๒

เด็กชายศุภสิน แปงน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๒๓

เด็กชายจักรี นะที
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๒๔

เด็กชายจิราพัชร คำพินิจ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๒๕

เด็กหญิงชนกนันท์ ศิริลาภา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๒๖

เด็กชายสุบรรณ ศรีคต
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๒๗

เด็กชายณัฐชา หลวงโย
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามหลัง วัดสามหลัง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๒๘

เด็กชายขวัญใจ แสงแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๒๙

เด็กหญิงจารุณี
ไม่ปรากฏชือสกุล

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๓๐

เด็กชายชาคริสต์ ปนกันทา
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๓๑

เด็กชายชาญณรงค์ ปนแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงณหทัย ณ เชียงใหม่
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๓๓

เด็กหญิงณัฐพร บัวคลืน

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๓๔

เด็กชายณัฐพล ใจเงิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๓๕

เด็กชายดนัย ศรีลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๓๖

เด็กชายต่อลาภ ลุงอ่อง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๓๗

เด็กชายบุญยารัตย์ พรมอินทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๓๘

เด็กชายปฎิญญา กาวีย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงไผ่หวาน ลุงจาย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๔๐

เด็กหญิงวรินชญา พรมพันธ์ใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๔๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ สมเสียง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๔๒

เด็กชายจิรายุทธ แก้วคำเงิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๔๓

เด็กชายชินภัทร พิมพ์ทองงาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๔๔

เด็กชายชีวานนท์ ยะมงคล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงดาวมณี หวลศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๔๖

เด็กชายเตชินท์ ลุงช่วย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๔๗

เด็กชายรณกฤต ธรรมตะถา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๔๘

เด็กชายวชิรภัทร์ อาจวิถี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๔๙

เด็กหญิงศศิกาญจน์ วงค์ไทย
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงศิริวรรณ โพทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๕๑

เด็กชายสุทิน อุ่นใจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๕๒

เด็กชายสุธีร์ เจริญราษฎร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๕๓

48อณัชญา จองทอน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๕๔

เด็กชายอนุพงษ์ โรงมน
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๙ / ๓๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๕๕

เด็กชายเอกชัย ศรีวิชัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เตชะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๕๗

เด็กหญิงกาญจนา เกษแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๕๘

เด็กหญิงขนิษฐา กันไชยา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๕๙

เด็กหญิงคำ จองโหย่
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๖๐

เด็กชายจักรพงษ์ ปญญาวงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๖๑

เด็กชายจารุวัฒน์ บุญมา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๖๒

เด็กหญิงชญานันท์ คร้ามอยู่
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๖๓

เด็กชายชาญอนันต์ ปดชัยสุ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๖๔

เด็กชายณฐภัทร แซ่ไหล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๖๕

เด็กชายเดชณรงค์ บุญนาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๖๖

เด็กชายเดือนคำ ลุงต๊ะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๖๗

เด็กชายนรงฤทธิ

์

คำวิชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๖๘

เด็กหญิงนำหอม ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๖๙

เด็กชายปญญา อินศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๗๐

เด็กชายพิชัยยุทธ นายแลง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๗๑

เด็กชายภูวดล ลุงลู
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๗๒

เด็กชายโยชูวา เล็กจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๗๓

เด็กชายรพีภัทร ปนแปง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๗๔

เด็กชายรัตนจักร สมสนิท
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๗๕

เด็กหญิงวริษา แซ่เติน

๋

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๗๖

เด็กชายวุฒิภัทร อดุลย์พิศิษฐ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๗๗

เด็กชายศิวกร ชืนกลิน

่ ่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๗๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ทิพย์จักร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๗๙

เด็กหญิงอรอนงค์ นันตา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๘๐

เด็กชายเอกพจน์ ตาชิบู
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองบริสุทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๘๒

เด็กหญิงกรวรรณ ศุภกิจโภคา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๘๓

เด็กชายกฤตนัย มอนชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๘๔

เด็กชายกายสิทธิ

์

ไชยมงคล
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๘๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไชยโย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๘๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ใจสม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๘๗

เด็กชายธนบูลย์ นาควัชระ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๘๘

เด็กชายนิพนธ์ จงศิริ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๘๙

เด็กหญิงปยะมาศ ลุงน้อย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๐ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงปยะรัตน์ ลุงอ่อง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงเปง หวันนะ

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงพัชรี สงสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๙๓

เด็กชายภานุวัฒน์ วิยะพร้าว
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงมณฑิตา ศกุนตนาค
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงมยุรา นายดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๙๖

เด็กหญิงศศิชา อินปน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงสิริรัฒน์ สุปา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๙๘

เด็กหญิงกมลรส ช่างหัตถ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๐๙๙

เด็กชายกฤษดา สมสงวน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๐๐

เด็กชายกิตติพงศ์ จักรคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๐๑

เด็กหญิงคำชัง บุญมี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๐๒

เด็กหญิงจิง

่

คำหลี
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๐๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ คงสุขฤดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๐๔

เด็กหญิงณัฐณรัตน์ เรือนทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๐๕

เด็กชายปญญากร มีครู
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๐๖

เด็กหญิงพิไลวรรณ นันทชัยยอด
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๐๗

เด็กหญิงภัทรวรรณ์ จองคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๐๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ กาญจนาพิทักษ์
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๐๙

เด็กหญิงมัชฌิมา ศรีวิชัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๑๐

เด็กหญิงลักษมี กันยาสาย
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๑๑

เด็กหญิงวนิดา ถาชืน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๑๒

เด็กชายวรพล ดอนแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๑๓

เด็กหญิงสุชาดา ดิตต์ศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงอภิษฎา สมบุญบัติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงอาริสา ลุงจาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๑๖

เด็กชายปรเมษฐ์ ภูมิพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงขันเงิน สะวันงา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๑๘

เด็กหญิงชนิตา หล่อวงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๑๙

เด็กหญิงชลธิชา สิงห์ชัยชิด
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๒๐

เด็กหญิงนทรีชา แซ่ลิม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๒๑

เด็กชายนาวิน ลุงติ

๊

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๒๒

เด็กหญิงพัชรา จ๊ะนะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงวาสนา ชิดชม
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๒๔

เด็กชายวุฒิชัย เทียนชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๑ / ๓๖๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๒๕

เด็กชายกุลวิชญ์ อินกลำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๒๖

เด็กชายธนธรณ์ ทิพวงศ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๒๗

เด็กชายธีรวุฒิ จิตประสาร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๒๘

เด็กหญิงนฤภร พาจะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๒๙

เด็กชายปทม์ ใจมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๓๐

เด็กชายนิพิฐพนธ์ คำมะสา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงพิราอร วงศ์อรฉัตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๓๒

เด็กหญิงภัฎฐณิชา สินธพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๓๓

เด็กชายภัสกร เสนาะพิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๓๔

เด็กชายภูวนาถ กะละหะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงยุพเรศ จันทร์แท่น
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงวรัญญา กันทะตุ่น
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๓๗

เด็กหญิงสัจจพร เทือกเถาสาร
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๓๘

เด็กหญิงสุปราณี มาลา
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๓๙

เด็กชายสุริยะ วันดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๔๐

เด็กหญิงกรวรรณ ทองคำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๔๑

เด็กหญิงกฤษณา ยาเปง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๔๒

เด็กชายตะวัน อินต๊ะเสาร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๔๓

เด็กหญิงทิพธัญญา ไชยกัณทา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๔๔

เด็กชายพนม บุหลิง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงนวลฉวี ลุงกอหลิง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๔๖

เด็กชายนัทธพงศ์ หวลหงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๔๗

เด็กชายปพน แซ่จ๊ะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๔๘

เด็กหญิงรัดดาพร จันทร์ต๊ะรักษณ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๔๙

เด็กชายสิรคุปต์ เสนเอียด
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๕๐

เด็กชายทศวรรษ
หาญพณิชย์ตระกูล ๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๕๑

นายปาแลง อุ่งติยะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๕๒

เด็กหญิงกานต์พิชชา เพ็ญเกตุ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๕๓

เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีเลิศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงนีรนุช ใจคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๕๕

เด็กชายอวิโรจน์ หมอขวัญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงกัญญา ลุงดอย
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๕๗

เด็กหญิงญาณิสา พันธ์ชมภู
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๕๘

นางสาวเกวลี สินสมบูรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๕๙

เด็กหญิงประสิตา จอมศักดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๒ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๖๐

นายยะปา ลาหู่นะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๖๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ใจเทียง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๖๒

นายวัชรพล เดชะปราปต์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๖๓

นายก้องภพ ด้วงพรหม
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๖๔

นายสุรชัย ทำดีกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๖๕

นางสาวธมนวรรณ สันเมืองแดง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๖๖

นางปริยา บุญตัน
๓๐/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๖๗

นางสาวพรฤทัย ศรีวิชัย
๑๙/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๖๘

นางสาวรัตน์มณี เทพทอง

๑๗/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๖๙

นางสาวเฉลิมศิริ วงศ์ศรีใส
๕/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๗๐

เด็กหญิงสุจิรา กรุงแกง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๗๑

เด็กหญิงจันทนา เหล้าอ้าย
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๗๒

เด็กหญิงนำฝน ลุงทูล
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๗๓

เด็กชายยอน ลุงทุน
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๗๔

เด็กชายโภรินทร์ หมู่หลิงต๊ะ

่

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๗๕

เด็กชายราชพฤกษ์ วรรณทา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๗๖

เด็กหญิงณชญาดา วัฒนจินดา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๗๗

เด็กชายกรกต กองแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๗๘

เด็กชายจักริน อะตะกุมมา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๗๙

เด็กชายเนติธร ปนคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๘๐

เด็กชายปฏิยุทธิ

์

รินยาน๊ะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๘๑

เด็กชายพีระพจน์ ชาทองยศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๘๒

เด็กชายสุรจักษ์ อริยะกูล
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงณัฎฐธิดา กันธิยะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๘๔

เด็กหญิงธารทิพย์ ถนอมวรกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๘๕

เด็กหญิงธิญาดา เช่งเส้ง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงปาณิสรา หมีทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๘๗

เด็กหญิงพรธิรา จารุเฉลิม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงมายา สุทธิวงศ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อินคำ

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๙๐

เด็กหญิงวฬาพร ดีต๋า

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงสามหอม เชียงรุ้ง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงหญิง อายี

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๙๓

เด็กชายคุณทรัพย์ ลีฬหานนท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๙๔

เด็กชายจันทร์ วาที
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๓ / ๓๖๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๙๕

เด็กชายณัฏฐนันท์ อินต๊ะกัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๙๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ หล้าเขียว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๙๗

เด็กชายธนกร พัชรอำไพ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๙๘

เด็กชายธัชพล คำจา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๑๙๙

เด็กชายศุภกิตต์ ปญญา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๐๐

เด็กชายสมชาติ ลุงจ่อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๐๑

เด็กชายสมชาย บุญเรือง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงณัจฉรียา
ไพศาลภัทรโภคิน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๐๓

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

นำปุน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๐๔

เด็กหญิงธาราวรรณ อินทร์วิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๐๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงนวลพรรณ ปลอดรุชา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๐๗

เด็กหญิงวรรณิศา นวลอินทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๐๘

เด็กหญิงสุชัญญา สุวรรณเดช
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๐๙

เด็กชายกรรชัย บุตรต๋า
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๑๐

เด็กชายชินกฤต ปูอ้าย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๑๑

เด็กชายธีรภัทร เสนเสาร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๑๒

เด็กชายพรศักดิ

์

จินราช
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๑๓

เด็กชายภัทรวัต หน่อคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๑๔

เด็กชายมณฑล ทิพย์สุภา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๑๕

เด็กชายรัชกร ทิพยมาศโกมล
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๑๖

เด็กชายรัชพล ธุระวงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๑๗

เด็กชายราชันย์ กันทะวงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๑๘

เด็กชายสงกรานต์ ลุงกร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๑๙

เด็กชายเอกภพ กันยานะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๒๐

เด็กหญิงชวณัฏฐ์ ดาราพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา ก๋องแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๒๒

เด็กชายกิตติชัย แสงทรงตระกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๒๓

เด็กชายเกียรติภูมิ สวนปญญา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๒๔

เด็กชายคณาธิป อ่อนสะเดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๒๕

เด็กชายณัฐพล จันทร์เวียง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๒๖

เด็กชายเดชชนา แสงทรงตระกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๒๗

เด็กชายไตรตะวัน ธิยะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๒๘

เด็กชายธนธัต ทิพย์สุภา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๒๙

เด็กชายบุณยกร บุญศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๔ / ๓๖๕

้
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ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๓๐

เด็กชายภูวินธร์ มณีวรรณ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๓๑

เด็กชายวรกานต์ ปญญาแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๓๒

เด็กชายสุชาติ ลุงทุน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๓๓

เด็กชายแสงเครือ ลุงอ่อง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๓๔

เด็กชายอภิชาติ มะโนเพ็ญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๓๕

เด็กหญิงชนกานต์ อรุณรณรงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๓๖

เด็กหญิงชมพู่ ทองคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๓๗

เด็กหญิงพนิดา ยายเรือง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๓๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศรีจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๓๙

เด็กหญิงศิวาพร ธรรมสิทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๔๐

นางสาวแสงเดือน ลุงมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อุดกันทา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๔๒

เด็กชายรัตนชัย ไชยชมภู
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๔๓

เด็กชายศักรินทร์ นันตา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๔๔

เด็กชายสายฟา บุญประคอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๔๕

เด็กหญิงทิฆัมพร จันตาราม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงพรรณิตา แก้ววรรณา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงลินญาดา สืบแสน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๔๘

เด็กชายชยพล วรรณะทา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๔๙

เด็กชายฐิติภัทร นามโสรส
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๕๐

นายณรงค์เดช ลุงซิง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๕๑

เด็กชายเทพทัต ศิริวัฒน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๕๒

เด็กชายภพคุณ ไพรพนาชัยมัน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๕๓

เด็กชายสิทธินนท์ ต๊ะมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๕๔

เด็กชายอิทธิกร ชัยธัชธรรม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๕๕

เด็กหญิงจิรวดี หน่อแซง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๕๖

เด็กหญิงชุุติกาญจน์ แจ่มมี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๕๗

เด็กหญิงปฐมพร แซ่ยัง

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๕๘

เด็กหญิงพรรณนิการ์ มาทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๕๙

เด็กหญิงสุณิชา ปญญาเรือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๖๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ชัยยัง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๖๑

เด็กชายณัฐฐาพล ยอดดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๖๒

เด็กชายธีรพล ลุงแดง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๖๓

เด็กชายบัญญวัต จำปาทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๖๔

เด็กชายภคพงษ์ ดวงพัฒน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๕ / ๓๖๕

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๖๕

เด็กหญิงจิรันธนิน สุขจี

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๖๖

เด็กชายธีรนันท์ จันทร์ธิมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๖๗

เด็กชายภาคิน จิงต่า

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๖๘

เด็กชายสาธิต เตปน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๖๙

เด็กหญิงขวัญจิรา จองโย๊ะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๗๐

เด็กหญิงอังคณา ปนเสาร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๗๑

เด็กชายกศิตินทร จิตพรมมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๗๒

เด็กหญิงสิริกร ศรีคำอ้าย
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๗๓

เด็กหญิงสุนิตา มติมหาชน
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๗๔

เด็กชายศุภกร มูลกาวิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๗๕

เด็กชายภาณุพันธุ์ ใจสดสวยสวัสดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๗๖

เด็กหญิงชนินาถ พงษ์เรือน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๗๗

เด็กชายปฏิภาณ สุต๋า
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๗๘

นายสมชาย คำหลี
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๗๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ผลคำมา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงดาญารินทร์ สิงห์แก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๘๑

เด็กหญิงธัญธารีย์ ธีรานันท์ศิริ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๘๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อินต๊ะอ้าย
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๘๓

เด็กชายจิรายุ ธนะพัฒน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๘๔

เด็กชายธนกฤติ ทาโน
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๘๕

เด็กชายธนภัทร หน่อคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๘๖

นายภัสกรณ์ ทองเถือน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๘๗

เด็กชายสรยุทธ ไวโย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๘๘

เด็กหญิงตรีชฎา เกียงเกษร
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๘๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ลือม๊ะ

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๙๐

นางสาวซือ

่

ลุงคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๙๑
เด็กหญิงปณฑิรา ริกะ

ยาจิมะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๙๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โสมนิส
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๙๓

เด็กชายอาทิตย์ แสนศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงบุญสิตา ลุงติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๙๕

เด็กชายพงศ์พีระ วงค์เขียว
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๙๖

เด็กชายมูนปาง นายชอร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๙๗

เด็กชายนพฤทธิ

์

วรรณพรหม
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๙๘

เด็กหญิงจารุณี พีระวุฒทวีเดช
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๒๙๙

นายนัฎชากร ปนยา
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๐๐

นายอัคพนธ์ วงษ์จันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๐๑

นางสาวณัฐชยา แซ่โซ้ง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๐๒

นางสาวอรปรียา ทองเชือ

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๐๓

นายไทยรัฐ กลำบรรจง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๐๔

นางสาวยุพา ปูจ่อ
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๐๕

นางสาวชญาดา ใจเทียง

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๐๖

นางสาวอรวี สิทธิสอน
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๐๗

นางสาวสุดารัตน์ ปูไฝ
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๐๘

นายธนภัทร ทองสุข ๑/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๐๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสงปน
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๑๐

เด็กชายอนันยศ กิตติเลิศภักดีกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๑๑

เด็กชายระพี เรือนตัน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๑๒

เด็กหญิงดารารัตน์ หอมจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๑๓

เด็กหญิงกมลชนก โนจา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๑๔

เด็กชายธนกฤต จินดาเผ่าไพบูลย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๑๕

เด็กหญิงเพชรกัลยา ขวัญยืนคง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๑๖

เด็กชายอินทนนท์ ชัยมงคล
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๑๗

เด็กหญิงฐานิตดา ปญญาดิษย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๑๘

เด็กหญิงกีรติ เทพนม
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๑๙

เด็กชายแซม อ๋าว
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๒๐

เด็กชายธีรพัฒน์ หน่อเมฆ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๒๑

เด็กชายอ่องเต็ง ลุงอ่อง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๒๒

เด็กชายสมประสงค์ มาก

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๒๓

เด็กหญิงวรรณวิษา มิละพง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงหนุ่มแลงใส จิงต่า

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๒๕

เด็กหญิงอาริสา ทองดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๒๖

เด็กชายฤชา ใจกล้า
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๒๗

เด็กชายตรัยคุณ ปาปะเข
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๒๘

เด็กชายทอง -
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๒๙

เด็กชายธนภัทร -
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๓๐

เด็กชายนุนนท์ นุต๋า
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๓๑

เด็กชายส่าเหมือะ

่

ลุงเสาร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๓๒

เด็กชายรัชตะ คำศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๓๓

เด็กชายนาคร อินละ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๓๔

เด็กชายจิรโชติ หนันติยะ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๓๕

เด็กชายกร อ้ายมล
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๓๖

เด็กหญิงศตะรัศมี ลุงชัย
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงณิชากร ลุงจาง
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๓๘

เด็กชายวิทูร ลุงอุง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๓๙

เด็กชายหม่อง จันตา

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๔๐

เด็กชายกร ลุงเฮือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๔๑

เด็กชายหาร ลุงเฮือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๔๒

เด็กหญิงกันยา ลุงต๊ะ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ พุทธโส
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๔๔

นายมวน -
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๔๕

เด็กหญิงลลิต ลุงปาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงจิง

่

ลุงติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๔๗

เด็กหญิงขิน

่

ลุงต๊ะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๔๘

เด็กหญิงยุ่นจิง

่

ลุงเมือง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๔๙

เด็กชายสายเดือน ใส่
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๕๐

เด็กชายภาคิน คำแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๕๑

เด็กชายอภิชาติ ลุงวิ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๕๒

เด็กหญิงพิมพ์ทอง ลุงวิ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๕๓

เด็กหญิงใหม่ ลุงส่วย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๕๔

เด็กชายชยุต วิญญาณ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงวนิดา พาแกดำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๕๖

เด็กชายโชค สุขใส
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๕๗

เด็กชายเล่ ลุงทุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๕๘

เด็กหญิงปรียา ลุงจ่าม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๕๙

เด็กหญิงขวัญข้าว ดวงดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๖๐

เด็กหญิงกชพรรณ ธรรมชืน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๖๑

เด็กชายวรชิต ลุงรงค์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๖๒

เด็กชายกิตติภูมิ กันทะวงศ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงมนต์ ลุงกู่นะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๖๔

นางสาวจุฑามาศ พงศ์ศิริวาณิชย์
๓๐/๐๘/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๖๕

นางสาวปาริชาด สุริยะวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๖๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ยาวิเลิง
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๖๗

เด็กชายกรกฤต วิมลรัตน์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๖๘

เด็กชายยศการ สิงคราช
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงสุธิตา ศิริคำพร
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๗๐

เด็กหญิงสิริกันยา ลุงหลู่
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงแสงอ่อน ปญญา
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๗๒

เด็กชายอาทิตย์ ลุงวิ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๗๓

เด็กหญิงนริศรา ลุงออ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๗๔

เด็กหญิงสุชานันท์ ดอนแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๗๕

เด็กชายแอร์ ลำไย
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๗๖

เด็กชายภาคภูมิ นายพู
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๗๗

เด็กชายปวรุตน์ สมนึก
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๗๘

เด็กชายจิรายุ แหลงหลง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงแสงหาญ ลุงมิน

้

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๘๐

เด็กหญิงนำฝน พัชรี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๘๑

เด็กชายสุรพงษ์ จอมพู
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๘๒

เด็กชายใส ธงชัย
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ลุงนะ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๘๔

เด็กชายสมชาย ลุงจางตา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๘๕

เด็กหญิงสุชัญญา ศรีมงคล
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๘๖

เด็กชายจิรเดช ลุงแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๘๗

เด็กชายศรวิทย์ คำก้อน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๘๘

เด็กชายกฤตนัย ยันนะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๘๙

เด็กชายกิตติคุณ ภูชัย
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๙๐

เด็กหญิงจิรัชญา ผลสุรินทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงปติยดา จำปาคำ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๙๒

เด็กหญิงแสงดือน อิงออ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๙๓

เด็กหญิงผอง
ไม่ทราบนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๙๔

เด็กชายนิติภูมิ ดาวน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๙๕

เด็กหญิงชุติมา หม่องพิชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๙๖

เด็กชายหล้าทูน ลุงหลู่
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงศรัญย์พร มากมุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๙๘

เด็กชายหล้า ลุงทุน
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๓๙๙

เด็กชายติงต่อง

้

ลุงกุนะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๐๐

เด็กหญิงพิราวรรณ ลุงปว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๐๑

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ศรีโปธา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๐๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีละคร
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๐๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ทะวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๐๔

เด็กหญิงอทิตยา ลุงยุ้น
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๐๕

เด็กหญิงมะลิวัลย์ อาวี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๐๖

เด็กหญิงออม ลุงน้อย
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๐๗

เด็กชายศรัณย์ พันอ้น
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๐๘

เด็กชายวสันต์ สุขต้อ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๐๙

เด็กชายเจษฎา มังทา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๑๐

เด็กชายศาสตรวุธ พันทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๑๑

เด็กชายเจษฎา แดงคำดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๑๒

เด็กหญิงศศิธร สุต๋า

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๑๓

เด็กหญิงหมวยพอง น้อยอ่อน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๑๔

เด็กหญิงศรีนวล แสงมัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๑๕

เด็กชายเกรียงไกร สุริยะสาย
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๑๖

เด็กชายภัทรพงค์ ลุงวิ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๑๗
เด็กหญิงประกายเดือน

อาจแย้ม
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงหอม ทองคำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงนิภาพร สิทธิราช
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๒๐

เด็กหญิงเสาวนีย์ นามอุษา
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๒๑
เด็กหญิงธัณณลักษณ์ ผ่องใส

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๒๒

เด็กหญิงศศิวิมล ดวงใจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๒๓

เด็กหญิงนิจวรรณ ประพันธ์พัฒน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๒๔

เด็กชายหลาวดิน ปูมอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๒๕

นางสาวอโณทัย วงค์ใจมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๒๖

เด็กหญิงจ๋ามคำ นายน้อง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๒๗

เด็กชายเดือนคำ ปนจีต๊ะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๒๘

เด็กชายมณเฑียร ลุงจิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๒๙

เด็กชายคำคม แสงเลา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๓๐

เด็กหญิงฝนเทพ จำดี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๓๑

เด็กหญิงมณฑา ลุงจิง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๓๒

เด็กชายมณฑล ลุงจิง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๓๓

เด็กหญิงพิมาดา ไซ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๓๔

เด็กชายเทิดทูน หนูอ๊อด
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๓๕

เด็กชายขวัญชัย นุแดง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๓๖

เด็กชายธารามินทร์ กาวี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๓๗

เด็กชายกฤษณะ โตเอ้ย
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๓๘

เด็กชายจันทร์ ลุงเล็ก
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๓๙

เด็กชายหน่อ ลุงเฮือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๔๐

เด็กหญิงปรินดา อรัญสร้างวารี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๔๑

เด็กชายณัฐพัทร วังสมบัติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๔๒

เด็กชายสิงหา พรใจวิวัฒน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๔๓

เด็กชายจิรภัทร บัวปน
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๔๔

เด็กชายยศพัฒน์ ชัยวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๔๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ แก้วมา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๔๖

เด็กหญิงศันสนีย์ แดนสรวงวิเวก
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๔๗

เด็กชายพีรภัทร ดีปะละ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๔๘

เด็กหญิงวรวรรณ นิจจุฬา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๔๙

เด็กชายบดีศร
สุริยะประวรรตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๕๐

เด็กหญิงผกามาศ ศรีกระทุม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๕๑

เด็กหญิงสุชานันท์ ต่างใจเย็น

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๕๒

เด็กชายชนพัฒน์ ใจหล้า
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๕๓

เด็กหญิงชุลีพร ต๊ะเลิศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๕๔

เด็กชายทรัพย์ทวี นำภา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๕๕

เด็กหญิงญาดาพร แก้ววารี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๕๖

เด็กหญิงจีราพร เผ่าเสรีชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๕๗

เด็กชายรชต ศรีโพธิอุ่น

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๕๘

เด็กชายธีรภัทร์ ใจสักเสริญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๕๙

เด็กหญิงอรปรียา เจตะบุตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๖๐

เด็กหญิงรัชนีกร แก้วมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๖๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ ตาปน
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๖๒

เด็กชายศิระโชติ นวนแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๖๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ แสงภู่นิธิไพศาล
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๖๔

เด็กหญิงยุวธิดา เขียววรรณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๖๕

เด็กชายพัทธ์ธีรา ไชยวรรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๖๖

เด็กหญิงภิรดา บริสุทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๖๗

เด็กชายณภัทร ดวงรัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๖๘

เด็กชายทินกร เคียงอมร
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๖๙

เด็กชายอนุวัต ทอนทะษร
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๗๐

เด็กชายขจรศักดิ

์

เลาลี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๗๑

เด็กหญิงจัสมิน สเปนซ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๗๒

เด็กหญิงนวมน สุรินทร์เปา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๗๓

เด็กหญิงสุพัตรา ภูมิธิ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ ไชยเลิศ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๗๕

เด็กชายอัคร หงษ์ไกร
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงพัชญ์วิตรา รัตนมงคลพงศ์
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงธมลวรรณ จักรทุม
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๗๘

เด็กชายศุภณัฐ จันทร์ดี
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๗๙

เด็กหญิงปยวดี ศรีวะสุทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๘๐

เด็กหญิงนันธ์หทัย แก้วปญญา
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๘๑

เด็กหญิงจารวี คำเงิน
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงอริญชัย พรมแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๘๓

เด็กหญิงนลินี บัวขาว
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๘๔

เด็กหญิงวรัญญา ตาศิริกุล
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๘๕

เด็กหญิงพิชชาภา ฟองจันสม
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงณัฐสุดา ดวงคำ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๘๗

เด็กหญิงนันทิชา เพียราช
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงพิชญา นะประสิทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๘๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วมณี
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๙๐

เด็กหญิงธัญญจิรา ปญญาเฟอน
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๙๑

เด็กชายเตชากร ใจเวียง
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๙๒

เด็กหญิงดารารัตน์ ทองทิพย์
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๙๓

เด็กหญิงวรัชยา พุกยี

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๙๔

เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์ บัวเหลือง
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๙๕

เด็กชายพิริยากร ฮาร์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๙๖

เด็กชายรณชัย ศรีวิชัย
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๙๗

เด็กชายศิลา สะพิงค์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๙๘

เด็กหญิงอรวี จูเปาะ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๔๙๙

เด็กหญิงปสุดา จูเปาะ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๐๐
เด็กหญิงรัชฎาวรรณ โทนเทียน

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๐๑

เด็กชายนครินทร์ ม่วงโมรา
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๐๒

เด็กหญิงสิราลักษณ์ พรรหมมาเย็น
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๐๓

เด็กหญิงชายิกา สืบจากติบ

๊

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๐๔

เด็กหญิงกัญญาวดี อนุแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๐๕

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา แสงภู่นิธิไพศาล
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๐๖

เด็กชายสิทธิโชค บรรจบ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๐๗

เด็กชายณัฐกรณ์ แก้วเรือง
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๐๘

เด็กหญิงพิมพ์ณดา วรงค์อภิวัฒน์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๐๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงคำ
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๑๐

