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สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๐๐๑
นางสาวจิตนา รุ่งอรุณไพรวัลย์

๒๗/๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๐๒
นางสาวพวงแก้ว เจริญวงศารัตน์ ๑/๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๐๓
นางสาวฐิตินันท์ หล่อตระกูล

๑๕/๙/๒๕๐๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๐๔
นางสุพักร์ ผิวศรี ๗/๙/๒๕๑๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๐๕
นางสาวหนึงฤทัย

่

เมืองคำบุตร
๒๑/๓/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๐๖
นายสุระศักดิ

์

กันคำ ๓/๓/๒๕๑๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๐๗
นายอาจ เมธารักษ์

๖/๑๑/๒๔๙๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๐๘
นายยศพนธ์ ธิบูรณ์ ๓/๙/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๐๙
นายนัชทวัฒน์ ดวงหฤทัยทิพย์ ๘/๔/๒๕๑๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๑๐
นายวรชาติ ท้องฟางามตา

๒๒/๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๑๑
นางสาวอริสา เนาะดู ๑/๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงภัณฑิรา สายปญญา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงวรัญญา ซุ้นสุวรรณ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงวาเลนไทน์ เชอกอน

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงหอมนวล วิชิต

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงเบญญาภา ไชยลังกา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๑๗
นางจันทร์จรัส แจ่มกระจ่าง

๘/๑๒/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๑๘
นางชลธิชา เครืองสกุล

่

๒๑/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๑๙
นางสิริโสภา ศุภกุล

๑๑/๓/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงกมลฉัตร พินิจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงกุลธิดา ลำเลียงพล

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงจามรี จิตตสุภา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงจิราพร หมูคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงชญานิศ นรสิงห์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑ / ๑๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงชนกนันท์ โชคสร้างทรัพย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงฐิติมา มูลมัง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงณัฐธิดา เทพา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงทักษยา รัตโนสถ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงทิพาพร ทวิชากรสีทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงธิดาพร ลีวิรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ สว่างวัล

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายธีรพล นนทะบท

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงภัทรสิรา ศรีกันยา

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงภัทร์ษณัฐชา อินทราช

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงมนณกร อภิธารภูวดล

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงรพีกาญจน์ พวงเรือนแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงรวินันท์ ใจแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายศรราม ลุงอ้อ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงศรีรัฐ บุญยัง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ สาขาเรือน

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายสุรเชษฐ์ แง่มจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงสโรชา ตุ่นแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงอริศรา มาคม

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายอานนท์ ชำนาญยุทธ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงอาภาพรรณ รัตนวงศ์พาณิชย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงเบญญาภา ขันเงิน

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายเพชรศิริ ทองสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงโสภิศา ทรัพย์เหม

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงกนิษฐา ยักขะลา

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงกมลพร บุญจู

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ กาญจนานันท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไชยน้อย
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงกุลภรณ์ ทองเย็น

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงคัทลียา จันทร์คำตัน

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงจารวี หวังวนพัฒน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงจุฑามาศ กันธา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ทาฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มหายศ

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงชญาดา ชีวะประไพ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒ / ๑๒๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงชนันฎา สีสะอาด

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงชนาภัทร สุนันตา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงชยาภรณ์ แสงส่อง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ พิชวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงช่อกมล ไชยลวน

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงณภัทร ใจเก่งดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงณัชชา ขันตุ้ย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงณัฐกุล ใบแสด

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงณัฐฑิกา ดีทะณีย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ไวทองดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ เมฆรา

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายทัตเทพ กาละพัฒน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายธนทรัพย์ แสงส่อง

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงธนัชพร มาเยอะ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงธนัญญา สุจา

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายธนากร เลาลี

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายธรรมนูญ อ้ายคำแดง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงธัญชนก สิมพา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงธัญญสิริ คุณโย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงธัญลักษณ์ คำราพิช

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ก๋าซ้อน

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงธันย์ชนก เมืองมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายธีรภัทร มูลฟู

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงนันทิชา ลุงทุน

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงนิรมล เทียงใจ

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงนิศารัตน์ คงชนะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๘๖
นางสาวน้องออน ลุงต๊ะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ผูกพันธ์ไทย

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงปติณญา มาเดช

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงปภัสสร อะโนนาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายปยุต กระจ่าง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงปราณปรียา ปาละโมงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงปาณิสรา อุส่าเงียว

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงปยนันท์ รอดขำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงพรสัณห์ พรหมเสน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงพราวพิศุทธิ

์

กุลติพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงพัฒน์ลดา ลำดวน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงพัทธวรรณ ปนคำมูล

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงพิมชนก คชบุตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา พงศ์ธิ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายพิรัชย์ จันทมาตย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายพีรวิชญ์ ช่างเหล็ก

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงภมรวรรณ ขันธรรม

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายภาคิน ราจา

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงภาสินี ติยะบุญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงภิรมณ์หลิน อารี

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงรวิสรา คุณัชญ์สกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงรุจิรา บุญจนพงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงวรกานต์ วงค์ศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงวรางคณา แต้มทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ อิงควระ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงวันดี แสงมา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงวันทนีย์ สุยะวงษ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงวิชุนันท์ ขันคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๑๔
เด็กชายวิรัลพัชร์ ลิมพชรรัตน์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงวิราศิณี กิติสัก

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กชายศรัณญ์ อภิขจรทรัพย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงศศิประภา มาตุอำพันวงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงสรวีย์ เปงสุรินทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงสาธิดา จูเต๊าะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงสุจิตรา นางวงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงสุภาวดี บุญตุ้ย

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายสุรเดช คำไฝ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงอภิรัญญา ธรรมวงค์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงอัจฉริยะณัฐ ปะฏิเต

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงอาริสรา ศิริพันธ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงอินทิรา วิชัยศรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายอิสริยยศ เพียรพิทักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงเกศริน สัตย์สม

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๒๙
นางสาวเงินอ่อง ทองคำ

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔ / ๑๒๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๑๓๐
นายเนติพัฒน์ สุขประสงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงเบญจพร ขาวงาม

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงเบญจมาศ ชัยธรรมกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เพชรรัตน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงเบญญาภา วุฒิคุณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงเมมินตรา ธะนะพงค์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายเศรษวัฒน์ ดอนชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงเสาวภาคย์ ลิมดุลย์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายโภคิน ใบไม้

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงโสภิตา กองแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงกชกร ปญญานิล

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ตันอุด

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงกนกวรรณ รังสิมันตุชาติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีกนก

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงกรองหทัย พารอด

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฟองดวง

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กล่อมมิตร

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงกันยา แสงย่าง

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงกัลยกร ศรีวิชัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงกัลยานี ใจแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงขวัญจิรา มาลากรอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงคณิตา แก้วตาคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงจิตสุภา สิงห์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงจินต์พิสุทธิ

์

อาชาเพ็ชร
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงจิรญาภา อินทชัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายฉัตรเพชร เอกสิทธิบัญชา

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ กุณาปน

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์

บัวรมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงณัฐติการณ์ พุทธา

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงณัฐวรินทร์ นิลวิลาศ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงตะวันฉาย คืนดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายธนพนธ์ นันตาดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงธนพร แสงบุญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงธนัชชา ไก่แก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงธิดาพร ขันแข็ง

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงนงลักษณ์ สมเพ็ชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายนภนนท์ แสงวัฒนรัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายนฤสรณ์ ปยะวงษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงนันทนา คำตัน

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงนันธลิกา อุส่าห์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงนาฏญาณี ปญญา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงปรางค์แก้ว สุขแปง

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงปนตะวัน ทับนิยม

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงพรรษชล พันธชาติ

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายพรหมพิริยะ เจริญพานทองดี

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำเบ้า

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ สีธิเมา

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงภาณุมาศ พยาราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงมอญจิง

่

ทูน
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงมะลิวัลย์ ศรีเมืองใจ

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงมายูมิ ยามาอุชิ

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงรมิดา คงสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงรวิพร ชัยวุฒิ

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงรสิกา กงล้อม

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงรุจิรา เจิมจันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงลักษิกา สุทิศ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงวริศรา จำเริญไกร

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงวริศรา เกียรติศิริโรจน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กชายวัชรศักดิ

์

พุทธชาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงวารุณี สิทธิกุล

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายวิวัฒณากร คำสินศักดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงศรณี ดุ่งมะลี

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงศรัณยา วงค์เดช

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงศศลักษณ์ เรือนใจแก่น

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงศิริญรักษ์ กันธุระ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายสิทธินันท์ ทองคำสม

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงสิรินทรา จีนอนันต์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงสุทธิชลัชญา

์

พัชรจิราพงศ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงสุพัตรา ทองอินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงสุพิชญา แสนปญญา

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงสุริศา สุภาวรีกุล

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายอดิเทพ ศรีนาเรียง

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงอธิษฐาน คำภีระ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงอรณี ลุงหมัด

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงอริสรา อมรรัตน์ไพศาล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงอรุโณทัย ทิตา

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงอาโปชญาณ์ บุญเลา

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงอินทิรา ศรีวิยศ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงอิสยามล มีระคุณ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงเกศินี โนจา

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๑๐ เด็กหญิงเบญญาภรณ์
เครืองกาศ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงเฟองลดา บุลกุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงโชษิตา พระมาลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงโสภิตา ศักดิเกิด

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงไปรยา กานิล

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๑๕
นางสาวกัญญาณี บุญสม

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๑๖
นางสาวกัญญารัตน์ มานอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๑๗
นางสาวกิตติมา กิตติยะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๑๘
นางสาวกิงฟา

่

อินทะกาล
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงขวัญฤทัย แสนจิต

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๒๐
นายคฑาวุฒิ รอดเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๒๑
นางสาวจิตตินาถ ใหม่ศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงจินตนาการ กัมพลกูล

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๒๓
นางสาวชญาดา ผัสดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายณัฏฐวิทย์ ประสพ

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๒๕
นางสาวณัฐกาญจน์ ศรีภูมิมา

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๒๖
นายณัฐวุฒิ ต๊ะศักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๒๗
นางสาวดาริน สุขสม

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงทยากานต์ อินต๊ะราช

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายธนกร วรศีตกาลกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๓๐
นายธนดล แซ่หว่าง

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๓๑
นายธนพล เลิศวิภาพร

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๓๒
นางสาวธัญญารัตน์ ประทุม

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๓๓
นางสาวธารารัตน์ มณีวรรณ

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงธิดา จองปุก

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๒๓๕
นางสาวธิดารัตน์ คนคล่อง

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๓๖
นายธีรกานต์ เชียงบุญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๓๗
นายนิธิวุฒิ ม่วงสิงห์

