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สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๐๐๑
นางอัจฉรีย์ อิงธนานุวัฒน์

๑๑/๐๖/๒๕๐๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๐๒
นางสาวคริสา พลทวิช

๑๕/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๐๓
นางสาวพรสวรรค์ ธำรงพนา

๑๔/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๐๔
นายอนุเทพ ไชยเฟย

๑๐/๐๕/๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๐๕
นางสาววรรณา อานี

๐๑/๐๑/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๐๖
นางสาวแสงทอง สดใสจำปา

๐๑/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๐๗
นายบุญทอง สมบัติ

๐๓/๐๙/๒๕๑๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๐๘
นางนงนุช บุสสยา

๒๕/๐๘/๒๕๐๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๐๙
นางธนภร วิชัยศรี

๑๘/๐๑/๒๔๙๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๑๐
นางสุจิตรา รัฐชตะวนิชย์

๐๒/๑๑/๒๕๐๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๑๑
นางสาวนภาพร ธัญญะวานิช

๒๘/๐๘/๒๕๒๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๑๒
นางธนัช เพ็ญปญญา

๒๗/๐๓/๒๕๑๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๑๓
นางสาวคำหนุ่ม ลุงแดง

๐๑/๐๑/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงรดาพร แซ่เฉิง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงอาทิตยา ภู่ไข่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงคุณัญญา เรือนสม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๑๗
นางสาวธนภรณ์ ภู่ไข่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๑๘
นางวารุณี ตันตินาคม

๐๙/๐๕/๒๔๙๔

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๑๙
นางกษิรา เรือนสม

๐๑/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๒๐ เด็กหญิงตรีทิพพยนิภา
โปธา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายนาครินทร์ แว่นจง

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงพิมพินันท์ ไคร้สร้อย

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงมณีนุช ไชยทองคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงศรีเพชร วงษ์ตา

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑ / ๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงเขมิกา ใหม่ธรรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงคัทลียา โสระขา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายจิตติพัฒน์ สุนันตา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงฐานิดา วิงวอน

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงธารวิมล ดวงติบ

๊

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงมณีจันทร์ ไชยทองคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๓๑
นายมอนอ่อง ลุงสาม

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายวรากร ลุงออ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงอาทิตยา กันธิรา

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงกชกร ทิวากร

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ปวนคำตือ

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีคำหล้า

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จักร์ปญญา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงจันทร์ทิรา เครือวงค์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ ดีประสิทธิพงศ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงชนัญชิดา ยะมัง

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงฐนิชา

ประทุมวรรณโยธิน ๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงฐิติมา นำหอม

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กาพย์ตุ้ม

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงณัฐชยา พิจารณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงณิชากร ปาริมา

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงทักษิณา ทองวรรณ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ ปนมูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงนิชชานันท์ นันญาติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๔๙
นางสาวนำฝน วรมิตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงปราณปรียา ใจมุข

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงพรภิวา ถินฐาน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ใบใส

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ เอือเฟอ

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงพิชชาภา ขจรงามยิง

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงพิชญ์นรี สุทะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงยูยุ ลุงคำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงรสิตา กงล้อม

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายวนัสบดี วังหน้า

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงวรินทร์พร พงค์ศรีวารี

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒ / ๕๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงวิราภรณ์ สุวรรณมงคล

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงศศิพัชร์ ปานศิลา

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงศศิวิมล ต่อติด

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขันคำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงศิริลักษ์ โพธิจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงศุจิกา ทายะรังษี

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงศุภมาส ศรีสวัสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายสรวิชญ์ ทานศิลา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ไพรวันเพ็ญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงสุกัญญา วีระเทศ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงสโรชินี เมฆวงศ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงหฤทยา กันทาแจ่ม

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ เครือเทพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงอรุโณทัย ทองเร็ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงอารีลักษณ์ รัตนวงศ์พาณิชย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงเณศรา ใจคำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงเนติมา ปาณิกบุตร

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงเมษา สุขพงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงเสน่ห์ไพร อินทร์ทะกาน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงแพรวา จินะกาล

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๘๐
นางสาวกฤติญา ธรรมสิทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๘๑
นางสาวกานต์สินี ศรีจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๘๒
นางสาวจารุวรรณ หาญหมืน

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๘๓
นางสาวชนากานต์ พรมชัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๘๔
นางสาวชลดา เชาว์ทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๘๕
นางสาวณัฏฐิตา ยุทธตระกูล

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงณัฐนิชา ปนเฟย

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๘๗
นางสาวดลอัปสร ทิศใจ

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายธนบดี วีรยุทธกำจร

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงธีรดา คำมะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงปฐมาวดี ใจคำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๙๑
นางสาวปยนุช ล้นตือ

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๙๒
นางสาวพนิตกาญจน์ กันทะวงค์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงรัตนากร ไชยโส

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ปาลี

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๐๙๕
นางสาวสริตา จันทร์พระยา

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๙๖
นางสาวสุพรรษา มาตุลี

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๙๗
นางสาวสุพิชชา พุ่มเมือง

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงสุวัจจี จันทร์สุพัท

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายสุเมธี สุดถนอม

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๐๐
นางสาวอรณิชา กุนนะนวน

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๐๑
นางสาวอริสา จารุพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๐๒
นางสาวเพ็ญศิริ เฟองฟูกิจการ

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงโยษิตา ตุ้ยเตียม

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๐๔
นางสาวกนกวรรณ บุตรลพ

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๐๕
นางสาวกัญญาณัฐ ศิริกุลพันธ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๐๖
นางสาวกุลธิดา หาญปา

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๐๗
นางสาวขวัญฤทัย ปาลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๐๘ นางสาวจรรยาลักษณ์
ไชยยา

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๐๙
นายจักรพันธ์ ไชยวงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๑๐
นางสาวจันทร์จิรา ส่องแสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๑๑
นางสาวจารุวรรณ นรรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๑๒
นางสาวจีราวรรณ สมบูรณ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๑๓
นางสาวจุติพร วังพฤกษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๑๔
นายฉายแดง ลุงซอ

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๑๕
นางสาวชนาธิป โนวิชัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๑๖
นายชัยณรงค์ มณีวงค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๑๗
นายชินกฤต เงินสม

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๑๘
นางสาวญาณัจฉรา ยวงคำ

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๑๙
นางสาวณฐพร ถาน้อย

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๒๐
นางสาวณัชชา ปญญาต่วน

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๒๑
นางสาวณัฐณิชา ค้าผัก

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๒๒
นางสาวณัฐณิฌา ผารินทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๒๓
นางสาวณัฐธิดา นะวะปุก

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๒๔
นางสาวณัฐสุดา อินต๊ะรังษี

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๒๕
นายถนัดกิจ นันตา

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๒๖
นายธนวัฒน์ หารปา

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๒๗
นางสาวธนสา คำเขียว

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๒๘
นางสาวนริศรา วงษ์ไชยมูล

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๒๙
นางสาวนัฐชานัน ว่อง

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔ / ๕๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๑๓๐
นางสาวนัทธมน ทิตาวงศ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๓๑
นางสาวปณิตา หอมอบ

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๓๒
นางสาวปราณปริยา เทพวงค์

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๓๓
นางสาวปรียาวรรณ เพ็ชรเจริญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๓๔
นางสาวปวีณ์สุดา ทับทิม

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๓๕
นางสาวปยนุช วรรณก้อน

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๓๖
นางสาวพรผกา บัวบาล

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๓๗
นางสาวพรรณทิพา พละพล

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๓๘
นางสาวพรวจนา คงแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๓๙
นายพรหมเมธ สนธิ

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๔๐
นางสาวพัชรินทร์ มาหมืน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๔๑
นางสาวพัทธนันท์ สมภมิตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๔๒
นางสาวพิมพกานต์ มังสาสติ

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๔๓
นางสาวพิมพ์พิชาญ ใจวงค์

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๔๔
นางสาวภัณฑิรา สมนา

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๔๕
นางสาวภาพิมล โชคทวีกูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๔๖
นางสาวมัณฑนา นามธง

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๔๗
นางสาวมัลลิกา ปดเปา

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๔๘
นางสาวรสิกา พรหมมินทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๔๙
นางสาววรพรรณ ใจมูล

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๕๐
นางสาววรัญญา พุกนา

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๕๑
นางสาววราภรณ์ จอมดวง

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๕๒
นางสาววันอาสาฬ นนกระโทก

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๕๓
นางสาววิภาดา สุขอร่าม

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๕๔
นางสาวศรารัตน์ ประสานศักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๕๕
นางสาวศรุตยา ใจหาวัน

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๕๖
นางสาวศศิวิมล อินใจมา

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๕๗
นางสาวศศิวิมล ใจหล้า

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๕๘
นางสาวศิรประภา พูลสมบัติ

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๕๙
นางสาวศิรินทิพย์ ปูสัญจร

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๖๐
นางสาวศิรินภา พิศาลรัตน์

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๖๑
นางสาวศิริลักษณ์ ปุณประวัติ

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๖๒
นางสาวศิวรา อรุณทัต

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๖๓
นางสาวศิโรรัตน์ สมาธิ

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๖๔
นางสาวศุภกา เปงจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๑๖๕
นายศุภฐากร บุญเจริญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๖๖
นายสมยศ สุบรรจง

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๖๗
นายสรวิศ เอียมพันธ์

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๖๘
นางสาวสุชัญญา วงศ์จันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๖๙
นางสาวสุดารัตน์ วีระพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๗๐
นางสาวสุภาวิณี ชัยสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๗๑
นางสาวสุลักษณา แก้วเมา

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๗๒
นางสาวอธิษฐาน ตาสิงห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๗๓
นายอนาวิล อินใจ

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๗๔
นางสาวอภิชญา พรมโมครัด

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๗๕
นายอรรถโกวิท ขัติวัง

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๗๖
นางสาวอัญชลีพร จิวประดิษฐ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๗๗
นางสาวอาภัสรา ไชยวงศ์เดือน

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๗๘
นายอิทธิพล ศรีดอนชัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๗๙
นางสาวเยียรบับ ค้าเจริญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๘๐
นางสาวแพรวพรรณ วิเศษวัฒนกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๘๑
นางสาวแพรวา พลศรีเมือง

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงพิชชาพรรณ วังใน

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ หาญหล้า

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๘๔
นางสาวอนงค์ สารีรัตนื

๑๒/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงพิมพิศา คำวัน

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๘๖
นางสาวสวยจิง

่

ลุงตี

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงญาณิษา สินหมี

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงอัญจรี ยีปา

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย
วัดปาแดงมหาวิหาร

 

ชม ๓๖๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงพิมพ์วิไล หลวงมะลิ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงศศิภา ส่างเงิน

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงจันทร์คำ ลุงออ

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงสมพร คำหมัน

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย
วัดปาแดงมหาวิหาร

 

ชม ๓๖๕๙/๐๑๙๓
นางสาวแสง คำใส

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงแอน จันตา

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงอันธิกา จันทร์มอย

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงโสภา ลุงซอ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย
วัดปาแดงมหาวิหาร

 

ชม ๓๖๕๙/๐๑๙๗
นางวิภาวดี ฟูมูลเจริญ

๐๓/๐๘/๒๔๙๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๙๘
นางอุสาห์ บุญเรือง

๑๐/๐๑/๒๔๙๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๑๙๙
นางสุระพิน สุพรโสภณ

๑๐/๑๒/๒๔๙๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๒๐๐
นางบรม กันทะวัง

๑๘/๐๗/๒๕๐๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๐๑
นางสาวมาลี ฤทธิเดช

์

๐๑/๐๑/๒๕๐๑
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๐๒
นางวลีวัลย์ หล่อประดิษฐ์

๒๙/๑๐/๒๕๐๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๐๓
นางนีรนุช เพชรอ่วม

๐๔/๐๔/๒๕๐๔
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๐๔
นางซา แสงโซ้ง

๑๘/๐๑/๒๕๐๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๐๕
นางพนิตนันท์ ดวงแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๐๕
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๐๖
นางบุษบา เทพไกรลาศ

๓๐/๐๘/๒๕๐๕
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๐๗
นางสุภา พวงมาลา

๐๑/๐๕/๒๕๐๗
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๐๘
นางเหย็ก โชคขจรไพศาล

๑๕/๐๔/๒๕๐๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๐๙
นางสุทอน อินต๊ะยศ

๑๘/๐๙/๒๕๐๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๑๐
นางสาวจงรักษ์ คงจุ้ย

๑๗/๑๒/๒๕๐๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๑๑
นางซะ วรกิจพานิชย์