เด็กชายยุทธภัณฑ์ ทำนาย
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๑๑

เด็กหญิงชลธิชา ลังการ์พินธุ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๑๒

เด็กหญิงนิศากร ภาษาสุข
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๑๓

เด็กชายณัฏฐชัย อินแก้ว

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๑๔

เด็กชายนราวิชญ์ สีสด
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงณณิชา อินต๊ะ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๑๖

เด็กชายพงศ์พรหม มีเชือ

้

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๑๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ปญญามัง
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๑๘

เด็กหญิงญาณิชา สรรพดุมชัย
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๑๙

เด็กหญิงจิรัชญา กันธิมา
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๒๐

เด็กหญิงปยธิดา ดีโต๋
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๒๑

เด็กชายภาณุพงศ์ จะบอ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๒๒

เด็กชายธนกร ใจจิต
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๒๓

เด็กหญิงปริชญา พงษ์จา
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๒๔

เด็กหญิงศศิกาญจน์ อมรสิงห์
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๒๕

เด็กชายวรณัฐ ดวงมะโน
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๒๖

เด็กหญิงดนยา ชัยวงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๒๗

เด็กชายปฏิทิน ไชยงาม
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๒๘

เด็กชายวีระชัย จะลง
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๒๙

เด็กหญิงชนิสรา สุขดี
๐๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๓๐

เด็กชายศตวรรษ เตจ๊ะนัง
๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๓๑

เด็กหญิงบุษบากร เขียวใหม่
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๓๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

สุวรรณราช
๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๓๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ สวรรณราช
๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๓๔

เด็กหญิงพิมชนก สะอาดเอียมจิต

่

๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๓๕

เด็กชายชนะภูมิ ทุมอาริยะ
๐๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๓๖

เด็กชายอัฐกร นันไชย
๐๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๓๗

เด็กหญิงอิชยา ปนแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๓๘

เด็กชายพิสุทธิ

์

บุญตุ้ย
๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เมืองปญโญ
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงสุชัญญา เชือเทศ

้

๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๔๑

เด็กหญิงกิงกมล

่

จันทร์ตาแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๔๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หน่อถา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๔๓

เด็กหญิงปานระพี น้อยเงิน
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๔๔

เด็กชายกิตติธัช
หยกลาภนำเจริญ ๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๓ / ๓๖๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๔๕

เด็กชายไทยทอง ลุงปนตี

้

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๔๖

เด็กชายณัฐกร บุญมาก
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๔๗

เด็กชายจ่ามเมือง ลุงต๊ะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๔๘

เด็กชายเตชิต อินต๊ะรักษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๔๙

เด็กชายพีรวัส ทองทรัพย์ใหญ่
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๕๐

เด็กชายวันชัย ตาทูล
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๕๑

เด็กหญิงดลรญา ลุงจาย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๕๒

เด็กหญิงจิดาภา ลุงซอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๕๓

เด็กชายวิชญพงค์ พุทธอภิญญา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๕๔

เด็กชายวัชรากร กาบจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๕๕

เด็กชายภาคิน ลุงซอ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๕๖

เด็กชายสมชาย สายฝน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๕๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๕๘

เด็กชายญาณวุฒิ จันทร์สัย
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๕๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ลุงตา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๖๐

เด็กชายยอน ลุงลายคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๖๑

เด็กชายวิวัฒน์ ฟองแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๖๒

เด็กชายสมชาย ลุงนะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๖๓

เด็กชายธนา แม่หลิง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ กันโท
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๖๕

เด็กชายวสันต์ ปูอุง
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๖๖

เด็กหญิงธัญพิมล พวงทอง
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงสุชานันท์ สีนองหลาว
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๖๘

เด็กชายหนุ่มแสง ชูมาน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงแดงหอม ลุงน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงมนัญชยา ทับเชียงทอง
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๗๑

เด็กชายณัฐวัตร พิไลแพร
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงศรีนวล ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๗๓

เด็กหญิงศุภมาส ลุงซือ

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๗๔

เด็กหญิงมนพร เขียวเสวย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๗๕

เด็กหญิงสาวี ลุงยอน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๗๖

เด็กชายณัฎฐกิตต์ สายฝน
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๗๗

เด็กชายมาวิน ลุงยอด
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๗๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แกล้วกล้า
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงปพิชญา ทิพย์ปญญา
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  
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ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๘๐

เด็กหญิงขวัญนภา ลุงกอ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๘๑

เด็กชายอังคาร ลุงส่วย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๘๒

เด็กชายพิสุทธิ

์

ส่วยคำ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๘๓

เด็กชายชนะ ซอนะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๘๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ต๊ะนวล
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๘๕

เด็กชายภวัต เทียนพิมาย
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงปรีชญา แก้วดี
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๘๗

เด็กชายอภิรักษ์ อินทะราชา
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๘๘

เด็กชายเมือง ทุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๘๙

เด็กหญิงวนันพร ชัยวงค์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๙๐

เด็กชายฉัตรชัย ทาลา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๙๑

เด็กหญิงหอม ลุงอ่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๙๒

เด็กชายอู๊ด ซอนะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๙๓

เด็กชายราม ลุงนุ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงรุ่งลดา คำเรียว
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๙๕

เด็กชายธนนันท์ ศรีวิชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๙๖

เด็กชายศุพชัย ผิวงาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๙๗

เด็กชายวุฒิการ สุขแสน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๙๘

เด็กชายธีรเดช กล้าหาญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงรัตติกาล คำแสน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๐๐

เด็กหญิงพิมพ์วิสา ทองยะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๐๑

เด็กหญิงสุธาสินี นะรา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๐๒

เด็กชายเอกสิทธิ

์

จันทรา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๐๓

เด็กชายพายุ กันทะนะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๐๔

เด็กชายบวรภัค ลุงนะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๐๕

เด็กชายกฤษณ์ วิละกุล
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๐๖

เด็กชายฐิตินันท์ สีนวน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๐๗

เด็กชายก้องภพ ลุงแดง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๐๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ แห้งโหว้
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๐๙
เด็กหญิงวิเศษลักษณ์ จันตา

๋

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๑๐

เด็กหญิงวิลาวรรณ เชือหล้า

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๑๑

เด็กหญิงเกศกานดา คำยอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงณัฐทริณีย์ ขาวเมือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๑๓

เด็กหญิงนฤวรรณ แซ่ว้าง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงเมษ์สินี มหาวงค์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  
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ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงสุภาวรรณ วงค์เมือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๑๖

เด็กชายสิปปภาส จะปา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๑๗

เด็กหญิงแสงจันทร์ ลุงหลู่
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๑๘

เด็กชายชาติชาย ทองเย็น

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๑๙

เด็กหญิงจริตา แกว่นธัญกิจ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๒๐

เด็กหญิงวิภาวี ไชคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๒๑

เด็กหญิงชนิดา ขันเกตุ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๒๒

เด็กชายเจษฎา คำลาพิช
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๒๓

เด็กชายปณณวิชญ์ ผาตา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๒๔

เด็กชายนรินทร์ ศรีสุพัฒน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๒๕

เด็กหญิงนิสริน มะหะหมัด
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๒๖

เด็กหญิงนัชชา อินต๊ะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๒๗

เด็กหญิงรุ่งนภา นวลักษณะกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๒๘

เด็กชายณภัทร กาวี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๒๙

เด็กชายพิตตินันท์ นาคประสิทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๓๐

เด็กชายอธิภัทร บ่อแก้วพัฒนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๓๑

เด็กชายเมธี ไชยมงคล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๓๒

เด็กชายธนดล ธงยีสิบหก

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๓๓

เด็กหญิงปพิชญา นัยทรัพย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๓๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ ลุงปาน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๓๕

เด็กหญิงสุภัชชา ยศสมบัติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๓๖

เด็กชายพิษณุ ศิวพรพิทักษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๓๗

เด็กหญิงอาริสรา หนูแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ แซ่หลอ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๓๙

เด็กชายสมพล แง่โว้
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๔๐

เด็กหญิงวาโย ชมสินทรัพย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๔๑

เด็กหญิงกนิษฐา ผาสุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๔๒

เด็กชายณัฐภัทร เชือพูล

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงปริยากร สมปุก
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๔๔

เด็กชายเชาว์วัฒน์ จ้ายสอน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๔๕

เด็กชายวีรัช โก๊ะหลิง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๔๖

เด็กหญิงดวงแก้ว เชียงคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๔๗

เด็กชายอนุชา จันทร์ดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๔๘

เด็กชายอรชน ดอกปอ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้ววงค์ดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๖ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๕๐

เด็กชายรัฐภูมิ สุธรพรหมรักษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงฐิติพร ดอกกูล
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๕๒

เด็กชายณัฏฐพล สายคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๕๓

เด็กชายณัฐภูมิ อินแก้ว

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงชลธิชา จำเปน
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๕๕

เด็กหญิงอัยมี

่

มะหะหมัด
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๕๖

เด็กชายเดชา อินตา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๕๗

เด็กชายขวัญชัย หนูหนุน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๕๘

เด็กหญิงธนาวรรณ กันธะอุดม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๕๙

เด็กชายนคร มังคัง

่ ่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๖๐

เด็กชายคฑากร จะจู๋
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๖๑

เด็กชายเจน ลุงคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๖๒

เด็กหญิงลืน ลุงหนุ่ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๖๓

เด็กหญิงนภา ปุงปาแข็ง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๖๔

เด็กหญิงพีช กาหลิง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงนุสรา ลุงวิ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงหวา -
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๖๗

เด็กชายเจษดา จันตาเปย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๖๘

เด็กชายโสภณ ลุงหลู่
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๖๙

เด็กชายพีรพล ลุงต๊ะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงวาสนา แซ่หยาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๗๑

เด็กหญิงชนิดา แสนจัน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๗๒

เด็กชายปูน ลุงม่อง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๗๓

เด็กชายศุภชัย ราษฎร์หาญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๗๔

เด็กชายอนุชา เฉลียวศิลป
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงเจนจิรา ใจปะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงลออรัตน์ กาหล้า
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๗๗

เด็กชายธีรนัย ขาวหล้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๗๘

เด็กชายเจษฎา บุญเปง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๗๙

เด็กชายวรเมธ เรือนตุ่ม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๘๐

เด็กชายอภิเชษฐ์ สุรินทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๘๑

เด็กชายกฤษฎี วาระศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงพิสินี คำรณก้องพนา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๘๓

เด็กหญิงอรัญญา ทองแดง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๘๔

เด็กหญิงรัสวิตา วิมลขวัญมงคล
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๗ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๘๕

เด็กชายแสงวัน คำเจริญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๘๖

เด็กหญิงฐิติพร จันทร์แสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ดวงคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๘๘

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

แก้วคำมูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๘๙

นายศุภณัท มณีกุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๙๐

เด็กชายภานุเดช ทำบุญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงดารารัตน์ ดีวงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๙๒

เด็กชายวรวิชญ์ พรมจริง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๙๓

เด็กชายอภิเดช ศรีเพชรพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๙๔

เด็กชายณัฐวัช เตจ๊ะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๙๕

เด็กชายจักรินทร์ สีมา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๙๖

เด็กชายกฤษดา วงค์เตจ๊ะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๙๗

เด็กชายคเชนทร์ ม่วงเขียว
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงรถมาลี ลุงติยะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๖๙๙

เด็กชายสมศักดิ

์

บัวลาแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๐๐

เด็กชายภาณุพงค์ บัวถา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงชรินรัตน์ กันทา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๐๒

เด็กชายจตุรวิชญ์ จงงามวิไล
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๐๓

เด็กชายปารเมศ แก้วแสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงยุวดี แซ่ย่าง
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๐๕

นางสาวอัมพร คำแหลง
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๐๖

เด็กหญิงธิดา ไม่ทราบ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๐๗

นางสาวเหลียง

่

ลุงซอ
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงปาริชาติ บุญวงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงนำฝน ไพรรัตน์คีรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงทิฐินันท์ อรุณทรงพล
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๑๑

เด็กชายฉันทชัย ศรีแจ้ง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๑๒

เด็กหญิงเหมยคำ แสงทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๑๓

เด็กหญิงเอ แซ่มี

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๑๔

เด็กหญิงสุพรรณี วัชระเศรษฐวุฒิ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๑๕

เด็กชายเก่ง มีงาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๑๖

เด็กหญิงนันทิพร คำแสนสุข
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๑๗

เด็กหญิงชมพู่อาร์ สาสิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๑๘

เด็กหญิงใบหม่อน อูปุก
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๑๙

เด็กชายปณิรุตณ์ ลุงพอก๊ะ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงอัมพร เจริญสุข
๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงธนัญญา ชันชนา
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๒๒

เด็กหญิงบุญญิสา สมนา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๒๓

เด็กหญิงจิราพร อามอ
๐๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๒๔

เด็กชายกิติศักดิ

์

คำแหลง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๒๕

เด็กหญิงยุ่น ลุงจิง

่

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๒๖

เด็กชายอาทิตย์ ลุงทุน
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงจิง

่

ลุงจันต๊ะ

๋

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๒๘

เด็กหญิงมาลัยพร ลุงหมาย
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๒๙

เด็กหญิงลลิตา ศรีมากร
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๓๐

เด็กหญิงวรรณา คำแดง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๓๑

เด็กชายปฏิวัติ งามจริยาธรรม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๓๒

เด็กชายผดุงพล นาทอน
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๓๓

เด็กชายขวัญ คำใส
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๓๔

เด็กชายพรเทพ ลุงตะ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๓๕

เด็กหญิงจ่ามโพย คำใส
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๓๖

เด็กชายศุภลักษณ์ ศรีวิชัย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๓๗

เด็กชายสิทธิพล สีนวน
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๓๘

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ บุญแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงปนัดดา หล้าแดง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๔๐

เด็กหญิงนำฝน ทองรู
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๔๑

เด็กหญิงบุษกล ลุงหน่าหริง

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๔๒

เด็กชายภูริ ลุงซาน
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๔๓

เด็กหญิงนฤมล ลุงมน
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงวันดี ลุงซอ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๔๕

เด็กชายชัย อ่อนไท
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๔๖

เด็กชายยอดชาย ลุงดาว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๔๗

เด็กหญิงนวล ลุงจิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๔๘

เด็กหญิงจันทร์สุดา อนันต์วิไล
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๔๙

เด็กหญิงบุญนาย ลุงต๊ะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๕๐

เด็กชายหม่อง ลุงซอ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๕๑

เด็กหญิงกันตา ลุงเขิง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๕๒

เด็กชายทศรถ ฝอยทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๕๓

เด็กชายธนพัทร หล้าเปง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๕๔

เด็กชายมานา อร่ามเวชวิบูลย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๙ / ๓๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๕๕

นายจาย ลุงต๊ะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๕๖

เด็กหญิงอนุตตรีย์ อินตา
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๕๗

เด็กหญิงปาลีรัตน์ อุตมะ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๕๘

เด็กหญิงพัด ทองคำ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๕๙

เด็กหญิงฟาใส ลุงต่า
๓๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๖๐

เด็กชายพลพล ถาหมืน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๖๑

เด็กชายศุภโชค แสนคำหล่อ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๖๒

เด็กหญิงอรันยา สิงห์ฆะรา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๖๓

เด็กหญิงฝนทิพย์ อินแดง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๖๔

เด็กหญิงสุพัชญา อินเปง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๖๕

เด็กหญิงสุนิดา คอโมแฮ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๖๖

เด็กหญิงอ้อย ลุงเสา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๖๗

เด็กหญิงนำทิพย์ ทรัพย์วิราฬ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๖๘

เด็กหญิงฟารุ่ง แก้วหน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงอรัญญา แก้วงาม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๗๐

เด็กหญิงรพี เกียรติงามพร้อม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงปนัดดา จองมล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๗๒

เด็กชายเมือง ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงธนัญชนก พงศ์พชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๗๔

เด็กหญิงรุ่งนลิน จักรตุพัจน์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๗๕

เด็กชายพีรพงศ์ อานนท์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๗๖

เด็กชายภัทรกร ห้วยลึก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๗๗

เด็กชายวิชญ์พล
พิทักษ์พิพัฒน์ผล

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๗๘

เด็กชายรุ่งนิรันดร์ อินเรือน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๗๙

เด็กหญิงญานิศา อำมะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๘๐

เด็กหญิงนิภากร สุโรพันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๘๑

เด็กหญิงนริศรา เรือนมี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๘๒

เด็กหญิงสุพรรณษา พรมนา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๘๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วกาวิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๘๔

เด็กหญิงอารียา อินกองงาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๘๕

เด็กหญิงปาณิษา มีแปง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๘๖

เด็กหญิงธัญญา ปฏิมา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงสกุณา แซ่โซ้ง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๘๘

เด็กหญิงสินีนาฏ อินแดง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๘๙

เด็กหญิงรัตติกาล ไชยคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๐ / ๓๖๕
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ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๙๐

เด็กหญิงศิรภัสสร ห้วยลึก
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๙๑

เด็กหญิงพลอย วาป
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๙๒

เด็กหญิงรจนา แซ่กู
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๙๓

เด็กชายศุภกิจ วงตา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๙๔

เด็กหญิงภัทรธิดา แสงท้าว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๙๕

เด็กชายมกรพล นิราราช
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๙๖

เด็กชายสายวัน ลุงนัน
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๙๗

เด็กชายก้อง มานะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๙๘

เด็กชายกฤษฎาวัตร์ พิมพ์จันทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๗๙๙

เด็กชายวีรวัตน์ อินทอย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๐๐

เด็กชายธีรเดช ดวงดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๐๑

เด็กชายปริญญา ปานันท์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๐๒

เด็กชายยงยุทธ วงศ์ษา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๐๓

เด็กชายชยณัฐ สิงห์คำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๐๔

เด็กหญิงทิพานัน พาแค
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๐๕

เด็กหญิงศิรประภา ห้วยลึก
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงขวัญจิรา ยอดอินต๊ะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๐๗

เด็กหญิงพรธีรา นันตาพรม
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พงศ์พชร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๐๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ตาลทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๑๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ ยานะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จินดาธิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๑๒

เด็กชายมึนหยึก หวอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๑๓

เด็กหญิงอุมารัญ จักรตุพัจน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๑๔

เด็กหญิงหนูพา มูหลิง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๑๕

เด็กชายวิชาญ จินะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๑๖

เด็กชายอุกฤษฎ์ ขุนพิลึก
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๑๗

เด็กหญิงอัญชลี แซ่ย่าง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๑๘

เด็กหญิงคำอ่อง ลุงจุ้น

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๑๙

เด็กชายลิขสิทธิ

์

ไทยภูเขา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๒๐

เด็กชายภาคภูมิ พิลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๒๑

เด็กชายชุมพล พิลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๒๒

เด็กชายวีระกุล เลาจ๋าว
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๒๓

เด็กชายธนากร อินก๋า
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๒๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ ยาบุญนะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๑ / ๓๖๕
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ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๒๕

เด็กชายปานวัฒน์ เหมยพันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๒๖

เด็กชายธนกฤต แก้วเรือน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๒๗

เด็กหญิงภาวินี อินตา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๒๘

เด็กชายตี

๋

จิงตา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๒๙

เด็กชายสุธี ใจกล้า
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๓๐

เด็กชายสหรัฐ อินเปง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงวรันต์ภรณ์ แซ่ว่าง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๓๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ไชยวัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๓๓

เด็กชายธเนศพล หยวกเดช
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๓๔

เด็กชายภาคิน ทองสร้อย
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๓๕

เด็กชายสมศักดิศรี

์

แซ่ย่าง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๓๖

เด็กชายอนุรักษ์ ปลอดรุชา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๓๗

เด็กหญิงวาสนา กาญจนะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๓๘

นายชนะวัฒน์ เปยวะชา
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๓๙

เด็กชายธีรโชติ แซ่หลี

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๔๐

เด็กหญิงจีนดาพร สายชลรำไพ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง วัดดวงดีศรัทธาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๔๑

เด็กหญิงวราพร ภัสสรขจร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง วัดดวงดีศรัทธาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงดารุณี สิงขรคำจุน
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง วัดดวงดีศรัทธาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๔๓

เด็กหญิงทัศนีวรรณ วุฒิศีลวัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง วัดดวงดีศรัทธาราม  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ก้านต่อดอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงจินดารัตน์ อนุรักษ์พงพี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๔๖

เด็กหญิงมนัสวี กุไล
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๔๗

เด็กหญิงลัดดาวรรณ สรณ์สิริศุภทิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๔๘

เด็กหญิงสุดาวรรณ พยุงการเกด
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ โชคขุนคีรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๕๐

เด็กหญิงกุลสตรี ก้านต่อดอก
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๕๑

เด็กหญิงจีรนันท์ เกล็ดนาค
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงเปรมจิตรา ขุนคีรีพิทักษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๕๓

เด็กหญิงพิณสุดา กุไล
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๕๔

เด็กหญิงสุนันทา วงศ์เกษตรกร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สองเมีย
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๕๖

เด็กหญิงวันวิสา สองเมีย
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๕๗

เด็กชายนิติธรรม จังปวย
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๕๘

เด็กหญิงปทมวรรณ ปฐพีสราญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ พยุงการเกด
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๒ / ๓๖๕

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงกมลรัตน์ กะรัตหลวง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๖๑

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ปูตือ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงธิติยา วงศ์เกษตรกร
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๖๓

เด็กหญิงโสภิษ ลือชา
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๖๔

เด็กชายเฉลิม
ญาณีกระจ่างพันธุ์ ๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๖๕

เด็กหญิงศตพร สมรส

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๖๖

เด็กหญิงทิพย์ประภา คำน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๖๗

เด็กหญิงอัมพร ศรีสกุลเศรษฐ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงนารี คีรีรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๖๙

เด็กชายณัฐวุธ อรัญวาสีกร
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๗๐

เด็กหญิงธิดาวรรณ พงศ์ก้าวหน้า
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ดิลกประพฤทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๗๒

เด็กชายธวัชชัย
จินดาหราตระกูล

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๗๓

เด็กชายสิรวิชญ์ ศาสนมิติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๗๔

เด็กหญิงจันทร์ฉาย ยูโปย
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๗๕

เด็กหญิงฉวีวรรณ์ สุดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงณัฐิดา เบียพอ

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๗๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ พัตรพิมลกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุงลอย วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๗๘

เด็กหญิงบริมาส ขัดก๋า
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๗๙

เด็กหญิงบัณฑิตา รังสิมาเพ็ญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๘๐

เด็กหญิงศรุตา พจนารถธำรง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๘๑

เด็กชายโชคชัย เลาหาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๘๒

เด็กชายญาณพัฒน์ ชุชัยวุฒิกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๘๓

เด็กชายสุวิวัฒน์ ใจตา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๘๔

เด็กชายอรรคเดช ขนม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๘๕

เด็กหญิงกนกวรรณ พะผอ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๘๖
เด็กหญิงกฤษดาภรณ์ วงค์น้อย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๘๗

เด็กหญิงจารุนิภา ดีสมปรารถนา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๘๘

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ธัญลักษณ์พนา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงศิริพร ขุนเขาเงียบสงัด
๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๙๐

เด็กหญิงสุนิกรณ์ เลาดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๙๑

เด็กชายรุ่งวิกรัย ประไพมาลี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๙๒

เด็กชายเกรียงไกร แก้วเจริญทวีสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงจันทร์นิภา อินต๊ะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๙๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ เหลืองหล้า
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๓ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๙๕

เด็กหญิงพรเจริญ เสริมมติวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๙๖

เด็กหญิงอรนุช พนาลีรำไพ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๙๗

เด็กชายณรงค์ วงษ์จี

๋

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๙๘

เด็กหญิงวรางคณา ก้านต่อดอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๘๙๙

เด็กหญิงพิมพร กรัณย์ปรานี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๐๐

เด็กหญิงมณฑิตา พลพิทักษ์ชาติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๐๑

เด็กหญิงลดาวรรณ พาณีเฟองฟู
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๐๒

เด็กชายเฉลิมพล กติกาธรรม
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงมัณฑนา มลามาตย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๐๔

เด็กหญิงเสาวิณี เก่งผสานคุณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๐๕

เด็กหญิงจาดา พาแอะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๐๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ จินารักษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๐๗

เด็กหญิงสุนิสา ผลสายชล
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๐๘

เด็กหญิงอภิสมัย สุยะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๐๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ แดงติบ

๊

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๑๐

เด็กหญิงปณิตา นิวันติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๑๑

เด็กหญิงเพียงฤทัย เจริดทรัพย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใจตา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๑๓

เด็กชายประสิทธิ

์

วนาวิเศษศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๑๔

เด็กหญิงชัญญานุช คงธอนันต์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๑๕

เด็กหญิงผ่องนภา เพียงขวัญหทัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๑๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ดีโต๊ะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๑๗

เด็กหญิงอรนภา ปวนคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๑๘

เด็กหญิงพุทธิดา พรอาณาเขต
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๑๙

เด็กหญิงรินลดา พงศ์ก้าวหน้า
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๒๐

เด็กหญิงวิรัญชนา ศรีปยะเผ่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๒๑

เด็กหญิงสุนิษา ธัญลักษณ์พนา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงแสงสุรี ศิริวรรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๒๓

เด็กหญิงอาทิตยา แหย่พะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๒๔

นางสาวไขนภา รุ่งวุฒิโรจน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๒๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ จรูญโกมล
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๒๖

นางสาวนิดา ยิงคุณจัตุรัส

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๒๗

เด็กหญิงยุพิน มโนอาชา
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงจีรนันท์ นีรนาทเดโช
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงธัญญาพร ปรีชาเดชสุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๔ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงพรรณภสา เหลืองหล้า
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๓๑

นางสาวปาริฉัตร ทิพย์โรจน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๓๒

นางสาวกนกวรรณ กันทะคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๓๓

นางสาวชนม์นิภา จันทร์ราชา
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๓๔

นางสาวสุกัญญา แก้วกัน
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๓๕

นางสาวสุวิมล กันทามา
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๓๖

นางสาวกตัญลี อินต๊ะหล่อ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๓๗

นางสาวกัลยา พงศ์ก้าวหน้า
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๓๘

นางสาวขวัญใจ หล้าเปง
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๓๙

นางสาวนันทวรรณ ผลเชวง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๔๐

นางสาว`ณัฐธิดา บุษบาไกวัล
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๔๑

นางสาวหัทยา มาโน
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๔๒

นางสาวสุนันทา คำมาเมือง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๔๓

นางสาวรัตนา นามอุษา
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๔๔

นางสาวอุบลวรรณ สิงห์บัว
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๔๕

นางสาวเจริญศรี วงศ์เวชกรรม
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๔๖

นายจักรพรรดิ

์

ใจตา
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๔๗

นายจันทร์ อาลอย
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๔๘

นางสาวกนกพร ผลชวาล
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๔๙

นางสาวชนาพร ขันแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๕๐

นางสาวทิพยมนตร์ ยะกัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๕๑

นางสาวบุญทิต นามอุษา
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๕๒

นางสาวศุภลักษณ์ พยุงกรรณิกา
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๕๓

นางสาวสายชล เต๊ะเง
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๕๔

นางสาวหนึงฤทัย

่

โกมุทผดุง
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๕๕

นายวีระยุทธ มิตรสาธิต
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๕๖

นายสุริยา ปูเบอะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๕๗

นางสาวเกศณี ดีสมปรารถนา
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๕๘

นางสาววิทยาพร ฉลาดพาสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๕๙

นางสาวสุวรรณี เชาวน์ยิงยง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๖๐

นางสาวเสาวลักษณ์ กระพังเหิร
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๖๑

นางสาววิมลสิริ วงศ์เกษตรกร
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๖๒

นางสาวจุรีย์ นัยพีโชบล
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๖๓

นางสาวดวงฤทัย จือผล
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๖๔

นางสาวจันทภา แก้วคำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๕ / ๓๖๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๖๕

นางสาวคมพันธ์ ชาตรียินดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๖๖

นางสาวสุนิสา วันเจริญใหม่
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๖๗

นางสาวแสงจันทร์ ปูใหม่
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๖๘

นายกัมปนาท รำไพวนา
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๖๙

นายชัยธวัช นาลา
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๗๐

นายชาญวิทย์ หล้าหม่น
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๗๑

นายธีรศักดิ

์

หล้าเปง
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๗๒

นายพะสิแด พยุงชงโค
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๗๓

นางสาวพรชิตา ฟาประทานไพร
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๗๔

นางสาวรุ่งนภา อำรุงสาคร
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๗๕

นายณัฐวุฒิ ปาลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๗๖

นายพงษ์สวัสดิ

์

นิศามณีรุ่งโรจน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๗๗

นางสาวชนนิกานต์ การเวกจรูญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๗๘

นางสาวธัญญา พนาคำจุน
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๗๙

เด็กหญิงธีดา ประชาพึงพา

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๘๐

นางสาวปยะมาศ ศรหยกภูษิต
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๘๑

นางสาวเพ็ญพรรณ เปรมไผทพิทักษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๘๒

นางสาวศิริบุปผา เจริญอายุวัฒ
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๘๓

นายนพรัตน์ เก่งผสานคุณ
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๘๔

นางสาวนงคราญ มิตรสาธิต
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๘๕

นางสาวพิทยาภรณ์ ศิริ
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๘๖
นางสาวเพ็ญประกาย กนกพิมล