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงนิอ์มะฮ์ มัยกัณฐัศ

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๓๙
นายปริทัศน์ ภูลายยาว

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๔๐
นางสาวพรธวัล วงค์สัตย์ซือ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๔๑
นางสาวพรพิงค์ จิตรงาม

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงพรสวรรค์ ชาติมนตรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๔๓
นายพิชญ์ชยุตม์ ฟูเถิม

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุทุมพร

๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่ลิม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๔๖
นางสาวพิลาวรรณ คำใหญ่

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายพีรดนย์ มังคลาภรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงฟารุ่ง งานสัมพันธฤทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๔๙
นางสาวภัคจิรา จีวิ

๋

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๕๐
นางสาวภัทรวดี รัตนรังษี

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ดุลกุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๕๒
นางสาวภิญญามาศ ศรีคำตุ้ย

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงมาริษา ณ  เชียงใหม่

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๕๔
นางสาวมาเรีย อัศวพุทธิ

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๕๕
นายยูกิ สฎาทู

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงรมณียา ลุมมา

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๕๗
นางสาวรักษิณา เกียงซอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๕๘
นายรัชชานนท์ อินต๊ะวงค์

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๕๙
นางสาวรุจิรา แสนสุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายวงศกร ทองคำพันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๖๑
นายวัชรวิทย์ พานิชนก

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๖๒
นางสาวศศิประภา คำมา

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงศิริญญา เพชรสิงห์โต

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แดงเขียว

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๖๕
นางสาวศิวพร สุทธคำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๖๖
นางสาวศุทธินี โพธิสัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ ปญโญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงอัมพกา ชัยเกตุ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๖๙
นางสาวอารีรัตน์ สินจ้าง

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๒๗๐
นางสาวเบญญา อ่อนช่วง

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๗๑
นางสาวกนกกร สาจันทึก

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๗๒
นางสาวกรรณิการ์ ตาจ่อ

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๗๓
นางสาวกัญญาภัค วิทยาคุณ

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๗๔
นางสาวกานต์รวี ขุนคำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๗๕
นางสาวกุลนันทน์ ทวิสุวรรณ

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๗๖
นางสาวกุลนิภา อินแสง

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๗๗
นางสาวขนิษฐา ใจมูล

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๗๘
นางสาวจริยา คำราพิช

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๗๙
นางสาวจริยา วงค์หาญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๘๐
นางสาวจันทร์สุดา พุทธิมา

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๘๑
นางสาวจุฑามาศ อชิระธนภูมิ

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๘๒
นายฉัตรชนก สิงห์ชู

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๘๓
นางสาวชัญญา ประชาสนธิ

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๘๔
นางสาวชัญญานุช พาสุริยันต์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๘๕
นางสาวชุติกาญจน์ สิทธิ

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๘๖
นางสาวชุติมา ศรีจันทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๘๗
นายชูติวัต ใจคำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๘๘
นายณัชธีรภัทร์ พัฒน์ภูรินทร์

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๘๙
นางสาวณัชยา มุฑิตาวงศ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๙๐
นางสาวณัฏฐธิดา เครือโป

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๙๑
นางสาวณัฏฐนิช กาวิมล

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๙๒
นางสาวณัฐชญาพร ตันติรัตนวงศ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๙๓
นางสาวณัฐธิดา คำนวล

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๙๔
นางสาวณัฐนรี แก้วปนตา

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๙๕
นางสาวณัฐพร ทาผัด

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๙๖
นายณัฐภูมิ ประสิทธิศิลป

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๙๗
นางสาวณัฐรุจา วัชรทวี

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๙๘
นางสาวณัฐวรา คำช่าง

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๒๙๙
นางสาวณิชกานต์ พิจารณ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๐๐
นายดลดนัย ไกรกิจราษฎร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๐๑
นายทัพพ์ ถิรภัทรไพบูลย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๐๒
นายธนกฤต แซ่จ๋าว

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๐๓
นายธนศล อัครสิขเรศ

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๐๔
นายธนโชติ รินทะกะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๓๐๕
นางสาวธันชนก ไชยวันดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๐๖
นางสาวนันท์ธีรา มีคำแหง

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๐๗
นางสาวปทมาภรณ์ หอมใจ

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๐๘
นางสาวผกามาศ อดทน

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๐๙
นางสาวพนิตา โลนลัด

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๑๐
นางสาวพรชิตา วงศ์ทองเครือ

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๑๑
นางสาวพรนภัส งามชืน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๑๒
นายพัฒนสกุล ศิริ

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๑๓
นางสาวพิชญ์สิริ ใจหน้อย

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๑๔
นางสาวพิมพ์ชนก อินสาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๑๕
นางสาวภัคจิรา มณีโชติ

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๑๖
นางสาวภัทรมน หงส์ศจี

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๑๗
นางสาวภัทราวดี คนสนิท

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๑๘
นายภูวดล คำอ้าย

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๑๙
นายรัชพล พรมจันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๒๐
นางสาวรัญชิดา สุวรรณา

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๒๑ นางสาววรัญญาลักษณ์
ชมชืน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๒๒
นางสาววราพร ยอดพิโล

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๒๓
นางสาววลัยลักษณ์ ชะนะวงษา

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๒๔
นางสาววาเลนไทน์ ดอนศรีมอญ

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๒๕
นางสาววิภาพรรณ โปรยบำรุง

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๒๖
นายวิศรุต กุลสุทธิเสถียร

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๒๗
นางสาววีรภัทรา คำสุภา

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๒๘
นายศุภิวัฒน์ แสนคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๒๙
นางสาวสรัลพร สายประเสริฐ

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๓๐
นางสาวสวรส ยาไชยบุญเรือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๓๑
นายสหวรรษ วาณิชประดิษฐ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๓๒
นางสาวสายใจ คำโยค

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๓๓
นางสาวสุชานันท์ วงศ์จันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๓๔
นางสาวสุทธิภัทร วังพฤกษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๓๕
นางสาวหทัยทิพย์ ไกรฤกษ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๓๖
นางสาวหอม ลุงทุน

๑๔/๐๔/๒๕๓๙

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๓๗
นางสาวอนันตกานต์ ตังใจ

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๓๘
นางสาวอภิญญา คำบุญเรือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๓๙
นางสาวอภิญญา ลักษณะลม้าย

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๓๔๐
นางสาวอภิญญา วันตา

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๔๑
นางสาวอมลรดา ดาวงษา

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๔๒
นายอาชวินทร์ เรืองศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๔๓
นายอาชัญ เตจ๊ะปน

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๔๔
นางสาวเบญจมาศ วงค์สุวรรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๔๕
นางสาวศีรวิภา ศรีสองเมือง

๒๖/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ศรีวิชัยศักดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๔๗
นางสาวจีราภรณ์ คำทอง

๑๐/๘/๒๕๑๔
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๔๘
นางสาวณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญ

๑๖/๕/๒๕๐๘
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๔๙
นางสาวรัตติกาญจน์ คันธา ๑/๙/๒๕๓๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงแสงหอม ลุงต๊ะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงออมแสง ลุงปน

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโปงน้อย

วัดปาแดงมหาวิหาร
 

ชม ๓๕๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงเบญจมาศ คำฝาง ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงบุญสิตา พิศลจักรดูลย์ ๑/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงมอญหลู่ ปูทุน ๓/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงภัทรวดี กลมสันเทียะ ๖/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโปงน้อย

วัดปาแดงมหาวิหาร
 

ชม ๓๕๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงจันทิมา กันธา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๕๗
นายสมชาย ลุงทุน

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๕๘
นางสาวไทพิง

่

แซ่เหวย
๐๓/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงทิฆัมพร บานเย็น

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงเอืองดาว

้

กอ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๖๑
นางมยุรี ทิพย์แดง

๙/๑๒/๒๔๙๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๖๒
นางพรรณี อรรคอุดม

๑๐/๕/๒๔๙๒
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๖๓
นางสาวรุ่งนภา มณีราม

๐๘/๐๘/๒๔๙๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๖๔
นางเสาวนีย์ ทองไชย

๑๒/๐๑/๒๔๙๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๖๕
นางกาญจนา ญาณะตือ

้

๑๑/๐๔/๒๔๙๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๖๖
นางสาวสุภาพรรณ คำอ้าย

๐๑/๐๒/๒๕๐๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๖๗
นางสาวณัฏฐสุดา เชือวรสถิตย์

้

๑๙/๐๗/๒๕๐๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๖๘
นางสาวหลิง แซ่จาง

๐๔/๐๒/๒๕๐๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๖๙
นางสาวซวงเหมย แซ่หยาง

๐๑/๐๓/๒๕๐๒
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๗๐
นางจิรภัทร์ หลวงคำ

๑๘/๐๑/๒๕๐๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๗๑
นางสาวมีสุข ทันใด

๑๙/๑๒/๒๕๐๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๗๒
นางลำดวน ชนะพันธ์

๐๓/๐๘/๒๕๐๔
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๗๓
นางนามีสอ จะเด๋อ

๐๑/๐๑/๒๕๐๔
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๗๔
นางสาวกนกพร จันทวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๐๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๓๗๕
นางวิลัย อุดมทรัพย์

๑๖/๑๒/๒๕๐๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๗๖
นางสาวกัญญา อินทร์สะอาด

๐๖/๐๙/๒๕๐๖
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๗๗
นางวาสนา เหลือสุข

๑๗/๐๘/๒๕๐๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๗๘
นางมาตร ลุงสุ

๐๔/๐๓/๒๕๐๗
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๗๙
นางศุภพิชญ์ คิวดวงตา

้

๓๑/๑๐/๒๕๐๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๘๐
นางจงกล ศรีทรง

๐๑/๐๓/๒๕๐๘
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๘๑
นางสาวกิมเจียง

้

สุขสอน
๒๗/๐๓/๒๕๐๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๘๒
นางเสียวซาง

่

แซ่ซ้ง
๒๖/๐๓/๒๕๐๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๘๓
นางสมร โคกกระเทียม

๒๕/๐๓/๒๕๐๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๘๔
นางบลบุรินทร์ แสงเขือนแก้ว

่

๑๙/๐๙/๒๕๐๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๘๕
นางสาวจันทร์ คำอ่อน

๐๘/๑๐/๒๕๑๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๘๖
นางสาวจูเม่ย แซ่ย่าง

๑๓/๘/๒๕๑๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๘๗
นางจงรักษ์ อุประ

๒๖/๑๑/๒๕๑๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๘๘
นางนำหวาน บุญสม

๑๑/๐๙/๒๕๑๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๘๙
นางสาวจันทร์ศรี จันต๊ะ

๐๕/๐๖/๒๕๑๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๙๐
นางสาวสุชาดา จินะวงค์

๑๓/๐๑/๒๕๑๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๙๑
นางจันทร์ศรี เพชรประดับ