๐๖/๐๑/๒๕๑๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๑๒
นางวรัชญา สวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๑๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๑๓
นางสุนา กาเรือง

๐๘/๐๓/๒๕๑๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๑๔
นางเจริญ แพทอง

๐๑/๐๔/๒๕๑๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๑๕
นางเพ็ญศรี โต๊ะคำ

๓๐/๐๕/๒๕๑๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๑๖
นางยลรดี ทวีอภิรดีไพจิตร

๐๑/๑๐/๒๕๑๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๑๗
นางสาวนาสีค่า จะตี

้

๐๙/๐๗/๒๕๑๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๑๘
นางอุมาพร พันธุ์ภัครินทร์

๐๑/๐๑/๒๕๑๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๑๙
นางนามีอี

่

จะจ๋อ
๒๕/๐๗/๒๕๑๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๒๐
นางวณาพรรณ บุญโท

๑๗/๐๔/๒๕๑๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๒๑
นางอรพิน แซ่สูน

๐๑/๐๑/๒๕๑๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๒๒
นางสาวกัลยา ปาวิน

๐๒/๐๔/๒๕๑๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๒๓
นางเหมย แซ่หยาง

๒๘/๑๑/๒๕๑๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๒๔
นางสาวศรีนวล ใจมาเปง

๑๙/๐๔/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๒๕
นางจิตตาภา เมฆาพันธุ์

๐๗/๐๖/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๒๖
นางสาวคำอู หลิงนะ

่

๐๑/๐๓/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๒๗
นางลัดดา คำวงค์

๑๗/๐๗/๒๕๑๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๒๘
นางสาวอรุณรุ่ง ปนทะวงค์

๒๖/๑๐/๒๕๑๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๒๙
นางสาวนุจรีย์ จะบูสี

๐๑/๐๑/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๓๐
นางสาววาสนา พาสุข

๑๓/๐๑/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๓๑
นางนาปุย มูลดี

๑๙/๐๑/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๓๒
นางสาวนาก่าบือ จะวอ

๑๐/๐๒/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๓๓
นางอารีรัตน์ แสนสุข

๐๗/๐๓/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๓๔
นางบุษบา ดานเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๒๓๕
นางข่ายคำ ธนวรชัย

๒๗/๑๒/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๓๖
นางสาวอำภา นิมมลรัตน์

๒๐/๑๑/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๓๗
นางสาวนาโพดะ จะสอ

๐๑/๐๑/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๓๘
นางสาวนิภาวรรณ ปญญาละ

๑๗/๐๗/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๓๙
นางปยมัณฑน์ ศรีสวัสดิเพ็ญ

์

๒๐/๐๙/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๔๐
นางสาวอรพินทร์ แซ่หลี

่

๐๑/๐๕/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๔๑
นางสาวลำภู โพธินาม

๐๖/๐๘/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๔๒
นางสาวพัชรี ชูศรี

๑๙/๐๒/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๔๓
นางภัสรา อินคำ

่

๑๒/๐๕/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๔๔
นางสาวผัด จะวะ

๐๑/๐๑/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๔๕
นางสาวลำภา ครุธนี

๑๘/๐๗/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๔๖
นางสาวนงคราญ ก้านขุด

๐๘/๐๘/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๔๗
นางสาวโหล่งจัง พนาลีรำไพ

๐๗/๐๘/๒๕๒๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๔๘
นางสาวอาเหมย มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๒๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๔๙
นางเรียมผัด วงศ์แจ้ง

๐๗/๐๘/๒๕๒๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๕๐
นางบุษบา จะโจ

๐๙/๐๘/๒๕๒๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๕๑
นางสาวลี แซ่เฮ้อ

๐๑/๐๑/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๕๒
นางสาวหล้า อมรศิริสิงขร

๐๑/๐๕/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๕๓
นางสาวจันทร์เพ็ญ ซะแฮะ

๒๙/๐๖/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๕๔
นางนาจิ จะหานาดู

๐๑/๐๑/๒๕๒๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๕๕
นางสาวธันยากานต์ ย่อยไธสง

๐๑/๐๒/๒๕๒๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๕๖
นางสาวสีนวล จะลอบู

๐๑/๐๑/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๕๗
นางสาวนามีโปะ ศีรีสาคร

๐๘/๐๒/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๕๘
นางสาวอารยา แซ่ซ่ง

๐๑/๐๑/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๕๙
นางสาวยุพิน แซ่ซ่ง

๐๑/๐๑/๒๕๒๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๖๐
นางสาวนำฝน จะจาง

๐๑/๐๑/๒๕๒๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๖๑
นางสาวจีรนันท์ แสนหน่อ

๐๑/๐๗/๒๕๒๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๖๒
นางสาวนำฝน แสนแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๒๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๖๓
นางสุภาพร แซ่ฟา

๐๔/๐๙/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๖๔
นางสาววรินฎา อินเหลา

๑๑/๐๔/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๖๕
นางสาวปรารถนา ดีเจริญ

๑๐/๑๑/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๖๖
นางสาวแสงหล้า ตาไฝ

๑๐/๐๗/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๖๗
นางสาวสุชาดา ปญจะ

๐๑/๐๘/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๖๘
นางสาวทานตะวัน อุดมธนานันท์

๐๑/๐๓/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๖๙
นางสาวนภาพร จะอือ

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๒๗๐
นางสาวนารี จะลอบู

๐๔/๐๒/๒๕๓๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๗๑
นางสาววิจิตรา ตรัยสกุลภพ

๐๓/๐๕/๒๕๓๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๗๒
นางสาวธิติรัตน์ โมกขะศักดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๓๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๗๓
นางสาวชนาไพร ใจมา

๒๔/๐๘/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๗๔
นางสาวพิสมัย กมลแสง

๒๔/๐๖/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๗๕
นางสาวพัชรี แซ่โซ้ง

๐๗/๐๔/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๗๖
นางสาวอีแส จะหวะ

๑๖/๐๗/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๗๗
นางสาวนงนุช สุกิน

๑๒/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๗๘
นางสาววิภา คุ้มตระกูล

๑๒/๐๔/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๗๙
นางสาวอัจฉรา ชัยอนุรักษ์

๐๙/๐๔/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๘๐
นางสาวกันยารักษ์ แสนคำลือ

๑๒/๐๓/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๘๑
นางสาวปยาภรณ์ จันประดิษฐ์

๑๑/๐๕/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๘๒
นางสุจิตรา จะหานาดู

๒๗/๑๐/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๘๓
นางสาวชัชรินทร์ คำจารี

๐๔/๐๘/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๘๔
นางสาวเนตรอัมพร อินเสาร์

๑๔/๐๑/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๘๕
นางสาวนันทนา วรรณชัย

๐๓/๐๖/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๘๖
นางสาวนาเหลอ แสนย่อ

๒๐/๐๘/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๘๗
นางสาวอนุชรา ภูริบริบูรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๘๘
นางสาวปรียาพร คิดอ่าน

๒๒/๑๑/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๘๙
นางสาวเกศรินทร์ ผางต๊ะ

๒๒/๑๐/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๙๐
นางสาวศิริพร มลิวรรณ์

๑๗/๐๗/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๙๑
นางสาวชุติมา พงษ์สาริกรรณ์

๒๙/๐๑/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๙๒
นางสาวปาริฉัตร จันทร์ดี

๐๑/๐๗/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๙๓
นางสาวสุภัทรตรา ไชยมงคล

๐๒/๐๗/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๙๔
นางสาวนิชกานต์ มวลสุชาย

๐๕/๐๘/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๙๕
นางสาววัญรุณี อายี

๒๑/๑๐/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๙๖
นางสาวมยุรา บุญพร้าว

๑๓/๐๑/๒๕๓๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๙๗
นางสาวพัชริญา ชุติมาพนา

๑๐/๑๒/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๙๘
นางสาวอำพรรณ เปยผะ

๑๓/๐๖/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๒๙๙
นางสาวกุลนาถ เพ็ชรสัญญา

๐๓/๑๑/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๐๐
นางสาวศรีจันทร์ ปาวิน

๒๘/๐๔/๒๕๐๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๐๑
นางสาวนำฝน เยซอ

๐๑/๐๑/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๐๒
นางสาวอโณทัย ศิริบูรณ์

๒๑/๐๔/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๐๓
นางสาวจิดาภา คันธะแสนยศ

๐๒/๐๒/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๐๔
นางสาวประกาย สิทธิหล้า

๐๕/๐๗/๒๕๑๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๓๐๕
นางสาวณัฐณิชา หอมหวน

๒๙/๐๙/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๐๖
นางมะลัย หิรัญหลวง

๐๙/๐๑/๒๕๐๙
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๐๗
นางหอม เมืองดี

๐๑/๐๑/๒๕๑๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๐๘
นางสาวนิชา เพราพงศ์พันธ์

๐๘/๐๙/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายศศิวงค์ แก้วบุตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศุภอักษร

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงธิดาพร ขันแก้วมิง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงพรนภา สวิลปญญา

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายสองเมือง ลุงตี

๋

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงดวงเดือน กำแหงหาญ

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงลักขณา ไชยวุฒิ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงเบญจมา ลุงเฮือน

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๑๗
นางสาวกลอย พรชัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๑๘
นางสาวณิชากร คำตุ้ย

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๑๙
นางสาวธิดารัตน์ จัดจ้าง

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายวสุรัตน์ ปญญามณี

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๒๑
นายวิวัฒน์ เงินจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงศิริพร สมชาย

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๒๓
นางสาวสุธีภรณ์ ทุงยู

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๒๔
นางสาวสุวพัชร คุณหลัก

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงอักษราภัค คำหน่อแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๒๖
นายอิทธิพล แก้วไพศาลสกุล

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๒๗
นางสาวกนกวรรณ ธงภักดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๒๘
นางสาวประภัสสร บุญทาหมู

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๒๙
นางสาวรุจิรา นายลือ

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๓๐
นายหนุ่ม ลุงมู

๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๓๑
นางสาวหมวย คิน

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๓๒
นางสาวจิตสุภา ทรายมูล

๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๓๓
นางสาวฉัตยาภรณ์ นามรินทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๓๔
นางสาวพิจิตรา เคร่งครัด

๑๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๓๕
นางสาววิภารา คำหมัน

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๓๖
นางสาวศิรินภา อ่อนละมูล

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พอก๊ะ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงกัลยาณี สปนนา

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงชลิตา ทนันไชย

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายชิติสรรค์ แสนเกรียง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงพรนภัส วงค์คม

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายพัชรพงษ์ เนรวงค์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ

์

มูลเต๋จ๊ะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงรรรรรรร สุวรรณชืน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงสรวงสุดา เก๊ะนิลา

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงเพ็ญพิทักษ์ คิดสม

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงแผ่นฟา น้อยวรรณา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงกนิษฐา ลาภพิสูตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงจิรัชญา อภิชัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มะโนศร

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงฐาปณีย์ ไชยประภา

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๕๒
เด็กชายฐิติพร ปานเขียว

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงณัชชา ไชยวงค์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงทิพวรรณ โคคล่อง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ พฤหัสตังชูสกุล

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายนนทวรรณ นันธิ

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงนีรชา สุคนธสรรพ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงบัวบุษยา รักสกุลใหม่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงบุษยมาส กันทะสัก

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงปนัดดา วาทีปราชญ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงปภาดา เปงกาสิทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงปวีณา รูปสูง

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงปติฤทัย พันคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงปุณณดา สว่างศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงพิทยารัตน์ วิยะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงพุทชาด แก้วคำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงมณฑิตา คำสอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงรมิดา วิศิษฏ์ฐากูร

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงริษฎา สิงห์สถิตย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายศุภกิจ คำหมาย

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงสุภัทสรา ทาชมภู

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงอริสรา กุลนันท์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงอารีย์รัตน์ กัณทวงศ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงกรอรุ้ง สุขใจแสน

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑ / ๕๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงกีรติ โกวิทย์วิจารณ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงกุลศิดา พิทาคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายจิตรกาล เกตุประสาท

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงฉันชนก ไร่คลองครุ

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงชนินาถ

ทองสินชัยเลาหะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายชัยเวช จักราชัย

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สายอุดต๊ะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงณัฐณิชา นวลสนิท

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายถิรภูมิ ถีระพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงทิวาพร วงค์บุญเรือง

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายธนพงศ์ ตังฝาย

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายธนรัตน์ คำภิละ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงธัญญรัฏฐ์ นาใต้

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายธีรเทพ แก้วเรือน

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงนภสร ถาดคำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงนริศรา ไทยหิรัญยุค

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายบัณฑิต อ๋อมชัยกาศ

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๙๒
นางสาวบัวคำ ลุงคำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงบุญญาตรี สุขราตรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงปรียาภัสสร ไกรชิต