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๘๗

นางสาวสุกัญญา พิศมัยคุณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๘๘

นางสาวสุภาพร คำนิล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๘๙

นางสาวติแล

๊

รักษาประเพณี
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๙๐

นางสาวจันทรา รัชพลธานี
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๙๑

นางสาวแปะกา ยศยิงอภิราม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๙๒

นางสาวเทาะจี ดารอย
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๙๓

นางสาวรืนฤดี

่

รีเสอร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๙๔

นางสาวลลนา ศุภรนานา
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๙๕

นางสาวจันทร์จิรา มิงขวัญศิริ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๙๖

นางสาวนวลอนงค์ กันทะเปง
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๙๗

นางทับทิม แสนเมืองมา
๐๕/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๙๘

เด็กชายเจริญรัตน์ เรืองสุริยะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๐๙๙๙๙

เด็กหญิงปรารถนา เลาย้าง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๐๐

เด็กชายสุรพงษ์ แหย่ทู
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๐๑

เด็กชายณรงศักดิ

์

ดาซอ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๐๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

จอกทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๐๓

เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ หางาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๐๔

เด็กชายเพิมพูน

่

มากพูน
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๐๕

เด็กชายธนโชค อุ่นอุดมวนา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๐๖

เด็กชายณัฐวัตร ทะคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๐๗

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ปนนา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๐๘

เด็กหญิงพุทธิดา กิจจานุกิจศิลป
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงวรรณวริน พิรามถาวร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๑๐

เด็กหญิงอังคณา เพลงเพราะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ควรอนุสร
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๑๒

เด็กหญิงศศิประภา สุรินธรรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงนันทวัน เฟองยศพินิจ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๑๔

เด็กหญิงแสงแก้ว บันเทิงคีรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๑๕

เด็กชายชูบิ พานสกุลบุตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๑๖

เด็กหญิงคีตลา ดาซอ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๑๗

เด็กชายสุรพันธ์ พะปะยอ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๑๘

เด็กชายศิริวุฒิ สร้อยแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๑๙

เด็กชายศรัญู แก้วเมือง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๒๐

เด็กหญิงอุษณี แซ่ย่าง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๒๑

เด็กหญิงอารีพร กุ่ยแฮ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๒๒

เด็กหญิงณิชมน รำไพระหง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๒๓

เด็กหญิงทิญวรรณ จ่อโพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๒๔

เด็กหญิงลอยคือ สุพอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๒๕

เด็กหญิงกาญจนา จ่อโพ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๒๖

เด็กชายณัฐพล หล้าหลวง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๒๗

เด็กหญิงสุนิสา หนึงชัชวาล

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงสิธิทธา ดาซอ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๒๙

เด็กชายพรชัย ชัยวัชรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๓๐

เด็กหญิงกันยกร อ่อนเสาร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๓๑

เด็กหญิงมาริสา เก่งไฉไล
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๓๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ เก่งไฉไล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๓๓

เด็กหญิงสายพิณ ชาตรียินดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๓๔

เด็กชายสุรชัย เก่งไฉไล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๓๕

เด็กหญิงสวัสดี บุญนพไท
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๓๖

เด็กชายสมชาย ฉลาดวุฒิกรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๓๗

เด็กชายสิทธิโชค ควรอนุสร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงเสาะลีพอ ยศยิงอภิราม

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๓๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ หล้าหลวง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๔๐

เด็กหญิงกัญญา ละพอแต
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๔๑

เด็กชายกิตตินันท์ หทัยมรกต
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๔๒

เด็กชายปยะชาติ ดิบือ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๔๓

เด็กชายโปะพอ พาริ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงลดา พะกิ

๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๔๕

เด็กหญิงอังคณา ชาแฮ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๔๖

เด็กหญิงปรียาพร พะกิ

๊

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๔๗

เด็กชายชัยชนะ อู่ทู
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๔๘

เด็กชายณัฐพล ดุษฎีใหม่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๔๙

เด็กหญิงสุภา พาเผอ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๕๐

เด็กชายยุทธนา เปะพอ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๕๑

เด็กหญิงสุทธิภรณ์ เปะพอ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๕๒

เด็กหญิงวานี มะเชอพะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๕๓

เด็กหญิงจีราพร กุจอ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงวาสนา เปะพอ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๕๕

เด็กชายพรชัย พะดิ

๊

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๕๖

เด็กชายวีรภาพ พอน่อ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๕๗

เด็กชายเบลทู พะดิ

๊

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๕๘

เด็กชายคมสันต์ เปะพอ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๕๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ ดาชอ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๖๐

เด็กชายยอดชาย มะเชอพะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๖๑

เด็กชายจิบอ พอน่อ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๖๒

เด็กชายสิงขร กุ่ยแฮ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๖๓

เด็กหญิงฝนทิพย์ ชาแฮ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตืนน้อย

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๖๔

เด็กชายรัฐกรณ์ เลาย้าง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๖๕

เด็กชายธนโชติ อุตสานอก
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๖๖

เด็กชายประทิน พนาขุนเขา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๖๗

เด็กชายวีรชาติ ชาตรียินดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๖๘

เด็กชายศุภกฤษ์ ทิพย์ทา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๖๙

เด็กชายศุภกิจ เกะนะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๗๐

เด็กหญิงนัชพร ขึมจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๗๑

เด็กหญิงรัฎดาพร ชาตรียินดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๗๒

เด็กหญิงขนิษฐา วังสมุด
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๗๓

เด็กหญิงจันทร์สุดา กุสุมาไพร
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๗๔

เด็กหญิงจิรัฐิติกาล แดลอย
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๗๕

เด็กหญิงฐรินันท์ คำใจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงฐิติพร ดาซอ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงธิดา สถิรกุลพงศ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงนิตยา สถิรสกุลพงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงมัณฑนา ไชยวงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงมัณฑณา คุณนา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ คงคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงลิชา คำโท
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงวรัชญา ธรรมชาติอำนวย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๘๔

เด็กหญิงวาสนา บุญนพไท
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๘๕

เด็กหญิงอรัญญา สถิรกุลพงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๘๖

เด็กชายทรงพล บุญมี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๘๗

เด็กชายทวีรัฐ เคารพปรัชญา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๘๘

เด็กชายพิเชษฐ์ไชย ชัยสร้างสรรค์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๘๙

เด็กชายภานุวัฒน์ วิเชียรชม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๙๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทะคำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงแก้วตา แซทู
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงจันทร์ธิดา เคารพปรัชญา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๙๓

เด็กหญิงทรวงสุดา พงศาสัตย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงพรนิภา มะเชอพะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๙๕

เด็กหญิงพิมพ์พา ชาญชนวุฒิ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๙๖

เด็กหญิงภัคจิรา วิมุดวโรดม์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๙๗

เด็กหญิงยุวดี ชาตรียินดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๙๘

เด็กหญิงวิจิตรา ดาซอ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๐๙๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ คงคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงสุนันทา ชาตรียินดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๐๑

เด็กหญิงสุภาวดี เลาย้าง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงอรวี เปะพอ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๐๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

นุ่นยวง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๐๔

เด็กชายรัชนนท์ พรมรส
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๐๕

เด็กชายศาสตร์ตรา โปธาสินธุ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๐๖

เด็กชายสุภวัทน์ หรรษาภิญโญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร แชกรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงณิชกานต์ นิศามณีรุ่งโรจน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงนฤมล พงศาสัตย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงปยะนัฐ อุ่นอุดมวนา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงพิยดา พะเลนอย
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๑๒

เด็กหญิงลัดดา ดาชอ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงวรรณษา กนิษฐ์ภิรมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ เจริญจิต
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๑๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำบง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงศุภาพร พงษ์สุวรรณ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงสาลินี หล้าหลวง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๑๘

เด็กหญิงสุพรรษา หล้าหลวง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๑๙

เด็กชายนิกร วิภาจำปา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๒๐

เด็กหญิงสุนิตรา พะซิ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๒๑

เด็กหญิงบัณฑิตา พงศาสัตย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๒๒

เด็กหญิงภูสุดา พงศาสัตย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงชีวาพร ชาตรียินดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ พาแอะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๒๕

เด็กหญิงยุวดี เฟองยศพินิจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๒๖

นายภูผา พาแอะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๒๗

เด็กหญิงอัษฎาวุธ ดาซอ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๒๘

เด็กหญิงรัญชิดา แหย่ทู
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๒๙

นายพะเซ บันเทิงคีรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๓๐

เด็กชายสิทธิโชค เลาหาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๓๑

เด็กหญิงสาวิตรี ชาตรียินดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๓๒

เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ทิพย์ทา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๓๓

เด็กชายสุภาพ เสน่ห์อนุรักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๓๔

เด็กหญิงยุภาภรณ์ เผ่าพงศ์วนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๓๕

เด็กชายบุญดี ดีชอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๓๖

เด็กชายก ิตติศักดิ

์

คำฟู
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงอรสา แก้วน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๓๘

เด็กชายกองพล อ่อนศรีชัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๓๙

เด็กชายศตวรรษ คงคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๐ / ๓๖๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๔๐

เด็กหญิงศิริพร โยธวรรณ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๔๑

นางสาวมึจะแมะ กบูรกันภัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๔๒

เด็กชายคมสัน คำก๋า
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๔๓

นายสุวิทย์ อาชาสัญจร
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๔๔

เด็กหญิงฉริยลักษณ์ อ่อนเสาร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๔๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เรือนแปง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๔๖

เด็กหญิงวิราวรรณ ยศยิงอภิราม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงดวงทิพย์ กิตติประวีณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๔๘

เด็กชายวีรภัณฑ์ ตาละ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๔๙

เด็กหญิงลาวีณ ล้อมรอบพนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๕๐

เด็กหญิงรัชนีกร มโนอาชา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๕๑

นางสาวโสรียา วุฒิศีลวัต
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๕๒

เด็กหญิงอำพรรณ นวลวงค์ขจร
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๕๓

นางสาวบูแฮ ขจรคีรีกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ มะเชอพะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๕๕

นางสาวแปะปรุ ธารแม่สองน้อย
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๕๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วิมุตโรตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๕๗

เด็กหญิงวรนุช วารียินดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๕๘

เด็กหญิงพรทิพา วารียินดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๕๙

เด็กหญิงอรณิช เลิศพันราย
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๖๐

เด็กหญิงนิศากร อำรุงธารา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๖๑

เด็กหญิงนันท์ธนา เคียงอมร
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๖๒

เด็กหญิงพฤกษา พิมานลาวัลย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๖๓

เด็กหญิงอำพรรณ นิมิตพนาลัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๖๔

เด็กชายปฎิภาน ใจสดใส
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๖๕

เด็กชายชัยพิทักษ์ นิมิตวนาลัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๖๖

เด็กชายยงยุทธ เคียงอมร
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๖๗

เด็กชายกิตติชัย ผดุงกมุท

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๖๘

เด็กหญิงอนัญพร กรัชกายภาค
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๖๙

เด็กชายธนาวุฒิ สายชลรำไพ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๗๐

เด็กชายพีรพงศ์ ปรีชาไพร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงกุลสตรี ศรีใบหนา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๗๒

เด็กชายพงษ์พันธ์ วารียินดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๗๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

สวัสดิอร่ามเรือง

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๗๔

เด็กชายวรวุฒิ กุลอารยะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๗๕

เด็กหญิงสิรินญา ภูภัพ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๗๖

เด็กหญิงดวงจันทร์ ปรีชาไพร
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๗๗

เด็กชายวัชระ นิมิตคงคา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๗๘

นายพงศธร เบญญาบุษกร
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๗๙

เด็กชายสุภัทร พนาสุขสันติ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๘๐

เด็กชายอนันต์ ภูภัพ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๘๑

เด็กชายพานทอง นิมิตบรรพต
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๘๒

นายธนู เกตุโตกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงอาภาพร ศรีใบหนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๘๔

เด็กหญิงอรวรรณ พนาสุขสันติ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๘๕

เด็กหญิงสุชาวลี สายชลจรุง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๘๖

นางสาวศศิธร ปรัชญาภูวดล
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๘๗

นางสาวอภิรดี เปรมไผทพิทักษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๘๘

เด็กชายวรเชษฐ์ ศรีใบหนา
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใบหนา วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๘๙

เด็กชายประเสริฐ ผดุงการเวก
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใบหนา วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๙๐

เด็กชายชินดนัย ศรีใบหนา
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใบหนา วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๙๑

เด็กชายพงศกร อาสาพิทักษ์ไพร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใบหนา วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดำรงชูทรัพย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใบหนา วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๙๓

เด็กหญิงสุนิสา ดำรงชูทรัพย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใบหนา วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๙๔

เด็กหญิงแพรวา เคะลวย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใบหนา วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๙๕

เด็กหญิงสุชาดา จามรจารุเดช
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๙๖

เด็กหญิงยมลพร รำไพพนม
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๙๗

เด็กหญิงสุธาศินี นลินรมณีย์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๙๘

เด็กชายธนา มาศแท้

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๑๙๙

เด็กหญิงนฤมล รำไพพนม
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๐๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไพศาลพนา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๐๑

เด็กหญิงจันจิรา ไพศาลพนา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงชลธิชา ศรีใบหนา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๐๓

เด็กหญิงอาทิตยา แดเชอร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๐๔

เด็กชายธีรเทพ นิลกำจาย
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๐๕

เด็กชายอนุสรน์ ไพรกันไพรบูลย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๐๖

เด็กชายจักรวาล ไพรกันไพรบูลย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๐๗

เด็กชายกวิน โสมเสมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๐๘

เด็กหญิงโสภา กระยาหงัน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๐๙

เด็กชายโยเส้า มาศแท้
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๑๐

เด็กชายยุรนันท์ พันลำพึง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๑๑

เด็กหญิงสุวนันท์ ไพรกันไพรบูลย์
๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๑๒

เด็กหญิงวนิดา สุภัคไพโรจน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงมานี พันลำลึก
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๑๔

เด็กชายคมชาญ เชิดชูคีรี
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๑๕

เด็กชายชุติพงธ์ พนาสุขสันติ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงจีรวรรณ เบญญาบุษกร
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๑๗

เด็กหญิงพิชชากร ไพรัชชาตินิยม
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๑๘

เด็กหญิงชมพูนุช แดเชอร์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๑๙

เด็กหญิงมัณฑิตา สวัสดิอร่ามเรือง

์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๒๐

เด็กหญิงสิริกร ชอบหัตถกรรม
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงอรปรียา ศุจิพัฒน์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๒๒

เด็กหญิงจรรยพร ศุจิพัฒน์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๒๓

เด็กชายเศรษฐวัฒน์ สวัสดิอร่ามเรือง

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๒๔

เด็กชายเอกรัตน์ อรจง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๒๕

เด็กหญิงดวงฤดี ปรีชาไพร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงสิรินาถ ชอบหัตถกรรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงทิพาพร มิตรสาธิต
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๒๘

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ศุจิพัฒน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๒๙

เด็กหญิงวณิชชา เชิดชูคีรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๓๐

เด็กหญิงสรณ์สิริ ชอบหัตถกรรม
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา วารียินดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๓๒

นางสาวปรารถนา ชอบหัตถกรรม
๒๔/๓/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๓๓

เด็กหญิงมัลลิกา สองนา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๓๔

เด็กหญิงอรวรรณ พนาสุขสันติ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ใจ พนาสุขสันติ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๓๖

เด็กชายปกรณ์ เบญญาบุษกร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๓๗

เด็กชายนิพนธ์ พนาสุสันติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๓๘

เด็กหญิงดารารัตน์ มิตรสาธิต

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๓๙

เด็กชายวรวิทย์ เงินสุขใจ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๔๐

เด็กหญิงศิริภรณ์ แก้วอ้าย
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงทิพกร บุษบาจรูญ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงธันยมัย เลิศพันราย
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๔๓

เด็กชายวรวัฒน์ เงินสุขใจ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๔๔

เด็กชายวรวุฒิ พัลลภศิริ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๔๕

เด็กหญิงรัมภา มิตรสาธิต
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๔๖

เด็กหญิงมาติกา เลิศพันราย
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๔๗

เด็กชายคเชนทร์ รำไพสิงขร
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๔๘

เด็กหญิงทิพย์มณฑา พนาลีคำจุน
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงจันทมณี ผดุงบุษบา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงธัญมน มิตรสาธิต

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๕๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จำปาผดุง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๕๒

เด็กชายดนุพล รุจิภาสอัมพร
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๕๓

เด็กหญิงชนิดา ทวีทรัพย์ใหม่
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๕๔

เด็กหญิงอังจนาพร ประชาพึงพา

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๕๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เลิศพันราย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๕๖

เด็กหญิงอัมพิกา เปรมไผทพิทักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๕๗

เด็กชายวิชาญ สุขใส
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๕๘

เด็กชายพชรพล ดีมืด
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงแพรวรรณ รำไพกระสินธุ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๖๐

เด็กชายสราวุฒิ ทาทำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๖๑

เด็กชายธวัชชัย แจ่มจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๖๒

เด็กชายธนกฤต ถาเอ้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๖๓

เด็กหญิงวลัยพรรณ กันนะคำภีระ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๖๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แดงธิยะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๖๕

เด็กชายนคร มิตตะกูล
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๖๖

เด็กชายณรงค์เดช ปูดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๖๗

เด็กชายชยากร สารเข้าคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๖๘

เด็กหญิงปยาพร ดีมืด
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงเกือกูล

้

คำหล้า
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๗๐

เด็กหญิงคณิศร สุวรรณพรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๗๑

เด็กหญิงดารินทร์ เปงคำตา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เจนเขตร์การณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๗๓

เด็กชายวรกันต์ จันทรังษี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๗๔

เด็กชายสงกรานต์ คำวัน
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๗๕

เด็กหญิงจันจิรา สายชลรำไพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๗๖

เด็กหญิงรุ้งนภา เปงหมู
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๗๗
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ลินแต้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๗๘

เด็กชายเมฆ คมชายชาญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๗๙

เด็กชายทวีพงษ์ วุฒิศิลวัต
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๘๐

เด็กชายสิทธิพร ไชยมงคล
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๘๑

เด็กหญิงตาราวตรี จอกแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๘๒

เด็กชายปยะ หล้าเหลือม

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๘๓

เด็กชายชนะศักดิ

์

ซีแฮ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๘๔

เด็กหญิงปทุมทิพย์ สิงห์คำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๘๕

เด็กหญิงไพรินทร์ เชียงราง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๘๖

เด็กหญิงอรนิช สัณฑ์วนาคีรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๘๗

เด็กชายณัฐนันท์ หม่องน่าน
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๘๘

เด็กชายนนท์นิพัทธ์ เสนากุล
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๘๙

เด็กชายพงษ์ธวัช แก้วปน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๙๐

เด็กชายยงยุทธ มูลมัง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๙๑

เด็กชายสกุลชัย คำมูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๙๒

เด็กหญิงกัญทิยา ต๋าคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๙๓

เด็กหญิงกุลธิดา ตะบิ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๙๔

เด็กหญิงชนานันท์ ใจชมชืน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๙๕

เด็กหญิงฐิตินันท์ รินแต้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๙๖

เด็กหญิงณัชชา สุรินรังษี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๙๗

เด็กหญิงธนพร สุภาใจ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๙๘

เด็กหญิงธัญวลัย สุกแดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๒๙๙

เด็กหญิงนฤมล พอเซอ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๐๐

เด็กหญิงพนิดา หล้าเสาร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๐๑

เด็กหญิงพรนภา เมืองคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๐๒

เด็กหญิงมนรดา รัชนีกรกันยา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๐๓

เด็กหญิงมยุรี ปูอ้าย
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๐๔

เด็กหญิงลักษมี ตาลี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๐๕

เด็กหญิงวรนุช ทาแผ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๐๖

เด็กหญิงวิสุชาดา ปญญามูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๐๗

เด็กหญิงศิรินทิพย์ สิทธิ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๐๘

เด็กหญิงสกุลกานต์ วงค์กันฟู
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๐๙

เด็กหญิงสุกัญญา เลาย้าง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๑๐

เด็กหญิงอรไพลิน สุวจะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงอาทิตยา เหมยฝน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๑๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภัยบุญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๑๓

เด็กชายไกรวิทย์ โนจา
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๑๔

เด็กชายจงรักษ์ แก้วอูก
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๑๕

เด็กชายชุณห์ โปธิ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๑๖

เด็กชายณัฐวัตร วิมาลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๑๗

เด็กชายธรรมนูญ แก้วคำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๑๘

เด็กชายนนทชัย ยิงละออ

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๑๙

เด็กชายภานุภักดิ

์

หน่อยเอ้
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๒๐

เด็กชายภูวรินทร์ เม็ดโท
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วีระ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๒๒

เด็กหญิงกรวรรณ งามลำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สิงห์คำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงเกวลิน แก้วตา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงคณิศร ปวกพรมมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๒๖

เด็กหญิงจิตลดา กังผอ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงจิรัญญา คะปานา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงจิรัฐ จันทร์สุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา อุดธิ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงนิชานันท์ แสงสนิทโชค
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงวาสนา คำปาต๋า
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๓๒

เด็กหญิงสาลิณี แก้วเทพ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๓๓

เด็กหญิงสุนิสา ชัยชินวงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๓๔

เด็กหญิงสุภานันท์ ปาระหมู่
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๓๕

เด็กหญิงสุภาวรรณ เชวงผล
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงอวัสดา กิตติฟู
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๓๗

เด็กชายกฤษณพงษ์ คำหลู่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๓๘

เด็กชายจักรกฤต อุ่นยาว
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๓๙

เด็กชายจักรดุลย์ หมูคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๔๐

เด็กชายชัยยาวัฒน์ ยวงสุวรรณ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๔๑

เด็กชายชุมพล ก้อนซาว
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๔๒

เด็กชายโชคทวี โปธา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๔๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ปาปน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๔๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ฟูตัน

๋

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๔๕

เด็กหญิงกฤษณา กระสินธุ์ไพศาล
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๔๖

เด็กหญิงกุลธิดา สุรินทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงฉันทยา บวรสิกขการ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงชนนิกานต์ สิทธิ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงชนิกา มือแป
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๕๐

เด็กหญิงทานตะวัน ปาทะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงนัฐกานต์ รัตนอาชากุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงนิตยา บุปผาสายชล
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงบุญสิตา ธรรมสอน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๕๔

เด็กหญิงปณิดา ถาหล้า
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงปรารถนา พึงอาศัย

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงปนเพชร เลาว้าง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๕๗

เด็กหญิงพิยดา ใจคำปน
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา อินแก้ว

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๕๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กันทะแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงเมธาพร ภัทรรังสรรค์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๖๑

เด็กหญิงศศิกุล มุกทวีกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๖๒

เด็กหญิงศศิธร จันทร์อิฐ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ กันทะลือ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๖๔

เด็กชายทศพร หาวิทย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๖๕

เด็กชายธนิสร พรหมทัส
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๖๖

เด็กชายปยะณัฐ เกิดเปง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๖๗

เด็กชายเมธัส คุ้มครอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๖๘

เด็กชายอภินัทธ์ ลาพิงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๖๙

เด็กหญิงชลธิชา มาลี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๗๐

เด็กหญิงณัฐชา ทนุโวหาร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๗๑

เด็กหญิงมณฑิณี มาธุสรสวรรค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๗๒

เด็กหญิงลัคนาวรรณ กันนิกา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๗๓

เด็กหญิงวิภาวดี จันโท

๋

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงสิริญญา จินาคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๗๕

เด็กหญิงธนพร จินาวงศ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๗๖

เด็กหญิงนันทพร บุญโรจน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๗๗

เด็กชายณัฐนันท์ วรรณทัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงอัญชนา ปูสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๗๙

เด็กชายอภิชน การเกษ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๘๐

เด็กหญิงบุษบงค์ สุขถา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงปวรรัตน์ คำโพธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ สมคำดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๘๓

เด็กชายศิรวัฒน์ จันมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๘๔

เด็กชายนัทธพงค์ วงค์ษา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๘๕

เด็กชายมนัส แสนเมืองมา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๘๖

เด็กชายคณินทร์ เมืองมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๘๗

เด็กชายวิเชียร คิวสา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๘๘

เด็กชายธิติรัตน์ ตาสา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๘๙

เด็กชายภูวนัย แสนเมืองมา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๙๐

เด็กหญิงภัทรภรณ์ แสนเมืองมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงนภาพร ขาวจันทร์ตา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๙๒

เด็กหญิงกัลยา แสนเมืองมา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๙๓

เด็กหญิงชีวาพร ปุดคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงพรทิพย์ บุญมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงสุพรษา หล้าจู
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๙๖

เด็กหญิงเจนจิรา แสนเมืองมา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๙๗

เด็กหญิงผไทมาศ ขาวจันทร์ตา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ เขียวสา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๓๙๙

เด็กหญิงกาญจนี หล้าจู
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๐๐

เด็กหญิงชลดา แสนเมืองมา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๐๑

เด็กหญิงรัชนีวรรณ วงค์ษา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๐๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ มิทราย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๐๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขาวจันทร์ตา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๐๔

เด็กชายกิติศักดิ

์

หล้าจู
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๐๕

เด็กชายจักรพงษ์ เมืองมา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๐๖

เด็กชายอนุเทพ จานะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๐๗

เด็กชายพศิน เมืองมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๐๘

เด็กชายพีรพัฒน์ หล้าจู
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๐๙

เด็กชายอานุภาพ ตุ้ยเตียม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๑๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ แสนเมืองมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๑๑

เด็กชายชาญชิด จารนะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๑๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสนเมืองมา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๑๓

เด็กหญิงฉัตรตะวัน ตาสา
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๑๔

เด็กหญิงมะลิวรรณ วงศ์ษา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร หล้าเต็น
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๑๖

เด็กหญิงอรไพริน แสนเมืองมา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๑๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันมา
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๑๘

เด็กหญิงนำข้าว หล้าจู
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๑๙

เด็กชายธราดล กุณามี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๘ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๒๐

เด็กชายเกียรติกานต์ ใจทนันท์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๒๑

เด็กชายภาราดร ขาวจันทร์ตา
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๒๒

เด็กชายปยวัฒน์ วงษา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๒๓

เด็กหญิงรสริน วงค์ษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๒๔

เด็กหญิงอัมพิกา จันมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๒๕

เด็กหญิงสุพัตรา คำมาเกียง

๋

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๒๖

เด็กหญิงอภิรญา สุรินต๊ะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๒๗

นายศรัณย์ นำมะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๒๘

เด็กชายนิกร สามแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฟอน วัดนาฟอน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๒๙

เด็กชายพีรพล เจอสา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๓๐

เด็กชายนิพิฐ จันทร์แดง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๓๑

เด็กชายธนกร วงศ์พระบุตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๓๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ปานันท์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำมาเกียง

๋

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๓๔

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

นุวัตดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๓๕

เด็กชายธนดล มูลตุ่น
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๓๖

เด็กหญิงอาทิตยา ตาหวัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๓๗

เด็กหญิงศศิพร คีรีมาศไพศาล
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ตาสา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๓๙

เด็กหญิงเอือมบุญ

้

แสนวงศ์มา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๔๐

เด็กหญิงขวัญจิรา มาลี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๔๑

เด็กหญิงนงนภา ดาวเรืองสุดสวย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงศิริพรรณ แสนเมืองมา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงกัญจนพร ดาวเรืองสุดสวย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงธัญชนก สมคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๔๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ปญญาเลิศ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๔๖

เด็กหญิงหฤทัย มาลุน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๔๗

เด็กหญิงรจนา สุรเกียรติสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๔๘

เด็กหญิงเยาวดี พิศาลวนาลัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงธารทิพย์ ชีวส่งสมบัติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๕๐

เด็กชายชัยดี หน่อยเชอ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๕๑

เด็กชายวิษนุ คำมูล
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๕๒

เด็กชายกิตติเดช สะทู
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๕๓

เด็กหญิงดาราพร จินดาดุจสายชล
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๕๔

เด็กหญิงสิราวรรณ พะแนะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๙ / ๓๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงฉวีวรรณ อุ่นใจจม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๕๖

เด็กชายธนวิชญ์ มโนวรรณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๕๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ทองเจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๕๘

เด็กชายชนะชัย ปวนลอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๕๙

เด็กชายชุติวัฒ ใจ๋ยู้
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๖๐

เด็กชายวรวุฒิ วนาลีไพศาล

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๖๑

เด็กชายวิชากร หล้าเผือก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๖๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรัทธาสายชล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงมัญฑิตา จูแวน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๖๔

เด็กหญิงมุกวรินทร์ แง่มจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๖๕

เด็กหญิงสุดาดวง ไกรทองศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๖๖

เด็กชายวชิระ กิจสกุลตระการ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๖๗

นายพรเทพ คงความโชคดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๖๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ธำรงวนาลัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๖๙

เด็กชายธรรมนูญ ดาเก
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๗๐

เด็กชายณัฐพล สะอิ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๗๑

เด็กหญิงนาตยาพร บงกชศรีจินดา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ มโนวรรณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนวงศ์มา
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๗๔

เด็กหญิงรักษณาลี มูลตุ่น
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๗๕

เด็กหญิงสุรภา พนาอัมพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๗๖

เด็กหญิงสุมิตรตา จำปศรีโสภา
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๗๗

เด็กหญิงดาราไล มหาวัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๗๘

เด็กหญิงกนกพร
กัลยาณะประพฤติ ๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๗๙

เด็กชายภูวดล ทาหล้า
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๘๐

เด็กชายพัทยา แง่มจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๘๑

เด็กหญิงเกวลิน เถิมปน

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๘๒

เด็กหญิงศวิตา เล้าคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๘๓

เด็กหญิงพิมพิกา ทาลึ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๘๔

เด็กหญิงปยวรรณ จันทะอินทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๘๕

เด็กชายนันทวัฒน์ สุนันตา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๘๖

เด็กหญิงสิริยากร ตุ้ยเตียม
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๘๗