๑๗/๐๘/๒๕๑๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๙๒
นางวราวรรณ นามบุตร

๑๓/๑๐/๒๕๑๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๙๓
นางสาวกนกพร ดิบแดง

๑๒/๐๒/๒๕๑๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๙๔
นางชัญญธรณ์ ดิลกกุลหิรัณย์

๓๑/๑๒/๒๕๑๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๙๕
นางสาวณัฐณิชา อธิปตยาภิพิชญ์

๑๔/๑๒/๒๕๑๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๙๖
นางพัชรี กันธะริน

๒๒/๑๒/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๙๗
นางสาวเพ็ญนพา ปนมณี

๒๘/๐๖/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๙๘
นางสาวสุจิตรา สุภารัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๑๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๓๙๙
นางสาววิไลวรรณ เขียวฉอ้อน

๑๗/๑๑/๒๕๑๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๐๐
นางสุภาภรณ์ ขันแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๑๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๐๑
นางเบญจวรรณ พรมมา

๒๙/๐๒/๒๕๑๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๐๒
นางสาวกิงทอง

่

บุญมากาศ
๑๐/๐๑/๒๕๑๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๐๓
นางสาวบุษยา พุดพวง

๑๗/๐๖/๒๕๑๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๐๔
นางสาวนฤมล คำปารี

๑๕/๐๓/๒๕๒๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๐๕
นางสิรารมย์ หอมพิกุล

๒๘/๐๔/๒๕๒๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๐๖
นางนาเสือ จะปา

๑๓/๑๒/๒๕๒๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๐๗
นางสาวเกศกมล ขันคำปนต๊ะ

๒๒/๑๑/๒๕๒๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๐๘
นางสาวจารินี ศรีอ้าย

๑๕/๐๘/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๐๙
นางสาวสุพรรณี กันทะแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๔๑๐
นางสาวสุกัญญา พึงพา

่

๒๑/๐๙/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๑๑
นางอังคนา หนูหนุน

๑๘/๐๖/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๑๒
นางสาวมะลิ แซ่ว่าง

๑๑/๐๑/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๑๓
นางกนกลักษณ์ พิงพิพัฒน์

่

๐๑/๑๒/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๑๔
นางสาววริศรา ชีนารักษ์

๑๒/๐๕/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๑๕
นางหล้า ลุงคำ

๑๓/๐๑/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๑๖
นางนุชรินทร์ สุขา

๐๒/๐๒/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๑๗
นางสาวสายฝน แซ่หาง

๒๓/๐๑/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๑๘
นางสาวเตือนใจ พรหมมา

๐๑/๐๖/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๑๙
นางสาวพิมลพรรณ พรมเสน

๒๕/๑๐/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๒๐
นางสาวขวัญใจ ญาณะตือ

้

๐๕/๑๐/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๒๑
นางสาวเขมจิรา กรวุฒิเกษมโชค

๑๐/๐๒/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๒๒
นางสาวลัดดาวัลย์ สงคราม

๑๘/๐๙/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๒๓
นางสาวเยาวภา ตาลปา

๒๖/๑๐/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๒๔
นางสาวมออูก นายแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๒๕
นางสาวสายใจ อิมอำไพ

่

๑๙/๐๒/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๒๖
นางสาวรัตนากร จะบูแส

๐๑/๐๑/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๒๗
นางสาวนำฝน ปอมจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๒๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๒๘
นางสาววรรณนิศา ทองสุข

๐๑/๑๐/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๒๙
นางสาวพิกุล คำอ้าย

๐๑/๐๑/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๓๐
นางสาวศรีสุรางค์ ตะมุกา

๐๙/๐๓/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๓๑
นางสาวพลอย ฤทธิมล

๐๑/๑๐/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๓๒
นางสาวกาญจนา ทูลศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๓๓
นางสาวชลธิชา พิทักษ์เจริญลาภ

๐๑/๐๑/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๓๔
นางสาวดาว ตอนแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๓๕
นางสาวศศิพิมล ปฐมวงศ์ฟางาม

๐๓/๑๑/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๓๖
นางสาวฉัตรแก้ว ทะลือ

๐๕/๐๕/๒๕๓๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๓๗
นางจริยา กัลยศิริกุล

๐๗/๐๑/๒๕๓๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๓๘
นางสาวนาทอ จะอี

๋

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๓๙
นางนก ลุงคำ

๑๖/๐๔/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๔๐
นางสาวสุกานดา ชือหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๔๑
นางสาวศิวพร ศรีภูมิชน

๑๔/๐๕/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๔๒
นางสาวสุกฤตา แก้วเทพ

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๔๓
นางสาวกนิษฐา หมืนจะดา

่

๐๓/๐๕/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๔๔
นางสาวสุธิพร ผมปน

๐๘/๑๒/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๔๔๕
นางสาววาสนา สัตย์ต่อชาติ

๑๖/๐๑/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๔๖
นางสาวอาหงษ์ แซ่หลี

๑๕/๑๐/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๔๗
นางสาวสุมาลี ชัญญาศิริกุล

๒๖/๐๑/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๔๘
นางสาวอุบลวรรณ ทองอยู่

๒๓/๑๒/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๔๙
นางสาวมยุรี ต้นสี

๑๙/๐๘/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๕๐
นางสาวนันท์ฐิตา ธนวุฒินวโยธิน

๑๖/๐๑/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๕๑
นางสาวกิตติพร สวินชัย

๒๖/๐๕/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๕๒
นางสาวมะลิลา แซ่อี

๓๑/๐๕/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๕๓
นางสาวอุไรวรรณ มณีสา

๐๗/๐๔/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๕๔
นางสาวนฤมล จันตากอง

๒๗/๐๗/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๕๕
นางมานี แซ่ลี

๐๕/๐๒/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๕๖
นางสาววรนุช แซ่ท้าว

๑๙/๐๑/๒๕๓๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๕๗
นางสาวฟาริดา กิติธะนะ

๑๙/๐๓/๒๕๓๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๕๘
นางสาวเรณู จะอือ

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๕๙
นางดารุณี บุญเปง

๐๑/๐๓/๒๕๓๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๖๐
นางสาวธิดา แซ่ว่าง

๒๒/๐๓/๒๕๓๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๖๑
นางสาวอัญรญา มหิธิ

๒๐/๐๑/๒๕๓๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๖๒
นางสาวพรประภา ตามชือ

่

๑๔/๐๒/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๖๓
นางสาวสิริวิมล ตาดี

๑๓/๑๑/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๖๔
นางสาวแดง วัฒนารี

๑๑/๐๗/๒๕๐๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๖๕
นางสาวเอมอร วงศ์กำพู

๑๙/๐๒/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๖๖
นางทิพย์สุดา ศิริพงษ์พนาไพร

๐๕/๑๑/๒๕๐๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๖๗
นางสาวนิตยา ทองประกายคีรี

๐๔/๐๗/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๖๘
นางยุดา ผสมทรัพย์

๐๗/๑๒/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๖๙
นางสาวธัญญมัย บุญญภัทโร

๐๖/๐๑/๒๕๓๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๗๐
นางสาวปยภรณ์ สารเอีอย

้

๐๙/๐๖/๒๕๒๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๗๑
นางสาวปยวดี แซ่เจง

๒๓/๑๐/๒๕๓๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๗๒
นางสาวนันทิตา แซ่เฮ้อ ๒๐/๔/๒๕๐๐ ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๗๓
นางสาวรัตนา น้อยเอียม

่

๒๑/๐๘/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๗๔
นางวิกร บุญชุม

๑๓/๐๗/๒๕๐๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๗๕
นางสาวนาคาโบ จะเดิม

๒๖/๐๖/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๗๖
นางกัวะ

๊

แซ่ท้อ
๐๑/๐๑/๒๕๑๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงกรรณิกา โพทะจะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงกิติชัญญา อุทรา

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงญาณิศา ขัดแสน

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ฟกแฟง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ ลุงปาน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงบัณฑิตา จิณปน

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงวิภาดา ซุนันทา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงศรุตา กลินกระโทก

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงหัทยา สุวรรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงอริสา กวงคำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงอาริยา ประทิน

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงแลง แดง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงกนกวรรณ จองแหลง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายฆนากร ปญญารัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงชิดชนก ลุงมา

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงซือ

่

ลุงส่วย
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงณัฐชานันท์ คุ้มโต

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายณัฐธิดา นางวงค์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ หอมจันทร์จีรัง

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายธนพล ทีพอ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงนบชุลี พิริยะวรคุณ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงนภัสสร กันธะรส

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๔๙๙
นางสาวนฤมล ใจเจริญกุลยิง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ทะปญญา

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายพงศ์เทพ ลุงหย่า

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงรุ้งกรานต์ มงคล

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงวรินดา ไชยวงค์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา วงษ์เส

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายเจษฎา บุลกุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงเรือนหอม ลุงเยียว

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๐๗
นางสาวกุลจิรา แสงเมือง

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงชญาณิศา คำมูลใจ

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๐๙
นางสาวนริศรา คำนวน

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๑๐
นางสาวปานชีวา ชูศิลป

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายพฤกษ์ สุวรรณพฤกษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๑๒
นายภัทรพงศ์ อินต๊ะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายมินฐดา เกิดสกุล

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๑๔
นางสาวรัตนพยัคฆ์ จันทร์ตา

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๕๑๕
นายสุรวิทร์ ลุงจิง

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๑๖
นายหนึง

่

แสงทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๑๗
นางสาวอรทัย ปาตา

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๑๘
นางสาวเสาร์คำ ไชยวงศ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๑๙
นายแดง เอือกือ

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๒๐
นางสาวกัญญาพัชร บุญปน

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๒๑
นางสาวชนิสรา ติห้วย

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๒๒
นายชยุตพนธ์ ตุ่มศิริ

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๒๓
นายธนนิตย์ ศศิฉาย

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๒๔
นางสาวรุ่งนภา กวงคำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๒๕
นายศตวรรษ ศรีสังข์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๒๖
นางสาวกุลธิดา ดวงมะณี

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๒๗
นางสาวดลฉัตร อินมา

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๒๘
นางสาวนริศรา ตาละ

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๒๙
นายบัณดิษฐ์ กันทะดา

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๓๐
นายปฏิภาณ เจอสา

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๓๑
นางสาวปยวรรณ มะโป

๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๓๒
นางสาวภัทรพรรณ คำปญญา

๑๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๓๓
นางสาวมณีวรรณ อ่องมิด

๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๓๔
นางสาวอภัสนันท์ คำเมืองสา

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๓๕
นางสาวอัญชลี เจตจำนงค์กุล

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๓๖
นายเอกชัย วงค์ษา

๒๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงกชพร แก้วจินดา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงกริษฐา พวงทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงกิติยาภรณ์ ใคร้บุญ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงชนันธร เชียงปวน