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงปวิชญา ตาสิงห์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงปุญชรัศดิ

์

กันทะเนตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายพชรพร สุวรรณ

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายพรชัย พรหมเสน

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงพรปวีณ์ เตจ๊ะนัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงพรไพลิน จิตธิวรรธน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงพัชรพร ผิวคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงภควดี ทาเกิด

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงภัสสราภรณ์ ขัดทา

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายภูริทัต วิจิตรลักษณา

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงวณัชพร ขุนทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงวิวรรธณี ทองจ่าม

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายศิรศร จันทรมานนท์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงศุภสิริ กระจ่างเนตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงสกุลทิพย์ วงกลม

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงสิริกัญญา เครือเงิน

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงสิริณัฎฐ์ กันทะวงค์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงอติกานต์ กองมณี

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงอภิชญา เลียมคำ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงอรนุช คำวัง

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ เพชรพุ่ม

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงเบญจรัตน์ อวดผล

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงโปรดปราน ปนอินต๊ะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงสุทธิดา ลาโซ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๑๙ เด็กหญิงวรรณธพรรณ
ชุ่มใจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายศิวกร คำสุข

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๒๑
นางสาวกรรณิการ์ บรรเทิงใจ

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายฐานันดร ศิริพันธ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงณัฐชยา แดนกาไสย

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ธรรมชาติอุดม

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงทอฝน พงษ์สานต์คีรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายธรรมนูญ แก้วโชติหิรัญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงนพวรรณ ปญญาวัฒน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายนิติ ศรประเสริฐ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงปรีดิพัทธ์ นำสา

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงภัทราพร แซ่ซี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๓๑
นางสาวลลิตา คิม

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงวราภรณ์ คะชานันท์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงสริตา กุสี

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๓๔
นายสหรัฐ ธนะศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงสุพัตรา อินทร์เสาร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงสุภิตรา เนตรสุวรรณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงสุวัชษา เลาหมี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงหทัยมาตุ ขาวน้อย

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายวุฒิพงษ์ แซ่เติน

๋

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายคงกระพัน จันตะตึง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายปฐมพร พานเพชร

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๔๒
นายพงษ์ศักดิ

์

หมูทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายเครือ ลงหยี

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายวรเชษฐ์ บารมี

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายอนุชิต ตาปน

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๔๖
นายกฤษดา สีฟา

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๔๗
นายก้อนคำ ปนตา

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๔๘
นายทวี ลุงหริง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๔๙
นายทักษิน เภตรา

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๕๐
นายวรกานต์ ล้วนโสม

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๕๑
นายอภินันท์ ปากกล้า

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๕๒
นายกังวาน ศุภยางค์

๑๗/๐๖/๒๕๓๙

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๕๓
นายจิรวัฒน์ ยองขอด

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๕๔
นายธัญวัฒน์ เสนนะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๕๕
นายคณิต สกาวเดือน

๒๓/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๕๖
นายจักรกฤษณ์ หล้าคำจา

๑๑/๐๘/๒๕๓๘

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๕๗
นายธนายุทธิ

์

คิวดวงตา

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๕๘
นายนัทธพงศ์ ปงย่า

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๕๙
นายนิธิวัฒน์ พรรณนภาไพร

๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๖๐
นายพันธมิตร นักไร่

๒๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๖๑
นายภูมิศักดิ

์

ปูตุ้ย
๑๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๖๒
นายวรพล ตาสา

๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๖๓
นายวิวัฒน์ชัย ดำรงศฤงคาร

๐๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๖๔
นายวุฒิชัย ชนิตธนทรัพย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๖๕
นายเตชินทร์ พัฒนาชาวไทย

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๖๖
นายสุเมธ ชืนสุขนภากุล

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๖๗
นายอภิชิต ริยะนา

๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๖๘
นายอำพล เกียรติพนาไพร

๒๓/๐๔/๒๕๓๙

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๖๙
นายเกริกพล แสงตา

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๗๐
นายโชคชัย ชีวินไพร

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๗๑
นางฟองสมุทร วิชามูล

๐๑/๑๑/๒๔๘๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระสิงห์ฯ

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๗๒
นางสาวจารุวรรณ เรืองรัตน์วณิชยา

๐๑/๑๒/๒๕๒๔
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๗๓
นางสาวรัตนา ทิพันธ์

๑๖/๐๕/๒๕๒๙
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๗๔
นางสาววิวิชญาณ์ วุฒิเจริญคณิศ

๒๕/๑๑/๒๕๓๓
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๗๕
นางพุทธชาด แสนแสง

๐๑/๐๒/๒๕๒๑
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๗๖
นางสาวภัศรศยา แก้วมูล

๐๑/๐๓/๒๕๓๐ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๗๗
นายศุภฤกษ์ บุญเปง

๐๑/๐๑/๒๕๒๔
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงพรทิพย์ ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปาครัง

่

วัดหนองปาครัง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๐๔๗๙
นางสาวสุปรียา จิตประจง

๐๗/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดหนองปาครัง

่

วัดหนองปาครัง

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๔๘๐
นางดรรชนี ประภัสรกุล

๑๔/๑๒/๒๔๙๘

โรงเรียนวัดหนองปาครัง

่

วัดหนองปาครัง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายชัยวัฒน์ เสือพลี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงดารารัตน์ บัวยิม

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงพัชริดา หน่อแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงภาพิมล ยารังษี

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงศิริวรรณ เรียบปวง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายกฤษฎธัญ คุณาศิระ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงจิรภิญญา อภิชัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายชนนันท์ ชัยชนันท์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงชาลิสา อังอารีย์

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายชิษณุพงษ์ อภิวงศ์เจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายญาณชัย จีนพงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงญาดา อรรถนิรันดร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายณัฐชนน เกลียงแก้ว

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายณัฐชนนท์ ธรรมขันแข็ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงณัฐชนันท์ ธรรมขันแข็ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงณัฐหทัย กันต๊ะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๙๗
เด็กชายทัตพิชัย ยาวินัง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงธนพร มีทรัพย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงธนภรณ์ ปนชัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ คำปวน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงนัชนภัส พวงแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายนิพิฐพนธ์ ธาตุอินจันทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายนิโรธ ปนแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงบารมิตา หวานจริง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงบุญญิสา พันธุ์พิกุล

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงปญญาพร ฤทธิแผลง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงพรปวีณ์ กำจรเวทย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อยู่เกาะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายพีรดนย์ จุลพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงภัทรธาดา เกษมญาติ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงภัทรมน เอียมเทียน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายภาณุวัฒน์ เชือผู้ดี

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายรวิภาส มากเพ็ง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงสิรภัทร ไชยวงค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ลอยมี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สุใจ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๑๗
นางสาวตติยา ไผ่วงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงนพวรรณ วรรณวงค์

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย วัดบุพพาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงกุลจิรา เยซอ

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย วัดบุพพาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงช่อผกา พรรณงาม

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย วัดบุพพาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายอนันต์ โปธิสา

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย วัดบุพพาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงเกวลิน มณีรัตน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย วัดบุพพาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงบุษบา จะฟู

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย วัดบุพพาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายณธฤต ขัติยะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภูผาอารักษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายอานนท์ พีเกาะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๒๗
นายภาวินี

หาญประกอบสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๒๘
นางสาวมนัสนันท์ วาลา

๑๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๒๙
นางสาวกลม นันต๊ะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๓๐
นางสาวรวี สมัครณรงค์

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายณัฐภัทร์ กลินจันทร์

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงจุฬา อาบู

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงศุภกานต์ เลาย้าง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงอรวรา สิงคะมณี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงศรีไพร กันธิ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายธีรดา ลุงวิ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายวชิรวิทย์ สิงห์พริง

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงแอนชิรา คำสิงห์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายณัฐภูมิ วังคีรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงหอม ลุงยะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงภาวินี ดวงจันทร์ตา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงพัชรา ทิพย์มนตรา

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงพรนภา ตาแสง

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๔๔
นายตี

๋

แซ่ชิว
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๔๕
นางสาววรัตตยา ฟาสาร

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายอาเต มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงดาริกา แสงท้าว

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงธิดา วงค์ษา

๒๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงปาลิดา แซ่ยะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงพรพรรณ์ เลาว้าง

๒๐/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายภานุเดช ปงบุญทา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงเนาวรัตน์ แซ่ยะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๕๓
นางสาวดวงแก้ว ปรีดานนท์

๒๘/๑๐/๒๕๑๐

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายศรราม นะที

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงดวงกมล ฤทธิไตรภพ

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงนลัทพร วงศ์อูบ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงเกวลิน คำจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๕๘
นางสาวชุติภา แซ่ว้าง

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๕๙
นางสาวถลัชนันท์ กนกแพรวภัณฑ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๖๐
นางสาวกาญจนา นันตา

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๖๑
นางสาวกาญจนาพร พอสุยะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๖๒
นางสาวพรพรรณ เลาหาง

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๖๓
นางสาวพัชรา แซ่จ่าว

๓๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๖๔
นางสาวสุธิดา แซ่วะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๖๕
นางสาวสุพรรณี คำสา

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงกัลยา ดวงพรม

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงจิดาภา จักรปญญา

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงชนิกานต์ จันต๊ะวัน

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงชมพูนุท ศิริบุตร

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายธนวันต์ ชัยมาหา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายนวพล สมเรือง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายนันทกร ชัยหา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงพิมพิกา ปญญาปน

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงพิมพ์พลอย บุญมีคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงภัทราพร ไชยวงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงมณีวรรณ วงค์ศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายศุภกร คำมามูล

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายสุรเชษฐ พิดานปน

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงขนิษฐา ปวนแสนคำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายทศพร ทานสุพรรณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กชายนเรศร วงค์คำมูล

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายปวริศ แก้วปน

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงพิชญา ศรีวิชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงเขมิกา วงษาฝน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายใจหลู่ ลุงนะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายพงษ์สิริ พรหมศิริ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ กิติวงค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงกุลวดี โสภา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงโชติกา วงศ์คำมา

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายจักรี กันทะวงค์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงเกษริน ใจคำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงวิมพ์วิภา ธรรมขันต์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงกฤติลักษณ์ หมืนยอง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายจิรายุศ คำวิลา

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงสุมิตรา สุนันต๊ะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงประภาวดี เขียวไสว

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงสิดาพร ปญญาดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๙๘
นางสาวหนุ่มนวล ลุงตี

๊

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองเขียว วัดห้วยเปา  

ชม ๓๖๕๙/๐๕๙๙
นางสาวคำอู จอก๊ะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองเขียว วัดห้วยเปา  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๐๐
นายอาทิตย์ ปติ

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองเขียว วัดห้วยเปา  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายก่อพงศ์ จันต่า

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเปา วัดห้วยเปา  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงจิดาภา คะยอมสัก

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเปา วัดห้วยเปา  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงคัทลียา สมใจ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเปา วัดห้วยเปา  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๐๔
นางสาวแสงเดือน ปติ

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม วัดห้วยเปา  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงปยธิดา ลุงเยะซะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงพัชรา พรมจอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงภาณุมาศ บุตรตะวัน

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงสุทธิดา ดวงแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงกฤติยา เจริญสุข

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๑๐
นางสาวจารุณี จองหล้า

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๑๑
นางสาวชลธิชา ยุติรักษ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๑๒
นางสาวกุลธิรา โม่งจา

๐๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๑๓
นายจิรายุ คำมา

๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๑๔
นางสาวจิราวรรณ ภูมิฐาน

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๑๕
นายฐิติพงศ์ เสาวนิต

๑๕/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๑๖
นายณัฐวุฒิ กองเมือง

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๑๗
นายธนชิต อนันต๊ะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๑๘
นายธวัชชัย ลายคำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๑๙
นางสาวนันทินี สนธิ

๐๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๖๒๐
นายนิบุญ คำซอ

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๒๑
นางสาวนุชวรา แก้วใจมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๒๒
นางสาวนำฝน ยศน้อย

๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๒๓
นางสาวปริยาภัทร ขันคำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๒๔
นางสาวฝน นางจาง

๑๗/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๒๕
นางสาวพิมพ์ชนก มหาวัน

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๒๖
นางสาววนิดา สิริปา

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๒๗
นางสาววาสนา สำมะโน

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๒๘
นางสาวสราวลี ปน้อย

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๒๙
นายสหรัฐ คำซาว

๑๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๓๐
นายสุทิวัส วงศ์งาม

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๓๑
นางสาวหทัยรัตน์ มิลา

๑๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๓๒
นางสาวอรนลิน สุวรรณรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๓๓
นางสาวอังคณา สุกใส