เด็กหญิงศุภกร เมืองมา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๘๘

เด็กหญิงชฎารัตน์ ทองสุ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๘๙

เด็กหญิงญานิศา ทาลึ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๐ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๙๐

เด็กหญิงสุนิสา แง่มจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปะละมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๙๒

เด็กหญิงนภัสสร รักมีศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๙๓

เด็กชายอรุชา คำนาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๙๔

เด็กหญิงสุภัททา คงทรัพย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๙๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขุนแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๙๖

เด็กหญิงจารวี เกียรติธนพงศ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๙๗

เด็กชายณัฐพล สุภา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๙๘

เด็กชายกิตติพงษ์ สุภา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๔๙๙

เด็กชายไกรวิทย์ ปนติบ

๊

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๐๐

เด็กชายตรีวิทย์ ปนติบ

๊

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๐๑

เด็กชายทศพร ปนติบ

๊

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๐๒

เด็กชายนนทิวัฒน์ กาวี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๐๓

เด็กชายนันทิภาคย์ บุญทา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๐๔

เด็กหญิงจิตรานุช สิงห์กันทา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๐๕

เด็กหญิงณัฐชยา โปธิมอย
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๐๖

เด็กหญิงณัฐวิภา สุภา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๐๗

เด็กหญิงนรีนุช ปนติบ

๊

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๐๘

เด็กหญิงพรชิตา ใจเมืองยอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๐๙

เด็กหญิงสาธิดา สุภา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๑๐

เด็กหญิงสาธิตา สุภา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๑๑

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ ตุ้ยเตียม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๑๒

เด็กชายอภิสิทธ์ สุวรรณโชติ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๑๓

เด็กหญิงกัลยากร
หยกลาภนำเจริญ ๐๕/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบ้านขุน

บ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๑๔

เด็กหญิงกัญญาณี โชคพาสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบ้านขุน

บ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๑๕

เด็กหญิงจารุณี ณรงค์คำดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบ้านขุน

บ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๑๖

เด็กหญิงธีร์สุดา ยลสุบรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบ้านขุน

บ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๑๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ รุ่งพรเพชร
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบ้านขุน

บ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๑๘

เด็กชายพนธกร บุญมี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบ้านขุน

บ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๑๙

เด็กชายวัฒนา ดอยเจดีย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบ้านขุน

บ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๒๐

เด็กชายศุภชัย พัชนีกรกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบ้านขุน

บ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๒๑

เด็กหญิงวรัญญา หยกสถาพรกุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบ้านขุน

บ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๒๒

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ มรดกธีรภาพ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบ้านขุน

บ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๒๓

เด็กชายจิรภัทร ดีตา
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๒๔

เด็กชายญาณกร ขุนแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๒๕

เด็กชายสิทธินนท์ คนเทียง

่

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๒๖

เด็กชายธีรเดช จันต๊ะอินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๒๗

เด็กชายสกุลวัฒน์ คำมูล
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๒๘

เด็กชายนฤสรณ์ แก้วซ้อน
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๒๙

เด็กชายธงชัย ลุงอา
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๓๐

เด็กชายขวัญชัย จูแวน
๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๓๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันต๊ะอินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงธมนวรรณ คำมูล
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๓๓

เด็กชายแสงเมือง ลุงริง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๓๔

เด็กชายไชยพศ โดดทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๓๕

เด็กชายศุภกฤต โดดทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๓๖

เด็กชายฐิติกุล บุญปน
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๓๗

เด็กชายปกรณ์ สิริใจ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๓๘

เด็กหญิงมาริสา นารี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๓๙

เด็กหญิงอิสริยา มาลัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๔๐

เด็กหญิงรักษิณา ต๊ะสู้
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๔๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ ใจตุ้ย
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๔๒

เด็กหญิงกาญจนา สร้อยฟา
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๔๓

เด็กหญิงเกวลิน สร้อยฟา
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๔๔

เด็กหญิงปานวัฒน์ นำสม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๔๕

เด็กหญิงสิริวิมล สร้อยฟา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๔๖

เด็กหญิงวริศรา มุยคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๔๗

เด็กหญิงจันทกานต์ นามสม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๔๘

เด็กหญิงปาลิตา นำสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๔๙

เด็กชายปยะวัฒน์ ประเสริฐศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๕๐

เด็กชายวิภาส อินทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๕๑

เด็กชายกันตพงษ์ สร้อยฟา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๕๒

เด็กชายชลธี สร้อยฟา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๕๓

เด็กชายณัฐพล ต๊ะสู้
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๕๔

เด็กชายธนกร สิงห์บัว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๕๕

เด็กชายเอกลักษณ์ อินทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๕๖

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สิงห์บัว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๕๗

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ต๊ะสู้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๕๘

เด็กหญิงสุรดา วนาลัยโสภา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอกแดง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๕๙

เด็กชายกิตติภพ บงกชผ่องอำไพ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอกแดง วัดบ้านขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๖๐

เด็กชายวรวุฒิ คีรีสุขเกษม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอกแดง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๖๑

เด็กหญิงสุนิชา พันธ์เกียรติ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอกแดง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๖๒

เด็กหญิงกุลนารี จันแก้ว

๋

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๖๓

เด็กหญิงช่อเอือง

้

เจินยุหะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๖๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พิคาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๖๕

เด็กหญิงชาลิสา เสะโพ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๖๖

เด็กหญิงศุภวรรณ บุงจี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๖๗

เด็กหญิงจันทกานต์ คำจุนสิงขร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๖๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปูหล้า
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๖๙

เด็กชายณัฐนนท์ ปูมองผอ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๗๐

เด็กชายสันติภาพ ภูรินันทพร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๗๑

เด็กหญิงเรณุกา อมรใฝไพรัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๗๒

เด็กหญิงวิภาวี ปูเงิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๗๓

เด็กชายกฤษตเมธ คอข่า
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๗๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จากุย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๗๕

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ปูสุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๗๖

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ แก้วประกายงาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๗๗

เด็กหญิงทิพานัน สายชลคำจุน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๗๘

เด็กหญิงวริษฐา บุปผาศรีกนก
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๗๙

เด็กหญิงอริสรา ไพศาลมณีโชติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๘๐

เด็กหญิงกชนันท์ ปูแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๘๑

เด็กชายลือชัย รวมแดนทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงจรัญญา ปูดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๘๓

เด็กหญิงมณีนุช ปูเงิน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๘๔

เด็กชายพัชระพงษ์ เครือฟาพิลาส
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๘๕

เด็กหญิงอุพาพร ไวนุ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๘๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เขาไกรลาศ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๘๗

เด็กชายธนากร จากุย
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๘๘

เด็กหญิงนันทนา บุปผาวนา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๘๙

เด็กหญิงวรนุช ปูขาว
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๙๐

เด็กหญิงวันใส สายชลคำจุน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๙๑

นายกนกพล นาดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๙๒

เด็กชายณัชพล ปูกุละ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๙๓

เด็กชายกิติชัย ปูรู
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๙๔

เด็กชายศิวกร กรือสอ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๙๕

เด็กหญิงจริยาพร แซผอ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๙๖

เด็กชายจักรชัย ลี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๙๗

เด็กชายชัยวัฒน์ กลือผ้อ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๙๘

เด็กชายณัฐพล สุมิ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๕๙๙

เด็กหญิงดาราวดี พร้อมรักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๐๐

เด็กชายบุญธรรม สุจิตพงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๐๑

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

เกษมศรีคีรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๐๒

เด็กชายพงษ์เทพ เงินดอก
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๐๓

เด็กชายภาสกร ปูเปง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๐๔

เด็กหญิงมันทนา วันทา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๐๕

เด็กหญิงวิรดา ปูติบ

๊

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๐๖

เด็กชายศักดิชัย

์

ดีคำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๐๗

เด็กหญิงอมรรุจี ศานติสุขคีรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๐๘

เด็กชายอาเบน ปูล้อยคำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๐๙

เด็กชายเอกชัย กมุทผล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๑๐

เด็กหญิงเรนุกา มานะสกุลพงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๑๑

เด็กชายชูเกียรติ ปูขาว
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ ปูทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๑๓

เด็กชายสุชัยวัฒน์ ปูผัด
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๑๔

เด็กชายวุฒิชัย ขอพรปฐพี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๑๕

เด็กชายเดวิด คำสา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๑๖

เด็กชายปองพล คำสา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๑๗

เด็กชายรักตกันตท์ เสาคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๑๘

เด็กชายปยพงษ์ ทวีชาญไชย
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๑๙

เด็กชายวราวุฒิ ศานติคีรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๒๐

เด็กหญิงปยะธิดา ปูดอก
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๒๑

เด็กหญิงนิจฉรา ยอระกี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๒๒

เด็กชายกิตติพงค์ ปูลอย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๒๓

เด็กชายวริทธินันท์

์

สุจิตพงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๒๔

เด็กชายภาสกร ปูลอย
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๒๕

เด็กหญิงพรไพลิน ปูเหล็ก
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๒๖

เด็กหญิงปทมา คำจุนวนา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๒๗

เด็กหญิงศิศุกาล ปูหล้า
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๒๘

เด็กหญิงชุติมน คีรีธาดาสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๒๙

เด็กชายฉันทวัฒน์ บุษบาผ่องอำไพ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๔ / ๓๖๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๓๐

เด็กชายวิทศักดิ

์

สาครอัมพร
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๓๑

เด็กหญิงรินรดา ปูผัด
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๓๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

มาลีศรีธารา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๓๓

เด็กหญิงนิภาดา สามจี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๓๔

เด็กชายภราดร มาลีศรีจินดา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๓๕

เด็กชายจิตรภาณุ จอดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๓๖

เด็กชายณาณพัฒน์ คำดา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๓๗

เด็กหญิงอภิรดี ศรีไสวคีรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๓๘

เด็กหญิงงามศิริ คำสุข
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๓๙

เด็กหญิงฟาใส ปดทัง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๔๐

เด็กหญิงวรนุช กางแส
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๔๑

เด็กหญิงอภิสรา ปูติบ

๊

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๔๒

เด็กหญิงณิชานันท์ ปูเฮือง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๔๓

เด็กหญิงเกศินี ปูหล้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๔๔

เด็กหญิงทัศนีย์ จอวา
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่อมลอง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๔๕

เด็กหญิงนิภาพร ธาราอัมพร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมลอง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๔๖

นายประยุทธ ศรีศักดิอุดมชัย

์

๑๘/๐๕/๒๕๓๕
โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๔๗

นายศุภชาติ ขมหวาน
๑๕/๗/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๔๘

นางสาวอาภรณ์ สง่าวงศ์รัตนมาศ
๐๒/๐๑/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๔๙

เด็กชายเจษฎา แซ่ซ้ง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๕๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เลาวือ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๕๑

เด็กหญิงชรดา อภิสันต์พลังกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๕๒

เด็กหญิงธันยา ศรัทธาฤทัยกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๕๓

เด็กหญิงสุวนันท์ แซ่ซ้ง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๕๔

เด็กชายฉัตรสุดา เคอมู
๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๕๕

เด็กชายณัฐวัชร ธนวัฒน์เมธากุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๕๖

เด็กชายธนพล หว่างปอ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๕๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

แซ่โซ้ง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๕๘

เด็กหญิงอาทิตยา
ประทีปพงศ์อรัญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๕๙

นางสาวไพรินทร์ มณีวรรณ
๑๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๖๐

นายนพดล แซ่ซ้ง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่ย้าง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๖๒

นางสาวจุนารี โอภาสเมฆี
๑๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๖๓

นางสาวชีวภรณ์ อาภาธิติรัตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๖๔

นางสาวธิดารัตน์ สุภาพวรนาถ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๕ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๖๕

นางสาวเยาวศรี คีรีรังสี
๑๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๖๖

นางสาวสุพัตรา สันนิธิรัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๖๗

นางสาวฉราพร วิทยาปราโมทย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๖๘

นางสาวชัญญานุช ไพรสิทธิฤทธฺ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๖๙

นายยุทธภัณฑ์ พนาเกรียงไกร
๒๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๗๐

นางสาวรุ่งนภา กัลยางามเลิศ
๒๘/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๗๑

นางสาววรรัตน์ เอนกทวีทรัพย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๗๒

นางสาวสุดารัตน์ กะพอ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๗๓

นางสาวสุรีย์ เจริญไพรวารี
๑๕/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๗๔

นายกานต์ พรหมพรสกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๗๕

นายทศพล คุณธรรม
๑๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๗๖

นายเทเทศ ชาติตระกูลคีรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๗๗

นายนนทกร คีรีกาญจน์สกุล
๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๗๘

นายนิเวศน์ วรกานต์ชนดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๗๙

นางสาวดารุณี อริยภูมิสวรรค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๘๐

นางสาวพรพุธ เจริญไพรวารี
๑๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๘๑

นางสาวพลอยพรรณ แสนใส
๑๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๘๒

นางสาววาริณี จตุพรทวีเดช
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๘๓

นางสาววิไลพร กล้าณรงค์เชาว์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๘๔

นางสาวสุธิดา คณาพรรณคีรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๘๕

นางสาวทิฆัมพร ปยศักดิเมธากุล

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๘๖

นายสมศักดิ

์

วิชัยบรรเจิด
๒๒/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๘๗

นายจีระศักดิ

์

คุณนิธิกรกุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๘๘

นายศีริพงศ์ สืบสันติพงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๘๙

นางสาวนุสรา สีว้าง
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๙๐

นางสาวขวัญฤทัย ยอดคีรีชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๙๑

เด็กชายปนันท์ ปากู่
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๙๒

เด็กชายอนุศิลป เมธาทัศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๙๓

เด็กชายธนากร เพลงพันทิศ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๙๔

เด็กชายสมชาย ลุงจาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงปาณิตา รัตนบุญทวี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงแสงดาว ปานแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๙๗

เด็กชายหลู่ กอย่า
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๙๘

เด็กหญิงนวล ลุงคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๖๙๙

เด็กหญิงวนัสนันท์ สมรภูมิ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๖ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๐๐

เด็กชายหลาวเปง มีสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๐๑

เด็กหญิงแสงเงิน มีสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๐๒

เด็กชายสาม ลุงแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๐๓

เด็กหญิงยอดหญิง -
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๐๔

เด็กหญิงอารยา แสงคำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๐๕

เด็กหญิงคำหลู่ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๐๖

เด็กชายนัทธมน เงินดอก
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๐๗

เด็กชายธนธรณ์ อุ่นเรือน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๐๘

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์ศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๐๙

เด็กชายมิก ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๑๐

เด็กชายธเนศร์ อินต๊ะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๑๑

เด็กชายปรากร คำแดง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๑๒

เด็กชายเกริกพล คำปน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๑๓

เด็กชายคำพิโล ลุงช่วย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๑๔

เด็กหญิงนิษฐา สวิหนิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๑๕

เด็กหญิงศุภานันท์ แม่นเมือง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๑๖

เด็กหญิงอภิชญา แก้วสมวาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๑๗

เด็กชายเอก งัวผะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๑๘

เด็กหญิงชนิดาภา ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๑๙

เด็กหญิงกชกร ลุงทอน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๒๐

เด็กหญิงสมพร พงศธร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๒๑

เด็กหญิงพรนภัส จันทร์หอม
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๒๒

เด็กชายสิรวิชญ์ คชเชนทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๒๓

เด็กหญิงเอหลู่ คำปาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๒๔

เด็กหญิงรักษา ตาอ่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๒๕

เด็กชายไชยวัฒน์ กะผอ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๒๖

เด็กชายปวิตร โนรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๒๗

เด็กหญิงนุชฉราพร มะอ่อง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๒๘

เด็กหญิงนุ้ย บุญลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๒๙

เด็กหญิงพรทิพย์ เลิศดำเนิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๓๐

เด็กหญิงมลิวัลย์ พรพนาธาร
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๓๑

เด็กหญิงรจนา แซ่วะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๓๒

เด็กหญิงวรัญญา ยังยืนปยรัตน์

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๓๓

เด็กหญิงสิริกานต์ แซ่เฒ่า
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงสุมิตรา คำอีดอ้อย
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๓๕

เด็กหญิงอรนันท์ แสงสรทวีศักดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๓๖

เด็กหญิงอัมพร คุณานาถอัปสร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๓๗

เด็กชายกรีพงษ์ ดวงคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๓๘

เด็กชายชัยสิทธิ

์

แซ่ย่าง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๓๙

เด็กชายธิติวุฒิ นายออ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๔๐

เด็กชายณัฐพงศ์ จินดาพนม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๔๑

เด็กชายทองสุข ยอดยิงหทัยกุล

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๔๒

เด็กชายเทพาทิป พนาสุขสันติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๔๓

เด็กชายประวิทย์ คำภิละ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๔๔

เด็กชายพีระภัทร์ นาโนพรหม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๔๕

เด็กชายภูมรินทร์ เนาพนาวัลย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๔๖

เด็กชายศํกดิชัย

์

มีนา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๔๗

เด็กชายอนุรักษ์ พนาสุขสันติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๔๘

เด็กหญิงณัทภัค จ่าม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๔๙

เด็กหญิงนิดา ส่วยอ่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๕๐

เด็กหญิงปรินทร อรจง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๕๑

เด็กหญิงพัชราภา ฐานเหล็ก
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๕๒

เด็กหญิงพิมพ์พา แซ่เถ้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๕๓

เด็กหญิงรัตติกาล แก้วจุมปู
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๕๔

เด็กหญิงวิภา แซ่ลี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๕๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อาสุ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงอาภรณ์ มงคลเลิศนภา
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๕๗

เด็กหญิงวารุณี แซ่เห่อ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๕๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ อินนวน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๕๙

เด็กชายไตรพงษ์ กมลพิราม
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๖๐

เด็กหญิงณภัสร จันมี
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๖๑

นางสาวเสาวลักษณ์ เผ่ากตเวที
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๖๒

นายธีรพงษ์
เจริญตามปญญา

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๖๓

นายภานุพงศ์ พัฒนชูสกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๖๔

นางสาวเจนจิรา มานะสกุลพงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๖๕

นางสาวณัฐริกา มณีบุษบา
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๖๖

นางสาวทิวาพร แก้วงามเลิศ
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๖๗

นางสาวพัชราภา คีรีสถาวร
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๖๘

นางสาวภัทรดา ระพีเจิดสวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๖๙

นางสาวศุกร์ใจ มณีเลิศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๗๐

เด็กหญิงจุฑามาศ กิจเจริญชัยกูล
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๗๑

นางสาวนลพรรณ รู้จำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๗๒

นางสาวพัชรา ลักษณลาภ
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๗๓

นายธนธรณ์ แซ่โซ้ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๗๔

นางสาวกันติชา รัตนพนาสิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๗๕

นางสาวชลธิชา รอดจักเข็ญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๗๖

นางสาวอรวัสสา อัศววรการ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๗๗

นางสาวกันดา สิริปราศรัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๗๘

นางสาวชลลดา ใจมาคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๗๙

นางสาวพรรณี ปูเงิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๘๐

นางสาวสุรีพร คุณธีระสกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๘๑

นายสิทธิชัย ธาราคำชู
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๘๒

นางสาวกาญจนา มนต์มนัสชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๘๓

นางสาวเบญญา ชืนจิตทวีศักดิ

่ ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๘๔

นางสาววนิดา เบญญาบุษกร
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๘๕

นางสาวศรีวรรณ สวรรค์ทุ่งแก
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๘๖

เด็กหญิงปวีณ์กร ธรรมวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๘๗

เด็กชายกฤษณพล คำขัติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๘๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทรานาค
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๘๙

เด็กหญิงบุษยมาศ สัตย์ธรรม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๙๐

เด็กหญิงอภิญญา ไชยน้อย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๙๑

เด็กหญิงชนิสรา ดวงปน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๙๒

เด็กหญิงอรจิรา แสนปญญา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๙๓

เด็กหญิงอัญทิชา ธิปวน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๙๔

เด็กชายภากร ดูแสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๙๕

เด็กชายสันชณัฐ คำภิละ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๙๖

เด็กชายนิรุช กะโพ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๙๗

เด็กหญิงโชติกา สว่าง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๙๘

เด็กหญิงกนิษฐา ทับธานี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๗๙๙

เด็กหญิงภาณุมาศ ธนะสาร
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๐๐

เด็กหญิงปทมพร จอมแปง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๐๑

เด็กหญิงภิญญดา ชูภิรมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๐๒

เด็กชายธนพงษ์ เทิดเธียร
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๐๓

เด็กหญิงสุรยาพร จะแนะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๐๔

เด็กชายณัฐชยา ยอดเงิน
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๙ / ๓๖๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๐๕

เด็กชายพิสิฐพงศ์ กองแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๐๖

เด็กหญิงสายฝน เนืองวงค์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๐๗
เด็กชายกฤษติญากรณ์

ธนะสาร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๐๘

เด็กชายสุรพงค์ ไชยกุฉิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๐๙

เด็กหญิงปกิตตา นาวิเคาะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๑๐

เด็กหญิงวิรากร มหาวรรณ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๑๑

เด็กชายภูวดล วิกัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๑๒

เด็กชายรัชชานนท์ ชุ่มมาลี
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๑๓

เด็กชายจิรวิชญ์ ปงทวัง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๑๔

เด็กชายชัยกร ชัยมงคล
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๑๕

เด็กชายณัฐภูมิ ปญญาเทียง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๑๖

เด็กชายณัฐวัตร ทิศยานะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดู่วิทยา วัดแม่แพง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๑๗

เด็กชายภาณุวิชญ์ เกิดกล้า
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดู่วิทยา วัดแม่แพง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๑๘

เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์ทิพย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประดู่วิทยา วัดแม่แพง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๑๙

เด็กหญิงพรไพลิน แสงกาคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประดู่วิทยา วัดแม่แพง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๒๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พอสอน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประดู่วิทยา วัดแม่แพง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๒๑

เด็กหญิงอรรัมภา ชุมภู
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดู่วิทยา วัดแม่แพง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๒๒
เด็กหญิงศิริประภากร

วงษ์จันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดู่วิทยา วัดแม่แพง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๒๓

เด็กหญิงณิชาภัทร์ สุคำภิรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดู่วิทยา วัดแม่แพง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงกม ลุงต๋า
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่วิทยา วัดแม่แพง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๒๕

เด็กหญิงกรกนก จันต๊ะซาว
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประดู่วิทยา วัดแม่แพง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๒๖

เด็กชายณัฐนนท์ กันทาดง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประดู่วิทยา วัดแม่แพง  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๒๗

เด็กชายโรจนฤทธิ

์

สุขผล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๒๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ผิดชอบ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๒๙

เด็กชายขัตติยะ มูประสิทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๓๐

เด็กชายธีรภัทร โปเบะ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๓๑

เด็กชายสิทธิพงศ์ สันธิ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๓๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศิริพรรณาพิรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๓๓

เด็กหญิงสุพิชญา บัวแดง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๓๔

เด็กหญิงพิมชนก ทาเปง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๓๕

เด็กหญิงรชดา ตือเพา

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๓๖

เด็กหญิงนำฝน -
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงทิพวรรณ ลุงอ่อง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงวิชญาดา สนธิ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงวริศรา ลุงจาย
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๐ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๔๐

เด็กหญิงธัญวรัตน์ แก้วคำมา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๔๑

เด็กหญิงชญาณ์พิมพ์ ฤทธิญานันท์

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงอาจารีย์ จะนะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๔๓

เด็กหญิงปญณพร ไม่มีชือสกุล

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ ประสพ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๔๕

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สิงห์แก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๔๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศิริวรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๔๗

เด็กหญิงมัณฑนา คุณยศยิง

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๔๘

เด็กหญิงหมวยผ่อง จะนะ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๔๙

เด็กหญิงรัตติกาล โปทาดับ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๕๐

เด็กหญิงพัชรี บงกชศรีจินดา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๕๑

เด็กหญิงวรรณิกา ดงผัด
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๕๒

เด็กหญิงพัชญาภา วีระกิตย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๕๓

เด็กหญิงศุภัคษา ศรีดอนช้าง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๕๔

เด็กหญิงแสงเดือน ลุงยุ้ย
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๕๕

เด็กหญิงเนาวรัตน์ ไชโย
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๕๖

เด็กชายเดชาธร สุวรรณ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๕๗

เด็กหญิงวรกร บูรณะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๕๘

เด็กหญิงธารา สุรารักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๕๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ มณีศักดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๖๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา ปนตา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๖๑

เด็กหญิงจันหอม ยอดใส
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๖๒

เด็กหญิงมัลลิกา สีมา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๖๓

เด็กหญิงจิรภิญญา อินต๊ะ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๖๔

เด็กหญิงศศิกาญจน์ สุขหนุน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๖๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อุ่นคำ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๖๖

เด็กหญิงชญานิน เทศชมพู
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๖๗

เด็กหญิงลลิตา ขีรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๖๘

เด็กหญิงกมลชนก กันธะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๖๙

เด็กหญิงเขสรา เลเซอร์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงชัญญาภรณ์ คำตึก
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงธนัสถา หวานจิตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๗๒

เด็กหญิงกิตติมา เนตรคุณ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๗๓

เด็กหญิงเมลิสา ธรรมขันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๗๔

เด็กหญิงสุทธิดา แสงอภิศรา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๗๕

เด็กชายกันทร แก้วยศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๗๖

เด็กหญิงปาริดา คำพีระ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๗๗

เด็กหญิงชัญญา ลุงนันต๋า
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๗๘

เด็กหญิงสุกัญญา กิจขยัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๗๙

เด็กชายพาที อินต๊ะเสา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๘๐

เด็กชายพนธกร แซ่ย่าง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๘๑

เด็กชายเกษม ลุงหลิง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๘๒

เด็กหญิงรัตนา ลุงนะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๘๓

เด็กหญิงวราพร ชัยปง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๘๔

เด็กชายสุกนต์ธี วงศ์มูล
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๘๕

เด็กหญิงจันทนา ใจวัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๘๖

เด็กชายภูเบศร์ สมารังคะสุต
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๘๗

เด็กชายศิวกร ปอไว
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๘๘

เด็กชายธาราทิพย์ จาจำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๘๙

เด็กหญิงอิสญา เมธา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๙๐

เด็กหญิงวชิรา พ้องเสียง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๙๑

เด็กหญิงธนารีย์ จะชา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๙๒

เด็กชายจิตรัฐฎา สุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๙๓

เด็กชายธนกร กุลอัครวินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๙๔

เด็กชายสิทธิกร เศรษฐนันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๙๕

เด็กหญิงคณิธสร กวงแหวน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๙๖

เด็กหญิงไปรย์ญา พรหมมินราช
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๙๗

เด็กหญิงมาริษา อินสาน
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๙๘

เด็กหญิงเสาร์ แสงเมือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๘๙๙

เด็กหญิงปภัสรา ปญญาเมือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๐๐

เด็กหญิงกานติมา วงษ์ภักดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๐๑

เด็กชายแก้ว ทุนละ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๐๒

เด็กชายยอดกร แสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๐๓

เด็กชายกฤติมา กันยา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๐๔
เด็กหญิงศิรินญารัตน์ อ่องละออ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๐๕

เด็กหญิงพิมดารา หอชม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๐๖

เด็กหญิงธัญรัตน์ ค้อกำพล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๐๗

เด็กหญิงปยะพร สถิตย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๐๘

เด็กชายธวัชชัย นันตา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๐๙

เด็กชายณัฐกรณ์ กันยา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๒ / ๓๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๑๐

เด็กชายพิชิตชัย คำต๋า
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๑๑

เด็กชายดนุวัศ นมัสศิลา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๑๒

เด็กชายกชศิวกร ธัญญกรรม
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๑๓

เด็กชายธนากร แสงนันต์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๑๔

เด็กชายอนันท์ตชัย ยิมจันทร์

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๑๕

เด็กหญิงศรัญญา ทายงาม
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๑๖

เด็กหญิงภาวิณี ปูคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๑๗

เด็กหญิงจิราพร วารีวิชัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๑๘

เด็กชายณัฏฐชัย จอมเรือง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๑๙

เด็กชายพิสิษฐ์ มูลยังกาย
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๒๐

เด็กชายชนะชัย อูปขาว
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๒๑

เด็กชายนฤพล สุเทพ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๒๒

เด็กชายศศิดนัย ช่อวรรณะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๒๓

เด็กชายศุภลักษณ์ จำมา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๒๔

เด็กชายณัฐพงค์ ลุงคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๒๕

เด็กชายนนทวัฒ คำตึก
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๒๖

เด็กหญิงพรรวิษา วงค์จักร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๒๗

เด็กหญิงภาราดา นภาอภิรักษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๒๘

เด็กหญิงรสรินทร์ บัวชืนบาล

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ คำตึก
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๓๐

เด็กหญิงณัฐนรี สำแดงสอน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๓๑

เด็กหญิงนิตยา โพนธาตุ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๓๒

เด็กหญิงนฤมล สุเทพ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๓๓

เด็กหญิงกันตยา ลุงกอ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๓๔

เด็กหญิงญาณิศา เตจ๊ะแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๓๕

เด็กหญิงพิชญา สิงห์ตาแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๓๖

เด็กหญิงธนิศร อะจา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๓๗

เด็กชายนพพร จะทอ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๓๘

เด็กชายสายชล ลุงติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๓๙

เด็กหญิงณิชากร องคุลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๔๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไชยลังการ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๔๑