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เจริญสวรรค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงณัชนันท์ เสกิละ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายถนัดกิจ ตานัง

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ฟกสด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงนิศารัตน์ วงศ์ใหญ่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายปณณโชติ ปนชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายพสิษฐ์ มูลชัยลังการ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงพิมพ์พจี พยางาย

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายภูริณัฐ บำรุงศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงภูษิตา โหละสุต

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงวราภรณ์ เทพจา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงวริศรา แก้วบุญมา

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายศตายุ ไพรจรุงสิทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงอชิรญา เวียงคำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงอภิญญา ศรีกุลนา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายเจษฎากร โพธิบุญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายเอกวิทย์ เต็มกันทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายกษณะ สิงห์เขียว

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินทร์คำเชือ

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงจันทมณี จันทรคา

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงจิรัชญา จัมปามาลา

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงจิราญา อุ่นศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายชนกันต์ ศรีสงคราม

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงชนัญชิดา จันทรา

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงชนัญธิดา พิศชวนชม

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายชนาธิป ไชยวงค์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงชลธิชา คุณาชัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงณัฐกฤตา คำตือ

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงณัฐพร นันตา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายดนุชิต นันทอมรรัตน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงธนัชพร ขัดเปง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายธีรพัฒน์ ลาภล้น

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายธีรภัทร ชืนสกุล

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงนภสร ผาสุข

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงนริศรา กอบคำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายนัทดล ปุญญพันธุ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายนันทิพัฒน์ ด่านจิระมนตรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงบุษกร ลิขสิทธิพันธุ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงปรัธธนา ปอกแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงปวรรัตน์ เณระมา

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงพนิดา บัวแตก

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงพรสวรรค์ ปฏกานนท์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ขาวสวย

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงพิมพ์มาดา คำสุนทร

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงพิมมาดา ไชยวงค์วรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงภัทสรี ใช้เหตุผล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายภูธาร กาศสนุก

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงวรรณรดา จันทร์มา

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงวรินทร สมฟอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

คำดวง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายศุภวิชญ์ มหาวรรณ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงสายกวินทรา

ลิมสุรศรี

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงสุชัญญา อินต๊ะชุ่ม

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงสุทธิฉันท์ โสภา

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงสุนันทินี อินตาพรหม

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงสุพิชญา สุเมรุรัตน์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงหทัยพัทธ์ พอใจ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๙๘ เด็กหญิงอภิชญาลักษณ์
จำเกิด

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงอภิรดี อุ่นใจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงเข็มชญา พงษ์ทวีกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ จิระพิพัฒนากุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายชุติมันต์ ดุมดก

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงณัฐธิดา สิงห์อ่อน

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงธนพร ดงประหลาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงธนพร วงธัญกรณ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายปฏิพัทธ์ เรือนสุข

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงพุทธิชา จุมดวง

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ปะนันแปง

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงภาพิมล โชติชอบ

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายยศวรรธน์ คุณยศยิง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายวรพล ทิตย์สุรินทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงวรุณอร หงษ์ใจสี

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายวัชรพล จันทร์มา

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายศักย์ศิลกาล เพชรกุลจินดา

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายหัสนัย คงสิบ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงอภิชญา เชิงดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงอมรศรี กันธิยะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงอริยา สายพวงคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงอุมาพร เปงคำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงเกวลิน เมธนาวิน

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงฐิติกานต์ หน่อแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายณัฐกฤต แก้วน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายทศพร ครองยุทธ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายธีรภัทร ศรีทิพย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงพัชรพร ลอยมี

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงภัทรสุดา หาญณรงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายภูริโย จันทร์ฉาย

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายวชิรวิทย์ ปนทา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงวิภาดา มหานิล

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายศิฐวิชญ์ นะกะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงศิโรชินี ธรรมชาติอุดม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายหิรัญฉัตร แสงประสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายอมฤต ศิริไวย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายอมเรศ เขือนวัง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายเจษฎา รังสรรค์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายโยชิโตโมะ ซาซากิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงกนกพร บุญเมือง

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ทนแท้

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๓๙
เด็กชายกรกช อาษากิจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงกฤติยา กฤตบุญญากร

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงกวินนา ศิริ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายกำพล อินต๊ะวงค์ษากร

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

แก้วกวน
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงกุลธิดา สุรินตัน

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๔๕
เด็กชายจักรพันธุ์ บุญสนธิ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายจักรพันธ์ บุญตัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงจิราภา ไชยชนะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายจิรายุ ภาพย์วิวัฒน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงจุฑามาศ จันรไส

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงชนะภา กรรขำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายชัยปราร์ญ ครุส

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายณรรฐดล สิงหพันธุ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงณัฐชยา เรือนแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงณัฐริชา นำทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายดนัย ศานติวิมลดี

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงดารารัตน์ สิงห์สันต์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงทรงอัปสร คงมัน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงธนนพภัสสร บุญมี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงธนภรณ์ สารศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายธนวัตร อินทนนท์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงธนัชพร พรมติบ

๊

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงธีรนาฏ แก่นสาร

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงนงคราน บัวเขียว

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงนิศากร เคียงอมร

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงปริยาภัทร ใจมัน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงปยวรรณ คงแพ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงปยาพัชร ดงพุธ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายพัชรพล พงษ์สานต์คีรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายพัทธดลย์ ปญญาเพิม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงพิมพ์สุภา สุกันต์ธี

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงพิมลทิพย์ ลาโซ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายพิษณุ เปรมเกิด

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายพีรวิชญ์ สิงห์เพชร

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงพุธิตา ชมภู

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายภวินท์ วงศ์วีระ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายภัทรพล สุทธะ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงภัทราพร ปนติบ

๊

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายภาณุพงศ์ มาลี

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายภาสกร แสนหลวง

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงภูษณิศา จิตเมตตาธรรม

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงมัณฑิรา หลวงสมบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงมาริษา ปญญาฟู

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายยุทธนา ฟกแฟง

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายรณฤทธิ

์

ยาสาร
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงรัชนารี สืบสายแปง

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายรัชพล ไชยผล

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงราชินาทร สุอินต๊ะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงร่มฝน สุกันต์ธี

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงวนิดา แก้วสระแสน

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงวรรัตน์ รังษี

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กชายวรินธร วุฒยากร

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายศุภพฎฐ์ บุญซ้อน

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายศุภมิตร สุนทรเวช

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายสมิทธิ

์

เทียมศิลป
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงสุพรรณษา จินดา

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงเจณิสา จิระสถิตย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงเฌนิศา ริดเต็ม

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายเรวัต พึงโพธิ

่ ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายโสภณัฐ มณีทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายขุนศึก อ่อนเปง

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงจีระประภา เครือแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงญารินดา มโนมนต์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายทักดนัย แก้วน้อย

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงธนธรณ์ ปญญาแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายธนวุฒิ อินถา

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ กาวิละ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายธัญวัฒน์ ขันต๊ะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงพรริรัตน์ ศรีวิชัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ บางเขียว

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายวชิรวิทย์ อินถามา

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายวิทวัสน์ ยะมะโน

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงวิภาพร สมบัติ

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงเขมิกา วงค์สถาน

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๑๔
เด็กชายเฉลิมพล ซือสัตย์

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๑๕
นายพิชิตพล สุปนะเจริญ

๑๖/๐๔/๒๕๒๙
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๑๖
นายพัชรพร ชืนศูนย์

่

๑๐/๐๖/๒๕๒๑
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงก้อย ลุงเซ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงจามเงิน จันตา

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กชายจ๋อมหาญ ลุงปาง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายชัยณรงค์ ลุงออ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงนวลอนงค์ แซ่ฟาง

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงมอนวัน หมาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงเมียดติ ลาวหม่อง

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงแสงหอม คำศรีสม

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงเอ็งคำ แสนดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายรัตน์สมันต์ สุขวิวัฒน์พงศ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหมืนเงินกอง

่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงแสงจันทร์ บุญเกิด

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหมืนเงินกอง

่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายธนโชค ภูษา

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหมืนเงินกอง

่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๒๙
นางสาวกัณณิกา ลุงยอด

๑๗/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาลวัดหมืนเงินกอง

่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายพี ลุงสุ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายกิตติคุณ ศรีคำมา

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายจิรายุ สวนสำราญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายชัยยศ บุญมี

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายศุภกฤต แก้วมา

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายหลาวคำ -

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๓๖
นายเครือ ลุงจง

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๓๗
นายปนอ่อง ลุงต๊ะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายพงศกร เขือนทอง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายเจษฎา สุภาเสาร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๔๐
นายดลวัฒน์ นาจอ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๔๑
นายรุ่งอรุณ บุตรราช

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๔๒
นายวุน คำหอม

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๔๓
นายประกาศน เรืองเดช

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๔๔
นายกัมพล ปญญา

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๔๕
นายดนุพล คีรีมาศไพศาล

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๔๖
นายดนุสรณ์ เจริญสุข

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๔๗
นายธนพล ปดถาวะโร

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๔๘
นายธวัชชัย ไหลปา

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๔๙
นายนครชัย สัตย์พนา

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๕๐
นายบรรจง หิตานุหิตดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๕๑
นายบัณฑิตย์ แซ่ย่าง

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๕๒
นายบุญชนะ ทองภูคีรีไพร

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๕๓
นายบุญชู ถวัลย์พนาดร

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๕๔
นายพันวัตร แซ่ฟุง

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๕๕
นายพิทักษ์ศิลป เชียงคำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๕๖
นายรพีพงษ์ วรรณแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๕๗
นายรุ่งโรจน์ ประไพมาลี

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๕๘
นายศตวรรษ เมืองลือ

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๕๙
นายศักดิศรี

์

เอืองวิจิตร

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๗๖๐
นายศุภชัย อูบแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๖๑
นายสุวัฒน์ อินต๊ะ

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๖๒
นายเกียรติศักดิ

์

สุนันต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๖๓
นายธนภัทร อินต๊ะแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๖๔
นายพงษ์เจริญ กวินกาญจนศิริ

๐๓/๐๖/๒๕๓๙

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๖๕
นายมงคล ลีลามีทรัพย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๖๖
นายสิทธินนท์ ตนหาญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงอ่อน วงค์มัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปาครัง

่

วัดหนองปาครัง

่

 

ชม ๓๕๕๙/๐๗๖๘
นางสาวประสัสสร วงศ์ชัย

๒๔/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดหนองปาครัง

่

วัดหนองปาครัง

่

 

ชม ๓๕๕๙/๐๗๖๙
นางสุคณทิพย์ จินดามัง

๐๕/๐๓/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดหนองปาครัง

่

วัดหนองปาครัง

่

 