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๓๔
นางสาวอังคณารัตน์ เทียนจันทร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๓๕
นางสาวอาทิตยา ชมเชย

๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๓๖
นางสาวเนตรนภา เขือนเพชร

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๓๗
นางสาวเพ็ญนภา จะทอ

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๓๘
นายเอกนาวา พูนกลาง

๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงชนิภา ติบวัน

๊

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงยุวดี ปูกุย

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงอัสนีย์ หลู่ปน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงชโลทร ฤกษ์นิยม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงพิชชาพร อ้ายปน

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงศรัญญา จันขาว

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงสาวิตรี มณีวรรณ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญฝน

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายพลเชษฐ์ ตาจันทร์ดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงศศิธร ชูตายก

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงสุธีธิดา ขันเขียว

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงจิราพัชร อันทรินทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงธัณย์จิรา กุลพรพงษ์สิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงพลอยทับทิม

ซือตรง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงภัทรนันท์ สรรพทับกริช

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายศุภกิต ฟองวรรณา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงสุรางคณา สุดใจแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงอังคณา ปนตา

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงสุนิษา

จุนชนะเวชานันท์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๕๘
นายณัฐวัตร เพ็ญญาหลวง

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๕๙
นางสาวพัชรีภรณ์ นาบำรุง

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๖๐
นางสาวสุจิตรา เมฆฉาย

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๖๑
นางสาวอรัญญา อุระอารี

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๖๒
นางสาวอุราวรรณ โล่ห์แก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๖๓
นายสิทธิชัย ซินเจ๋า

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงปารีวรรณ ท้าวก๋า

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่หวาน วัดแม่หวาน  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายพีรพัฒน์ หุ่นดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๖๖ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ไทยกรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ดีคำปา

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงวรรณลักษณ์

ดาวเลิศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงสุจิตรา ยอดกันธา

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงอภิชญา กองคำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงอาทิตยา ยอดทองเลิศ

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

ดาวตาก
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงชนากานต์ บุญเลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงรัฐนันท์ ทะระ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงประภารัตน์ ดวงคำมิง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ดาวตาก

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงกุลณัฐ ดวงจันทร์คำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงกุลธิดา มีวน

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายคำแหลง ลุงปุก

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงจารวี จันทร์แก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงชลธิชา ลุงซอ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงญาณภัทร ไชยว่อง

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงณรัญญา วังหน้า

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เลาหาง

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงศุภมาศ แสงงาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงอรรถวดี คำลาพิศ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงอารยา สุขธนากร

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ช่างฝน

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร จินะใจ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายนิติชัย เตชะแปง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงลูลู่ ต้า

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงเพชรไพลิน ปนปวง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๙๓
แม่ชีอินทัช ชูมณี

๐๘/๐๒/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
วัดพระธาตุดอยกู่  

ชม ๓๖๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วหลวง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายพีรภัทร สุขใจแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงวัฒนีย์ ธาตุอินจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงเจนจิรา กันฟก

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงณัฐวดี ยอดแสง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงวันฉาย วันใส

๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงสุขฤตา หาญประเทศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงกชกร บุญเจือ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงณัฐชนก งามวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงพรธิดา แสงหลี

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงพลาพร เสมอพันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายพัฒนพงษ์ แสนที

๑๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๐๖
นางสาวพิสมัย ปนจิตรต๊ะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายภูผา ใจยะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงส้ม ลุงต่า

๑๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายเรืองศักดิ

์

สมพันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงวรัญญา หลู่จิง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงจันทิมา แสงวนิชกุลศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงณัฐนรี พวงมาลา

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงณัฐริกา ทาอินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงธัญทิพย์ ทองสว่าง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๑๕
เด็กชายธีระเดช ขันตี

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายภูษิต จะอือ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ อินถา

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายสิทธิโชค จะฟะ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงสุภิดา แอะจัน

๋

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายอนุสรณ์ จะฟะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงอิสรีย์ ปริปุณณะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายเมที อะเต๋า

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงจันทนา ศรีวรรณ

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงบุษบา แสงคำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑ / ๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายสมชาย แซ่ลี

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงสิริวัฒนา ธาตุอินจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงอังคณา จะคือ

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายเคน สันตพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๒๙
นางสาวอัญชลี หน่อฟา

๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงกีรติกานต์ ชืนสว่าง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ขันนันต๊ะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงนิยดา เพิมพูล

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ลอปอ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ เลิศคำฟู

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงดวงใจ ลอปอ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ หล้าบุญมา

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงแสงส่องหล้า ลุงหม่อง

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงกันยา ลุงมา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงจันทรัตน์ สิงห์คำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงชนันญา สุ่มเสมอ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายภูผา แก้วอุ๊ด

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายวันเฉลิม สุวรรณ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงวิรากานต์ คำรินทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงแสนลักษณ์ ประเสริฐศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงรัฐมาศ ภักดี

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงวนิดา เพ็ชรใส

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงสุพาภรณ์ เชียงอัง

๊

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงกนกพร ลุงกอ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

หลู่ขิน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายญัฐกานต์ จ่าลอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๕๑
นายประกอบ รังสรรค์เพิมบุญ

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายผัด ตีวัน

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายสุเทพ ลำแพน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงเสียงพิณพร วันดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงณัฐชภา ต๊ะแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงเกียงคำ

๋

ลุงจาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายภาณุเดช คำตือ

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายมงคล สารแปง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ตังประโคน

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงสิริขวัญ คำลือ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๖๑
นายหม่อง ลุงวิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายอ่องเมือง มู่หลิง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงแสงหอม ลุงทุน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายธีระศักดิ

์

ธิอุ๊ต
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๖๕
นางสาววนิดา อุดก๋อง

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายสิทธิชัย จองอ่อง

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายเก่ง ลุงขัน

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงดาว ลุงต๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงหมวย นาชัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงเดือน ลุงต๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายกฤษฎา นิลประดับ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๗๒
นางสาวจันทิพา

ประภาสกานต์โกศล ๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงชาลินี เขียวทับ

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงณัฏฐการณ์ ภมรสุจริตกุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงดวงกมล สมก้อนแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงนันทิพร สมคิดวิไล

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงปริศนา ฉิงรำ

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงปยะวรรณ เดชมณี

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พูลทาจักร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงภัสราพร พจนารถภักดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก่นทับทิม

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงลลิดา เรืองกิจชม

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายสมเพชร รุ่งอรุณฉาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงสุชาดา ชัยวุฒิ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงอรอนงค์ ดอแสง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายเกรียงไกร มะยิด

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงพิมมาดา อินตา

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงดาว ลุงลู

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายบุญฤทธิ

์

บุญชาญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงแสงเดือน ลุงสุ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ คำแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายตรัย ลุงตา

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ ดีดวง

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงฟาชมพู ฟองแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๗๙๕
นายศรัญ ลุงซู

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายธนธร ลุงโลก๊ะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๙๗
นางสาววรรณา อาแนน

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงวีรยา นายไว

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๖๕๙/๐๗๙๙
นางสาวเอ ลุงชุนติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๐๐
นายนิกร ปนกอ

๐๑/๐๘/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๐๑
นางสาวอาภาภรณ์ บุตรศิริ

๐๑/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๐๒
นายอนุรักษ์ ชุ่มแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๐๓
นางสาวปยะมาศ รักบำรุง

๐๑/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๐๔
นางสาวพรพิมล เขือนแก้ว

่

๐๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๐๕
นางสาวศศิประภา จันทร์สอน

๐๑/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๐๖
นายสุรพันธ์ ลบทอง

๐๑/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๐๗
นายนรินทร์ รู้หลัก

๐๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๐๘
นายชัยวรรณ ปยะวงค์

๐๑/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๐๙
นายเกษม มณีมงคล

๐๑/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๑๐
นายณัฐภูมิ แก้วกาศ

๐๒/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๑๑
นางสาวอัญชลีพร ชัยชนะ

๑๒/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๑๒
นางสาวณัฐมน อินต๊ะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงภัทรลดา ลือโขง

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงรุ่งนภา คำแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงลมัย อ้ายก๋อง

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายวรวุฒิ แก้วใส

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงศุภลักษณ์ พรมเสน

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายกฤษฎา สอนปนติ

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงกัญญารักษ์ ใจโพธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงกานติศา บัวแก้วทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงฐิติพร ลุงจืน

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๒๒
นางสาวณิชกานต์ ก้อนแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงธัญณิกา แก้วพรหม

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงธาดารัตน์ แปงคำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงนฤตา หงษ์ทอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงนันท์นภัสพร

ตระกูลนิยม
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงปรารถนา แสนคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงวิรินดา วังสนิท

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๒๙
นางสาวจินดาพร ทองคำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๘๓๐
นายชลิต ลุงต๊ะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๓๑
นางสาวทัศนาวลัย มูลธิมา

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๓๒
นางสาวงามสิริ แอโหล

๑๐/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๓๓
นางสาวแน๊ต ลุงฟู

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๓๔
นางสาวพรทิพย์ รุ่งเรือง

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๓๕
นายวรกานต์ กันธะพรม

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๓๖
นายกษมา อัจจมากุล

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๓๗
นายนิธิทัศน์ หมีเงิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๓๘
นางสาวประภัสสร สามดวง

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๓๙
นางสาวปยะพร ส่งแสง

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๔๐
นางสาวรุ่งนภา กิติ

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๔๑
นางสาววรรณพร แดงขาวเขียว

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๔๒
นางสาววันวิสา รักษา

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๔๓
นายสรวิศ แซ่เฉิน

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๔๔
นายอัครเดช ประยูรพัฒนะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๔๕
นางสาวชมสกาว เรือนชมภู

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๔๖
นายณัฐพนธ์ กองแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๔๗
นางสาวพัชรพร ชัยชุมภู

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๔๘
นายวทัญู อุ่นใจ

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๔๙
นางสาวศุภนิดา วงค์งาม

๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงวัชราพรรณ หน่อฤทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงณัฐธิรา ชัยนา

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงเพชรากร โล้ชมภู

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงภานุมาศ แก้วเปา

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โล้ชมภู

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายองอาจ แก้วยะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงไพลิน อินทนนท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงคำ ลุงปน

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ วัดเหมืองแร่  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลุงซอ

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงกัณญาภรณ์ เจ๊กจันทึก

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงบุษกร คำผง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายยีนส์ ลุงปน

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงกรณัฏฐ์ รตนไชยวรรณ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๖๓
นายสรวิชญ์ ทรวงแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงอธิติญา กองชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕ / ๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงจันทรกานต์ ต๊ะอุ่น

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงเรณุกา รักดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๖๗
นางเสาวรส บูรณศิลปกร

๒๐/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงพรหมพร สิทธิดง

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๖๙
นางสาววราภรณ์ เปามณี

๑๖/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๗๐
นายสิทธิพร สินธุป

๑๔/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงกมลพรรณ บุญนิธิอุดร

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงจันทริญา

จำรัสประทีปพงศ์ ๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงจามรุณี

สถิตท่าผาพัฒนา
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ดนัยกรประเสริฐ

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงวราลี พิทักษ์ขัณฑสีมา

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๗๖
เด็กชายวันชัย มนตราประทีป

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงอรทัย พงศ์ไพรสณฑ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงอิสริยะ ปฐมนุพงศ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๗๙
นางสาวพัชรินทร์ อนุรักษ์วนภูมิ

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๘๐
นางสาวสุธีกานต์ เลาว่าง

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๘๑
นางสาวเสรี นิมิตเพชรกูล

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๘๒
นางสาวนันทิดา เปล่งฉวีวรรณ

๑๗/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายพลอนันต์ จันทร์ต๊ะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ วัดปางมะกล้วย  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงอามี

่

งัวผะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงพรนภา ภู่ประดับเพ็ชร

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงลิดาภรณ์ ภาษณ์วิจิตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายกิตติภูมิ เมธา

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๘๘
เด็กชายจีรศักดิ

์

ดวงจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายภาณุพงศ์ สันโค

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงวชิรา คำพิชัย

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายวรชาติ นาอินคำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๙๒
นายวิจารณ์ ชัยวงศ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายศักดินรินทร์

์

สวาทสุต
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๙๔
นายสมรัก ขันคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงสุภารัตน์ วงค์จักร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงเอืองไพร

้

สมาธิ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงสุปรียา อมรศักดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงกัลยา กันทวัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงกิติพร มะลิวัลย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖ / ๕๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงคำหล้า ลุงวิ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงตรัยชุติมา มูหลิง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายนภพล ไชยสุวรรณ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงนิสาชล สาท๊อก

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายพลพล อินแก้ว

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงมรกต สุยะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ต๊ะวงค์

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ไชยวงค์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงสุทธิดา ช่างเรือน

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงสุธิดา ชาระมาตย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงสุภาพร จะหวะ

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๑๑
เด็กชายอนุกูล กีฬาแปง

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงอัชราภา หม่อนมา

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงอ้วน -

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงเจนจิรา ลุงคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๑๕ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ศรีวัฒนะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ดวงพิทักษ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๑๗
นางสาวธนัญญา มณีรัตน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๑๘
นางสาวธนิษฐา จิรัฐติกาละ

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๑๙
นางสาวสายทอง นาทน

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๒๐
นางสาวสุภาวดี อินเตชะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงพัชมล บุญเปง

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ชัยเลิศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงดารารัตน์ เชียววิชา

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงนภัสสร แสนศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายพรหมเมศ เทพกัลยา

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายพิทวัส ทองเหลือง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายพุฒิพงษ์ ดวงศิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงมัลลิกา ปนทวี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายแดง ลุงขัด

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ จายตง

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเรือง

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๓๒
นายมอญหนุ่ม นันตา

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายยุทธศาสตร์ วิจิงต่า

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายวรวิทย์ จันทิมา

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗ / ๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายเกียรติชัย สมเพาะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายโกวิท ทรงชัย

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๓๗
นายกฤติวรรธณ์ จิราวัฒนปกรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๓๘
นายกสิณ ทัพพิพัฒน์

๐๑/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๓๙
นายกิตติชัย รำไพพนา

๒๐/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๔๐
นายจุ่ม เครือใจ

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๔๑
นายเฉลิม มะโนริ

๐๔/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๔๒
นายชัชชนม์ ศรีลาภะมาศ

๐๑/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๔๓
นายช้าง เลาหาง

๒๐/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๔๔
นายเชิดชัย แซ่กือ

๑๒/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๔๕
นายญาณวุฒิ สอดศรี

๐๗/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๔๖
นายดวงจันทร์ นาใจ

๑๓/๐๓/๒๕๐๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๔๗
นายแดนชัย นารายณ์

๒๐/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๔๘
นายทวีชัย ใจยายอง

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๔๙
นายธีรเดช วิทย์ธนะ

๐๙/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๕๐
นายธีรศักดิ

์

ท่อเสถียรธรรม
๐๓/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๕๑
นายนพคุณ ชาวคำเขต

๒๐/๐๗/๒๔๙๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๕๒
นายนภดล ชัยดก

๑๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๕๓
นายนรินทร์ ปงเมฆ

๒๔/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๕๔
นายนันทิชัย เครือบุญ

๓๐/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๕๕
นายนิคม สร้อยแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๕๖
นายบัณฑูรย์ สุนันตา

๑๐/๐๒/๒๕๐๑
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๕๗
นายบุญรัตน์ ท้าวบุญเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๐๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๕๘
นายประมวล ยีหล้า

่

๐๔/๑๒/๒๕๐๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๕๙
นายปรีชา แย้มมา

๑๘/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๖๐
นายปยบุตร วัฒนาวงศา

๒๓/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๖๑
นายเผด็จ สำเภาไทย

๑๘/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๖๒
นายพล เชียงปา

๒๒/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๖๓
นายพันธ์ กันทาคำ

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๖๔
นายเพิมศักดิ

่ ์

กาวิน
๐๗/๐๔/๒๕๐๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๖๕
นายภูวดล ศิริอางค์

๓๑/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๖๖
นายมนตรี คทาวุธ

๐๓/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๖๗
นายมนัส เสือโพธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๖๘
นายยอด โสภา

๐๒/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๖๙
นายรุ่งโรจน์ ไทยยันโต

๑๘/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๐๙๗๐
นายเรวัตร ปุณณวิชญ์

๐๓/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๗๑
นายวรโชติ แซ่ย่าง

๐๑/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๗๒
นายวรวิทย์(จ.ส.อ.) ใจแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๗๓
นายวสันต์ วิศรุตเวสสะภู

๐๖/๐๘/๒๕๑๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๗๔
นายวัชรพล ทองอินปน

๐๒/๐๙/๒๕๐๔
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๗๕
นายวิชัย สาคร

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๗๖
นายวุฒิพงศ์ จันทร์เพ็ญ

๑๓/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๗๗
นายศรเทพ ทวนพิทักษ์

๒๘/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๗๘
นายศราวุฒิ วงค์สถาน

๐๘/๐๗/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๗๙
นายศราวุธ ดวงแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๘๐
นายสมการณ์ วรรณราช

๐๖/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๘๑
นายสมเกียรติ

์

เลาหมู่
๓๐/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๘๒
นายสมชัย ชัยเจริญคุณ

๐๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๘๓
นายสมชาย สินธุ

๑๒/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๘๔
นายสมพงษ์ ยืนยงคีรีมาศ

๐๓/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๘๕
นายสะอาด จันทร์ต๊ะ

๒๓/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๘๖
นายสากล มู่ลี

่

๒๙/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๘๗
นายสาทิศ ธิวงศ์ษา

๒๒/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๘๘
นายสายวัย ใจงาม

๐๙/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๘๙
นายสาโรจน์ บัณฑิตย์

๑๓/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๙๐
นายสาวัน จามรจารุเดช

๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๙๑
นายสำเนียง โสภานะ

๒๗/๑๑/๒๕๐๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๙๒
นายสำราญ อินทะยศ

๐๓/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๙๓
นายสุชาติ แซ่วือ

้

๐๕/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๙๔
นายสุทัศน์ ปญโญแสง

๒๖/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๙๕
นายสุนทร ธนาวุฒิชัย

๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๙๖
นายสุรศักดิ

์

คงคุ้ม
๐๘/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๙๗
นายเสกสรร แก้วพิลูน

๓๑/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๙๘
นายอดิศร กลักแต่ง

๐๒/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๐๙๙๙
นายอนันต์ เลายีปา

่

๐๔/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๐๐
นายอนุพล เลาฉ่อน

๑๕/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๐๑
นายอนุสรน์ แซ่ลี

๒๔/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๐๒
นายอภิชาต แซ่หาง

๐๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๐๓
นายอภิชิต อินทแก

๒๐/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๐๔
นายอภิเดช แสนสุภา

๑๕/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙ / ๕๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๐๐๕
นายอ่องละ ซอนตา

๑๕/๐๗/๒๕๐๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๐๖
นายอานนท์ พนากำเนิด

๒๒/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๐๗
นายเอกอุดม ลีอัญมณี

๐๑/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงวริศรา สิงห์ทัศน์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ กาวิชัย

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงขวัญจิรา อินตาคำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงจ๋ามหอม ลุงยะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงชนิกา นิตยา

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงวรัญญา ศรีวิชัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงแอคำ ลุงออ

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๑๕
นางสาวเนตรนภา แสงใส

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายชายพร ชัยชนะ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองออน วัดหนองออน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายบัณฑิต ใชยเลิศ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองออน วัดหนองออน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๑๘
นางสาวนงนุช คำเก

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๑๙
นางสาววิไลลักษณ์ พนมไพร

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๒๐
นางสาววิไลวรรณ สินสบเมย

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๒๑
นางสาวสุรีวัลย์ พาณีเฟองฟู

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายชัยวัฒน์ อักษรบริสุทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงนพวรรณ แซ่ตัง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงคนึงนิจ แซ่เฒ่า

๒๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงจิดาภา วอริแกะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๒๖
นายชาญณรงค์ คำหน้อย

๐๒/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายด่านชัย แซ่หาญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงนันท์ชนก ปอมฝน

๒๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงปยภา เลิศรัตนอิสระ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงวิภาดา เกษตรกุลทรัพย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ผาด่าน

๒๗/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงสุนีย์ ก้องไพรกุล

๒๔/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๓๓
นายสุวัฒน์ เลาลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงอัญชลี เลาว่าง

๒๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงอาซอ อาหยี

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๑
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ แสนจ้าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๓๗
นางสาวกัลยา แดงดง

๐๖/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๓๘
นายพชร ลีเลิศ

๒๕/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๓๙
นางสาวพรสวรรค์ จิโบ

๑๑/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๐๔๐
นายสุรชัย ดียิง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๔๑
นายอาชานนท์ บัวหลวง

๒๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๔๒
นายเกรียงชัย ฤทธิเนติกุล

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงธาราทิพย์ ศรีงาม

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงปู ลุงมัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงศรสวรรค์ ปนธิยะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงศุทธิสรา ยะอนันต์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงสุพิชชา พาทีชอบ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายสุรวิช อริยะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงอริสรา บางศิริ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

อุ่นบ้าน
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงจีราภรณ์ ผาแดง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงชลดา ยิมสมบูรณ์

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายทศวรรษ ปนคำมูล

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงนัชชา ปางงาม

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงนัฐนรี กัญญา

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงนิรชา ศรีวิชัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงภัณฑิลา วงค์อินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงอัฐภิญญาณ์ สุนันต๊ะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงจิตรานุช รุ่งเรือง

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์ช่วย

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงชญาดา ทนันท์

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายชีพชนก แย้มวงษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ มูลมอญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงณัฐธิดา พัฒโนดม

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายณัฐพล อนุตรวิรามกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายณัฐวรรธน์ หวังวนกุล

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงนพนิต ดาวลอย

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายบัญญัติ พันธุ์ดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงพจณิชา รวดเร็ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ วรรณ์ปน

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๗๑
นางสาวพิมณพร ลุงนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำหมืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงรินรดา กาหลง

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ อินต๊ะเปยง

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงอรไท จองคำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงอังคณา โอนากุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงอาภัสรา รังศรี

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ ดังเด็ง

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงเอืออาทร

้

เชือวิวัฒน์

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงฉวีวรรณ อินต๊ะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงชฎาพร เรือนสัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงญาธิชา ลอยดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงธนาภรณ์ ภักดีสมัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงนุ -

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงผ่องพรรณ อุปนันท์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อุปคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงศศิธร ธิมาคำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงชนิตรา ปะกว้า

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายชานนท์ คำทา

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๙๐
นางสาวพนิดา ลุงมน

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายชนะชล คงวงค์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงณัฏฐา แก้วสีขาว

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงณัฐสุดา เหล็กดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงพิชญธิดา อุเรศิลป

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๙๕
นางสาวยุพิน ไม่มีชือสกุล

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงรวินท์นิภา สุขสกุลปญญา

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงระวีวรรณ ต่างคำ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงวริศรา ขาวมี

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงวิภา วงค์ชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงศศิปภา ทองเปง

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ลุงวงค์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงสบันงา มหมัติ

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงสุวิมล พนมไพร

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงอภัทชา ชมภูทัณ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงเทียนทอง ชัยชนะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงเบญจพร ฟูคำ

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงแสงทอง คำปน

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงโซฟ ไมลี ริกก์จ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๐๙
นายวีรภัทร พระบาง

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๑๑๐
นางสาวศิริพร เมธาอนันต์กุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๑๑

นางสาวจินต์จุฑา อุ่นบาล
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๑๒

นางสาวชมดาว ยังยืนกุล

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๑๓

นางสาวกมนนุช อมรไพร

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๑๔

นางสาวจงฑาทิพย์ แซ่ว้าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๑๕

นางสาวณัฐกุล คะติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๑๖

นางสาวพัชรินทร์ ก่อพอ
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๑๗

นางสาวหฤทัย ตาพอ
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๑๘

นางสาวสรินธร โตจรูญ
๐๖/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงอรปรียา กองงาม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงอริศรา พิทยาหาญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงอาภากร ชมภูยืน
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายกิตติพศ พลยศ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายจาตุรงค์ วันดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงพจนีย์ เตชะเลิศพนา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงณัฐนิชา โกมลถาวรชัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงดรุณี เสาร์ผัด
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงชนิดา วิมาลา
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงชนิตา วิมาลา
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงศิริวิมล ณ  พูล
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๓๐
นางปราณี มีลาภ