เด็กหญิงธาวินี ใบสุขันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๔๒

เด็กหญิงชญาภรณ์ แสงคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๔๓

เด็กหญิงณภัศนันท์ ชมเมือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๔๔

เด็กหญิงณัชชา ฟาสนัน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๔๕

เด็กชายศราวุฒิ ศรีลาดเลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๔๖

เด็กชายอดิศร โยนะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๔๗

เด็กหญิงดุจดาว ประพฤติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๔๘

เด็กหญิงนวล สุ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๔๙

เด็กชายณัฐภูมิ เปยมวิวัตติกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๕๐

เด็กชายปุณณพงษ์ เปานิล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๕๑

เด็กหญิงแนน ลุงทุน
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๕๒

เด็กชายประดิษฐ์ ชัยปง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๕๓

เด็กชายอรรถพล ฟองอ่อน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๕๔

เด็กหญิงนิภาพร ไชยนาค
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๕๕

เด็กหญิงรัชฎา สุริยะเหล็ก
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๕๖

เด็กหญิงพรรภัสสา บุญหนุน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๕๗

เด็กหญิงแสงอรุณ อรุณแสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๕๘

เด็กชายเจษฎากร สายสุวรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๕๙

เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ พ้องเสียง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๖๐

เด็กหญิงสุชานารี ทรายทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เรือนพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๖๒

เด็กชายศุภกิจ เฮ่าเมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๖๓

เด็กชายธีระพงษ์ สะถา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๖๔

เด็กชายจักริน คำมี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๖๕

เด็กชายอธินันต์ ลุงทุน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๖๖

เด็กชายนฤพล วังเวียง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๖๗

เด็กชายธนกฤต ศิริวงค์ไชยศักดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๖๘

เด็กชายอนาวิล ลุงส่วย
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๖๙

เด็กชายวายุ คำปน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๗๐

เด็กหญิงสาลินี ดวงดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๗๑

เด็กชายเจษฏา ณรงค์ชัยปญญา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๗๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

ปอคำจ้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๗๓

เด็กหญิงเดือนกันยา วีระกิตย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๗๔

นายหนุ่ม ลุงคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๗๕

เด็กชายสิริชัย สันธิ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๗๖

เด็กหญิงกานต์สินี วิมานสุขสันต์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๗๗

เด็กหญิงชมพูนุช ธรรมบัญทิต
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๗๘

เด็กหญิงอัมพร จะลอ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๗๙

เด็กชายนาวิน ลุงมล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๔ / ๓๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงเงินหอม ลุงเฮือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๘๑

เด็กหญิงมาลินี มาเยอกุ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๘๒

เด็กชายวันชัย ลุงคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๘๓

นางสาวรัชนก สุเทพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๘๔

เด็กหญิงแขก ยะคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๘๕

เด็กชายรุจิระ พิมพิสาร
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๘๖

เด็กชายวิษณุ มาแสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๘๗

เด็กชายจักรพงษ์ สิทธิธัญญ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๘๘

เด็กหญิงชุติมา สงวน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๘๙

เด็กหญิงรดา นะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๙๐

เด็กหญิงศศิธร ธินะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๙๑

เด็กชายเสกสรร คำแหลง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๙๒

เด็กชายณัฐพล พลตา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๙๓

เด็กหญิงวีนัส พลบูรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๙๔

นางสาวเหมยพร ลุงยี

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๙๕

เด็กชายฐิติพงษ์ โยริยะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๙๖

นายส่วยหลู่ อินตา
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๙๗

เด็กหญิงพิชญธิดา ใจเเก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๙๘

เด็กชายสันติ กิงทอง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๐๙๙๙

เด็กชายอานนท์ แสงสะอาด
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๐๐

เด็กหญิงอริสสรา จักอะโน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๐๑

เด็กชายมอรรคา อีแสน
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๐๒

เด็กหญิงรวินท์นิภา ดาววงค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๐๓

เด็กหญิงเกศินีย์ ศรีคำมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๐๔

เด็กหญิงชมพูนุช สาครเชิดชู
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๐๕

เด็กชายธีรภัทร แซ่จันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๐๖

เด็กหญิงฉวีวรรณ เลาวู
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๐๗

เด็กหญิงสุภาณี จะลอ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๐๘

เด็กชายภูวเนศวร์ โสอุดร
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๐๙

เด็กหญิงปาริชาติ จองรัตน์มณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๑๐

เด็กชายกีรติ ลางเครือ
๑๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๑๑

เด็กชายจักรินทร์ คำแดง
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๑๒

เด็กชายเจริญชัย ลุงต้า
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๑๓

เด็กชายสะอาด จันตา

่

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๑๔

เด็กชายธีระยุทธ ประจักษ์เมธี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๕ / ๓๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๑๕

เด็กชายยอดคำ แซ่หม่อ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๑๖

เด็กชายบัณฑิต ปูยอดทวย
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๑๗

เด็กหญิงเดือนสาย ลุงกร ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๑๘

เด็กหญิงธิวาพร - ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๑๙

เด็กหญิงวนิดา พรมใบลา
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๒๐

เด็กหญิงวิไลพร อินทรส ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๒๑

เด็กหญิงสิรีธร แก้วบุญธรรม ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๒๒

เด็กหญิงวาสิณี แสงแก้ว ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๒๓

เด็กหญิงธนพร ลุงทอง
๑๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๒๔

เด็กหญิงสริตา ลุงออ
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๒๕

เด็กชายเอกชัย ลุงอ้าย
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๒๖

เด็กชายไกรสร วิจิตร ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๒๗

เด็กชายธนโชติ ศิริโต ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๒๘

เด็กชายนพดล ต้า ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๒๙

เด็กชายนพรัตน์ พิริยะพันธ์
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๓๐

เด็กชายวีรพล ออต๊ะ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๓๑

เด็กชายธราเทพ ชัยสวัสดิ

์

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๓๒

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญมา
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๓๓

เด็กหญิงศรุตา ลุงหย่า ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๓๔

เด็กหญิงสิริพฤกษา พันลำภักดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๓๕

เด็กหญิงจีรนันท์ เจริญลาภ
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๓๖

เด็กหญิงวีรินท์ สุภาคำ ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๓๗

เด็กชายกัมพล ลุงคำ
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๓๘

เด็กชายเจษฎา ลุงคำ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๓๙

เด็กชายมนต์มนัส ลุงจ่าม
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๔๐

เด็กชายรัฐภูมิ ชูนราทิพย์ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๔๑

เด็กชายอานนท์ ฉว่ายเยน
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๔๒

เด็กชายมงคล ลุงคำ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๔๓

เด็กหญิงทรงอัปสร สมยุง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๔๔

เด็กหญิงปยวรรณ จิกต๊ะ

๊

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๔๕

เด็กชายพันธ์ธวัช มาเยอะ
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๔๖

เด็กชายศักดา วงค์เพียร ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๔๗

เด็กชายธนกร บุญจาย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๔๘

เด็กชายหลาวคำ ลุงอ่อง ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๔๙

เด็กชายภาคภูมิ เลิศพงศธร
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๕๐

เด็กหญิงสุวิชาดา กันทะจ๋อม
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๕๑

เด็กหญิงวัลภา กานนนฤมิต
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๕๒

เด็กหญิงหมวย คำแสน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๕๓

เด็กชายณัฐพงศ์ สัตย์ชาพงษ์ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๕๔

เด็กชายประยุต เจ้ายอด
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๕๕

เด็กชายวัชรา ขัติยนต์
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๕๖

เด็กชายหนึงชัย

่

ลุงคำ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทรา
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๕๘

เด็กชายศุภนัท ปนสีทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๕๙

เด็กชายเอกชัย ไพฑูลย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๖๐

เด็กชายพรชัย ลุงคำ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๖๑

เด็กชายยงยุทธ คำจิตร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๖๒

เด็กชายณัฐ กาใจ
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๖๓

เด็กชายณัฐพงษ์ เปงเรือน
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๖๔

เด็กหญิงธนวรรณ ไชยเมือง
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๖๕

เด็กหญิงจิรวรรณ์ นายตอง
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงพรทิพา อุดมวิชัยกร
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๖๗

นายเกรียงไกร ราวิชัย
๑/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๖๘

นายวาธี ยาไชยบุญเรือง
๓๐/๑/๒๕๑๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๖๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ เเซ่จาง
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๗๐

เด็กชายวชิรวิชญ์ ชูวา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๗๑

เด็กหญิงชนภรณ์ ฟองบัว
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๗๒

เด็กหญิงพิชญธิดา วงค์ษา
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๗๓

เด็กหญิงฐิติชญา ทัดสอน
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๗๔
เด็กหญิงจันทร์จิราพร

กาบมาลา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๗๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชัยพูน
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๗๖

เด็กชายธนนันท์ ใจจ๊ะ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๗๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ผาสงค์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๗๘

เด็กหญิงจิรัชยา จันทร์หอม
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชูรินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๘๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุชนทัศนา
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๘๑

เด็กหญิงพิมพ์พิศา สมพรม
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๘๒

เด็กหญิงพุทธรักษา โพธิยอง
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๘๓

เด็กหญิงรวิษฏา ปนคำ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๘๔

เด็กหญิงวรัทยา แก้วดี
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๘๕

เด็กชายสิรวิชญ์ ยาโน
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๘๖

เด็กชายอริยะทรัพย์ หน่อปน
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๘๗

เด็กชายอัษฎาพล เงาคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๘๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กาบศรี
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๘๙

เด็กหญิงพิงค์ลานณา จันตาโลก
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๙๐

เด็กหญิงภัทรภร ศรีนวล
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๙๑

เด็กหญิงสกาวเดือน คำวันดี
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๙๒

เด็กหญิงสาวิกา เกตุคำภา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๙๓

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ถินคำ

่

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๙๔

เด็กหญิงอรุณ วรรณสูตร
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๙๕

เด็กชายณัฐชนน ใจชุ่มใจ
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๙๖

เด็กชายปรัชยา วงศ์ตระกูลเมฆา
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๙๗

เด็กชายธัญพิสิฐ์ บุญศร
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๙๘

เด็กชายนิธิพงศ์ เลามาสุวพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๐๙๙

เด็กหญิงธนภรณ์ ดอนปน
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๐๐

เด็กหญิงอารียา ตีนนา
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๐๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยงาม
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๐๒

นางสาววันดี ปนหย่า
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๐๓

เด็กชายพัชรพงษ์ ลุงต๊ะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๐๔

เด็กหญิงรชนก หน่อเรือน
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๐๕

เด็กหญิงศิริพร ยนต์สุข
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๐๖

เด็กหญิงวชิรญาณ์ แก้วมา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๐๗

เด็กชายศุภโชค กำจัด
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๐๘

เด็กหญิงพรทิพย์ สิงห์คำ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๐๙

เด็กชายชุติพนธ์ ทองจำรัส
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๑๐

เด็กหญิงธนัชพร อมาตยกุล
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๑๑

เด็กชายปติวัฒน์ ไชยวงค์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๑๒

เด็กหญิงธัญชนก แซ่พุ่ง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๑๓

เด็กหญิงญาณิศา กาใจ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๑๔

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ชูมณี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๑๕

เด็กหญิงกฤติยาณี พงค์ปวน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๑๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เงินวงนัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๑๗

เด็กชายชัชวาลย์ จันทร์ลู
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๑๘

เด็กหญิงภคพร สุวรรณวงค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๑๙

เด็กหญิงณัฐชยาน์ จันทร์มณี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๒๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ชุนนะวรรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๒๑

เด็กหญิงรัตนา สังราช
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๒๒

เด็กหญิงศิริยาภรณ์ สมานมิตร
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๒๓

เด็กหญิงสุชาดา แสนชืน

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๒๔

เด็กชายพงศ์ภรณ์ พานสม
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๒๕

เด็กหญิงพิชญ์นาถ จิตจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๒๖

เด็กชายศรัณยพงศ์ ปาละโมงค์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๒๗

เด็กหญิงกชพร สิงห์คำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๒๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อินคำ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๒๙

เด็กหญิงณัฐนรี จิตร์มูลชัย
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๓๐

เด็กหญิงนภา นายหลู่
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๓๑

เด็กชายฐิตพัฒน์ บุญศรี
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๓๒

เด็กหญิงนิชาภัทร พรมแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๓๓

เด็กหญิงศิรินภา โปธา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๓๔

เด็กหญิงถิรดา หินแปง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๓๕

เด็กหญิงราตรีเนตร รินเขียว
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๓๖

เด็กชายธีรภัทร พนากิจไพวัลย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๓๗

เด็กหญิงรชนีย์กร มีใส
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๓๘

เด็กชายวโรดม ศรีพรม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๓๙

เด็กชายสิรวิชญ์ นาควัชระ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๔๐

เด็กหญิงณัฐธิดา คำตัน

๋

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๔๑

เด็กหญิงนรินธาร ชัยโพธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๔๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ฟูใจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๔๓

เด็กชายพีรดล วรรณประเสริฐ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๔๔

เด็กชายธีรเดช ตนเล็ก
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๔๕

เด็กชายพัทธดนย์ เผ่าปอ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๔๖

เด็กหญิงมณีนาฎ ภูโกมุท

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๔๗

เด็กชายณฤนาถ อินชาย
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๔๘

เด็กหญิงปาณิตา ลุงหลู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๔๙

เด็กชายอมร ลุงหลู่
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๕๐

เด็กชายคณิสร คุณประทีป

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๕๑

เด็กชายณัฐวุธ โถตันคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๕๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ลุงมา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๕๓

เด็กหญิงไพลิน ศิริมา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๕๔

เด็กชายมนัส เลิศศิริกมลวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๕๕

เด็กชายจิรายุ ลุงคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๕๖

เด็กชายสิริราชย์ สีสมคุต
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๕๗

เด็กชายกิตติกร บุญสูง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๕๘

เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ สร้อยคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๕๙

เด็กหญิงเกตน์สิริ สุมาตรา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๖๐

เด็กชายธนวิทย์ ฟองเลา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๖๑

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยะจา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๖๒

เด็กชายขวัญชัย ดวงเคน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๖๓

เด็กหญิงสายนที โตวงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๖๔

เด็กหญิงอิทธิมนต์ สายเดช
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๖๕

เด็กชายพีรวัส สังมณี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๖๖

เด็กชายมงคลชัย ไชยกันทา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๖๗

เด็กหญิงญาณิสา ยาอินตา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๖๘

เด็กหญิงเนตรนภา บุญเรือง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๖๙

เด็กหญิงอังคณา กาบแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๗๐

เด็กชายกาจพน ฟูเฟอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๗๑

เด็กหญิงปุณญาภา ชุมภูวัน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๗๒

เด็กชายวุฒิโชค มูลเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๗๓

เด็กหญิงธนัญญา เอียมลออ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๗๔

เด็กชายสุทิวัส บุญมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๗๕

เด็กชายศิฐิราช อินทะวงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๗๖

เด็กหญิงเกวลิน แผ่นฟา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๗๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พรหมจักร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๗๘

เด็กชายทวีวัฒน์ ติบยศ

๊

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๗๙

เด็กชายทักษ์ดนัย วรรณสูตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๘๐

เด็กหญิงญัฐธิดา ฟองสมุทร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๘๑

เด็กชายพงศ์ภรณ์ รสดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๘๒

เด็กชายกนกพล เส็งเอียม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๘๓

เด็กหญิงกรรณิกา ใจยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๘๔

เด็กหญิงคุณัญญา จินะมูล
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๘๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หินขาว
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๘๖

เด็กหญิงชฎาพร ติกะธรรม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๘๗

เด็กชายธนัท ประทุมวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๘๘

เด็กหญิงชลดา ขาคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๘๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แว่นไว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๙๐

เด็กหญิงนิภาพร เมฆโปธิ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๙๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ ปนไชย
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๙๒

เด็กหญิงปาณิตา ณรงค์ฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๙๓

เด็กชายสิทธิโชค สมพรหม
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๙๔

เด็กหญิงภัสสร ปาระโมงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๙๕

เด็กหญิงมุกนภา แซ่จ๋าว
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๙๖

เด็กหญิงรวิสรา ศรีไม้
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๙๗

เด็กหญิงรุ่งนภา เสียงเพลิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๙๘

เด็กหญิงวิยะดา เสนทิพย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๑๙๙

เด็กหญิงเหมรัตน์ นาต๊ะวรรณ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๐๐

เด็กหญิงอโนชา กันทะด้วง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๐๑

เด็กหญิงเบญจพร สมบูรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๐๒

เด็กหญิงณัฐพร ปนแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๐๓

เด็กหญิงภูริชญา ปนเวียง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงวริทธินันท์ เลาหมู่
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๐๕

เด็กชายสิงห์ตะวัน เต่ยะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๐๖

เด็กหญิงคุนัญญา รูปดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๐๗

เด็กหญิงวัสสานะ แก้วสม
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๐๘

เด็กหญิงนริศรา เรือนเงิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๐๙

เด็กหญิงโยษิตา จ่าพา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๑๐

เด็กหญิงธนภรณ์ ฟองคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๑๑

เด็กหญิงจุฑามาศ บรรทรงกิจ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๑๒

เด็กหญิงวรรณวลี มูลถี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๑๓

เด็กหญิงอรุณี มูลเมือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๑๔

เด็กหญิงไอริณ ด้วงสวัสดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๑๕

เด็กหญิงธมนวรรณ หวลสัตย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๑๖

เด็กชายวิชาติ -
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๑๗

เด็กชายกฤษติกรณ์ เนตรทิพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๑๘

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ผลงาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๑๙

เด็กหญิงสุวิชาญา สุภาศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๒๐

เด็กหญิงเจนจิรา สอนใจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๒๑

เด็กหญิงอรไพลิน ศรีคำสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๒๒

เด็กหญิงแพรพิมาศ เจริญชูเกียรติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๒๓

เด็กหญิงพิชญานิน อินนังแท่น

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๒๔

เด็กหญิงศิรดา ทองสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๒๕

เด็กชายณัฐพล เขียววรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๒๖

เด็กหญิงกัลย์สุดา มุกดา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๒๗

เด็กหญิงจิดาภา บุญสูง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๒๘

เด็กชายภัทราวุธ บุญสูง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๒๙

เด็กชายสราวุฒิ แข่งขัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๓๐

เด็กหญิงสาวิตรี ทรงสุภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๓๑

เด็กหญิงจิราพร ปญญาคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๓๒

เด็กชายวัชรพล ชลคีรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๓๓

เด็กหญิงอัญณรี ถาเกิด
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๓๔

เด็กหญิงณัฐกฤตา ชูจิตต์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๓๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ชำฤทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๓๖

เด็กหญิงเมธาพร ส่องหล้า
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๓๗

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ไชยวงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๓๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา อาแซ่
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๓๙

นางสาวอุษณีย์ สกุณา
๑๓/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๔๐

เด็กชายจามเมือง เงินทอง ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๔๑

เด็กหญิงจิราภา ลุงนะ
๒๒/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๔๒

เด็กชายณัฐพล โพก๊ะ
๒๑/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๔๓

เด็กชายดินอดน ลุงจิง

่

๑๐/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๔๔

เด็กชายทูนแดง ลุงยะ
๑๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๔๕

เด็กชายธีรัตน์ ปุดตา
๐๗/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๔๖

เด็กหญิงรักษิณา ลุงออ
๓๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๔๗

เด็กหญิงศศิวิมล -
๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๔๘

เด็กหญิงศศิวิมล พุทธวงศ์
๐๔/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๔๙

เด็กหญิงหมวยแสง เงินทอง ๐๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๕๐

เด็กหญิงแสงหอม ลุงซอยะ
๐๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๕๑

เด็กหญิงนภา ลุงต๊ะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ จิโนบัว
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๕๓

เด็กชายจอม นายกอ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๕๔

เด็กหญิงปยะอร ลุงยะ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๕๕

เด็กชายบรรณวิชญ์ สาทรวนาเวศ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๕๖

เด็กชายมงคลธรรม ก๋องคำ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๕๗

เด็กชายทูน ปูพง
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๕๘

เด็กชายหนึง

่

ทูล
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๕๙

เด็กชายเลือน ลุงหลิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๖๐

เด็กชายเทียนธรรม ลุงทน
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๖๑

เด็กหญิงพิชญ์สินี โชคเดชา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๖๒

เด็กหญิงกัลยา ลุงมู่
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๖๓

เด็กชายเมืองใส ลุงต่า
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๖๔

เด็กชายเอกรินทร์ ถาชืน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๖๕

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ตุ้ยกาศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๖๖

เด็กหญิงธดาภรณ์ วงค์เมือง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๖๗

เด็กหญิงจิณัฐตา กาวีรัตน์ธง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๖๘

เด็กชายวินัย ภูพานเพชร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๖๙

นายหม่อง ลุงวิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๗๐

เด็กชายปฏิพัทธ์ เรือนมูล
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๗๑

เด็กชายคัมภีร์ ศิลปประเสริฐ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๗๒

เด็กหญิงรัตติกาล หงษ์ใจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๗๓

เด็กหญิงนันทิชา ปูหมอก
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๗๔

เด็กชายเอกพงษ์ ดำดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๗๕

เด็กชายสีวัน ลุงสาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๗๖

เด็กชายสิริชัย พลฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๗๗

เด็กชายจอมพระ ลุงซอยะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๗๘

เด็กหญิงมี ลุงลาว
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๗๙

เด็กชายบุญศรี แซ่ย่าง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๘๐

เด็กหญิงดาว ลุงยุง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๘๑

นายปณณวัฒน์ วัฒนศัพท์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๘๒

เด็กชายจีรวัฒน์ สุวรรณกูฏ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๘๓

เด็กหญิงอทิตยา วงค์ชัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๘๔

นางสาวชนัณชิดา ดวงศรี ๖/๖/๒๕๑๒ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๘๕

นายนิเวช สมเกตุ
๒๒/๙/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๘๖

เด็กหญิงพิชามญช์ พิทาคำ
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๘๗

เด็กชายเนรมิตร ใจสิทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๘๘

เด็กหญิงมิลิน เมธา
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๘๙

เด็กชายพลวัฒน์ สุพรรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๙๐

เด็กหญิงสุทธาสินี แก้วเกิดก่อน
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๙๑

เด็กหญิงพิชชาภา ก๋องแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๙๒

เด็กหญิงศศินันท์ ภิชัย
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๙๓

เด็กหญิงปุณยาพร ยุบยำแสง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๙๔

เด็กหญิงมาติกา ศรแก้วดารา
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๙๕

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศรีสอนใจ
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๙๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ธุระนันท์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๙๗

เด็กหญิงจันทนิภา วงษาฝน.

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๙๘

เด็กหญิงนันท์นพิน อินกวา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๒๙๙

เด็กหญิงนราวดี บุญสนอง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๐๐ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
ต๊ะเปง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๐๑

เด็กหญิงศิริชล คำหล่อ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๐๒

เด็กหญิงรมิตา เปงงาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๐๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แสนหาญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๐๔

เด็กชายนนทวัฒน์ เรือนก๋องเงิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๐๕

เด็กชายศักดา สืบสายมา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๐๖

เด็กชายอภิสิทธิชน

์

ยานิวงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๐๗

เด็กหญิงเพชรดา ถาวร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๐๘

เด็กหญิงกษิรา ธารีย์สุภชา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๐๙

เด็กชายธีรภัทร สุภิมาส
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๑๐

เด็กหญิงสิรภัทร ไพคำนาม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๑๑

เด็กชายณัฐดนัย ศิรินาม
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๑๒

เด็กชายปยังกูร โฉมศรี
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๑๓

เด็กชายอัคคพล แก้วเคียงคำ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๑๔

เด็กหญิงศศิวิมล ใจยะสุ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๑๕

เด็กหญิงรวมใจภักดิ

์

อุปนันท์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๑๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ กันยอง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๑๗

เด็กหญิงธัญพร ชัยวงค์
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๑๘

เด็กหญิงณหทัย เกิงรัมย์

้

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๑๙

เด็กหญิงธัญพิชชา พานิชกุล
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๒๐

เด็กหญิงเมษา จันจินา
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๒๑

เด็กหญิงรินทร์หทัย เดชาระพีพันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๒๒

เด็กหญิงศศิกมล โพธิวงค์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๒๓

เด็กหญิงญาณิศา รินใจ
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๒๔

เด็กหญิงวรรณชนก เชยกำเหนิด
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๒๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เมฆสุรินทร์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๒๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ สุนันต๊ะ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๒๗

เด็กชายกิตติธวัช

์

กิงเปง

่

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๒๘

เด็กหญิงขวัญชนก กุณาธรรม
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๒๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ ละปา
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๓๐

เด็กหญิงรัฐพิณ เจริญสุขทวีพูน
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๓๑

เด็กหญิงเกตุวลี สว่างรัตนชัยยง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๓๒

เด็กหญิงณัฐธนิฐา ปญญามี
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๓๓

เด็กชายนภัสกล คำต๋า
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๓๔

เด็กชายธนกร ลีลา
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๓๕

เด็กชายธนภัทร คุณาธรรม
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๓๖

เด็กหญิงดลชนก มหายาโน
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๓๗

เด็กหญิงนิชนิภา ใจมา
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๓๘

เด็กหญิงจิรภิญญา ปามี
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๓๙

เด็กหญิงอนุธิดา หนิวคำ

้

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๔๐

เด็กหญิงธัญวรัตม์ อินธิสอน
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๔๑

เด็กชายรุชิต ศรีวิชัย
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๔๒

เด็กชายปริญสิริ แซ่วะ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๔๓

เด็กชายรัชฌากรณ์ ก๋องคำ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๔๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แสนพรมมา
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๔๕

เด็กหญิงกัลยาณ์ สุยะ
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๔๖

เด็กหญิงวิรัชญา ยานะโส
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๔๗

เด็กหญิงนำทิพย์ นายทุน
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๔๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ลือโฮ้ง
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๔๙

เด็กหญิงวริศรา ทับทิม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๕๐

เด็กหญิงอริสรา คำมามูล
๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๕๑

เด็กหญิงจิรัชยา ถาวงค์
๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๕๒

เด็กหญิงรุ่งไพลิน พงศ์สถิตบวร
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ จินะการ
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๕๔

เด็กหญิงสิริธาร ศุภศานต์
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๕๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลุนละวัน
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๕๖

เด็กหญิงฐิดาพร พนาลัยสัมพันธ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๕๗

เด็กชายภูวนัตถ์ ลีลาธรรมสัจจะ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๕๘

เด็กชายธวัชชัย ดำรงเสถียรภาพ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๕๙

เด็กชายศุภชัย หมู่หนอง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๖๐

เด็กชายปรวัฒน์ ปล้องทอง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๖๑

เด็กชายพลวัตร์ ขัดมา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ กิตติรัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๖๓

เด็กชายธีรภัทร วนาลัยนิเวศน์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๖๔

เด็กชายธนรัตน์ กันทะ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๖๕

เด็กชายสรศักดิ

์

เลาย้าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๖๖

เด็กชายสุทธิชัย -
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๖๗

เด็กชายปยะพงษ์ เอืองมณี

้

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๖๘

เด็กชายกิตติพิชญ์ คำเวโล
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๖๙

เด็กชายกฤชณัช เทียนชัยพนา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๗๐

เด็กชายฐิติวัชร์ ลีธิติพันธุ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๗๑

เด็กชายศุภณัฐ ต๊ะมัง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๗๒

เด็กหญิงปภาวรินทร์ มูลมาวัน
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๗๓

เด็กหญิงธิรดา ชัยประดิษฐ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๗๔

เด็กหญิงสุมิตา พุทธิมา
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๗๕

เด็กหญิงกิตติกา ยาโน
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๗๖

เด็กหญิงพิมพ์มารดา บือแฮ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๗๗

เด็กหญิงณัฐรินทร์ ปนต๊ะ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๗๘

เด็กหญิงพุทธิชา อินทร์แก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๗๙

เด็กหญิงลัดดา แซ่วะ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๘๐

เด็กหญิงวริศา เนาคีรี
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๘๑

เด็กหญิงธัญชนก หล้าคำ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๘๒

เด็กชายชาญณรงค์ คำโต๊ะ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๘๓

เด็กหญิงประภามนท์ ติบมูล

๊

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๘๔

เด็กหญิงศศิการณ์ ชาญรุ่งโรจน์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๘๕

เด็กหญิงชาลิสา โตตะตรี
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๘๖

เด็กหญิงกชพร ทองพูน
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๘๗

เด็กหญิงศิริพร ใจวงค์ศรี
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๘๘

เด็กชายภาณวิชญ์ กุณะ
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๘๙

เด็กชายปริวัฒน์ จันทร์หลวง
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๙๐

เด็กชายฐิติพล มุเซอร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๙๑

เด็กหญิงหลาวคำ ปนต๊ะ
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๙๒

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กันทาดง
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๙๓

เด็กชายณภัทร ตุ้ยดง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๙๔

เด็กหญิงกนิษฐนาฏ วงศ์ทิพย์บุญทา
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ บุญทา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๙๖

เด็กชายดนัยณัฐ สิงห์โตทอง
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๙๗

เด็กหญิงวริศรา แขกเสนา
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๙๘

เด็กหญิงธันยพร แก้วเคียงคำ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๓๙๙