ชม ๓๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สังขวลี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงเปมิกา กำแพงทิพย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงชญาณิศา บัวขาว

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงดรัลพร วาสนามาก

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงปยธิดา ฟองคำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงฟาใหม่ วณิชรุ่งเรืองชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงมณฑิตา แสนถา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงสุทธิภรณ์ โฆษิตสกุลชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงแพรวพราว ธัญญแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายกิตติพงษ์ มณีวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงจิดาภา มณีวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายชิติพัทธ์ ชัยมงคล

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ แดงเขียว

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงทิพวารี ม่วงนนทศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงธนัชพร ศรีทราย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงธัญญธิษณ์ พรศาลนุวัฒน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงนภัส โกสินทรานนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงบุษกร ขวัญคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายปราชญ์ ปยาโน

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงพรณภัทร ณ เชียงใหม่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงภูริชา กัณฑสิมาธิติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายวรพล เดชประทุมวัน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายสองเกษม อูปจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงสิริสุนิตย์ จะวะนะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายกันตินันท์ เตชะลือ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายกิตติพิชญ์ แก้วสมุทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงกุลิสรา มีสุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายคีตพล ฉลอมพงษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงชนิดาภา ดวงพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงชาลิษา กันทะวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ต่วนเอียม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงณริญพร

พลอยกระจ่างศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงณัฐณิชา จินตนา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายณัฐนนท์ คำเสาร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายณัฐภัทร ชัยมงคล

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงณิชาลักษณ์ ทนันชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๐๖ เด็กหญิงทัศกัณจ์ยพร
เชียงดา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงทิพจุฑา กัญใจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายธรรมปพณ ปนทิม

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายธีมา

ยงค์พิทักษ์วัฒนา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงนภัสกร อุ่นตา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงนวพรรษสร ใจแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงนันท์นภัส วิภาทิวาภรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายปฏิภาณ กองมา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงปทิตตา คงเขียว

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายปาณัสม์

ศิริรัตนไพศาลกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายพรหมนัฐ รานา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงพวงผกา หล้าคำมูล

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายพิชชภัทร ชืนศิริกุลชัย

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายพิตรพิบูล ขจรวิทย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงพิมลดา การะวัง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงพีรยา รุ่งเรืองศักดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ คันธาทิพย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายภาณุภพ ดุมกลาง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงภูตะวัน ศาสตราคม

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายภูมิภัทร บุตรชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายศุภวิชญ์ เงินเนตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงอรไท บูรณชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายเวชพิสิฐ จันทร์ดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ มอญแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายนพคุณ ปานเพ็ชร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายฐิตินันท์ บุญยะมหา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายภาดา เจริญทรัพย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงรพีพรรณ ศรีสด

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงพันชนก ปนตา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงรัชนก มณีราช

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงประไพพิศ ไชยเลิศ

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ หม่อโปกู่

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงสุภาพร ธงดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงบุญธะรักษา กุสิมา

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายมูซา ฮามะ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายจักรกฤช ปุณยาสิริ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงไอริน บรรเลงเสนาะ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงกมลวรรณ ลุงสุ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงชนากันต์ - ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงคำหล้า ลากจ่อ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงพรปรียา บุญมีมา ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงนันท์นพิน รันนนพนันท์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงธาริณี พิเรศรัมย์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงอารยา อาเคอ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงพรนภา แงจิ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงกชพร ต่ายเรียน ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายเรวัตร โกวฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงสุธากร เลียวสกุล

้

๐/๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงเยาวเรศ เงาใส ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงธิดา หมือแล

่

๐/๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงพีบี มูฮาหมัด ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ บุตรดี ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๕๘
นางสาวศรีทรอน ลุงอ่อง ๐/๐/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายอนุพงษ์ จันที ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายวิศรุต

เพชรจันทรานุกุล
๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงชุติมา อินทรศักดิ

์

๐/๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงสายธาร บุญคงทน ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงเอมวิพัชร ศรีเมือง ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงมาริษา บูดึง ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายอนุชา จีรยุทธนา ๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๖๖
เด็กชายธนา นาติ ๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๖๗
เด็กชายชัชวาล ล้อมสาย ๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายสมชาย ซือมือ

่

๐/๐/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงนิติพร นันทวิเชียรฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงแสงดาว ลุงวิ ๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงชลิตา อยู่นุ่ม ๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๗๒
นางสาวชัญญาภา วรรณโชติผาเวช

๒๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๗๓
นางสาวฐิติวรดาณ์ ฟุงขจรเกียรติ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๗๔
นางสาวธยาน์ ตาดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๗๕
นายนภัสนันท์ ศรีสุเทพ

๒๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๗๖
นางสาวพรกนก ศรีสังสิทธิสันติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๗๗
นางสาวพลอยไพลิน ผึงผาย

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๗๘
นางสาวมินศิณี กองมา

๒๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๗๙
นายรัชชานนท์ วงศ์คงคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๘๐
นางสาวศุภกานต์ สนธิคุณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๘๑
นางสาวสิรินทิพย์ แก้วรากมุข

๐๔/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงนำฝน สุริยา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงศรีนวล อินตา

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ คำปาง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายไพโรจน์ แซ่หลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงจีจี

้

ยานาย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงณัฐพร มานะโส

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงเจเจ้ ยานาย

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายฐาปกรณ์ วรรณพงศ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายสมบูรณ์ คำดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายกานต์ สุขสันต์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงภัทรมัย ไชยงามเมือง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงพรรณภัทร์ พิชัยธรรม

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงสู่ขัวญ อินแก้ว

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงกัลยา แซ่เล่า

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๕๙/๐๘๙๖
นางสาวชุติมา แก่หล้า

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงณัฐพร ละออสกุลคีรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงพิมพ์ดาว คงธนปญญาวุฒิ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายมอญ หานไส

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงรัชนีภรณ์ รำลึกพนาวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงสุพัตรา แซ่ฟา

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงอาทิตยา เสน่ห์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงเมทินี เบเชกู

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงแสงเดือน แซ่ท่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๕๙/๐๙๐๕
นายพลธนชัย แววพิราม

๐๓/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๐๖
นางสาวสุทธิดา สุขสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๐๗
นางสาวกันยารัตน์ รินศรี

๐๖/๐๙/๒๕๒๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงธนพร แซ่ว้าน

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายบูรพา ลาวว้าง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงวารุณี แซ่จาง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีเนห์รู
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๕๙/๐๙๑๑
เด็กชายอดิศร เลาลี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเนห์รู
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ แซ่ลี

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเนห์รู
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายไตรภพ แซ่เฒ่า

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเนห์รู
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงสุนิดา แซ่ว่าง

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายณัฐพล แซ่ย่าง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายทรงพล แซ่ย่าง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงฐิติวรดา แก้วคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงเปรมทิพย์ เยาว์มณี

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายติณณภพ วงค์เพชร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงทรัพย์นฤมล ทาก๋า

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงฑิฆัมพร คำอ้าย

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงเบญญาภา บัลลังก์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงใจฟา วงค์กันทา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายจักรพันธ์ ผ่องพักตร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงนันทิตา สิงห์คำ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงพัชราภา เมฆลา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายร่มธรรม ศรีวงศ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายสามารถ ลุงแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงสุทินา แสนหมี

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงอารียา ลุงปนต๊ะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายแสงเคอ ลุงยะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายกรกฎ ศรีวิชัย

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายจักรพันธ์ มีสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายจาย อินต๊ะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายณัฐภูมิ ไชยปน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายธนพร ชมภู

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายปยะพงษ์ คำรมภ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงรัชนีกร ซอลี

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายสมบัติ ลุงติ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายอุดร คำใส

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงกัญญาเรศ แซ่จ๋าว

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงจรัสศรี ตาสิงห์

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงพรไพริน กล่อมจิต

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๔๔
นายพิพัฒน์ บุญรัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายพีรภัทร หอมมาก

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายอนุศรณ์ ต้าหลี

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สีนำเงิน

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายแสงฟา ลุงตาล

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงจันทกานต์ ลุงอ่อน

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงประภัสสร ทองอร

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงแปงรำ คำแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงณัฐภัสสร พงษ์ทวีกุล

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงธนวดี สมาธิ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงภคนันท์ โพธิพันธ์ทอง

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงภัชรีย์พร สีมา

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายชยางกูร การมันคี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงชะนินาถ รุ่งเรือง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายชัยธัช กมลชัยวรกูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ มโนคำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงนปภัส กันทะเขียว

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงชญานิศ ญาณฤกษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายบัณฑิต สร้อยเงิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงพิสมัย มาเยอะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงศรุตา ไชยวงค์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายสิทธิกร นุตตะละ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๖๖
นายอิศเรศ ดวงสว่าง

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงจิรนันท์ สุกิน

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงจิราภา คำแดง

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงปภาดา อนันต์ปติชัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘ / ๑๒๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงพังพวย ลุงจิง

่

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายอ้อย ภูเขียว

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๗๒
นางสาวรัตนา สาคร

๑๕/๖/๒๔๙๓
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๕๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายกีรพล มังยะสุ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายธนภูมิ บุญรักษา

๒๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงธิดา เส่งย่าง

๑๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงพรสุรีย์ สว่างรัตนชัยยง

๐๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงมาธวี วิเศษเอกภพ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงอุมารินทร์ วงค์ษา

๐๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงกชกร แซ่ยะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เรือนคำงาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงขวัญฤดี ประนันชัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายตะวัน เกียรติสุขเสรี

๒๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายธนพล โพธิศรีทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงธัญชนก คำอ้าย

๑๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๘๕
นายบุญธรรม ศักดิบำเพ็ญกุล

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงรุ่งไพลิน คงความบริสุทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๘๗
นางสาววนิดา ลิวก้องเกียรติ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงวริศรา ปญญา

๑๒/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงวิลาสินี แซ่ยะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๙๐
นางสาวสุดาพร สวัสดิมนัสเพิม

์ ่

๐๕/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงหงส์ฟา เส่งย่าง

๑๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงอัญชลี แซ่ยะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงเรวดี อินตาลา

๑๕/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายเอกชัย บัวตองพัฒนา

๒๓/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๙๕
นางภารดี คงหุ่น

๑๗/๕/๒๕๐๘
สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๙๖
นางสาวพชรวีร์

เตชะกสิกรพาณิชย์ ๑๒/๔/๒๕๒๑
สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๙๗
นางสาวสุวรรณา เพ็งอร่าม

๓๐/๙/๒๔๘๙
สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๙๘
นางสาวณัฐชนัญ อติกิจปรีชา