๐๓/๑๐/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๓๑

นางโรจน์รัศมี ทับทิมทอง
๑๕/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงกาญจนา ตุ้ยหล้า
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงมัลลิกา โมลัง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายวรเชษฐ์ สุทธหลวง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงวิภา จะคือ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงเนตรนภา ปญญาวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายตะวัน อะเล็ก
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา ต๊ะแดง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายกิตตินันท์ หาญสรเดช
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๕๙/๑๑๔๐
นายวรชาติ ลุงคำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายอนุชา ปญญา
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๖๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงมัทรียา สุขสบาย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงกานดา สามงาย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายครองทรัพย์ ลุงนาหริง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายครองสิน ลุงนาหริง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงชาลิสา ลุงจาย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงธัญพิชชา ชมดารา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายนนทกร ลุงยอด
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงผอง ลุงใส
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายพิชัยยุทธ ภูผึง

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงสายสุนีย์ ลุงกอ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงสุกฤตา จองเต็ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงอนงค์นาฏ วงค์จินา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายเจตน์สฤษฎ์ ดวงชมภู
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายเจษฎา บุญโย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงไพลิน เฟองฟูสมบูรณ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงจินตนา สะอาดญาติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายวิศรุต อินทบุญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงสร้อยเพชร แสงท้าว
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงอรณิชา โชคนิรมิตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงอุ้ม ทองคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ เสือคำ 
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงนุชนารถ ยังชีพสุจริต 
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงอรนุช ลุงหลิง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ วิสุทธิคงกมล

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงประภัตรา ศรีบุญใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงปาริชาติ จันทรมณฑล

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๖๘

นายธงจักร อยรังสฤษฎ์กููล
๐๘/๐๗/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๖๙

นายสุนทร แสนชัย
๑๘/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงชูพรสวรรค์ ตระกูลพรสกุล

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงนำฝน เมธาอนันต์กุล
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงประภาพร ติยะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงมะบลัง

้

ละเปา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงอรทัย ยอดภพ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ มู่ลิง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๗๖

นายสน ลุงปน
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงกาญจนา คำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงญาณี สุขเหลือล้น
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงปานชีวา นันตา
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๔ / ๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๑๘๐
นายศราวุฒิ เปงมูล

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๘๑

นางสาวกนกรดา โสดาพรผล
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๘๒

นางสาวฐิติกา พรธีรโชติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๘๓

นายณัฐพนธ์ โตคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๘๔

นางสาวณิชนันทน์ เทพวงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๘๕

นางสาวนลพรรณ สายจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๘๖

นางสาวปทมพร เพียรพยายาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๘๗

นางสาวพนิดา โนลอย
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงจตุพร ปญญามูล
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงทัศนนันท์ สุขเปง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายพีรณัฐ ติบยาถา

๊

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงอารียา มาเยอะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายฉัตรชัย กันธา
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายธนดล แก้วศรีวิชัยวงศ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายนราวิชญ์ สุพา
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ แสนปอ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงศุภนุช มูลลิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงยุพาพร ศรีวิชัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๙๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หงษ์ทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงเขมิกา เลาโซ้ง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงกรพินธ์ ขนบจรรยา

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงชนกานต์ มะชูแปะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงณิชกุล กาลัดอำไพ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๐๓
เด็กชายทัตพงศ์ แซ่เชียว

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายธัชชัย อัมพาประเสริฐ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงนฤมล กัลยาสาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงนิชดา แซ่ย่าง

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงพรฉวี ทุ่งสุริยา

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงมนภรณ์

มณฑาธารสวรรค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงมาริตา คำอ้าย

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงรวิสรา คำอ้าย

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงศุจีภรณ์ สุระคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายสราวุฒิ ปญญา
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงสาธิกา นิเปยนิ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงสาธิกา โหม่พอสะเด
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๕ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขวัญพรไพรวัลย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทุ่งอุดมทรัพย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงสุวรรณี พะฮือลู
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงหทัยการณ์ เช่งยะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายอติชาติ จิโน
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงอารียา ปญญาแสนดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๒๑

นายกิตติภพ จันทร์แก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๒๒

นางสาวฟารุ่ง ตุ้ยตาจม
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๒๓

นางสาวยุภาลักษ์ ชัยประชา
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายยุรนันท์ พิชิตไพรพงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๒๕

นางสาวลัดดา ชัยเจริญตระกูล
๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๒๖

นายวิศิษฐ์ เลาย่าง
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๒๗

นางสาวสรัลนุช ฟาพยับเมฆ
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๒๘

นางสาวชนาพร จันทรวนาขุ
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๒๙

นายณัฐพนธ์ คำอ้าย
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๓๐
นางสาวพรทิพย์ แสงเท้า

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๓๑

นางสาวอำพร กาพยุทัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๓๒

นางสาวทัศนี จันสม

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๓๓

นางสาววทันยา สุใจ๋
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงวีรยา ธรรมเงิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงพัทธมน เทียมนภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๓๖

นางสาวพีรยา ลุงนันตะ

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๓๗

นางสาวกณิกา สามนวล
๑๕/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๓๘

นางสาวหลู่ ดวงคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๓๙

นางสาวสุภา ยอดคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๔๐
นางสาวขวัญ ลุงต่า

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๔๑

นางสาวแอนนา ลุงตี

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๔๒

นางสาวสรณี แก้วคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๔๓

นางสาววราภรณ์ ร่วมสุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๔๔

นางสาวจันทร์หอม ถุงทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๔๕

นางสาวมนัสพร รังสรรค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๔๖

นางสาวณัฐกมล ดีเอียด
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๔๗

นางสาวอรพิน บุญตวย
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๔๘

นางสาวพัชรี คันธแสนยศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๔๙

นางสาวอ้อย ลุงทุน
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๖ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๒๕๐
นางสาวเอ นาเจียง

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๕๑

นางสาวพลอย แสนใจ
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๕๒

นางสาวธิดารัตน์ โกช่วย
๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๕๓

นางสาวรุ่งเหน่ ติยะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๕๔

นายประสิทธิ

์

นายมูล
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๕๕

นางสาวอุษา จิตต๊ะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ แจ่มมี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงศิริพร อินต๊ะ

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๕๘
เด็กหญิงกนกกาญจณ์

คารมณ์กุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายธีรพร ดวงสีดา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงนภสร วิชุมา

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ครองสมบัติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายภูวนัย หลักคงคา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงลักษิกา ตะโพะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงเมริยาห์ นายหลู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงแสง ลุงหลู่
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงครองขวัญ อภิบูลย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ยาจ๊ะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายนวลจิง

่

วงศ์แสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๖๙
เด็กหญิงสิบประการ จอดนอก

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายสุรพงษ์ ปานแสง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงอัยยา สร้อยคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ตอนต๊ะเส
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงวริศรา จันทะมงคล
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ มาลุจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ จิระโต
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ พงษ์ต๋า
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายจิรวัฒน์ กันธิดา
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายณัฐกิตต์ วงค์อุ่น
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายธัชพล ตะถาขัด
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงพนิดา ตาสี

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายพีรวัส ชัยสาร
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงวีร์สุดา สานุวิตร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พุทธโส
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงอรยา แดงดง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๗ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงโชติกา ธราสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงกัญญ์วรา สีทา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายกิตติกร พิมสารี
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายฐิติกร จันทร
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายปกรณ์ บิดาหก
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงชนาพร สานุวิตร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงปรียาภัทร อินเหลือละ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงปาริชาติ ตาอ้าย
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงพรทิพา จันทร์ติบ

๊

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงพีรดา เตอแอ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๖๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงนริศรา โปธา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงภัคจิรา สิงห์โทราช
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงวิชณี แซ่ย่าง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ แซ่โซ้ง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงเข็มทอง กาตะโล

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงกชนันท์ ปูสุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๐๑
นางสาววิสาขา เสนาะพรไพร

๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๐๒
นางสาวสุจิณณา ประชุมสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงวราภรณ์ ขันวิชัย

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) วัดดอนปน  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงแสงเดือน ปูลาย

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) วัดดอนปน  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงพลอย ตี

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) วัดดอนปน  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงอาทิตยา แสงหล้า

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) วัดดอนปน  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงอารยา อริยะ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) วัดดอนปน  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงโซฟ เกตุจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล้านตอง วัดทุ่งต้อม  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายพงศกร ลุงหล้า

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล้านตอง วัดทุ่งต้อม  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงนพมาศ ยันปาง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล้านตอง วัดทุ่งต้อม  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงกนกนาถ ไชยยามูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกค้าง วัดบวกค้าง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงจันทร์วลัย ปนสม
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกค้าง วัดบวกค้าง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงสร้อย -
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกค้าง วัดบวกค้าง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๑๔

นางสาวอิสราภรณ์ ระตา
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย วัดปาตึง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๑๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชมพูปอ

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย วัดปาตึง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงนันทมน มูลนำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย วัดปาตึง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงบุษกร ชมพูปอ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันกำแพง วัดปาตึง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายพิสิทธิ

์

ปญญาเรือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโห้ง วัดปาตึง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงกิติยากร ปบ้านใหม่
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโห้ง วัดปาตึง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๘ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อินตายวง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโห้ง วัดปาตึง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงชุลีพร พวงศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ วัดปาตึง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงหอม ลุงสุ
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา วัดร้องวัวแดง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงอริศรา พิธีเรือง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา วัดร้องวัวแดง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงเปง สีดอ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายหลาวฟา บุญมี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงเมธาวดี อินคำ

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๒๗

นางสาวอัญชลี จายดู
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายตะวัน ใจจ้อย
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายเปาโล อินคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายภักดิเทวา

์

หอมนาน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายเรือง ลุงออ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงขวัญชนก ศุขสินพร
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงน้อย โสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงประภาพร ทองดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงอินทิพย์ เรืองบุญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงสุมิตตรา ลุงออ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงแพรไหม อินคำ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงแลง ลุงหลัง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงแสงซ่า ซอจิง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงอ่อง ลุงซอ

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงพลอยใส แสงหาญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงหนุ่ม ลุงตู้
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๔๓
เด็กหญิงดาราวรรณ อินต๊ะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายหลู่ ลุงน่าจิง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงแสงเดือน ลุงมู
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงคำอ่อง ลุงซอ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงแสงจันทร์ ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงจิงยุ้น

่

ลุงซอ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายตี

๋

ลุงศร
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายสงกรานต์ ลุงคำวาว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายอ่องส่า ลุงต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ ค่อง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงศศิวิมน พิทักษ์วาป
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงชไมพร ไชยวงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย   

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๙ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงเฟองฟา ปญญาจิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย   

ชม ๓๖๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงรักษณาลี ปญญาปน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงอริสา ดาวเงิน
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๕๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ นันตา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงขวัญวลี ยะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงคำหล้า ลุงส้อย

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงนริศรา คำภิโล
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงพลอย ปูหลุ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงอารียา เรือนมูล
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงเดือน คำอ้าย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงแจง เงินศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงโชติรส ฉุยฉาย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงจันทร์ฉาย บุญเปง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๖๘

นางสาวทวย ลุงทุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงบุญฑริกา สมบูรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงวรรณวิสา เลาแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงศิรินภา ดอนมอญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายอาทิตย์ ดอนมอญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายแสงเมือง ลุงทุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงกุ้ง คิงปน
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๗๕

นายสิทธิชัย อุไทยธุราทร
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายแสงหาญ เลาลี

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๗๗

นายลูกจันทร์ สุขใจ
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๗๘

นางสาวส่วยอิง

่

ลุงซอ
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๖๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ จอมนงค์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายปฏิภาณ อ่อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงภาวินี บุญแก่น
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายภีระพัฒน์ บุญนัด
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายยศกร ลุงออ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงวรรัตน์ ดุมลาย
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงวรินทร เฉลียว
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายวัชรพงษ์ วรรณะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงสุพัตรา เจริญสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงอริสา ชมสูง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๘๙

นางสาวศิริวัลย์ คุณก้องตระการ
๑๙/๐๓/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดวิเวกวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๐ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๓๙๐
นางสาวธัญจิรา โอภาสสุริยา

๒๗/๐๒/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๙๑

นางสาวมณีรัตน์ บงกชศรีจินดา
๒๒/๐๖/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๙๒

นางสาวอินตา นิมิตคงคา
๒๕/๑๐/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๙๓

นางสาวจุฬาวรรณ กระจายทรัพย์
๑๘/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๙๔

นางสาวพิกุล นิมิตคงคา

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๙๕

นางสาวชนิดา โชติสุขถาวร
๑๘/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๙๖