เด็กชายธีระภันท์ ทองมา
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๐๐

เด็กหญิงปณฑิกา ปะปานา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๐๑

เด็กหญิงธัญชนก ตือจุมปู

้

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๐๒

เด็กชายภัทรพล กันทะวี
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๐๓

เด็กชายณัฐภัทร กันทะวงค์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๐๔

เด็กชายศักรินทร์ บุญเชิญ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๐๕

เด็กชายธนกฤต อินจุ่มใจ๋
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๐๖

เด็กชายพีรากร ปุดยอด
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๐๗

เด็กชายราชมงคล กันธะวงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๐๘

เด็กชายธีรภัทร ธงภักดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๐๙

เด็กชายกฤษณพงศ์ อุตตะพัง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๑๐

เด็กชายธนกฤต โปธาพันธุ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๑๑

เด็กชายณฐกร มาลาพุด
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๑๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ คำอัน

้

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๑๓

เด็กหญิงวิชญาดา นันต๊ะเสน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๑๔

เด็กหญิงกมลวรรณ ตันโต

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๑๕

เด็กหญิงนราพร ถาวร
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๑๖

เด็กหญิงปนัฐดา ตันแก้ว

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๑๗

เด็กหญิงปุญญวรี ศรีจอมทอง
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๑๘

เด็กหญิงกรวรรณ ไชยวงค์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๑๙

เด็กหญิงณัฏฐา ไชยราษฎร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๒๐

เด็กหญิงสรัญญา ใจคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๒๑

เด็กหญิงณัฏฐิกา แสงแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๒๒

เด็กหญิงชนารดี ใหม่มาเมือง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๒๓

เด็กหญิงณญาดา ยศถามี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๒๔

เด็กหญิงปานธิดา จุมปาทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๒๕

เด็กหญิงสุคนธิชา พรมสวัสดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีจอมทอง

วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๒๖

เด็กหญิงสาธิดา สีต๊ะสาร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๒๗

เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช แก้วกันใจ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๒๘

เด็กหญิงสกุลรัตน์ ตุมะแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๒๙

เด็กหญิงพรรณภัทร พรมวัตถุ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๓๐

เด็กหญิงนัยรัตน์ สวัสดิภักดีกิจ

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๓๑

เด็กหญิงจิตติรัตน์ ใจงาม
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๓๒

เด็กหญิงยีหวา

่

ก้อนทอง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๓๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ขัติยศ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๓๔

เด็กชายปญญภัทร ทรเทพ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๓๕

เด็กชายธนัญชัย สำราญศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๓๖

เด็กชายศุภวิชญ์ รากแก่น
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๓๗

เด็กชายธัชพล แก้วก๋องมา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๓๘

เด็กชายฐปนวัฒน์ ตาปนจ๋อม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่วะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๔๐

เด็กชายสุภกิต ชัยวงศ์เกียรติ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๔๑

เด็กชายสิรวิชญ์ พรมจอมใจ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๔๒

เด็กหญิงเทพรัตน์ ปญญาดี
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๔๓

เด็กหญิงณัชกมล อภิชัย
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๔๔

เด็กหญิงจตุรพร กันธะวงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๔๕

เด็กหญิงพิมพิกา ปวนใจรัก
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๔๖

เด็กหญิงจิณห์นิภา คำเหล็กดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา ละปา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๔๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ใจมูล
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๔๙

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ปญญาเรือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๕๐

เด็กหญิงณัฐธิดา สุนันต๊ะ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๕๑

เด็กหญิงญาณิจฉภา จาจุ๋ย
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๕๒

เด็กหญิงปยฉัตร อภิชัย
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๕๓

เด็กหญิงปยวรรณ สุตาคำ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๕๔

เด็กหญิงณัฐชนัน ชมภูศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๕๕

เด็กหญิงปพิชญา ปญญาเหล็ก
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๕๖

เด็กชายธนดล ศรีวิชัย
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๕๗

เด็กชายธนกฤต เอียะไพบูลย์

๊

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๕๘

เด็กชายเกรียงไกร
เทิดไพรพนาวัลย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๕๙

เด็กชายณัฐดนัย สุวรรณ์นา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ทิพย์มณี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๖๑

เด็กชายกฤษกร อินจิโน
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๖๒

เด็กหญิงชนากานต์ เประกันยา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๖๓

เด็กหญิงนันทกร สีมะลิ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๖๔

เด็กหญิงเซนต์นภา วงค์เจริญพร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๖๕

เด็กหญิงวรัทยา เข็มทอง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๖๖

เด็กหญิงปภาวรินทร์ วงค์บุตร
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๖๗

เด็กหญิงอัมภิกา ปญญาเต๋

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๖๘

เด็กหญิงธัญชนก จันทร์ธง
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๖๙

เด็กหญิงศุภกานต์ พรมวัตถุ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๗๐

เด็กชายดุษิต ชมภูศรี
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุพรรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๗๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ชมภูชิต
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๗๓

เด็กชายพิชิต ชัยเกตุ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๗๔

เด็กชายพิทยุตม์ เตจ๊ะ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๗๕

เด็กชายอธิราช ปามี
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๗๖

เด็กชายชัยจีระ แซ่ย่าง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๗๗

เด็กชายธัชพล ใจยา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๗๘

เด็กหญิงสิรินัชชา ชมภูชิต
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๗๙

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ มะโนนัย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๘๐

เด็กหญิงเอษรา ทิพย์วรรณ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๘๑

เด็กหญิงหทัยชนก แซ่วือ

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๘๒

เด็กชายศิริภูมิ รินแต้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๘๓

เด็กชายจิณณพัต แซ่วะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๘๔

เด็กชายดลพร กันสุวรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๘๕

เด็กชายอภิวัฒน์ กำเนิดไพร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๘๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ใจยะวงศ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๘๗

เด็กหญิงกัณฐิกา ฟูงฟู
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๘๘

เด็กหญิงปริฉัตร แซ่วะ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๘๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ดอกคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๙๐

เด็กหญิงสุรพิชญา นันต๊ะโส
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๙๑

เด็กหญิงปยลักษณ์ สถิตปาแขม
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๙๒

เด็กหญิงณัฐนิชา แสนสัจจะ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๙๓

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วตา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๙๔

เด็กหญิงยุพากร ปะปานา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๙๕

เด็กหญิงกนกพิชญ์ พนากำเนิด
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๙๖

เด็กหญิงชนิตา เตจ๊ะยา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๙๗

เด็กหญิงกัลยาณมิตร คิดดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๙๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ร่มโพธิภักดิ

์ ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๔๙๙

เด็กชายกีรติศักดิ

์

ขันธ์สุภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๐๐

เด็กชายณัฐชนนท์ ชนะพล
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๐๑

เด็กหญิงละอองดาว แซ่ย่าง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๐๒

เด็กหญิงพิมชนก ปุนเจริญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๐๓

เด็กหญิงณัฐวิภา เทียงจันตา

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๐๔

เด็กชายอานัส ลาภคุ้มบุญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๐๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ นพรัตน์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๐๖

เด็กชายนิธิกร เรือนงาม
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๐๗

เด็กหญิงณัฐริกา กิจติตาล
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๐๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี รุจิเรศไพรวัลย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๐๙

เด็กหญิงชยาภรณ์ วีระ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๑๐

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทิพย์กุลทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๑๑

เด็กหญิงชุติมา ใจจันทร์ทิพย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๑๒

เด็กหญิงอริตา ธรรมนันตา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๑๓

เด็กหญิงชลธิชา ชลธาราธิกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๑๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ มีคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๑๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ ต้อติดวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๑๖

เด็กชายวงศธร ชินวรรธนวงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๑๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ ลีลาศีลธรรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๑๘

เด็กหญิงปริฉัตร เกียรติยากุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๑๙

เด็กชายแทนคุณ แพทย์สันเทียะ

๊

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๒๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธรรมขัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๒๑

เด็กชายภูตะวัน มานะกิจ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๒๒

เด็กหญิงศิริอร
คำไผ่ประพันธ์กุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๒๓

เด็กชายสิทธิพร ทิพวรรณ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๒๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศรีจอมแจ้ง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๒๕

เด็กหญิงธัญชนก ประทุมทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๒๖

เด็กหญิงเจนจิรา แซ่ย่าง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๒๗

เด็กชายธนชัย ใจมา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๒๘

เด็กชายไตรภพ ก๋องใจ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๒๙

เด็กชายศักรินทร์ อินทนนท์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๓๐

เด็กชายภูรินทร์ ปนตา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๓๑

เด็กหญิงวราทิพย์ แก้ววงวาล
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๓๒

เด็กหญิงกัญญรัตน์ สุพรรณ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๓๓

เด็กหญิงณปภา วงค์ศายะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๓๔

เด็กหญิงคุนัญญา ครองวิ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๓๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ กันทวงค์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๓๖

เด็กหญิงกัญญาณี ทิปญญา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๓๗

เด็กหญิงอารียา เกษมส่งสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๓๘

เด็กหญิงทิฆัมพร อุดมทรัพย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๓๙

เด็กหญิงศิริธาวีร์ ศรีเปง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓๐ / ๓๖๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๔๐

เด็กหญิงศรัณยา อินทนนท์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๔๑

เด็กหญิงปยรัชนี เรือนกองคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๔๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เสริฐสม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๔๓

เด็กชายนคินทร์ พนากำเนิด
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๔๔

เด็กชายณภัทร กตัญชลีกรกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๔๕

เด็กชายภานุวัชร์ ปนปาละ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๔๖

เด็กชายศุภณัฐ ทิวิชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๔๗

เด็กชายศราวุฒิ เตจ๊ะยา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๔๘

เด็กชายวิศณุ วิระราช
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๔๙

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ปาระก้อน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๕๐

เด็กหญิงกชกร ต๊ะมัง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๕๑

เด็กหญิงทักษพร กำแพงทิพย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๕๒

เด็กหญิงจินดาภร นันต๊ะภูมิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๕๓

เด็กหญิงชนากานต์ พุ่มเจริญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๕๔

เด็กหญิงฉัตรยาภรณ์ ยศถามี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๕๕

เด็กหญิงโศภิตา จีจ๋อมเมือง

๋

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๕๖

เด็กชายยุทธกานต์ อุตตะวงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๕๗

เด็กหญิงชลดา อุตตะวงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๕๘

เด็กหญิงศิริยาพร เรืองชัยเดชะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๕๙

เด็กหญิงสหฤทัย ฝกฝนธรรม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๖๐

เด็กหญิงกมลชนก ปญญาดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๖๑

เด็กหญิงณภัทร เด่นนภาคุณากร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๖๒

เด็กหญิงนงนภัส พรมมาทา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๖๓

เด็กหญิงณัฏฐ์ชนก โฉมศิริ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๖๔

เด็กชายนัทติพงษ์ ใจบัว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๖๕

เด็กชายภูมิภัทร ยศเดช
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๖๖

เด็กชายอิทธิพัทธ์ พิบุญศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๖๗

เด็กชายภัทรศักดิ

์

ทองจำรูญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๖๘

เด็กชายคณิศร ปนตาคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๖๙

เด็กชายอภิวุฒิ ศิรินัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๗๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ ใจยะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๗๑

เด็กชายธนพล ยนคำแสน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๗๒

เด็กชายภูวิศ ปนใจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๗๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สีเปง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๗๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ลุงงอ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
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ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๗๕

เด็กหญิงธาวินี ด้วงเขียว
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๗๖

เด็กหญิงพิรุณทิพย์ ทารัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๗๗

เด็กหญิงวีรินทร์
บูรณประเสริฐกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๗๘

เด็กหญิงสุภัควดี ยานะโส
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๗๙

เด็กหญิงบุญธิกา ประยูรพงศ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๘๐

เด็กหญิงธนภรณ์ เหล็กดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๘๑

เด็กหญิงจันทราภา แซ่วะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๘๒

เด็กหญิงศรันย์พร สุภาวงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีธรรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๘๔

เด็กชายกนธี อุโดง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๘๕

เด็กชายจิรันธนิน คำหล้า
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๘๖

เด็กชายนนทนพงศ์ ตานะเปง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๘๗

เด็กชายเมธัส หมอกมาเมิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๘๘

เด็กชายธนกฤต อ๊อดต่อกัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๘๙

เด็กชายมนตรี แพะทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๙๐

เด็กชายสมชาย ทูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๙๑

เด็กชายณัฏฐชัย พันธุ์บัว
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๙๒

เด็กชายบุญน่าน แซ่วือ

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๙๓

เด็กชายรัฐภูมิ แสนสามกอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๙๔

เด็กชายพลังพล ใจรังษี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๙๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ มังมูล

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๙๖

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ดวงเกิด
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๙๗

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เสาร์แก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๙๘

เด็กหญิงวีรวรรณ ธรรมวนา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๕๙๙

เด็กหญิงธัญญาศิริ แสนวงค์มา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๐๐

เด็กหญิงนำ ดิถีวนาลัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๐๑

เด็กหญิงวริศรา อินตาลา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๐๒

เด็กหญิงนัฐธิดา ธิวงษา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๐๓

เด็กหญิงกวิสรา วงค์สิทธิ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๐๔

เด็กหญิงธัญชนก ลีละทีป
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๐๕

เด็กหญิงชุลีลักษณ์ ใสเสริฐ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๐๖

เด็กหญิงสุธิมา แซ่ลิว

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๐๗

เด็กหญิงธันยพร คำหล้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๐๘

เด็กหญิงรัญชิดา วิญญา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๐๙

เด็กชายกัมพล งานดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๑๐

เด็กหญิงสุจิตรา แซ่ลี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๑๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เมืองใจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๑๒

เด็กชายณัฐกร กุณาธรรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๑๓

เด็กชายภูมิวรินทร์ กันทะวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๑๔

เด็กชายวรวุฒิ เทพแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๑๕

เด็กชายธนัทธ์นันท์ ปญญามี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๑๖

เด็กชายพีรพรรดิ

์

เวียงคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๑๗

เด็กหญิงภัทรวดี แสงคง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๑๘

เด็กหญิงชญาดา ฝนถุง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๑๙

เด็กหญิงรัตติยา นามศรีอุ่น
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๒๐

เด็กชายเมธพนธ์ ภาระวงศ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๒๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ มูลปญญา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๒๒

เด็กชายกรฤทธิ ชลธาราธิกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๒๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สายสุตา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๒๔

เด็กหญิงระพีพร มีจี

๋

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๒๕

เด็กชายสหวุฒิ ต๊ะมัง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๒๖

เด็กหญิงปวริษา ตาจุมปา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๒๗

เด็กชายเทียนชัย เจริญพร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๒๘

เด็กหญิงพิชชาพร พันธ์งามเครือ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๒๙

เด็กชายกฤษณะ แสนศิริ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๓๐

เด็กหญิงสุพรรษา ส่งศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๓๑

เด็กหญิงธิดาภรณ์ ทอหุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๓๒

เด็กชายกฤษฎ์ เดโชชัยไกวัล
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๓๓

เด็กหญิงลวิตรา ต้นหนองดู๋
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๓๔

เด็กหญิงเมธาวี ทองมา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๓๕

เด็กชายคงสิทธิ

์

ลูนละวัน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๓๖

เด็กชายพิฆนพล สิงห์ทะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๓๗

เด็กชายนิธิวุฒิ แก้ววงวาล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๓๘

เด็กชายชนานนท์ ยาลิต
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๓๙

เด็กชายพิบูลรัฐ มหายาโน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๔๐

เด็กชายธนันชัย จินาอิ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๔๑

เด็กชายรัชพล โพธิ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๔๒

เด็กชายแดนเหนือ สารขาว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๔๓

เด็กชายธนกร สมใจอ้าย
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๔๔

เด็กชายอัคคเดช คำดวง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓๓ / ๓๖๕
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๔๕

เด็กชายนรชัย ไววาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๔๖

เด็กหญิงลักขณา ทิพย์ศิริ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๔๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หลวงสอน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๔๘

เด็กหญิงธัญสิริ ชัยชนะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๔๙

เด็กหญิงปาลิดา คำนิล
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๕๐

เด็กหญิงศิริพร แสนเสนา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๕๑

เด็กหญิงณฤดี กองใจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๕๒

เด็กหญิงสุปรีญา อภินันทานุวัฒน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๕๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชัยนาวา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๕๔

เด็กหญิงจีราวรรณ เสรีพัฒนสกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๕๕

เด็กหญิงกรรณ์กนิษฐ์ ใจมณี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๕๖

เด็กหญิงวิรัญชนา คำโต๊ะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๕๗

เด็กหญิงจุทามาศ ทิปญญา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๕๘

เด็กหญิงหทัยทิพย์ แสนใจบาล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๕๙

เด็กหญิงแพรวา ปนนะสุ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๖๐

เด็กหญิงพิมพิชญา ภู่ทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๖๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ กันธิยะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๖๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินต๊ะยศ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๖๓

เด็กหญิงอรณัชชา คำเวโล
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๖๔

เด็กชายภูริณัฐ ขุนทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๖๕

เด็กชายธิตินุพัฒน์ ดวงแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๖๖

เด็กชายนคร ยานะพงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๖๗

เด็กชายธนวัต จินะจุมฟู
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๖๘

เด็กชายเกรียงไกร ปญญาวงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๖๙

เด็กชายธีรภัทร สถิตปาแขม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๗๐

เด็กชายวิทวัส ประดับชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๗๑

เด็กชายวุฒิชัย ปฏิกา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๗๒

เด็กชายวรกาล อมรรัตน์นุกูล
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๗๓

เด็กชายธีรานันท์ ทองแหง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๗๔

เด็กชายนินลพงศ์ มูลใหม่
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๗๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วรรณทัย
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๗๖

เด็กชายนัทวิทย์ ใจวิลาศ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๗๗

เด็กชายณัฐวัตร เปงใจ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๗๘

เด็กชายสิทธิชัย เผือกผ่อง
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๗๙

เด็กชายวัชรกร ลอยทายี

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๘๐

เด็กหญิงศศิธร ทองพูล
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๘๑

เด็กหญิงอัจฉรา ก๋องเรือนคำ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๘๒

เด็กหญิงธนันญา สุเมธา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๘๓

เด็กหญิงสุภาวรรณ ขัดใจวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๘๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำขัด
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๘๕

เด็กหญิงปทมา ขัดใจวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๘๖

เด็กชายทินกร มูลมาวัน
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๘๗

เด็กชายนันทพงค์ อินต๊ะก๋อน
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๘๘

เด็กชายยุทธพงศ์ สุทธารา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๘๙

เด็กชายพัทธดนย์ ถินสุข

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๙๐

เด็กหญิงพิชญ์นาฏ โสภาบุญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เปงใจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๙๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

โพธิวรรณา

์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๙๓

เด็กหญิงชนันพร มหารัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๙๔

เด็กชายรัฐภูมิ ปะชะนะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๙๕

เด็กหญิงฐิตารี เฉิดฉายจำป
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๙๖

เด็กชายจักรกฤษ ยาวิระ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๙๗

เด็กชายยศกร ผลสุรินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๙๘

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ปทมะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๖๙๙

เด็กชายมงคล คำมูล
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๐๐

เด็กชายสถิต ฟูเมือง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๐๑

เด็กชายรัชฎากรณ์ สิงห์อ้าย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๐๒

เด็กชายพีรพัฒ เลาคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๐๓

เด็กหญิงรุ่งนภา จันทร์หลวง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๐๔

เด็กหญิงวาริษา สามเรือน
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๐๕

เด็กหญิงณัฏฐิกา วงศ์ษายะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๐๖

เด็กหญิงเขมมิกา ตาจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๐๗

เด็กชายจิรวัฒน์ วารินทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๐๘

เด็กชายวิณู สุวรรณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๐๙

เด็กชายเอกรินทร์ กันทา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๑๐

เด็กหญิงจรรยธร ประสิทธิพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๑๑

เด็กหญิงทีรันนัส วรวัฒน์สัมพันธ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๑๒

เด็กหญิงนิรชา วีระพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๑๓

เด็กหญิงนฤมาศ ผู่ปา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๑๔

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ กองแปง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๑๕

เด็กหญิงปารีณา จินะโต้ง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๑๖

เด็กหญิงพัชราภา ศิริปอม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๑๗

เด็กหญิงมัญชุพร นางลอ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๑๘

เด็กหญิงศรัญญา คำมามูล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๑๙

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ปาสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๒๐

เด็กชายธีรดนย์ พรหมทัส
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๒๑

เด็กหญิงนัชชา สุจิราทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๒๒

เด็กชายศิวกร วรรณการ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๒๓

เด็กชายชยากร ยืนยง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๒๔

เด็กชายอิทธิพล ปนอิน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๒๕

เด็กชายปภาวิชญ์ อ้ายเปง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๒๖

เด็กหญิงพนิภา พรหมคณาวุฒิ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๒๗

เด็กหญิงฐานิดา ทนันชัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๒๘

เด็กหญิงพิณฑาทิพย์ พิมพ์ดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๒๙

เด็กหญิงรุจินันท์ ปนทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๓๐

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ขัติยะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๓๑

เด็กหญิงพิชญา มาโชค
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๓๒

เด็กหญิงอริสา ประสานเยาวชน
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๓๓

เด็กชายภาณุพัฒน์ ใจฟู
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๓๔

เด็กชายธนภัทร อินต๊ะวงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๓๕

เด็กชายสุทธิกานต์ สิงหราช
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๓๖

เด็กชายพงษา เสนากุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๓๗

เด็กชายอัครวินท์ นามวงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๓๘

เด็กหญิงกรนันท์ อินตาเต็ม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๓๙

เด็กหญิงอัจฉริยา ปะละมะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๔๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เขือนปา

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๔๑

เด็กหญิงวรัญญา อินอ่วม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๔๒

เด็กหญิงบัณฑิตา เผ่าต๊ะใจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๔๓

เด็กหญิงผกามาศ กบกันทา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๔๔

เด็กชายทีปกร ทนุโวหาร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๔๕

เด็กชายธนมินทร์ เปลียนพร้อม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๔๖

เด็กชายปณิธาน มวนศักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๔๗

เด็กชายปรวัฒน์ วงศ์วาร
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๔๘

เด็กชายศุภวัฒน์ จันทร์ทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๔๙

เด็กหญิงฐิติมา สร้อยฟา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๕๐

เด็กหญิงภัสรา แสนช่างคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๕๑

เด็กชายชนะชัย สุขศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๕๒

เด็กหญิงพรจิรา ไชยพูน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๕๓

เด็กหญิงวิชญาดา ประสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๕๔

เด็กหญิงชณิกาญจน์ แก้วจำรัส
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๕๕

เด็กหญิงพนิตพร
การัณกิจธำรงกุล

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๕๖

เด็กหญิงชฎารัตน์ รัตนนีทัศน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๕๗

เด็กหญิงณัฏฐิกา โนจา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๕๘

เด็กหญิงพิมพ์ผกา แซ่เล้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๕๙

เด็กชายไพโรจน์ บัวรินทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๖๐

เด็กหญิงณัฐนรี ใจบัว
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๖๑

เด็กหญิงเกศินี ทาเมืองแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๖๒

เด็กหญิงศศิพิมพ์ จันทร์เชย
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๖๓

เด็กหญิงใบหอม มะระ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๖๔

เด็กชายธีรดิษย์ ศรีแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๖๕

เด็กชายณัฐพงษ์ วรเจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๖๖

เด็กหญิงพัสน์นันท์ ตาใจ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๖๗

เด็กหญิงขวัญจิรา จุลเนียม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๖๘

เด็กหญิงอภิชญา พันธ์ทองสกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๖๙

เด็กหญิงกิตติกา แก้วสุใจ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๗๐

เด็กหญิงกุลณัฐ นันทะโส
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๗๑

เด็กหญิงนิสารัตน์ ศรีกันธา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปนดอก
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๗๓

เด็กหญิงอรณิชา กันธา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๗๔

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สีหลักคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๗๕

เด็กหญิงพิชชาภา อินต๊ะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๗๖

เด็กหญิงนนธิชา เจริญพงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๗๗

เด็กชายณัฐดนัย สัมฤทธินิรันดร

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนสิงห์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๗๙

เด็กหญิงปณิตา อินต๊ะมูล
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๘๐

เด็กหญิงณิชากร บุญมาแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๘๑

เด็กหญิงพณิดา ศรีแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๘๒

เด็กหญิงสุภาพร แดงผุย
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๘๓

เด็กหญิงจารุนันท์ นาใจ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๘๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

อินแก้ว

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๘๕

เด็กหญิงสุจิรา โพธิปอม
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๘๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บัววัง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๘๗

เด็กหญิงจีราวรรณ ใจวิลาศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๘๘

เด็กชายศิริวุฒิ ใจวรรณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๘๙

เด็กชายพุทธิพงค์ ทาตุเม
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๙๐

เด็กหญิงพัชริน สัจนานันท์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๙๑

เด็กหญิงปริยดา จันสองสี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๙๒

เด็กหญิงศิริเกษ วันดิถี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๙๓

เด็กหญิงนฤมล จันทร์แจ่ม
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๙๔

เด็กหญิงรัตนา จันทร์สองศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๙๕

เด็กหญิงพรนภา จิตสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองหิน วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๙๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชมภูกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองหิน วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๙๗

เด็กชายปุณยวีย์ กันทะยวง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองหิน วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๙๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

การบูรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองหิน วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๗๙๙

เด็กชายแทนคุณ เงินคำคง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองหิน วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๐๐

เด็กหญิงปยะพร แก้วแดง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองหิน วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๐๑

เด็กหญิงพรพิมล กาวิวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองหิน วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๐๒

เด็กหญิงศิริทิพย์ จันทรักษา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองหิน วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๐๓

เด็กชายชัชพิสิฐ เจริญนิยมไพร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองหิน วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๐๔

เด็กชายจิรายุส เคียงอมร
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองหิน วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๐๕

เด็กชายอัครชัย
จินดาหราตระกูล

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโค้งงาม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๐๖

เด็กชายสืบสกุล หวันแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโค้งงาม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๐๗

เด็กชายศตวรรษ คำเถิง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโค้งงาม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๐๘

เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วก้อย
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโค้งงาม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๐๙

เด็กหญิงวรรณกานต์ ปูหล้า
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโค้งงาม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๑๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เปดมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโค้งงาม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๑๑

เด็กหญิงอรัญญา กันธวงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโค้งงาม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๑๒

เด็กหญิงศรสวรรค์ วงค์ศุภเชษฐ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโค้งงาม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๑๓

เด็กหญิงแสงเพชร วงค์ใหม่
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโค้งงาม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๑๔

เด็กชายตุลยวัต ยศยิงยืนยง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโค้งงาม วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๑๕

เด็กหญิงฟางาม กันทาใจ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลอง วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๑๖

เด็กหญิงเจนจิรา ประเสริฐศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลอง วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๑๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ประเสริฐศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลอง วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๑๘

เด็กหญิงพัชริยา กันทาใจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลอง วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๑๙

นางสาวชลธิชา เจ๊ะก่อย
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ลอง วัดศิลานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๒๐

เด็กหญิงพรนภา แจ๊ะก่อย
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลอง วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๒๑

เด็กชายธนวินท์ อินต๊ะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหางดง วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๒๒

นางสาวYoon keat Lam
๑๒/๕/๒๔๙๘

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๒๓

นางสาวสุวิมล คะแนนสิน
๒๗/๑/๒๕๑๒

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๒๔

นางสาวธัญมน พิศาลวุฒิ ๘/๘/๒๕๓๗ สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๒๕

นางสาวพุทธชาด จันทร์มณี
๒๕/๑/๒๕๒๑

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๒๖

นางสาวชุติกาญจน์ พิเชฐชัยกุล
๒๑/๑๒/๒๕๐๕

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๒๗

นางสาวปราณี เทียมเทศ
๑๖/๖/๒๕๐๓

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๒๘

นางสาวรตนพร ปยะพนธ์
๒๑/๑๒/๒๕๐๔

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๒๙

นางสาวจำลอง ธิตินิลนิธิ -/-/๒๕๐๙ สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๓๐

นางสาวกชกร ลาภเฮงภู่ ๕/๒/๒๕๑๓ สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๓๑

นางสาวภัคสิริ สินไชยกิจ
๒๖/๑/๒๕๑๙

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๓๒

นางสาวภาพร เอกชัยพัฒนกุล
๑๕/๑/๒๔๙๕

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๓๓

นางสาวช่อทิพย์ ภูมิฐานนท์
๑๔/๑๐/๒๔๙๙

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๓๔

เด็กชายกรินทร์ กุนโน
๑๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๓๕

เด็กชายรัทธพงศ์ ชะเต
๒๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๓๖

เด็กหญิงนภัส ขันตรี
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๓๗

เด็กชายปรวัฒน์ คำเหมือดแอ่
๑๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๓๘

เด็กชายสุรพัศ ยังยืน

่

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๓๙

เด็กหญิงเคียวโกะ คุงิมิยะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๔๐

เด็กชายธรรศมงคล ดงหงษ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๔๑

เด็กชายวสันต์ ลอบแก้ว ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๔๒

เด็กชายสิทธิวา ตุระพันธ์
๑๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๔๓

เด็กชายชิติพัทธ์ มณีเทศ
๑๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๔๔

เด็กชายกฤตภาส ปญญายิง

่

๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๔๕

เด็กหญิงพรธิดา แอคา
๑๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๔๖

เด็กหญิงอรภูริณภ์ วรพักตร์
๑๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๔๗

เด็กหญิงอภิชญา แสนนาม
๒๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๔๘

เด็กหญิงณิชาภัทร สุคันธวงศ์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๔๙

เด็กชายชยพล สิทธิ ๑/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๕๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