๑๐/๑/๒๕๑๗
สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงชลธิชา สิทธิสอน

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงสุธิดา สิทธิสอน

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๐๑
นางกรองจิตร เตจ๊ะวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงอัญชลี ไชยหมู

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงพิมพ์วิภา สมบุญชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงจารุณี แซ่วะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๐๐๕
นางสาวเชียงอ่อง ลุงสาม

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๐๖
นางสาวจันทนิภา สิริเจริญรุ่งโรจน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๐๗
นางสาวฐิติยา

ตระกลพัฒนากุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๐๘
นายธนดล ปญญา

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๐๙
นางสาวลลิตา จริยา

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๑๐
นางสาววิภาวรรณ วรรณหลวง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๑๑
นายศุภกฤต แซ่ย่าง

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๑๒
นางสาวสุนิสา ตังใจเจริญกุล

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๑๓
นางสาววลัยภรณ์ แซ่ย่าง

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๑๔
นางสาวสิรินันท์ บูรณะไพรวัลย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๑๕
นางสาวอรรญา แก้วสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๑๖
นางสาวอรวรรณ โพธิกระสังข์

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายกรวัฒน์ ใสฟู

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงกฤษณา สุยาละ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายคมชาญ นันติน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงชญาภา มารัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายณัฐพล อินสุยะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงดลลชา แก้วชัยยา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายธนภัทร อินดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงนิตยา อุ๊ดสม

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงนิยดา อุ๊ดสม

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงปภาอร สิทธิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายปยชนน์ จักรปญญา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กชายพงศ์เทพ ธิวงค์คำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงพัณณิภา อุ่นอกแดง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงพิชญา ตาดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายพิษณุพงค์ ศรีคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์ด้วง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายภูรีวัฒน์ บุญทา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงรัตน์ธิดาพร เตจ๊ะนา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายวราเทพ ไทยสง่า

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงวิภวานี มูลวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายวุฒิกร ศรีนันท์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงสิรินยา แสนคำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงอภิญญา เตจ๊ะวงค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐ / ๑๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายนาถวัฒน์ แถวถาธรรม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปนคำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ฟองแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายพัชรพล จันทร์สม

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายสุธี แก้วศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๔๕
นางรำแพน ปญญา

๔/๑๑/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายอุดมศักดิ

์

หน่อแนวอ้าย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ขาน วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงจิราวรรณ ทานสุพรรณ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชัยนา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ธิมา

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วม่วงมัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงอรัญญา ใจมูล

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงอาทิตยา ทองอยู่สุข

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงอารีรัตย์ มูลจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงเปรมสิริ พิสิษฐ์จิระ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๕๕ เด็กหญิงประกายกาญจน์

จันดาเวียง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงชนัญญา ใจคำกาศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงสวรินทร์ บุสยา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ปนสา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายธนากร เขียวเจริญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงธันย์ชนก มูลนิมา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายภาคิน กรธิมา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายมนตรี ไชยวงศ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงรชดา ใหม่ปา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงวรัญญา โปธาติบ

๊

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงศุวิรัญดา ธรรมธิ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายอภิณัฐ ธรรมขัน

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงกาญจนาวดี คำชืน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ พรมบ้านเปลือย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงนันทิกานต์ เตชะนา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงวรรณิภา ขันแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายวรากร บุญสม

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงทรายขาว แอซือ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชืน

่

วัดดอนชืน

่

 

ชม ๓๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายธนวัฒน์ อุ่นอกแดง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชืน

่

วัดดอนชืน

่

 

ชม ๓๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงพิมนิภา สุริยะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชืน

่

วัดดอนชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงรุ่งระวีร์ แปงทิศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชืน

่

วัดดอนชืน

่

 

ชม ๓๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ คำจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชืน

่

วัดดอนชืน

่

 

ชม ๓๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงณัฐธิดา มณีวรรณ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชืน

่

วัดดอนชืน

่

 

ชม ๓๕๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ พรรณสุวรรณ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชืน

่

วัดดอนชืน

่

 

ชม ๓๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตันแก้ว

๋

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนชืน

่

วัดดอนชืน

่

 

ชม ๓๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายวัชรพล เรือนงาม

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนชืน

่

วัดดอนชืน

่

 

ชม ๓๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายกิตติพงษ์ ดอนมี

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงคำขิน

่

ลุงปอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงณัฐนิช หล้าสราช

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ คำหมืนยอง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๘๖
นายธนดล ใจมูล

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงนลินี เนฝน

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงผ่องอำไพ คำปวน

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายรุตฒ์ชกฤษณ์ บุญมาเมือง

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงรุ่งนภา ใจมูล

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายสุวิศิษฏ์ สีแดง

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

ไชยเมืองชืน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายเทพฤทธิ

์

ผึงทอง

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๙๔
เด็กชายวรพรต ฤทธิศร

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงวาสนา ดับใหม่

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงสุพรรษา อุ่นทราย

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

นันต๊ะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงอริศญา ใจสัตย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงณัฐสิตรา ชมภูเทศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายธนกร ผดุงศิลป

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายธีรภัทร์ ดวงคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปนปการ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงมธุรดา ยานะฝน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายศุภชัย ต๊ะมูกา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายสรชา ชมภู

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายสราวุฒิ แสนก่อ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายสุรสิทธิ

์

คุ้มครองกิจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายอนุรักษ์ มะโนริ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๐๙ เด็กชายเพชรพลาญชัย
คำจะโปะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงโสภา อุ่นทราย

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงชนิดา ยศรุ่งเรือง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงชลิตา สิมมะชาติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๑๓
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ นิยมกิจ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงนำฝน ปูเงิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงปยธิดา ตาจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

โปธิ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายภานุพงศ์ จันทร์เขียว
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายสุธีร์ คำหมืนยอง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายอนุกุล ปญญา
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายอัฐชัย บุญศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายจักรกริช จันทร์จี

๋

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายจักรี แก้วบุญรัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงชนากานต์ วงค์แก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายสราวุฒิ พุ่มนึก
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงรัตติกาล จิงต๊ะ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๒๖

นายเครือสุง คำดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ห้วยเปา  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงวาสนา พวงมาลา
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงกชกร ตาดเพ็ชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงกัลยากร เขือนคำ

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงกาญณิการ์ ชัยสวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายกิตติพงษ์ เขือนเพชร

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายจรัญ เตชะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงชลธิชา มะวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงฐิติวรดา ถาวร
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงบัณฑิตา สิงห์แก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงพรรัตน์ ยิงสุข

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายพีรภัทร วารีรัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายภูริวิช วงศ์นาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงลลิตา รู้ดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงวรรณรดา บุญรัง

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายศักราช บุญเปง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงสวรินทร์ มูลดิษฐ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงสุจิตรา ปญญาพรม
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายสุพัตร วรรณฤทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายสุรนาท ดวงแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายอภิชิต สมทราย
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา ปวงย้อยแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงเจนจิรา เก่งกล้า
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายไกรฤกษ์ สมบูรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายกฤษดา นารายณ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงกุลนิดา แซ่หลี

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายชัยชนะ มิงมณี

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายณัฐกานต์ มหานิล
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายณัฐพงศ์ บุตรชา
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายณัฐพล ศรีนนท์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงธนพร วงศ์งาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายธรรมรัฐ สินพุ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงนริศรา พุ่มพวง
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายพงศ์พัศกร ชัยมณี
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๖๐
เด็กชายภาณุเดช ส้มสือ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงลลิตา กันทะวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงสุธินันท์ วันจันตา
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงหัทยา คำพูพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๖๔

นางสาวกัลยรัตน์ ตาวงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๖๕

นางสาวกานต์ธีรา แซ่หมี

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงกานธิดา อมรสันติกุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๖๗

นางสาวจิดาภา หนูคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๖๘

นายชัยวัฒน์ สุริยะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๖๙

นายณัฐกานต์ เรืองฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๗๐
นายธงชัย พรหมเสน

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๗๑

นายธนกร ขวัญมา
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๗๒

นายธนพงศ์ พลายสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๗๓

นางสาวธัญจิรา เรือแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๗๔

นายธเนศพล จองต๊ะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๗๕

นางสาวนฤมล ยอดเงิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงนวลจันทร์ นะจา
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๗๗

นางสาวนำฝน แซ่หยาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๗๘

นางสาวประกายพร สรชัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๗๙

นางสาวพรทิพย์ นายลือ
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๑๘๐
นางสาวพรนิภา แสนชัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๘๑

นางสาวพัชราวรรณ บุญมะลิกา
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๘๒

นางสาวพัชรินทร์ ตาแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๘๓

นางสาวพิกุลทอง ปญญา
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงภัทรดา ผ่องแผ้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๘๕

นางสาวยลดา สาเก่า

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๘๖

นางสาวรุ่งรัตน์ ไชยหาญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๘๗

นางสาววรดา กันทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายวิวัฒน์ สุแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงวีรยา มูลสุรินทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๙๐
นางสาวศิริกัญญา วิเศษ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๙๑

นางสาวศุภิสรา วังอินต๊ะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๙๒

นายสุรพล แจ่มแจ้ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๙๓

นางสาวอมรรัตน์ ทรายแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๙๔

นางสาวอมรวรรณ สีวิชัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๙๕

นางสาวอรจิรา ผ่าโผน
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๙๖
เด็กชายเจตชฎาภรณ์ ชุมภู

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงเปรมมิกา นันศิริ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๙๘

นางสาวกชกร เรือแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๑๙๙

นางสาวกัลยรัตน์ ส่วยกลม
๐๙/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๐๐
นางสาวกัลยาณี วรรณดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๐๑
นายกิตติภูมิ ทองมัน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๐๒
นางสาวจณิสตา บริบูรณ์ยังยืน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๐๓
นางสาวจิรัชญา ก้อนคำปา

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๐๔
นางสาวจุติพร ไพรพนา

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๐๕
นางสาวฉัตรธิดา ลุงรน

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๐๖
นางสาวณัฐิดา แสนสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๐๗
นางสาวณิชา สิทธิโชติกุญชร

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๐๘
นายตะวัน จันตา

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๐๙
นางสาวทิวาพร ทองอินทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๑๐
นายธีรภัทร มณีจันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๑๑

นางสาวนิริพร ถาวร
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๑๒

นางสาวบุญญิสา วิมลสุจริต

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๑๓

นางสาวปยธิดา บุญทรัพย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๑๔

นายพรรณกร ลอยมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๒๑๕

นางสาวพัณณิตา คำหมืน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๑๖

นายพุทธิพงศ์ ภีระธรรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๑๗

นายภูริณัฐ เดชวงค์ยา
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๑๘

นางสาวมัชฌิมา ไชยฝาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๑๙

นางสาวมาลี มัทสุโมโต
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๒๐
นายฤทธิกานต์ ติว