นางสาวสุพัตตรา
พนากรวิไลพักตร์

๐๙/๑๐/๒๕๓๘
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๙๗

นางสาวเฉลิมขวัญ วงษ์จำเนียง
๐๕/๑๒/๒๕๓๘

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๙๘

นางสาวขวัญทิพย์ สายธารแม่ต้าน
๐๙/๐๓/๒๕๓๙

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๓๙๙

นางสาวชนาพร จาเงิน

๒๘/๑๑/๒๕๓๙
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๐๐
นางสาวรัชนี ธรีเดชคีรี

๒๗/๑๒/๒๕๓๙
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๐๑
นางสาวหทัยรัตน์ ทะนะ

๐๓/๐๙/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๐๒
นางสาวณัฏฐณิชา วังสะพรัง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๐๓
นางสาวเมทินี

วิเชียรโชติพนากุล ๒๓/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๐๔
นางสาวกัลยา แสนเข็ญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๐๕
นางสาวณัฐมน สุภาคม

๐๘/๐๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๐๖
นางสาวศรีสุดา วนาชูเกียรติ

๓๑/๐๓/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๐๗
นางสาวปราณี เสือแสงเสริม

๐๑/๐๕/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๐๘
นางสาวนิภาพร ขจิตกาญจนา

๒๕/๐๕/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๐๙
นางสาวอรนิภา แซ่วือ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๑๐
นางสาวฌัชชา ศิริพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๑๑

นางสาวธนัชภรณ์ วรกานต์ปญญา
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๑๒

นางสาวดารุณี ดวงชืน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๑๓

นางสาวณัฐริการ์ ไชยมงคล
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๑๔

นางสาวจันทนา หวันหลุ้ม
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๑๕

นางสาวสุชาดา บุญทวีคูณ
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๑๖

นางสาวศุภลักษณ์ นิมิตบรรพต
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๑๗

นางสาวทวีพร เต๋จ๊ะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๑๘

นางสาวจิดาภา หวานหยดย้อย
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๑๙

นางสาววิไล กุลกิตติชัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงอาทิตยา แสนงาย

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงญาณิน นันต่า

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายนิวัฒน์ ภูมิสร
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ พราหมมนัส

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงน้องจันทร์ สายแสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๑ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายภูมินันท์ จันทวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงวัญวิสา แย้มสวน
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงแสงซือ

่

ทองสุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงศิริพร ลุงแกรง
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงแอน จิงกู่
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๓๐
นางสาวกชกร อินแก้ว

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๓๑

นางสาวญาณิน สายคำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๓๒

นางสาวปอย จันตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงพรฉวี แสงแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงวนิดา พิชัยรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงวรรณิกา จะอึ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงศิริพร แซ่ลี

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๓๗

นางสาวหมวยคำ นาหริง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงจารุวรรณ นามเมือง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงฐาปนีย์ อินทรีย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงธนวรรณ เทีย

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงบงกชรัตน์ แววงาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายภูมิวินัย คุณยศยิง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงสุชานัน วรรณกูล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายไกรวุฒิ บุญเรือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงจณิสตา จำปา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงจินดารัตน์ วงษ์ลาภวัฒนา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายธีรภัทร ชัยระวัง
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงนันทนา นาคสังข์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๔๙
เด็กหญิงพรรณธิกาญ ชีวะนิจกุล

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายพระเนตร คำจาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงพิมลพร เตชะนา
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายวรโชติ กรพัชรากุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงสาวิตรี ทับทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงเมธาวี นามา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายกิตติธัช พงศ์พิสุทธิกุล
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายกิตติพันธ์ ไชยหลาก

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๕๗

นางสาวณัฐชนก งามเริง

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงบุษบา ธารดิลก
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายภัทรพล ยาวิละ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๒ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงศิรินภา ปวนใจศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๖๑

นางสาวดวงกมล อ้อยหวาน
๐๔/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงวนิดา สัญญารักษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สมัยประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คำหล้า
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายก้องภพ จันทร์อ้าย
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงจารุวรรณ พรหมคำมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงนิริษา พระเกตุ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงณัฐชา ทาพิลา
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายณัฐพงค์ คำภีระวงษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายพิทักษ์ มหาวรรณ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงวรธันยา กาบแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายสหภาพ หน่อแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ชมภู
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงอริสรา เรือนตุ้ย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงกฤติมา บุญซาว
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงกฤษณา ใจปน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงชอ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายกิตติคุณ อาศนะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงกุลปริยา เพ็งคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงชมพูนิกข์ จินวาลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงชัญญาดา วงค์ดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สุวรรณศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงทักษพร ธนวรรณวิบูลย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงธนิดา วงษาชม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายธัญญพิสิษฐ์ อินปนสา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ดวงศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ เผ่าพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงธันวนัสท์ ชัยรัตนศิลป
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายวทัญู เมืองมูล

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงสุคนธทิพย์ งามวัฒนากุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงอธิษฐาน ปญญา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงอัจฉริยา ยืนยง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงเขมจิรา ปญญาคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายชนะภัย คำซาว
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๓ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ตาบุญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายฐิติกมล สวนแยง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงนัชธิกาน สันชัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงปริชญา กันทาปา
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายณัฐพงค์ โตคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงธัญชนก แก้วทิพย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงบุษบา ไทยใจอุ่น

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๐๒
นางสาวผดาวดี แซ่เติล

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายภูวนัตถ์ อินปน

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๐๔
นางสาวสุภาพรรณ บานทรงกิจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุนันตา
๐๑/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๐๖
นางสาวกานต์ธิดา สุวรรณกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๐๗
นางสาวขนิษฐา คำยวง

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๐๘
นางสาวนำฝน อรประภา

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๐๙
นายวริศ ปนเปง

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๑๐
นางสาวสุวรัตน์ เสาร์ขอด

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๑๑

นางสาวกนิษฐา วรรณมูล
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๑๒

นายธนภณ ธนชาติไพศาล
๐๕/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๑๓

นางสาวนภาพร ตะกลือ
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๑๔

นางสาวปยพร เลาหลือ
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๑๕

นางสาวมธุรดา ปร๊ะย่อ
๑๔/๐๕/๒๕๓๙

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๑๖

นายยอดชาย ชลธีธรรม
๒๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๑๗

นางสาววลัยรัตน์ พนมไพร
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๑๘

นางสาววิไลวรรณ จำปศรีโสภา
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงจันทร์ธิดา อินต๊ะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงศรีพร ทุนอ่อง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงกัญญา แก้วคำศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายขันเพชร เถือนถำแก้ว

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงสายชล หน่อชาย
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงจิรัชยา กันรอบรู้

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงจุไรรัตน์ ปอกนันตา
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๒๖
เด็กหญิงประกายดาว อ้ายนัก

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงสิรินภา กันทา
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงเขมอักษร กันรอบรู้
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงกมลวรรณ สุใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๔ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงทิฆัมพร ปงคำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงนริศรา ธิธง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายสิทธินนท์ เครือฝน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงคำอุ่ง ลุงจาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องนำ วัดมะขุนหวาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงธนพร ฟองมูล
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องนำ วัดมะขุนหวาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงยลกานต์ หาญใจ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องนำ วัดมะขุนหวาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงศุภานัน เสนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องนำ วัดมะขุนหวาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงสิรินทรา ทองบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องนำ วัดมะขุนหวาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงธันย์ชนก บัวระหงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงญาณัจฉรา ใจอ่อน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงสุทธิกานต์ แทนสัน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงอชิรยา จิน๊ะกาล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงสุนทรี พนาสัณฑ์ขจี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงภานุมาศ กันทะจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงณัฎฐนิช ซาวสุภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงกุ๊กกิก

๊

คำปน
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงวรรณิกา วรรณชุ่ม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงอมลวรรณ ศรีณายะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สวัสดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงอภิชญา อรุณการ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายศุภกร เดชพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจจี

๋

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงพัฒน์นารี ลุงอ่องคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงสุทธินุช ลุงคำแดง
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงจรีชยา หลวงคำแดง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๕๕

นางสาวพิมพา เกษตรกุลทรัพย์
๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงเบญจมาศ หน่อคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงกรนันท์ ชุ่มใจ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงวิจิตรา ใจรินแสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๕๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นวลกลำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๖๐
นางสาวปฐมาพร แดงศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงอภิสรา ญาสมุทร
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๖๒ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
มูลลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายมินทร์ธาดา อินพรมมา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายวุฒิชัย เสาร์แก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๕ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายภาณุพงศ์ วงค์กันธา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ บุญเปง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงรัตติกาล หอมใย
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายสมพร ผางต๊ะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายธัชพล ศรีโปฎก
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายธันวา ตาอิน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายภาณุพงศ์ คำอ้าย
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงศุภนันดา สารีแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงสุวรรณี วรรณโส
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายอรรณพ จิวแก้ว

๋

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงพัชราพรณ์ สินไพบูลย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองครอบ วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายสหรัถ ตันสถาน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองครอบ วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงยอน ลุงต๊ะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามหลัง วัดสามหลัง  

ชม ๓๖๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายวิชา เนียมโต

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงสุเมธสา พรมสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายอมรศักดิ

์

จีนา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงยุ่น ลุงต๊ะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ นารีเดช

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงกาญจนา ศรีวิชัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงจิราพร คำปน
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงชฎาภา ดวงเดช
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายชัยชนะ โพธาวรรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายชาติชาย สมย้อย
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เดชเขตขันท์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แปงวัน
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ อภิสิทธิสิริกุล

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายธนพล วงศ์ศรีใส
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายธนวัฒน์
ตระกูลจันทร์แสง ๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันทร์หอม
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายธีระพล ดวงแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงนลพรรณ เสียวกระแส

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงนลัทพร เสียวกระแส

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๙๗

นางสาวบุญ สุขใส
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๙๘

นายบุญทัน ลุงสา
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายพงศกร บุญมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๖ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงพรชิตา ทรายคำ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ คำปวน

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายภูมินทร์ สุกันทา

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายมานพ ชิดชม

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายยุทธสิทธิ

์

ทองบำเรอ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๐๕
นายวชิระพล ปุริดำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงวราพร จักร์ต๊ะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงวิภาวี อุปทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายวุฒิภัทร บุญยัง

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายสกุลชนก สุกันทา

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงสิริโสภา ไชยวงค์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายอองแสง ลุงทุน
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงอาทิตยา พรมศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๑๓

นางสาวอารยา ชืนบุญยา

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๑๔

นายอาหมือ

่

อาจอ
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายอิทธิพล กุลทิพย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงอุ้ง ต๊ะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงแสงคำ ลุงเซิง
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๑๘

นายนัทพงษ์ ผ่องวรรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๑๙

นางสาวมนัสชนก เตชะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๒๐
นางสาวแจ่มจันทร์ โรงมน

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๒๑

นายไอ้ ลุงอ่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๒๒

นางสาวนพวรรณ พงษ์คำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๒๓

นางสาววนัสนัน กันทะสม
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๒๔

นายชัชวาลย์ เครือสาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๒๕

นางสาวนรีจิต สังเกตุ
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา แสงเรือนคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายกรณิศ ไชยวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายไมตรี -
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๒๙

นางสาวณาฐเซียร์ เทรวิซาน

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๓๐
นายวาทิตย์

พิทักษพิพัฒน์ผล
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๓๑

นายสัตยา จีระ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๓๒

นางสาวแสงนุ สายสุวรรณ
๐๗/๐๒/๒๕๓๙

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๓๓

นางสาวอธิภัทร หยกวิกัยกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๓๔

นางสาวพิมพ์วิภา ภูเวียงจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๗ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงณัฐวรี ศรีดวงติบ

๊

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายภัทร์นิธิ กาวี
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงนฤวร หอมพญา
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๓๘

นายน้อย ลุงเล็ก
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงวิไลพร ไชยเนตร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงศิริประภา จาโรง

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๔๑
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ กันทะรส

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงเยาวภา พันทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายโชคนรินทร์ บัวบาน
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ ธิวงศ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงกัรยาศิริ แสงคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงคำลุ ลุงส่วย
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงจิดาภา เขือนคำ

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายฉัทดนัย ชาติแสนปง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงนภัส เขียวหวาน
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงนิราวัลย์ แก้วสาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงนุ่ม ลุงคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงนวล ลุงตี

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงพธู ลุงบุญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงพิมพ์อร บวงทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงรินรดา กำเนิดดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ลุงมู

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงศิรินภา สินายะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงสุภัค ปญญา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๕๙

นายอ่องอู ลุงเงิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงเกสร ลุงหลิง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายเต้ ทูน
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงเบญญาภา ดอกหลวง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงโสมวรรณ ศรีแปง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงกรกมล บุตรดวงติบ