กันหาทอง
๑๑/๑๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๕๑

เด็กชายยศกร วิชญสกุล
๕/๒๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๕๒

เด็กหญิงกุลภัสสร์ อารีมิตร
๓/๑๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๕๓

เด็กหญิงภคพร สืบสุยะ
๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๕๔

เด็กหญิงมิงกมล

่

วงศ์เขือนแก้ว

่

๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ สุขหุ่น ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๕๖

เด็กชายเตชินท์ เตชะรุจิพร ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๕๗

เด็กชายณพธนณัฐ เทวพงศ์พันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๕๘

เด็กหญิงธีราภรณ์ ขันพา
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๕๙

เด็กหญิงกฤษฎิณิสา

์

อาทิตย์ธรรม ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๖๐

เด็กหญิงพิชามญชุ์ อินทวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๖๑

เด็กชายแดเนียล เพทรูเซลลี
๒๕/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๖๒

เด็กชายเกรียงภัส แตงโสภา
๒๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๖๓

เด็กชายภาณุพัฒน์ จันทร์แก้ว
๑๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๖๔

เด็กหญิงอนิก้า มาเรีย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๖๕

เด็กหญิงดาริน เสวลาภี
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๖๖

เด็กชายสิรภพ กังวาลวงศ์
๓๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๖๗

เด็กหญิงธัญชนก โปธาคำ
๒๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๖๘

เด็กหญิงจิรพัชร ภูมิราช
๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๖๙

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ดลใจไพรวัลย์
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๗๐

เด็กหญิงกรกัญญา พึงพุ่มแก้ว

่

๒๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๗๑

เด็กชายภูวิศ วงศ์วรณ์ ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๗๒

เด็กหญิงธัญชนก รุ่งแสงทอง ๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๗๓

เด็กชายรัชพล กิตินันท์
๒๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๗๔

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ แก้วทอง
๑๔/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๗๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ทัช ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๗๖

เด็กชายสุวรรณภูมิ ฟองเมฆ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๗๗

เด็กหญิงสุพานัน ประเสริฐสม
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๗๘

เด็กชายราชพฤกษ์ ยาประเสริฐ
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๗๙

เด็กชายกัญจน์ กันทาทรัพย์ ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๘๐

เด็กหญิงวรรณวิภา ปนใหว
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๘๑

เด็กหญิงสัตยา แก้วฟู ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๘๒

เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ บวร์กไมเออร์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๘๓

เด็กชายกันตินันท์ คำใส
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๘๔

เด็กชายศิวกร ศรีคราม ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๘๕

เด็กชายเพชรกะรัต ณกุลกานต์
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๘๖

เด็กหญิงพิชญธิดา ใหม่แก้ว
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๘๗

เด็กหญิงรัชนก ไชยพรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๘๘

เด็กหญิงขวัญพิชชา ทิพย์เนตร ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๘๙

เด็กชายศุภกร จักรพิสุทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๔๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๙๐

เด็กหญิงศุภิสรา วีระ
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๙๑

เด็กชายนนทนันท์ หินมาลัย
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๙๒

เด็กหญิงภัททิยา อธิวาส
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๙๓

เด็กชายปภินวิช กิตติรักษ์วรกุล
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๙๔

เด็กหญิงทักษพร ปญญาคำ
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๙๕

เด็กหญิงเขมินทรา คีรีพงศ์เผ่า

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก รุ่งแสงทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๙๗

เด็กหญิงรจนพรรณ ฉาวเกียรติ
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๙๘

เด็กหญิงขวัญพร ลุงต้า
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๘๙๙

เด็กชายสันติ ลุงต้า
๒๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๐๐

เด็กชายฐิตินันท์ แสงชัย
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๐๑

เด็กหญิงแสงอ่อน แสงแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๐๒

เด็กหญิงวสุนัท์ สุริยะ
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๐๓

เด็กหญิงนภัสสร -
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๐๔

เด็กหญิงศัลยา ลุงกร
๑๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๐๕

เด็กหญิงพัชราพร ขุนยวม
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๐๖

เด็กชายหม่องทูล จะเมิง ๙/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๐๗

เด็กชายศักดิสิทิ

์ ์

จอดสันเทียะ
๑๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๐๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ไชยน้อย
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๐๙

เด็กหญิงพัชรา มงคลคุณทวี
๒๒/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๑๐

เด็กชายรัฐภูมิ จำศูนย์
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๑๑

เด็กหญิงปาลิตา ลุงอ่อน
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๑๒

เด็กชายพลพล ลุงวิเจ่ยะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๑๓

เด็กชายฐณณ์รักษ์
จารุภัทรกิดากรช์ ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๑๔

เด็กชายแสงหาญ สร้องแสง ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๑๕

เด็กหญิงพิม สมศรี ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๑๖

เด็กหญิงกมลชนก สุดยอด ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๑๗

เด็กหญิงหลาว ลุงหม่อง ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๑๘

เด็กหญิงนิชานาถ แก้วคำปน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๑๙

เด็กหญิงณัฐธิชา ใจเขียว
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๒๐

เด็กหญิงชลธิชา ไทยเจริญ
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๒๑

เด็กหญิงขวัญ ไม่ปรากฎสกุล
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๒๒

เด็กชายเจษฎา ลุงนันตา ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๒๓

เด็กชายเมธาสิทธ์ ลุงสอน
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๒๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ บุญจันทึก
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๔๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๒๕

เด็กหญิงสุพชยาณ์ ดำริวัฒนานนท์ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๒๖

เด็กหญิงณัฐพร กัวพานิช

่

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๒๗

เด็กหญิงสุธัญญา บุ้นเฮียน

้

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๒๘

เด็กหญิงศรุชา บุ้นเฮียน

้

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ปนสวย
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๓๐

เด็กหญิงศิริมล ข้าวสามรวง
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๓๑

เด็กหญิงอนุกา ลุงทอ ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๓๒

เด็กชายพิภัทร์ เกิดศิริ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๓๓

เด็กหญิงบัวหอม ศรีพรหม ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๓๔

เด็กชายครินทร์ มณีโชติ ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปาแดด วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๓๕

เด็กหญิงดวงฤดี นายนัน
๑๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๓๖

เด็กหญิงนกแอร์ แสงจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๓๗

เด็กหญิงจิดาภา รัตตะนัง ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๓๘

เด็กหญิงจินตภา รัตตะนัง ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๓๙

เด็กหญิงอารียา ฝายริพล ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๔๐

เด็กหญิงสรัลรัตน์ ท้าวนันทเสถียร ๒๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๔๑

เด็กหญิงพลอย ลุงแสง
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๔๒

เด็กหญิงเบญญาภา จารุเดชอนันต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๔๓

เด็กชายพัทธพล สำราญชืน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๔๔

เด็กชายณัฐวัสส์ ปญญาแดง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๔๕

เด็กชายพรแสง ศิริ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๔๖

เด็กชายธนาธิป ชลนัทธี
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๔๗

เด็กหญิงทิพปภา งามเริง
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๔๘

เด็กหญิงเปาคำ ซ่างพงศ์ ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๔๙

เด็กหญิงส้ม -
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๕๐

เด็กหญิงรัชดา ผลคำแปง
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๕๑

เด็กชายศตวรรษ ม่วงศรี
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๕๒

เด็กชายกณวรรธน์ ศรีวิชัย
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๕๓

เด็กหญิงอรนิภา พุทธวาส
๑๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๕๔

เด็กชายไวยวุฒิ น้อยปนจา ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๕๕

เด็กชายกฤษณะ เครืองพนัด

่

๑๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก งามเริง ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๕๗
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

วงค์ปน
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๕๘

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ สายสิทธ์ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๕๙

เด็กหญิงชญาณี ไชยราษฎร์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๔๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๖๐

เด็กหญิงธัญสุดา กันยานะ
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๖๑

เด็กหญิงสุทัตตา -
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๖๒

เด็กชายธนปกรณ์ นันตา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๖๓

เด็กชายธีร์ธวัช พิมสอน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๖๔

เด็กชายนครินทร์ ปาคำ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๖๕

เด็กหญิงเพตรา ศรีจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๖๖

นายเชิดศักดิ

์

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๖๗

เด็กชายศุภกร สุจาแสน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๖๘

เด็กหญิงทิพาวรรณ ดีทิศ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสาร์เปบ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องนำ วัดมะขุนหวาน  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๗๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำวงศา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องนำ วัดมะขุนหวาน  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๗๑

เด็กชายกฤษณะพงษ์ ธรรมาธิ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องนำ วัดมะขุนหวาน  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๗๒

เด็กหญิงอรวี ศรีชมภู
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๗๓

เด็กหญิงอัจฉรา หอมยม
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๗๔

เด็กชายเจษฎา เครือคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๗๕

เด็กชายณัฐพล ทำการดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใจทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นันตี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๗๘

เด็กหญิงชราธร อภิวงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๗๙

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ รังสรรค์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๘๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ส่าพอ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๘๑

เด็กหญิงเจนจิรา จายะธรรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๘๒

เด็กหญิงปานชนก จายะธรรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๘๓

เด็กหญิงพิมชนก บุญมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๘๔

เด็กหญิงกนกพร กอนแสง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๘๕

เด็กชายประภากร อำนา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๘๖

เด็กชายปรเมท นำพา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๘๗

เด็กชายรัฎฐกรณ์ วงค์ไวทยากูร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๘๘

เด็กหญิงธัญญาศิริ ศรีคุณทศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๘๙

เด็กหญิงบัณฐิตา มอญแสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๙๐

เด็กชายภูริพัฒน์ โปธาเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คีรีโชคช่วย
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๙๒

เด็กหญิงช่อผกา ทาเปยง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๙๓

เด็กหญิงสุชัญญา พิบูลย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๙๔

เด็กชายวชิรกรณ์ อาจหาญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๔๓ / ๓๖๕

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๙๕

เด็กหญิงชนัฐ ภู่เจริญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๙๖

เด็กหญิงพิชญา โปธาเจริญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๙๗

เด็กหญิงสรีรัตน์ จันทร์พวง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๙๘

เด็กชายสันทราย ลุงรำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๑๙๙๙

เด็กหญิงอำพร สอนะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๐๐

เด็กหญิงปรายปรียา ปุระเสาร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๐๑

เด็กชายธีรพงษ์ ลวดขาว
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๐๒

เด็กชายจักรพงษ์ กันทาศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๐๓

เด็กหญิงวนิดา กุยน้อย
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๐๔

เด็กชายไท ลุงจาม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๐๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

แหย่ทู
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๐๖

เด็กหญิงณัฐลิกา ปองกัน
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๐๗

เด็กหญิงอุบลวรรณ เตชะธนวินท์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๐๘

เด็กชายมล นายกวน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๐๙

เด็กหญิงกนกพร จะมู
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๑๐

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร หวังพัฒนากุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๑๑

เด็กชายนักรบ มังวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๑๒

เด็กชายฐิติพัทร์ สมใจ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๑๓

เด็กหญิงนราวดี หวลอารมณ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๑๔

เด็กชายโรจน์ อินตา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๑๕

เด็กหญิงอรจิรา มีเจริญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๑๖

เด็กชายซานหลิว แซ่จ๋าว
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๑๗

เด็กชายกฤตินานนท์ บุญฉลาด
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๑๘

เด็กชายเกียรติคุณ เล้าประชา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ตาเขียว
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๒๐

เด็กชายทศพร ลุงคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๒๑

เด็กชายทัพพสาร สุริยะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๒๒

เด็กชายสุริยะ ไชยกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๒๓

เด็กหญิงจริยาภรณ์ ทิพสอน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๒๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ใจเปง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๒๕

เด็กหญิงภัคจิรา นวลศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๒๖

เด็กหญิงภัณฑิรา เสนางาม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๒๗

เด็กหญิงยอดนุ่มนวล ใจมูล
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๒๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วงค์ชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๒๙

เด็กหญิงศิจิตรา สิทธิ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๔๔ / ๓๖๕

้
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ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๓๐

เด็กหญิงไข่มุก บอสเวลล์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๓๑

เด็กชายเวชกรณ์ ภิรมย์ทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๓๒

เด็กหญิงสุชาดา ดวงงา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๓๓

เด็กหญิงกีญญา อินตา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๓๔

เด็กชายอัศวดล จีปูคำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๓๕

เด็กหญิงณัชชา เกตุมณี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๓๖

เด็กหญิงวชิรา เกียงคำ

๋

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๓๗

เด็กหญิงนันทพร อรุณพิพัฒน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๓๘

เด็กชายปทวี เมฆวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๓๙

เด็กชายพัฒนกุล เทปน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๔๐

เด็กหญิงสุจิตรา เมฆวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๔๑

เด็กชายอ่อง ออ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๔๒

เด็กชายอนุพล แซ่จ๋าว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๔๓

เด็กชายรัฐภาส เลาลี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๔๔

เด็กชายชินภัทร จีวิ

๋

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๔๕

เด็กชายนครินทร์ ดวงยศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๔๖

เด็กหญิงเมธาพร คำฟู
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๔๗

เด็กหญิงณัฐนิชา วรรณโน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๔๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ จะชี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๔๙

เด็กหญิงอุมา ใจงาม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๕๐

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ลุงสอย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๕๑

เด็กหญิงอังคาร อาลี
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๕๒

เด็กชายพงศกร ชัยคำวัง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๕๓

เด็กชายสันติภาพ เสาวพงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๕๔

เด็กชายกนกพล สัตย์ซือ

่

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๕๕

เด็กชายทุน ลุงกวน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๕๖

เด็กชายนพ ลุงซอ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๕๗

เด็กชายพรศักดิ

์

ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๕๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ติง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๕๙

เด็กหญิงภณิดา ชัยศรี
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๖๐

เด็กชายอธิป ลุงติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๖๑

เด็กชายนคร ใจงาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๖๒

เด็กชายพงษ์ เลาลี

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๖๓

เด็กชายกิตติชัย ศิวาดำรงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๖๔

เด็กหญิงอัญณิการ์ มันเกษวิทย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๔๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๖๕

นายวิว แดเซอร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๖๖

นางสาวศศิ ขันทนันต์คำ
๒๓/๐๘/๒๔๙๖

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๖๗

เด็กหญิงฟาติมะ อัคทาร์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๖๘

เด็กหญิงพัชราภา อุสาใจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๖๙

เด็กชายแสงเมือง นาลี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๗๐

เด็กหญิงนุชจรินทร์ ไชยโย
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๗๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ ศรีทิพย์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๗๒

เด็กชายธนกฤต เวฬุวนาทร
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๗๓

เด็กชายธราเทพ คำกล้า
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๗๔

เด็กชายสาระวิน ตาไฝ
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๗๕

เด็กหญิงรัตติกาล สมศรี
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ พันกับ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๗๗

เด็กหญิงวรัธญา สมพงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๗๘

เด็กชายจิรัฐติกาล ลุนศรีทอง
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๗๙

เด็กชายจ่ามทุน แสงทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๘๐

นางชลาลัย แก้วกิริยา
๒๘/๖/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๘๑

นายสิทธิชัย หมูเขือน

่

๔/๘/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๘๒

นางประนอม นันทะชัย ๒๐/๗/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๘๓

เด็กหญิงนภาพร คำซาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๘๔

เด็กหญิงแสงเฮือน ลุงต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๘๕

เด็กชายธัชกร สิทธิพานิช
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๘๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

เวชศาสตร์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๘๗

เด็กหญิงกานตรัตน์ ตุ่มคำ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๘๘

เด็กหญิงปวริศา สุขทรัพย์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๘๙

เด็กหญิงพิชฌานันท์ ลักษณ์แสงวิไล
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๙๐

เด็กหญิงพิริดา วิญญาเงือก
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๙๑

เด็กหญิงวราพร จอมงาม
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๙๒

เด็กหญิงสุพิชญา เครือคำ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา จอมงาม
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๙๔

เด็กชายฐาปกรณ์ สิทธิกุล
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๙๕

เด็กหญิงอภินรี ธิเรือง
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๙๖

เด็กหญิงเกษราพร จงจำ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๙๗

เด็กชายนภดล ลุงทา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๙๘

เด็กชายวสันต์ ลุงต๊ะ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๐๙๙

เด็กชายปญญา พึงนา

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๔๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๐๐

เด็กหญิงอธิชา อินอุเทน
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๐๑

เด็กหญิงญาดา นาตอน
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๐๒

เด็กหญิงชลธิชา จุมป
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๐๓

เด็กหญิงผ่องพรรณ ลุงทอน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๐๔

เด็กหญิงชุลีพร ลุงคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๐๕

เด็กชายทรงวุฒิ แสงสร้อย
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๐๖

เด็กชายณัฐกุล ค่วยเทศ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๐๗

เด็กชายเมธวิน ดวงเดช
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๐๘

เด็กชายอภิวิชญ์ ทองทา
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๐๙

เด็กชายอนุรักษ์ กันกล้า

่

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๑๐

เด็กหญิงกวินธิดา ลุงเล็ก
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๑๑

เด็กหญิงแพรวา จันทร์ลู
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๑๒

เด็กชายจำลอง ลุงจ่าม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๑๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พยารินท์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๑๔

เด็กชายนิกร ลุงซอ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๑๕

เด็กชายดับ ลุงสิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๑๖

เด็กหญิงฟู ลุงสิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๑๗

เด็กชายยุ้งเต็ง -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๑๘

เด็กชายสริรภพ คุณยศยิง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๑๙

เด็กหญิงสร้อยแสง ลุงจาย
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๒๐

เด็กหญิงนาง ไม่ทราบ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๒๑

เด็กชายอดิสรณ์ แซ่ลิม

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๒๒

เด็กหญิงแสงหอม ลุงส่วย
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๒๓

เด็กหญิงสาว ลุงทุน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๒๔

เด็กชายจัตุพงษ์ ทรงคำ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๒๕

เด็กหญิงชลธิชา นาคสุข
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๒๖

เด็กชายจิรวัฒน์ กอนแสง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๒๗

เด็กชายเครือแสง นายโหย่
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๒๘

เด็กหญิงพิมลาวัลย์ ตันสมรส
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๒๙

เด็กหญิงชัญญานุช สุริไพศาลสกุล
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๓๐

เด็กชายทรงพล อ่องคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๓๑

เด็กชายธิติพล บุญอมฤตสกุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๓๒

เด็กหญิงฐิติกานต์ ดวงบาล
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๓๓

เด็กหญิงมนทิรา เฉลียว
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๓๔

เด็กชายคำขิน

่

ลุงเหน่
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๔๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๓๕

เด็กชายญาณภัทร

เกษมโสภณพาณิชย์ ๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ กอนแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๓๗

เด็กหญิงแอน เผ่าพงศ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๓๘

เด็กชายหลิง

่

ลุงติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๓๙

เด็กชายกาญจนพล ชฎาเพชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๔๐

เด็กชายชัยวัฒนา ธรรมสอน
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๔๑

เด็กชายพิเชษฐ์ กอนแสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๔๒

เด็กหญิงกุลนันทน์ ปนฟก
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๔๓

เด็กหญิงปยะธิดา จันทร์รัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๔๔

เด็กหญิงศศิวิมน ศรีใส
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๔๕

เด็กหญิงหาร ลุงติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๔๖

เด็กชายนันทปรีชา จอมธง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๔๗

เด็กหญิงญาณภัทรา โรจนธีมาพร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๔๘

เด็กชายวศิน กาละปน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วัดหนองมะจับ  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๔๙

เด็กหญิงกมลชนก ถนอมวรกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมืน

่

วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๕๐

เด็กหญิงนถกร เอกวิริยะดำรงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมืน

่

วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๕๑

เด็กหญิงปวีณา พรังพรมสกุล

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมืน

่

วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๕๒
เด็กหญิงสุพรรณกัลยา

แซ่โซ้ง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมืน

่

วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๕๓

เด็กหญิงบุณยาพร เอกวิริยะดำรงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมืน

่

วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๕๔

เด็กหญิงกาญจนา เลาวือ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมืน

่

วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๕๕

เด็กหญิงศลิษา อาทิตย์อาภา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๕๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ภิญโญกุลยศยิง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๕๗

เด็กหญิงพัทธวรรณ อาทิตย์อาภา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๕๘

เด็กชายเฉลิมวุฒิ อร่ามคีรีพนา
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๕๙

เด็กชายอธิพงศ์ อมรนาถวิชิต

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๖๐

เด็กชายเจษฎา เลิศละอองดาว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๖๑

เด็กชายนวพล อุดมบันดาลสิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๖๒

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ดำรงความดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๖๓

เด็กหญิงยุพา สุขสมบูรณ์อุระ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๖๔

เด็กหญิงสุวิชาดา อร่ามคีรีไพร
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๖๕

เด็กหญิงบุญญนุช ไพฑูรย์ไพโรจน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๖๖

เด็กชายธนาวุฒิ เส่พรรณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๖๗

เด็กชายศรัณยู สิทธิคงเชือ

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๖๘

เด็กหญิงอมลวรรณ สนิทอักษรวาจา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๖๙

เด็กชายปฐมพงษ์ สง่าสมบูรณ์ไพร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๔๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๗๐

เด็กชายกฤตเมธ ปูบัวลอย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๗๑

เด็กชายธีรภัทร ดำรงชีวิต
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๗๒

เด็กชายยุทธนา ไสวชาวดอย
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๗๓

นายกฤติ กิตติธารยังกูร
๑๓/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๗๔

นางจิรัชยา ธรรมปญโญ
๒๐/๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๗๕

นางนรีรัตน์ วิเศษอาภา
๒๔/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๗๖

นายสมศักดิ

์

แสงอรุณ
๑๒/๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๗๗

นางสาวอนุทิน บุญทา
๑๗/๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๗๘

เด็กชายวีระ โสภณแม่แจ่ม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๗๙

เด็กหญิงรัตน์ติกาล ชุ่มอรัญสายวารี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๘๐

เด็กหญิงนิชนันท์ พะตาซู
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๘๑

เด็กหญิงณีรนุช ศรีศุภทรัพย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๘๒

เด็กชายรัฐพล เกาะเงิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๘๓

เด็กชายวัฒนา เอกดำรงเลิศชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปู วัดห้วยปู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๘๔

เด็กหญิงนฤมล เกษมสุขเลิศ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยปู วัดห้วยปู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๘๕

เด็กหญิงวิจิตรา เกียรติเนรมิตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปู วัดห้วยปู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๘๖

เด็กหญิงจริยา อดุลวิทย์พนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปู วัดห้วยปู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๘๗

เด็กหญิงพรชิตา คุณขุนคีรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปู วัดห้วยปู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๘๘

เด็กชายภาคภูมิ อร่ามคีรีพนา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปู วัดห้วยปู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๘๙

เด็กหญิงศศิกานต์ อัจฉรารักษ์วารี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปู วัดห้วยปู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๙๐

เด็กชายธนาวุฒิ ราตรีสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปู วัดห้วยปู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๙๑

เด็กชายทรัพย์ไพศาล กิตติธีรญาณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยปู วัดห้วยปู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๙๒

เด็กชายธีรเดช รัตนบรรพจน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปู วัดห้วยปู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๙๓

เด็กหญิงปรียาณี อัศววรการ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปู วัดห้วยปู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๙๔

เด็กหญิงนวพร คุณเลิศวารี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปู วัดห้วยปู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๙๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีสกุลคีรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยปู วัดห้วยปู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๙๖

เด็กหญิงทรรศิกา มาศสุภาพงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๙๗

เด็กหญิงชฎาวรรณ อนันต์ไพสิฐ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๙๘

เด็กหญิงสุทธีรา อมรอรุณโรจน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๑๙๙

เด็กชายชินรัตน์ สภาวนากุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๐๐

เด็กหญิงนำฝน วิเศษสุขปญญา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๐๑

เด็กชายโชควัต สมัครพัฒนา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๐๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พีระศักดิบวร

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๐๓

เด็กหญิงภัคจีรา ปอข่าลอย
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๐๔

เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์ คุณธีระสกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๔๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๐๕

เด็กหญิงหยุ่น ไม่มี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๐๖

เด็กหญิงรัชชาวรรณ ปญญาอนันตวงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๐๗

เด็กหญิงสร้อยแก้ว ภควังศา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๐๘

เด็กชายดุสิต อมรอรุณโรจน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๐๙

เด็กหญิงศันสนีย์ อนันต์ไพสิฐ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๑๐

เด็กหญิงอาภัสรา อารยะไพฑูรย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๑๑

เด็กชายเจตพล อาภาประเสริฐ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๑๒

เด็กชายธนพงษ์ ลาภสิริเลิศ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๑๓

เด็กชายวศิน อนันต์อาณากร
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๑๔

เด็กหญิงวารุณี มุทาสุขไพศาล
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๑๕

เด็กหญิงศรีวิลัย เอืออังกรณ์พงษ์

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๑๖

เด็กหญิงเสาวภา ลาภสิริเลิศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๑๗

เด็กหญิงบุษบา อนันต์ไพสิฐ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๑๘

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

อาภาประเสริฐ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๑๙

นายณัฐพล รักพุธรัตน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๒๐

เด็กหญิงปาริฉัตร
เจริญตามปญญา

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๒๑

เด็กหญิงพรศิริกุล
เจริญตามปญญา

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๒๒

เด็กชายวรรธนะ สายใจเริงทรัพย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๒๓

เด็กหญิงวรัญญา อัศวพรหมกิจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๒๔

เด็กหญิงสุภาพร
ประภาสพนาพงษ์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๒๕

เด็กชายศุภพล อนันต์ไพสิฐ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม วัดขุนแม่รวม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๒๖

เด็กชายธนัชย์ ดูเจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๒๗

เด็กหญิงณิศาวรา พิทักษ์คีรีภูมิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๒๘

เด็กหญิงมนพร พัฒนาผาพงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๒๙

เด็กหญิงณัฏฐ์จิรา เขตเนาว์อนุรักษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๓๐

เด็กชายทิณนกร คุณธรรม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๓๑

เด็กชายธีรณัค ธีรณัคคิ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๓๒

เด็กหญิงจิราวรรณ ใจเลิศปญญา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๓๓

เด็กหญิงวชิราพร ตินิ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๓๔

เด็กหญิงกีรัตยา ยาแจ๊ะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๓๕

เด็กหญิงรินรดา พิริยะวรคุณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๓๖

เด็กหญิงอนิสา เขตปราการไทย
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๓๗

เด็กชายเจษฎาพันธ์ เด่นกัลยา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๓๘

เด็กชายธีระชัย อินเนอละ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๓๙

เด็กชายธนภัทร กงมะลิ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๕๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๔๐

เด็กหญิงจันทิมา อุระเลิศปญญา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๔๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ใจมัน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๔๒

เด็กชายรัฐกร สมบูรณ์คำชู
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๔๓

เด็กชายวีรภัทร ตะแก

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๔๔

เด็กชายจิตริน ปญญาสันติคุณ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๔๕

เด็กชายจิรายุ วาณิชวิโรจน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๔๖

เด็กชายนพพร สันติสุขชน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๔๗

เด็กชายวิทวัส ปนเพชรกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เตชะนา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๔๙

เด็กหญิงศศิวิมล เครือล้อมวง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๕๐

เด็กชายภูษิต สมดุลย์คณาสิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๕๑

เด็กชายชาญชัย ไพรแสนอุดม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๕๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ มาลีชาวไพร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๕๓

เด็กหญิงการะเกศ พรรณสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๕๔

เด็กหญิงดวงยิหวา เพชรธรรมนาถ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๕๕

เด็กหญิงณิชารีย์ ภาพพิกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๕๖

เด็กหญิงเพ็ญหทัย ใบทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๕๗

เด็กหญิงจุฬาพอ หญ่าโก
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๕๘

เด็กชายเกียรติชัย ไพรคุ้มรัศมี
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๕๙

เด็กหญิงวาสนา ไพรแสนอุดม
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๖๐

เด็กหญิงอรพรรณ อ่อนมธุรส
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๖๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ม่อชะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๖๒

เด็กชายถิรวุฒิ อาโย
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๖๓

เด็กหญิงบุษกร คีรีกาญจน์สกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๖๔

เด็กหญิงกมลกานต์ พนาสุมนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๖๕

เด็กหญิงจันทวันต์
จรูญเลิศวัฒนะกุล ๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๖๖

เด็กหญิงรืนฤดี

่

ยิงรักเพ็ญจันทร์

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๖๗

เด็กหญิงภัทรวี พรหมพรสกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๖๘

เด็กชายสิรวิชญ์ วาณิชย์วิโรจน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๖๙

เด็กหญิงวนัชพร อุดมโชคสิริ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๗๐

เด็กชายปญวัฒน์ พิริยะวรคุณ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๗๑

เด็กชายเดชา ชาญผลธรรม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๗๒

เด็กหญิงสันต์สินี สิทธิคงชนะ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๗๓

เด็กหญิงฉันทิดา ยิงรักเพ็ญจันทร์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๗๔

เด็กหญิงวริศรา พนาสุมนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๕๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๗๕

เด็กหญิงณัฐพร อุดมโชคสิริ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๗๖

เด็กชายเจิมศักดิ

์

แซ่ล้อ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๗๗

เด็กหญิงสมัยพร ฤดีวสันต์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๗๘

เด็กหญิงแก้วนภา ตรีสิทธินพคุณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๗๙

เด็กหญิงณิชา ศักดิอนุรักษ์

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๘๐

เด็กชายทานุทัต ไพรแสนอุดม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๘๑

เด็กชายชยุต ราตรีอำไพ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๘๒

เด็กชายนฤสรณ์ คุณแจ่มตระกูล
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๘๓