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๒๑

นางสาวลลิตา จะบู่
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๒๒

นางสาววรรณิภา อุตส่าห์
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๒๓

นางสาววิภาดา ใจตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๒๔

นายศุภกฤต ขาวคม
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๒๕

นางสาวสิริวิมล ประเสริฐกุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๒๖

นางสาวสุดารัตน์ วิวรณ์นิติ
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๒๗

นางสาวสุทารัตน์ ดวงแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๒๘

นางสาวสุธาสินี คันทวงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๒๙

นางสาวสุมาลี ศุจิวรกุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๓๐
นางสาวอติกานต์ จำปา

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๓๑

นายอิทธิฤทธิ

์

การหมัน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๓๒

นางสาวเกสรา ศรัทธาทวีกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๓๓

นายเกียรติศักดิ

์

ปนตาติบ

๊

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๓๔

นางสาวเคียงชนก ขันคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๓๕

นายเจษฎา สัธนะพรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๓๖

นางสาวเบญจรัตน์ กองเมือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๓๗

นางสาวเพ็ญจันทร์ ลุงยะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๓๘

นางสาวเสาวลักษณ์ ตินะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๓๙

นางสาวแจ่มจันทร์ แม่นจิต
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๔๐
นางสาวกมลเนตร ทันใจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๔๑

นางสาวกัญญารัตน์ อ้อมแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๔๒

นายกิตติ แซ่อี
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๔๓

นางสาวจันจรวง ปนแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๔๔

นางสาวชฎาพร ต๊ะน่า
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๔๕

นายชนาธิป แก้วใจมา
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๔๖

นางสาวชลธิชา กาขาว
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๔๗

นางสาวฐานิตา ศิริประยงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๔๘

นางสาวฐิตาภรณ์ เมืองทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๔๙

นางสาวณัชชา สายถา
๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๒๕๐
นายณัฐกิตติ

์

กติกาสติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๕๑

นายณัฐพงษ์ ทรายแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๕๒

นางสาวดวงดาว คำใส
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๕๓

นางสาวดวงฤทัย เขือนคำ

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๕๔
นางสาวดาวประกาย แก้วตา

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๕๕

นางสาวดาวเรือง ดงรักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๕๖

นายทศพร นึกเร็ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๕๗

นางสาวนภาพร กติกาสติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๕๘

นางสาวนุน มอนคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๕๙

นายปฏิภาณ สาระจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๖๐
นางสาวปราณปรียา กันทา

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๖๑

นางสาวพัชริดา เกศสุภาพงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๖๒

นางสาวพิมพ์ชนก ศรีกุนะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๖๓

นางสาวภัทรวดี กันทา
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๖๔

นายภานุวัฒน์ ใจมูล
๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๖๕

นางสาวมธุรส แซ่ย่าง
๒๖/๐๖/๒๕๓๙

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๖๖

นางสาววชิราวัลย์ นันต๊ะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๖๗

นางสาววรดา การหมัน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๖๘

นางสาววศินี เขียวดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๖๙

นายวีรพันธ์ ใจตัง

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๗๐
นายสันติภาพ สุริวรรณ

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๗๑

นางสาวสุธิดา พงค์ทวีชัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๗๒

นายสุวิทย์ อนันต๊ะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๗๓

นายอนุพงศ์ สายสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๗๔

นางสาวอมรรุจี สุริวงค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๗๕

นายเกียรติยศ จันทรมณีโชติ
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๗๖

นายเฉลิมรัฐ โปธิปน
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๗๗

นางสาวเอืออังกูร

้

ศรีวิชัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๗๘

นายโฆษิต นึกเร็ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงเกวลิน เหลาแตว
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ยศวงค์ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายชัชนันท์ ศรีวิชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงณัฐภรณ์ วันดี ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายณภัทร เตจ๊ะเนตร
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงดารารัตน์ ลุงจอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงนัฐมน หัทยา
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงนฤมล ลุงซอ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร ทาคำปน
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงสายธาร เงินนิม

่

๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงปรีย์วรา ดีจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสูง

้

วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๕๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงณัชภัค อินทจักร

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงนิจวิภา ปญญาแจ้
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายมนัสนันท์ ปญญาแจ้
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงอุวรรณษา ปวงกันทะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงรวิพร หนูเปย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงสุธินันท์ ธัญไพสิฐสกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงกาญจน์ ปูกะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายจิรายุ ขาวหล้า
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายนพรัตน์ หล้าลี

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายปวริศ กรณียาหาร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงพัชนี ปูเดือน

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงมิคณิต ปูคำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงฐิติชญา ใจหนู

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงสุทธิดา แก้วถา

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ พิสิฐศักดาวงศ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงเนตรนภิส ฟูเปง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายเอกพงษ์ หาสังข์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายทวีชัย กันทะวัง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงยุวดี กุณมา

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายไพศาล กันทะคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงเอวิตรา ปูสา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงนันทกานต์ หมังดี

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อินต๊ะก๋อง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงสุธาดา วงษ์อินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงสุพิชญา กำนันตน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงอติมา ไวกัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงจีรนันท์ สุขต้อ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายชัชชัย ใจปา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงนัสชนก จันทร์ตา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงรุจจิรา ตาคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงวธูสิริ ปนใจ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายณภัทร ปูเปด
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ณะวรรณติบ

๊

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ปูเรือน
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

มาต๊ะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายนนทชัย รินแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงนำทิพย์ ปูเดือน
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายบุลากร สองเมือง
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายปฏิภาณ ปูกำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๒๙ เด็กหญิงประกายทิพย์
ไชยพรหม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายปวีณ ปูกำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วงศาโรจน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงปาลิดา ดีสา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงปยดา ปูดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายพงศธร ฮ่องกือ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงพจมาน คำอ้าย
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงวิภาวรรณ ปูดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายวีรชาติ คำหล้า
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงอภิญญา พันพิระ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงเขมิสรา ปูเดือน
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงจริยาพร จีนะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา เปงดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงนลินี จันทร์ต๊ะมา
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายพงษ์เพชร ดูจี

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายพรภัส ธัญไพสิฐสกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายภีรยุทธ คำมูล
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายวัชรชัย คำอ้าย
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายวัชระ สิทธิ
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงอรอนงค์ คำอ้าย
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงจิรภัทร บุญชู
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงณญาตา มณีวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายณัฐนนท์ กองมณี
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วสุวรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายธนายุส นันตีสู้

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงนรีกานต์ ปนปวน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงปวีร์ธิดา เทศนำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายวรพล ไชยยวง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายสิงควรรณ แม่มูล
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงสุภาวดี พวงโพพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงเมธาพร สิทธิสาร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายจิรายุ ติบปาละ

๊

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ธรรมสะอาด
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายวันพรรษา อึงตระกูล

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายรัตนชัย ใจก่อง
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายชนะภูมิ โสกันเกตุ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ปาแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายพลายุทธ คำสิงห์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญอ้าย
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงกฤตธินันท์ สุภาษิต
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงจตุพร ไขปญญา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงจีรณา สุนันต๊ะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงญานิกา ยอดคำเหลือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๗๒
เด็กหญิงทัศนียาภรณ์ คิดการงาน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงนภัสสร พวงสะดอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายนันทวัฒน์ สารีอินทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงเกศกนก กิริยา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุนันต๊ะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงกัณฐิกา มหายศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายกิตติพงศ์ ขันทะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายจุฑาภัทร เรือนไชย
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายธวัชชัย ต๋าคำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงนัฐพรรษ รุณศรีทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๘๒
เด็กชายบุญประเสริฐ พวงอินแสง

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ ยะแสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงภูษณิศา นายแปง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงวราพร มะโนวรรณ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงสุจิตรา ใจปน
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงสุชานันท์ สองปอน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงหนุ่ม นายมัน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงอนุสรา ใจปน
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงอลิสา สุวรรณเขตต์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายอานนท์ มายัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายเอกริน สายชืน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงชนิกานต์ บุญตันสา
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงดอกบัว กลินพนา

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงศิรานุช อุดดง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงเพียงดาว สถานเมือง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๙๗

นางสาวกุลสตรี ศิริ
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๙๘

นางสาวสุชานันท์ พวงไม้มิง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๓๙๙

นางสาวอริยา ดีมาก
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๐๐
นักบวชปยะนุช เจิมแหล่

๑๕/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๐๑
นักบวชนภาพร ธรรมนิมิต

๓๐/๑๒/๒๔๙๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๐๒
นางสาวกุลชา ศรัทธาทิพย์

๑๑/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ใจอุดม

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่หวาน วัดแม่หวาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายฉัตรชัย กาวิชัย

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่หวาน วัดแม่หวาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เซงจา

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่หวาน วัดแม่หวาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงอริสา นะมอย

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่หวาน วัดแม่หวาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงศันสนีย์ ปูเขียว

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่หวาน วัดแม่หวาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงสุนิตา ศิริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่หวาน วัดแม่หวาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๐๙
เด็กหญิงณัชฎาภรณ์ ดาวตาก

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงรัญชิดา หัตถภาสุ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงอินทิรา ยาศักดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงกนิษฐา รามอินทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายกิติพงศ์ ตาสุรินทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายจิรวัฒน์ อินใจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงชญานิศ แสงฟู
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงปริยาพร ธงซิว
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงพรรพษา เพลินไพเราะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายรัชชานนท์ เตอะอ้าย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๑๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ วันดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงธนัชพร สุขเผือก

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายเอกราช ขาวสวย
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ธรรมพุฒิ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายอุดมทรัพย์ เดชคุณมาก
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๒๔
เด็กหญิงจันทรามาศ คำยะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายภัทรพงษ์ การะแปง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงรัชนาท คำมอย
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายสุรชาติ เทวชาติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๒๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ธรรมพุฒิ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายณัฐกานตร์ อุปรินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงพัชราภา ชัยยศ

๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงมานิดศลา มูลชัย
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายศราวุฒิ พงษ์มี
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงชุติมณฑน์ พูลทาจักร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงปรียานุช สุนันตา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ธีรวิริยะพงศ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๓๖
เด็กหญิงหยาดเพชร ใจปน

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีทาเกิด
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ทองปลูก

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายสมชาย ลุงสาม
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายกิตติคุณ ไชยทัศน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายก๋อน คำซอน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงฐิติมา หงษ์ใจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงดวงเพ็ญ ยมราช
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงปอย นายสุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายพงศกร แซ่ลี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายอ่องทุน ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายเคือง นันต่า