๊

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายจอม ลุงคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายณัฐภูมิ อินทชัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงภานุชนาฏ บุตรจา
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๖๘

นายสมชาย วันชัย
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายสมมาตร เต่ยะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๘ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงอภิษฎา ต่อบุญปน

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงอำพร วาวแสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงแสงหอม ลุงแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายแสงหาญ ว่าลิ
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงแสงอู ลุงยะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงกรพินธ์ หมายกล้า
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย หล้าชมภู
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา ปญญาแปง
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงจิงยืน

่ ่

นายถิ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงฐิติยา ปาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงดวงหทัย ฉันทราวรากร

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ วงค์จันทร์ตา
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงธนัญญา บุญเทียง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายธีรภัทร คำเปง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

เชือหนองควาย

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายนพนันท์ ใบงิว

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงนันทกานต์ มังคละ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายปริพัฒน์ ตาสีเรือน
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงปาริชาติ ราชเนตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายปยดนัย เจริญตา
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงพรธิภา จันทร์ดาพรหม

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงพรรษชล กันทะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงพิมพ์พิไล คำภิรมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงพิยดา ไชยแก้วเมร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ศิริมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงลักษณาพร คำพุธ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีบุญเรือง
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงวิภากร แซ่หวัง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ กิติกุศล
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายศุภชัย สุขสวัสดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๐๐
นางสาวสามคำ ดอยสูง

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๐๑
นางสาวสิริโสภา รอบรู้

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงอภิสุนันท์ โปธา

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายอินทนนท์ คมพิมาย

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงอู ลุงโก้ด

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๙ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๗๐๕
นางสาวกรรณิการ์ เขียวคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๐๖
นางสาวกุสุมาลย์ ทิฉลาด

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงดารุณี กันทะเปง

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๐๘
นางสาวปริญญาพร วนาเฉลิมภูมิ

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๐๙
นายพันกร จินะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๑๐
นางสาวรัญธิดา รินเทียง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๑๑

นายวายุศรณ์ ก้อนแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายวิทวัส ข้าวเหนียว
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๑๓

นางสาวกัญญาณัฐ ศุภวิริยะสกุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๑๔

นางสาวพุธธิดา ไฝน้อย
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๑๕

นายวิธวินท์ ถุงทรัพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๑๖

นายศักดิชนม์

์

คำลอย
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๑๗

นางสาวสุจิตรา รองงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๑๘

นายสุวัฒน์ นาเมืองรักษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๑๙

นายเจตนิพัทธ์ ปนฟอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๒๐
นายเอกอานนท์ ภารังกูล

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๒๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ไหวเงิน

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๒๒

นางสาวนุ ลุงวะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายปรี ลุงกอ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงยุ้น ลายเฮือง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายรุจน์ ลุงสาม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงส่า ลุงซอ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๒๗

นางสาวหมายเปา ลุงปูยะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงแหม่ม บุญธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงสร้อย ลุงอิน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงเหม่ยหลิง หลวงใจ

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๓๑

นางสาวนิดา พิริยคุณธร
๑๐/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๓๒

นางสาวโสภิต แก้วรากมุก
๑๐/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๓๓

นางสาวศุทธินี ศีลสังวรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงวรัณญา ขันธิ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงพรนภา บัวปน
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงดลญา ปวงจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงจิรัชญา ใจแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงกมลวรรณ แสงคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงกุสิสรา หอห่มซ้าย
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๐ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงณัฐนิชา สนธิกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงพลอยชมภู ใสเรียน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงศิรญา เปงมูล
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงบุษยมาศ จันทร์ตา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงปยธิดา เกษหงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงเบญญาภา ปญญาพรหม
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงพิริยาพร บุญตุ้ย
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงชนิกา กู่คำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงดาราณี อินก๋วน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงวรนุช เขือนแก้ว

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงนิดาทิพย์ บัวขาว

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงอธิติยา อุปธิ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายพงศกร โพธาธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงทัศพร วิญญารัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงอโณทัย ธรรมปน
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วัดเดชดำรงค์  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงจิราภัทร สร้อยสน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงนภา ลุงอ่อง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงหลาวมอน อินแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงโสรยา ลุงหล้า
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงคำน้อง นาย่า
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงจิง

่

ลุงซอ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงพลอยฟา ยาบัว
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายภาคิน เทียนพิมาย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายวิชิต มุมขาว
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายศรราม กันทะปง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงศรีออน ซอนะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงสิรินยา เปงใจ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายหน่อ ลุงใส
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงเงินหอม ลุงทอน
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา ฝายทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงเกวลิน ชุมภู

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายอนุพันธ์ จองแดง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายธนภพ ศรีบุญเรือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงพรชิตา แสนแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงอณัศยา ดีเบอะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๑ / ๕๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๗๗๕

นางวันทนีย์ ใจคำ
๐๑/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๗๖

นางสาวอัญชลี อารีโอ๊ด
๐๑/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๗๗

นางสาวคำ ยานนะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๗๘
เด็กหญิงจรรยารักษ์ กันถิน

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงจินตนา ลุงจาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงฉวีวรรณ แซ่ย่าง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงชนากานต์ จีนะรัตน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงธาดารัตน์ ดีวงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงปวีณา คุณคง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายสตางค์ บุตรสัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงสหทัย จายนะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงเบญจพร อ่องจิว

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงขวัญชนก แก้วแสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงจุฬาทิพย์ เฉลียว
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ สิงคะปะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายประพันธ์ ทาหมี

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงพัชราภา ไชยมงคล
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๙๒

นายพิชิต สายวงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายยศพันธ์ แสนสมปาน
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงวรรณวิภา จันทร์ดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายวุฒิพงศ์ เขียวขำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ สิงห์ทร
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๙๗

นางสาวอุ้ม ลุงสาย
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์หล้า
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงศิริพร เทพธิ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงกชกร พลอยแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๐๑
นายณัฐศาสตร์ หาญเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ น้อมจรณา

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๐๓
นางสาวประภาสิริ ธิมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๐๔
นางสาวอาพาพร พนาวัน

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๐๕
นายเอกวิทย์ ปลูกเงิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๐๖
นางสาวกนกพร ศรีวิชัย

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๐๗
นางสาวจันจีรา แรงลมบน

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๐๘
นางสาวจุฑามณี บุญชวน

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๐๙
นางสาวฐริณีย์ สุภา

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๒ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๘๑๐
นายฐิติพงศ์ นามเปน

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๑๑

นางสาวนัฐมน สุทธติกานต์
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๑๒

นางสาวนำตาล อนิยมพิสัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๑๓

นางสาวปราณี รักบรรพตคีรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๑๔

นางสาวปริมพร หนูสิงห์
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๑๕

นางสาวปนหยา ผาสุวรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๑๖

นางสาวพรนิภา ชาตรียินดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๑๗

นางสาวพรพรรษา จันทร์หล้า
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๑๘

นางสาวพรรณวิภา อุดถา
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๑๙

นางสาววนิดา แชกรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๒๐
นางสาวศิริวิมล เคือนิน

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๒๑

นางสาวพิชญารักษ์ ยอดสรรเสริญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๒๒

นางสาวพิมพ์ชนก มึเก่
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๒๓

นางสาววัลวิภา โปธิยา
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๒๔

นางสาววาสนา ดูลอย
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๒๕

นายวิฑูรย์ ฮือสะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๒๖

นายสุธิราช ปูลาย
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๒๗

นางสาวอิสริยา เผ่าพงศ์วนา
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายยุทธนา ผดุงโกมล
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงพรรณิภา จริตพลอย
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงนวลจันทร์ ไพรัชชาตินิยม

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงนิรมล อำรุงธารา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงอรดี ศรีใบหนา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงอาทิตยา ผลวิญู

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงเชษฐ์สุดา ศรีใบหนา
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงฉายอรุณ โยคำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงกุลิสรา แดงแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงคุณัญญา ตุ่นคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงฐิติกานต์ โกฏิคำลือ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงอรพรรณ วรรณภีระ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงกานต์มณี แดงแปง

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ปาใหม่
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ ไชยโย
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงพรรณี สารอูป

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงพิมพ์ผกา คำเอือย

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๓ / ๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงวราวัลย์ มูลแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงศิตาภา ใจมันคง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงสิรีธร ถาแก้ง
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงจิรนันท์ อำไพมาลี
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงจีราพรรณ แก้วจา
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงปวีณา ปดทัง

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงอรทัย จันทร์เรือน
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงขนิษฐา ปูมา
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ จำปาศรีไสว
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงปยฉัตร ตาหมด
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงกาญจนา นวลใจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงกิตติยา ปนเรือน
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผัดสุ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายชยานันต์ ทาลึ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายชัยวุฒิ แก้วอูก
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายชายณรงค์ สิงห์กันทา

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงณันฑกาญ โปธิมอย
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงณีรนุช สุนันตา
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงธมนวรรณ คำมูล
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงธิตติยา ตุ้ยเตียม
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงนัชชา สมเสาร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงนิราวรรณ สุนันตา
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงบุณยพร บุญปน
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายปญญา ปูติบ

๊

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงภาวิณี อุปนันท์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๗๐
เด็กชายรังสรรค์ เหมยบัว

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายวรัญชิต สุภาใจ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ทาหล้า
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๗๓

นางสาวศัลธยา ทาหล้า

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงศิรินรัตน์ กาโน
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ คุเมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายสุขเกษม ใหม่น้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายสุริยา บุญทา
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงสุวรรณี สุนันตา
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายอนันตชัย หม่องน่าน

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๔ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

กันยา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๘๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ กาโน

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงเบญญาภา บุญปน

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงเพียงพิชญ์ จันทร์สุพัท
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงเมทินี แก้วคำมูล
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงติยาภรณ์ สร้อยฟา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สิงห์บัว
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงอัญชลิกา นำมะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงณัฐสุดา ปูขาว
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงวรนุช ปูขาว
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงจันจิรา ปูปก

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงรินรดา ปูผัด
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงกนิษฐา ปูผัด

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๙๓
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ ยอเปย

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมลอง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงวาริณี ธรรมชาติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๙๕

นางสาวจุฬารัตน์ เจริญวงศ์เกียรติ
๒๒/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๙๖

นางสาวรสริน จุติไพรร่มใจจริง
๐๔/๐๙/๒๕๓๙

วัดจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงศศิภา นันตา
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๙๘

นางสาวเสาเปา ลุงทุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๕๙/๑๘๙๙

นางสาวเอ ลุงหลู่
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงอรัญญา ศรีใบหนา

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๐๑
นางสาวมีนาพร สวิหนิ

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๐๒
นายเก็ง แซ่ล่อ

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๐๓
นางสาวพิราวรรณ ปูลู

๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๐๔
นางสาวศิริวรรณ สุขสอ

๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงดลหทัย ชัยโน

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงกาญจนา ปนนะราชา

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงณัฐญาดา วิสุนโท

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงนวลจันทร์ ลุงต้า

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๙๐๙
เด็กชายปญญากร พยาคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงพิมลรัตน์ คำจืน

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงวรรณษา จะสือ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๙๑๒

นายวัททกานต์ เตปน
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายวันเฉลิม ปนละ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงอังคณา ยอดทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๕ / ๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๙๑๕

นายกำพล วันชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงเกวลิน ชุ่มเมืองเย็น
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๖๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แซ่หลิว
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายสุรชัย ลุงหลู่
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงแดง ลุงอ่อน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงทิพวรรณ จันทร์สด

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์พุฒิ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงวรดา ลุงวิ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงวรรณิดา บุญสูง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายอนุพงค์ มาหมืน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายกิตติภพ กาบจี

๋

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงวรดี ลุงวิ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายวิชัย พกร
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายสมหมาย ลุงส่า
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๒๙

นางสาวจตุพร ศิลาเดช
๐๖/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงชมพูนุช ยะถาธง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ เกิดเปง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ วิเจียนจม
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงสุพรรณี โคตะมะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงสุภาพรรณ โคตะมะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๓๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นันตา

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงชลธิชา ไกยะฝาย
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายฐากูร เปนตะนะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงนฤตยา ราชวังแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงภามิษา แก้วแสนซาว
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ทาตุเม

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงสิริญญา แก้วเคียงคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายสุรพงษ์ ชูศรีบุตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงอนัญญา ใจรีลาด
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงวีรสุดา ต่างใจรัก
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ผ่องปญญา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๖๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ เดินฉาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๖ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๖๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงกนกพรรณ อินคำ

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๗ / ๕๗

้
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