เด็กหญิงโสภิดา เรือนยอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๘๔

เด็กชายวงศ์กร ชาติตระกูลคีรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๘๕

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ยิงรักเพ็ญจันทร์

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๘๖

เด็กหญิงมลทิรา ชืนสุขอารีกุล

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๘๗

เด็กชายศิลป ส่องแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยอดคีรีอรุณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๘๙

เด็กหญิงมนต์ฤดี อุดมโชคสิริ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๙๐

เด็กหญิงบัณฑิตา คุณวุฒิว่องไว
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๙๑

เด็กชายปวรุตม์ คำหงษ์สา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๙๒

เด็กชายปวเรศ คำหงษ์สา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๙๓

เด็กชายพิเชษฐ์ พงศ์สุวรรณกิจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๙๔

เด็กชายอดิศร ยิงรักเพ็ญจันทร์

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๙๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศักดิอนุรักษ์

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๙๖

เด็กหญิงยูเรนัส มิงมิตรถาวร

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๙๗

เด็กหญิงศศิภา วนาสินคฤหาสน์
๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๙๘

เด็กหญิงเกสรา พจนาธำรงพงศ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๒๙๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ เกิดเกียรติก้อง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๐๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

รอเมฆานิวัติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๐๑

เด็กหญิงชินันพร สิทธิคงชลิต

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๐๒

เด็กชายศุภกร พนาเจริญเดช
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๐๓

เด็กชายจิตติกร ตรีสิทธินพคุณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๐๔

เด็กชายเจริญศักดิ

์

ใฝฝากมิงศิริ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๐๕

เด็กชายพัชรพล ศักดิอนุรักษ์

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๐๖

เด็กชายธนพล ชาญทรัพย์สกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๐๗

เด็กชายอักษร คำมูลสุขสกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๐๘

เด็กหญิงพรรณวษา ไพรมิงมงคล

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๐๙

เด็กชายบุญเสริม ไพรแสนสกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๕๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๑๐

เด็กชายวีรภาพ ฤดีวสันต์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๑๑

เด็กชายชาตรี วนากุลพิทักษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๑๒

เด็กชายสมานชัย พงศ์สุวรรณกิจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๑๓

60มนต์นภา ขนากขจีไสว
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๑๔

เด็กหญิงวรนุช พนาสุมนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๑๕

เด็กหญิงรชนี น้อยวน
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๑๖

เด็กชายธนูชัย บัญพรเฉลิมกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๑๗

เด็กชายอนุรักษ์ ปุจะปปะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๑๘

เด็กหญิงชวิศา รอเมฆานิวัติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๑๙

เด็กหญิงธิญดา ส่องแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๒๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา เกษมวิจิตรกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๒๑

เด็กหญิงสิริกร เด่นดำรงฤทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๒๒

เด็กหญิงฤทธิไกร วนากุลพิทักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๒๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

รักษ์ประเพณี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๒๔

เด็กชายณัฐพล เวทย์รัตนทวี
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๒๕

เด็กชายภคนันท์ พะเยาว์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๒๖

เด็กหญิงคริสต์มาส สิริพัฒนไพศาล
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๒๗

เด็กหญิงนิชาภัทร ติบหล้า

๊

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๒๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ มนัสนันท์วงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๒๙

เด็กหญิงวาสินี ไพรสกุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๓๐

เด็กหญิงธิดาภา น้อยวน
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๓๑

เด็กชายนฤรงค์ คุณแจ่มคระกูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง วัดจันทร์  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ โปราหา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๓๓

เด็กชายณัฐพล แก้วนา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๓๔

เด็กชายจิรายุ ขุ่ยอาภัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๓๕

เด็กชายธีรภัทร ไชยจินดา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๓๖

เด็กชายกฤษณศักดื

์

โสวะนา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๓๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เจริญสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๓๘

เด็กหญิงรดารัตน์ สัมกันทา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๓๙

เด็กหญิงธัญญาเรศ ญาติอยู่ไกล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๔๐

เด็กหญิงณัฐฐา จะลอ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๔๑

เด็กหญิงภัทรศิณา ยาเปง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๔๒

เด็กหญิง .จิรัชญา อาญาเรือน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๔๓

เด็กชายจิราดล อินปนแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๔๔

เด็กชายนิวัฒน์ อุ่นใจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๕๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๔๕

เด็กชายนคร ทาโสด
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๔๖

เด็กชายณัฐชัย คำเสียง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๔๗

เด็กชายอัฐษฎารัตน์ สิงห์ไทย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๔๘

เด็กชายเทียนชัย ตังวรรณา

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๔๙

เด็กหญิงสุจิรา ปนใจ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๕๐

เด็กชายนิติสิทธิ

์

สมบูรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๕๑

เด็กชายปยชนน์ ขันตี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๕๒

เด็กชายพงศกร นันทะศักดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๕๓

เด็กชายเดชา โสวะนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๕๔

เด็กชายอชิรวิทย์ อุ่นใจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๕๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ทายะติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๕๖

เด็กหญิงอทิตยา มาลา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๕๗

เด็กหญิงสุชญา ปญญาละ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๕๘

เด็กหญิงสุพิชมาย ปญญาละ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๕๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปญโญทิพย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๖๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทร์ถา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๖๑

เด็กหญิงจีราวรรณ จันตาสิงห์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๖๒

เด็กหญิงฉัตรฤทัย ไชยวุฒิ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๖๓

เด็กหญิงจิรัชญา จ๊ะมัง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๖๔

เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์ สุริยะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปนหล้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๖๖

เด็กหญิงเสาวรส ลุงตา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๖๗

เด็กหญิงกัณฐิกา พรพรหม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๖๘

เด็กชายอภิชาติ กางมูล

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๖๙

เด็กหญิงจิราพร หินเดช
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๗๐

เด็กชายสุพจน์ เวฬุวนารักษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๗๑

เด็กหญิงวรัญญา ศรีสุวรรณ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๗๒

เด็กชายอัษฎาธรณ์ คุณศิลป

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๗๓

เด็กชายภาณุพงษ์ คำเมฆ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๗๔

เด็กหญิงธนิษฐา สุวรรณ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๗๕

เด็กหญิงสิริพร ศรีบุญเรือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๗๖

เด็กหญิงแสงเหน่ ลุงอ่อง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๗๗

เด็กหญิงธนาพร คิดปราโมทย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๗๘

เด็กหญิงเอมิกา ศรีจันทร์ตา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๗๙

เด็กหญิงดาวแดง กุ่งนะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๕๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๘๐

เด็กหญิงแสงหอม กุ่งนะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๘๑

เด็กหญิงนำ วรรณะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๘๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อินแก้ว

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๘๓

เด็กหญิงเกสรา คำทวย
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๘๔

เด็กชายเปรม ลุงน้อย
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๘๕

เด็กหญิงเครือวัลย์ ลุงติ

๊

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๘๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๘๗

เด็กชายชนัสถ์นันท์ คำพิลา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๘๘

เด็กชายนราวุฒิ จันทร์ดวง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๘๙

เด็กหญิงเยาวพา หน่อแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๙๐

เด็กชายคำ ทองแท้
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๙๑

เด็กชายนพเก้า พงษ์ใจมา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๙๒

เด็กชายประเวศ รัตนะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๙๓

เด็กชายชโยดม บุญชุ่ม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๙๔

เด็กหญิงวนิดา กุณารี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๙๕

เด็กหญิงพรเพ็ญ แซ่เปา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๙๖

เด็กหญิงอรุณรัตน์ คำยามา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๙๗

นางสาวอัมพร คำดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๙๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทร์ธิวงศ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๓๙๙

เด็กชายกำพล ลุงติยะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๐๐

เด็กชายธันวา ลุงหลู่
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๐๑

เด็กหญิงนลินี ทายะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๐๒

เด็กหญิงนริสรา สุวรรณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๐๓

เด็กหญิงแตงอ่อน ลุงออ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๐๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ถาทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๐๕

เด็กชายนพดล ปนตา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๐๖

เด็กชายปรัชญาสิริ ฟูคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๐๗

เด็กหญิงปริฉัตร ทัฬหกรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๐๘

เด็กหญิงจันทนีย์ พรมปญญา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๐๙

เด็กชายธีรภัทร์ จีมูล

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๑๐

เด็กหญิงชนัดดา ธนัญชัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๑๑

เด็กหญิงภรภัทร ปนทะหม่อง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๑๒

เด็กหญิงจิราพร คำยนต์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๑๓

เด็กหญิงปริญชนก ทาชืนจิตต์

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๑๔

เด็กชายธนากร บุญเผือก
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๕๕ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๑๕

เด็กชายกฤษฎา ไชยจินดา
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๑๖

เด็กหญิงชุติกาญน์ โยธาพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๑๗

เด็กหญิงธนภรณ์ กะดานลาด
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๑๘

เด็กชายสิทธิชัย วงค์จีนา
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๑๙

เด็กชายธนโชติ ศิริ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๒๐

เด็กชายวรเมธ หน่อเรือน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๒๑

เด็กหญิงอิสรีย์ สมบูรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๒๒

เด็กชายชโนทัย ฐานกิจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๒๓

เด็กชายชนะชล โยธานัก
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๒๔

เด็กหญิงนำฝน พิกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๒๕

เด็กชายชาย ลุงตา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๒๖

เด็กหญิงรดา สมพงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๒๗

เด็กหญิงฝนเทพ ลุงติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๒๘

เด็กหญิงสิริภัทร ลุงคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๒๙

เด็กชายม่อนฟา ลุงสาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๓๐

เด็กชายสุรพงษ์ ถาวร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๓๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๓๒

เด็กหญิงนิชา จองจาย
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๓๓

เด็กชายคำซือ

่

ลุงเรือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๓๔

นายบุญเถิง ลุงสาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๓๕

นายโรจน์ คำยอด
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๓๖

เด็กหญิงลักษิกา เถาถวิล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๓๗

เด็กชายทุน ลุงริง

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๓๘

เด็กหญิงนิรญา วันชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๓๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลุงแดง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๔๐ เด็กหญิงเพชรชรินทร์พร

เขียวชอุ่ม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๔๑

เด็กหญิงอภิญญา สิทธิโชค
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๔๒

เด็กหญิงหมวย ในวรรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๔๓

เด็กหญิงหมิน

่

ลุงตี

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๔๔

เด็กหญิงหอมเงิน ลุงจืน

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๔๕

เด็กหญิงคำแลง ทุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๔๖

เด็กหญิงนันทวรรณ อร่ามศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๔๗

เด็กหญิงปยะพร ลุงต่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๔๘

เด็กหญิงหลาวคำ ลุงตา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๔๙

เด็กชายชิติพัทธ์ หมืนตาคำ

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๕๖ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๕๐

เด็กหญิงนองอู ลุงสาม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๕๑

เด็กชายพีระพัฒน์ ลุงหลิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๕๒

เด็กหญิงดาว ในวรรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๕๓

เด็กหญิงนำฝน อินต๊ะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๕๔

เด็กชายหลาววัน ลุงทุน
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๕๕

เด็กหญิงแสงอุ่ง ลุงทุน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๕๖

เด็กชายสุรชา ดวงดี
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๕๗

เด็กหญิงณหทัย ก้อนแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๕๘

เด็กหญิงวนิดา บุญมี
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๕๙

เด็กหญิงพลอยชมพู เกตุสุวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๖๐

เด็กหญิงนลินทิพย์ มีเจริญ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๖๑

เด็กหญิงพรวิลัย ธรรม
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๖๒

เด็กหญิงนีราภา -
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๖๓

เด็กหญิงเจนสุดา กองใจ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๖๔

เด็กหญิงรอด -
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๖๕

เด็กชายธนภัทร หงษ์ใส
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๖๖

เด็กหญิงรัตนาวลี อุ่นทรัพย์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๖๗

เด็กชายภาณุพงษ์ บริวงค์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๖๘

เด็กชายชินโชติ ณ วิไลทอง
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๖๙

เด็กชายสมชาย ทับน้อย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๗๐

เด็กหญิงลินดา ลุงคำ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๗๑

เด็กชายศุภกร ตาวตา
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๗๒

เด็กหญิงนรินทร ลาวแสง
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๗๓

เด็กหญิงเมษา คำอ่อง
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๗๔

เด็กหญิงอิงอร ลุงรัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๗๕

เด็กหญิงกนกกร แสงสุวรรณดี
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๗๖

เด็กชายธนชาติ ฤาษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๗๗

เด็กชายยสินทร เปงจันทร์ ๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๗๘

เด็กหญิงเหมย -
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๗๙

เด็กชายภูมินทร์ เมืองเงิน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๘๐

เด็กชายจิราวัฒน์ แก้วอ้าย
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๘๑

เด็กชายธาดาพงค์ ตนขันธ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๘๒

เด็กชายกิตติคุณ ลุงปอ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๘๓

เด็กชายธนาคิม คำทิพย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๘๔

เด็กชายเจษฎา จันทร์หอม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๕๗ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๘๕

เด็กหญิงรัตติกาล ชัยวงค์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๘๖

เด็กหญิงชนัญชิดา สิทธิตา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๘๗

เด็กหญิงภควดี จันทร์ใจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๘๘

เด็กหญิงสุธัญญา พุทธวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๘๙

เด็กหญิงปริฉัตร ศรีวิชัย
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๙๐

เด็กหญิงศิรประภา จันทร
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๙๑

เด็กหญิงชวาลาพร ขยัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๙๒

เด็กหญิงเตือนใจ คำลอ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๙๓

เด็กหญิงรัตนวดี พูลพิพัฒน์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๙๔

เด็กชายโยธิน แสงทอน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๙๕

เด็กหญิงปยธิดา กันธาสี
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๙๖

เด็กชายวรวุฒิ เมืองมุงคุณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๙๗

เด็กชายกฤษดากรณ์ กุประเสริฐ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๙๘

เด็กชายแสงหน่อ ลุงนะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๔๙๙

เด็กหญิงเหมยจ๋าม -
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๐๐

เด็กหญิงปญญาพร สอจันทึก
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๐๑

เด็กชายธนกร แซ่เห้อ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๐๒

เด็กชายสุชาติ ลุงจาน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๐๓

เด็กชายวุฒิไกร ธรรมสร
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๐๔

เด็กชายกฤษฎา ชมดวง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๐๕

เด็กชายแสนยอด นันทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๐๖

เด็กชายสองเมือง ทูน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๐๗

เด็กชายสรวิชญ์ แย้มยิม

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๐๘

เด็กหญิงชลธิชา ศรจักร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๐๙

เด็กหญิงณัฐชนิดา ต๊ะอาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๑๐

เด็กหญิงจีรณา ลุงนะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๑๑

เด็กหญิงหฤทัย พยาชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๑๒

เด็กชายอ่อง ลุงหลิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๑๓

เด็กหญิงเนตรนภา ลุงซู่
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๑๔

เด็กชายปยะเทพ ผาลาด
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๑๕

เด็กชายพงศ์ภาณุ มะธุ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๑๖

เด็กหญิงมนัสชนก รักชาติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลุงหลิง

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๑๘

เด็กหญิงพลอย อ้ายมล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๑๙

เด็กหญิงพรรณราย เอิงเอย
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๕๘ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๒๐

เด็กชายอธิเทพ กันไชย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๒๑

เด็กชายเฉลิมพล -
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๒๒

เด็กชายปาง ลุงติ

๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๒๓

เด็กหญิงแตงโม สายพารักษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๒๔

เด็กชายกฤติกร บัวหลวง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๒๕

เด็กชายชนะชัย ศิริมงคล
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๒๖

เด็กชายฟา ใส
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๒๗

เด็กชายวชิราวุธ สมวัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๒๘

เด็กชายสิริชัย ปญญา
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๒๙

เด็กชายเสกสรรค์ กันแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๓๐

เด็กชายเสรี จิงต่า

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๓๑

เด็กหญิงกัณฐิกา คำยอย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๓๒

เด็กหญิงณัฐริกา แสนสมัคร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๓๓

เด็กหญิงทักษพร บัวกำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๓๔

เด็กหญิงแสงชืน

่

ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๓๕

เด็กหญิงหล้าเซ นายมอญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๓๖

เด็กหญิงวลี -
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๓๗

นายอนุรักษ์ หม่อแป
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๓๘

เด็กหญิงพรธิวา ณรินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๓๙

เด็กหญิงกีรติภรณ์ กองมณี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๔๐

เด็กชายสิทธิวงศ์ ใจดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๔๑

เด็กชายคุณานนต์ ชัยวงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๔๒

เด็กหญิงนฤมล วงค์เขียว
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๔๓

เด็กหญิงปริณดา สิงหวิบูลย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๔๔

เด็กชายพีรณัฐ สุวรรณ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๔๕

เด็กชายธนกฤต ปญญาพีระพล
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๔๖

เด็กชายธาดา แสงขัติย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๔๗

นายณัฐวุฒิ สายวงค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๔๘

นายมิน

้

ลุงหม่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๔๙

เด็กชายคำจ้อ นายจิง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๕๐

นายซู่จันตา จายโหล่
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๕๑

เด็กชายโจโจ้ ลุงอ่อน
๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๕๒

เด็กชายกฤษฎา ลุงมัน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๕๓

เด็กชายสุรดิตถ์ นายแกร่ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๕๔

เด็กชายภูมินทร์ เดชบุญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๕๙ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๕๕

เด็กชายอนุวัฒน์ นันตา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๕๖

เด็กชายชัยมงคล ศรีสุวรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๕๗

เด็กชายกิตติธัช เรือนสม
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๕๘

เด็กชายอิทธิพล ไชยสกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๕๙

เด็กชายทวีวัฒน์ อินต๊ะจักร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๖๐

เด็กชายภูวนัย ใจแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๖๑

เด็กชายพุทธกมล ปานา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๖๒

เด็กหญิงดวงนฤมล ดวงศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๖๓

เด็กหญิงอรนุช กันนะ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๖๔

เด็กหญิงวลิศา ทิทัศน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๖๕

นายสมนึก คำใส
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๖๖

นายอัครชัย ทรงไพรเดช
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๖๗

เด็กชายคามิน ทับน้อย
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๖๘

เด็กหญิงภัทรพร ทรงไพรเดช
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๖๙

นางสาวดาวหวาน ลุงวิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๗๐

เด็กหญิงรัตนา ลุงคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๗๑

เด็กชายธวัชชัย ไพรเติมแต่ง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๗๒

เด็กชายพัทยาทร สีมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๗๓

เด็กชายหน่อเงิน ปูกอ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๗๔

เด็กชายภานุพงค์ สายแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๗๕

เด็กชายศิริราช ยะแสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๗๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กันทปก
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๗๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ วันปน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๗๘

เด็กชายธนทรัพย์ วันเต

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๗๙

เด็กชายธิติวุฒิ ชัยมงคล
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๘๐

เด็กชายภาคภูมิ ปารมี
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๘๑

เด็กหญิงสิริยากร แสงจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๘๒

เด็กหญิงเก็บแก้ว คำปาง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๘๓

เด็กชายภาคภูมิ อินทะไชย
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๘๔

เด็กหญิงพัชรมัย ผลชอบ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๘๕

เด็กหญิงดวงใจ สาม
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๘๖

เด็กหญิงตะวันฉาย ลุงหม่อ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๘๗

นายเอ คำนาว
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๘๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ เสนาวรรณา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๘๙

เด็กชายโฆษิต ปญญาเยาว์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๖๐ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๙๐

เด็กชายหลาวแสง ลุงแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๙๑

เด็กชายชัยชนะ คำทอน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๙๒

เด็กชายแสง สิงห์แก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๙๓

เด็กหญิงตาดำ ปูกอ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๙๔

เด็กหญิงโมลา ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๙๕

เด็กหญิงขวัญตา ปญญา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๙๖

เด็กหญิงฝน ลุงลุทุนเฮง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๙๗

เด็กชายปยวัฒน์ จันทร์ตา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๙๘

เด็กชายวีรพงษ์ สุรินจักร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๕๙๙

เด็กหญิงชมพูนุช กู้
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๐๐

เด็กหญิงอัมพร น้อยแกง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๐๑

เด็กหญิงกรกนก แสงทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๐๒

เด็กชายขวัญแสง ปญญา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๐๓

เด็กชายจ่าม ลุงจองติ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๐๔

เด็กชายธัชพล หินสวน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๐๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ไชยเจริญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๐๖

เด็กหญิงอริสรา แก้วมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๐๗

เด็กหญิงเขมิกา นายก้อน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๐๘

เด็กหญิงนพวรรณ บุญหล้า
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๐๙

เด็กหญิงคำอิง

่

ก้อนก่อ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๑๐

เด็กหญิงกนกพร สุกิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๑๑

เด็กชายเคอแลง ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๑๒

เด็กหญิงจตุพร ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๑๓

เด็กชายธันวา ทองแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๑๔

เด็กชายกฤษนัย ไชยวุฒิ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๑๕

เด็กหญิงวันทิพย์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๑๖

เด็กชายธีรภัทร วงค์เดือน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๑๗

เด็กชายธีรภัทร รัตนะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๑๘

เด็กหญิงดุสิตา ลุงจืน

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๑๙

เด็กชายสิทธิชัย มูลงาม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๒๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทร์ปาน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๒๑

เด็กหญิงพัชรพร ต๊ะเสาร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๒๒

เด็กชายณัฐดนัย ผลชอบ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๒๓

เด็กหญิงภันธิลา หมืนคำ

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๒๔

เด็กหญิงชลลัดดา คำปาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๖๑ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๒๕

เด็กหญิงศรีพร ลุงเสนา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๒๖

เด็กหญิงชนาภา กอนเจิง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๒๗

เด็กชายวรเชษฐ์ พินธุรักษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๒๘

เด็กหญิงนิภา ลุงส่วย
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๒๙

เด็กชายนิรันดร รุ่งเรือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๓๐

เด็กชายนันทกานต์ ลูปยะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๓๑

เด็กชายเกรียงไกร บุญทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๓๒

นายปอม ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๓๓

เด็กหญิงอัชฉรา ไชยวงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๓๔

เด็กหญิงปยธิดา วงค์บุญเกือกูล

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๓๕

เด็กหญิงแสงเดือน นายลุ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๓๖

เด็กชายนฤเบศ ใหญ่วรรณา
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๓๗

เด็กชายรุ่งฤทธิ

์

สังเกตุ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๓๘

เด็กชายวัชร ทานะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๓๙

เด็กหญิงเหย่ ศรีนวล
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๔๐

นางสาวศิริพร ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๔๑

เด็กชายสมเพชร เหยียน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๔๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปนน๊ะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๔๓

เด็กหญิงคำนวล นายกาล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๔๔

เด็กหญิงอรอุมา ลุงอ่อง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว วัดทุ่งขีเสือ

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๔๕

เด็กชายธีระพัฒน์ ลุงกันทิ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๔๖

เด็กชายธีระพันธ์ รัตนะ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๔๗

เด็กชายอภิวันท์ ทินากร
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๔๘

เด็กหญิงณัฎฐธิดา โพธิ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๔๙

เด็กหญิงวรัชญา กัณติยะ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๕๐

เด็กหญิงพิชญ์สินี วัฒนชัย
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๕๑

เด็กหญิงกุลภรณ์ แผนใหญ่
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๕๒

เด็กหญิงรสวดี เด่นคีรีรัตน์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๕๓

เด็กหญิงนภาพร กุณา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๕๔

เด็กหญิงนิตยา ลุงนวล
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๕๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่ย่าง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๕๖

เด็กชายวชิรวิทย์ พาจะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๕๗

เด็กหญิงส้ม สลอมทุน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๕๘

เด็กหญิงปารวรรณ หน่อแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๕๙

เด็กชายสุธิวัส กองงาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๖๒ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๖๐

เด็กชายธนชาติ ไชยแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๖๑

เด็กชายวรชัย โชคสุขเสียงวิเวก
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๖๒

เด็กชายทรงวุทย์ แซ่จ๋าว
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๖๓

เด็กหญิงยศวดี นันทชัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๖๔

เด็กหญิงวิศัลยา บัวชุม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๖๕

เด็กหญิงลลิตา มะโนวงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๖๖

นางสาวหอม ศรีนวล
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๖๗

เด็กหญิงพร ลุงออ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๖๘

เด็กหญิงสิรินทิพย์ พลฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองทราย วัดกองทราย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๖๙

เด็กหญิงปยะนุช วงค์เมือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองทราย วัดกองทราย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๗๐

เด็กหญิงนำฝน ลุงอ่อง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองทราย วัดกองทราย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๗๑

เด็กชายทูลทองใจ ลุงจาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกองทราย วัดกองทราย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๗๒

เด็กชายพีรพล แซ่ย่าง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองทราย วัดกองทราย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๗๓

เด็กชายจะเพอะ ลาหู่นะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกองทราย วัดกองทราย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๗๔

เด็กชายบุญเกิด คำวงค์ษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกองทราย วัดกองทราย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๗๕

เด็กหญิงไอริณ หินตวง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองทราย วัดกองทราย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๗๖

เด็กหญิงชนาภา ลุงมวน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองทราย วัดกองทราย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๗๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ บริบูรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองทราย วัดกองทราย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๗๘

เด็กหญิงอรนุช สุขแสวง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองทราย วัดกองทราย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๗๙

เด็กชายจตุพร ลุงต๊ะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองทราย วัดกองทราย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๘๐

เด็กหญิงสุกัญญา จะทอ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกองทราย วัดกองทราย  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๘๑

เด็กหญิงปยรัตน์ นายคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๘๒

เด็กชายชัชวาล ไชยประดิษฐ์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๘๓

เด็กชายเฉลิมเกียรดิ

์

ใจทิพย์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๘๔

เด็กชายปุณยวีร์ กาวิโท
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๘๕

เด็กชายกิตติภพ วงค์งาม
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๘๖

เด็กชายธนวินท์ ดวงคำ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๘๗

เด็กชายอนันตชัย จินาเดช
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๘๘

เด็กชายกรวิทย์ ลุงยอด
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๘๙

เด็กชายรัชพล ศรีนวล
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๙๐

เด็กหญิงสุพรรษา มังคัง

่ ่

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๙๑

เด็กหญิงกชพรรณ พรประเสริฐชัย
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๙๒

เด็กหญิงวริศรา อากู่
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๙๓

เด็กชายรัฐภูมิ ปนเครือ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๙๔

เด็กชายวีระบุญ ลุงปาง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๖๓ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๙๕

เด็กชายศุภชัย ลุงทุน
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๙๖

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ดียิง

่

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๙๗

เด็กชายกมลภพ ตันสุภาลักษณ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๙๘

เด็กหญิงอาริสา ลุงเฮือง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๖๙๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ลุงจาย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๐๐

เด็กชายณัฐรัฐ ตีรญารัตน์
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๐๑

เด็กหญิงศุภกาญ จิงนะ

่

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๐๒

เด็กหญิงจินดาภา คำมูล
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๐๓

เด็กหญิงดวงเดือน ลุงหมาย
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๐๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญสม
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๐๕

เด็กชายนัทธพงศ์ คล่องชัยภูมิ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๐๖

เด็กชายเทิดทูน ลุงต๊ะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๐๗

เด็กชายฟาอีส ประทาน
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๐๘

เด็กหญิงอภิชญา แซ่วือ

่

๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๐๙

เด็กหญิงโบ๋นวล ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๑๐

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีสุพอ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๑๑

เด็กชายชูเกียรติ ยวงคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๑๒

เด็กชายอภิชาติ อายะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๑๓

เด็กชายชินวัตร ดวงเคน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๑๔

เด็กหญิงศิริพร แสงมะนู
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๑๕

เด็กหญิงนภัสสร ลุงแดง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๑๖

เด็กหญิงซารีน่า แอมมาลี สมิธ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๑๗

เด็กหญิงศศิวิภา ทิพย์วรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๑๘

เด็กหญิงนำผึง

้

แสงทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๑๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ลุงลิง

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๒๐

เด็กชายวิทวัส พิมสา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๒๑

เด็กชายของ ลุงสาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๒๒

เด็กหญิงจินดา ลุงต๊ะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๒๓

เด็กหญิงรวิพร ลุงติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๒๔

เด็กหญิงเพชร -
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๒๕

เด็กหญิงแสงดาว -
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๒๖

เด็กหญิงกัญญา -
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๒๗

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ศรีมาวิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๒๘

เด็กชายทุนอ่อง ไม่ทราบ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๒๙

เด็กชายอนุพงษ์ ลุงยา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๖๔ / ๓๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๓๐

เด็กหญิงณัฐวรรณ ปญญาอาจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๓๑

เด็กหญิงธัญชนก หอมแก่นจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๓๒

เด็กชายวิชา หนันต่า

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๓๓

เด็กหญิงบวรลักษณ์ ดวงแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๓๔

เด็กชายพรชัย ศรีทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๓๕

เด็กหญิงกรรณิกา ปญญา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๓๖

เด็กชายพฤต จิรานุรักษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๓๗

เด็กหญิงอนัญลักษณ์ -
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๓๘

เด็กหญิงศุภดา ลีตระกูล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๓๙

เด็กหญิงอริศรา บัวผิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๔๐

เด็กหญิงส้มขวัญ นายคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๔๑

เด็กชายพิศ นายคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๔๒

เด็กหญิงบังอร ลุงจอ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง วัดสารภี  

ชม ๓๔๖๐/๑๒๗๔๓

เด็กชายพิฌาภพ โพธิอินทร์

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง วัดสารภี  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเสนาบดี)

เจ้าคณะภาค ๗

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๖๕ / ๓๖๕

้
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