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงเปยง ลุงวี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงแสงดาว เก็งวิชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงโชติกา ปญญาฟู

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงดาว แก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายธนดล บุญสม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงนัดดาวัน จองนัน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายปรัชกิตย์ คำรินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายมโนรม ปอมี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายวันดี ไพฑูรย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงสาริศา อ่องแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงลานนา ทิพย์แก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงกุลธิดา สัมผัส
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงชนัญญา ประยงค์ศักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงอำภา หล้ากี

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายเสกสรรค์ ภารประดิษฐ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงกัลยาณี จะอือ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายอดิศร พิลัยหล้า
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงพรนิภา หลวงธิ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงอริสา เทพสมรส
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายเสน่ห์ กู่แก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงวราภรณ์ แสงคำมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงสุณิสา เชยชมศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายสุริยา ศิริวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงขวัญฤดี ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายยศกร ขุนทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงกมลฉัตร ลุงเล็ก
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงจิรภัทร คำแหลง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงธันยพร มีคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงมธุรดา ปาน
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงมีนา สุระวังหาญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงวลินดา จันทร์ธนูเลิศ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงสุภาพร หล้าปนตา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงหลงหลาง คิวยะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงฐิตาพร โชติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขสมกิจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงยุพาพิน สุวรรณเพิมพูล

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๘๔
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ คุณยศยิง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๘๕
เด็กชายประกายสิทธิ

์

ชัยปญญา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดสุขวิเวการาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงกัญญาภัค เจริญดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงกูนารี ต่วนมูดอ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงณัฐธิดา เชตะโพธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงนาราพร ใจโต
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงบุษบา จะโป

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงโสภิดา เพ็ญศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๙๒
เด็กหญิงกรองกาญจน์

วงศ์นภาไพศาล
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงทิภัชชา พุทธวงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงรัศมี การเวกผดุง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงสุขใจ สมคิดวิไล
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงธรรมญาณี แซ่หาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๙๗

นางสาวนภาพร จะลา
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๙๘

นางสาวนาทอ จะหลุ
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายศักดิดา

์

กล้าณรงค์เชาว์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงลีลาวดี นันตา

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่อนปน วัดคงคานิมิตร  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๐๑
นายสรวิชญ์ ลุงมุหริง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านม่อนปน วัดคงคานิมิตร  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กชายคำอ่อง ปากน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงจิราภา จันทรา

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงมอญจิง

่

ลุงศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงมะลิ ลุงคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงหลาวคำ ปูกะนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงจริยา ลุงกอยะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงธีรนันท์ วินัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงปภาวี ลุงจาย

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายภราดร ลุงช้อย

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงรดา ลุงหม่อง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายศุภกิจ ทาแจ่ม
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๑๓

นางสาวสมซอน ไทยใหญ่
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงอินต๊ะ ลุงเสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๑๕

นายศตวรรษ จายหนุ่ม
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๑๖

นายศุภกร ลุงตอนะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายสมชาย ลุงจาย
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงอรณิชา ลุงยาว
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงพรรณวิภา ดวงเงิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายศักศรินทร์ ปญโญใหญ่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายสราวุฒิ ใจอ่อน
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงอารียา ปาน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงพิชญา ขันตี

๋

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๒๔

นางสาวคำหลี ลุงต้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงจะโหย่ง ลุงท่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงนิชา ลุงกอ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงพิมพา ลุงเมือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๒๘

นางสาวมอนใส ลุงหม่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงมิน

้

ลุงต่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๕๓๐
นางสาวคำหลู่ ลุงหลู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงปริศนา จองคำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายวันชัย ไชยแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงสุภา ลุงจิง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุขมาลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงชลธิชา อินคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงเมธาวี นายต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๕๕๙/๑๕๓๗

นายเอกภพ แก้วเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๕๕๙/๑๕๓๘

นายสมผัด วรรณคำ
๐๑/๐๖/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๓๙

นายสวัสดิ

์

อินแก้ว

่

๐๑/๐๒/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๔๐
นางสาวมยุรา แสงซอ

๐๑/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๔๑

นายณรงค์ กันธาธิยะ
๐๑/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๔๒

นางสาวมัทธนา มหานิล
๐๑/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๔๓

นายวรรณวิษา แวงแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๔๔

นางสาววิรัชดา ศุภรัตนวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๔๕

นายธนกฤษ จิวะวิบูลย์
๐๒/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๔๖

นางสาวอัมภา ชัยชมภู
๐๑/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๔๗
นางสาวประภาภรณ์ พะยา

๐๑/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๔๘

นายเกรียงไกร ใจพรหมมา
๐๑/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๔๙

นางพรผกา ดวงเดือน
๐๓/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๕๐
นายศักดา แพสา

๐๑/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๕๑

นายดอน คำนวน
๐๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๕๒
นางสาวชนากาญจน์ ตันต๊ะ

๐๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๕๓

นายณลงกรณ์ อินทิมา
๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๕๔

นายฐิตินันท์ เกียรติธีรีกุล
๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๕๕

นางสาวชาวีย์ แซ่อึง

้

๐๑/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๕๖

นายสาคร กอนแสง
๐๑/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๕๗

นางสาวเพ็ญนภา ขันทอง
๐๑/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๕๘

นายอานนท์ มุกดาภิรมย์
๐๑/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๕๙

นางสาวณัฐศรัญ อุดม
๐๑/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงฉัตรชนก อินทวิสัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงวิไลพร บุญครอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๕๙/๑๕๖๒

นางเสาวลีย์ บุญเรือง
๒๒/๐๖/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงณัชชา สิทธิเวช
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงจารุภัทร จันทร์ฟู
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงจ๋ามเงิน ลุงหาญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงชนิกานต์ ก้อนแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายณัฐดนัย องค์ชัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงณัฐรัตน์ กาวี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายธีรพงศ์ แสนโคตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงนริศรา รัตนขันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงนันทรักษ์ พานแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงพอง ลุงเเขก
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ผันเพชร
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๗๔
เด็กหญิงประกายดาว ยวงคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงพรรณิภา ดวงแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงสิรินธร ปงพยอม
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๗๗

นางสาวกมลวรรณ ใจย์วัง
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๗๘

นางสาวกานต์สินี ดอกขาว
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๗๙

นางสาวพรรณี อินต๊ะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๘๐
นางสาวรจนา ลุงกันนะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๘๑

นางสาวสาวิตรี ดุโย

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๘๒

นางสาวสุชานันท์ เดชะกองบุญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๘๓

นางสาวกนกวรรณ สุป
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๘๔

นางสาวจุติพร บ่อแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๘๕

นางสาวญาดา ลุงทา
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๘๖

นางสาวธิวาภรณ์ แสงทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๘๗

นางสาวปวริศา สิทธิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๘๘

นางสาวปนมณี ภักดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๘๙

นางสาวรัตติยา ปุราทะนัง
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๙๐
นางสาวลลิตา ไคร้วงค์

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๙๑

นางสาวลักษิกา แซ่หลี
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๙๒

นางสาวลูก ลุงยานะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๙๓

นางสาววสุนันท์ เนินสุด
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๙๔

นางสาวศิรินภา เชียงราย
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๙๕

นางสาวสุภัตรตรา บุญทาทิพย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๙๖

นางสาวสุภาพร วรรณเมฆ

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๙๗

นางสาวอรัชพร อินทะพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๙๘

นางสาวอรัญญา นายจะหวิง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๕๙๙

นางสาวอรุณี ชัยลังกา
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๖๐๐
นางสาวอารีย์รักษ์ ม่วงหงษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๐๑
นางสาวแสงหอม ลายคำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๐๒
นายกิตติ ชัยตา

๐๗/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๐๓
นางสาวจันทร์นิภา สังวาลย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๐๔
นางสาวจีรพรรณ ยิมสุข

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๐๕
นางสาวฉันธนา ศิริ

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๐๖
นางสาวชลดา อินทะจักร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๐๗
นายณัฐวดี คุณแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๐๘
นางสาวทอฝน ตู่แปง

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๐๙
นางสาวธัญญาเรศ ขันแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๑๐
นางสาวนภัสสร คำเขียว

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๑๑

นายพรธิดา นิธิธนศักดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๑๒

นายพัสกร สีมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๑๓

นายพิชาภพ แซ่โจว
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๑๔

นายณัฐวัฒน์ สามนนถี
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๑๕

นางสาวแสง ลุงปาน
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงธาราทิพย์ เรือนแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสนสุเนตร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงวรรณรดา บุญชุ่ม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงสุดา ลุงสู้
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาแดง วัดสันดินแดง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงระพีพร ยาวิราช

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันปาแดง วัดสันดินแดง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงกัลยา จุมเกตุ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงพินพ์สุดา อินทพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ บดีรัฐ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๒๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ งูใหญ่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายชัฐราวิชญ์ สมอาจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงณชญาดา เสนากิตต์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงณิชนันทน์ พรหมมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงธัญกมล ไชยกา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงธัญญาเรศ ผัดก๋อง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงนฤสรณ์ นพคุณ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายปรมาจารย์ นาคมีศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงพรไพลิน ตุ่มรังษี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงภาพันธ์ สุขยิง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงวาสนา เลายีปา

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงมานิตา เรือนคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงกนิษฐา ตามิ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงจริยพร สมหน้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๓๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เยตา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายฉัตรดนัย กลินทับ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงชนิสรา คำจาลึก

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงชุติมา ปนคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงดวงฤทัย ปนสา
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตันแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงธันยธร อินทจักร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงธันยมัย บังศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพิมบุญ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงนงนภัส

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงนันท์ชญา หลองคุ้ม
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงนำผึง

้

เบ้าทองหล่อ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงศสิการณ์ กลันเนียม

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงสุภาวิตา พรมนวล
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงเบญญาภา พันธุ์พฤกษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงคำซื

้

ลงสุ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงณัฐพร บุญเวียง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงธัญญนิษฐ์ พึงภูผา

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงภัสสร ลุงจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงพัชชา ลุงซู่
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงกมลวรรณ หมืนสำราญ

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงกฤติมา แสงสิงห์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงขวัญพิชชา แสนมหายศ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงจีรพร ล่าผะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายฐิรวัฒน์ สุจริตธรรม
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายณัฐวัชต์ โนวรรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ บุญพา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงธัญจิรา บัวคลี

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงธันย์ชนก คำลาพิศ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงธิญาดา วงค์อาสา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ต้นนาค
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงนภัสสร แซ่หมู่
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงนิจวิภา สิทธิฤกษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายนิติพันธ์ สุวรรณพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายบดินทร์ ชัยสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงปภัสสร สุดยอด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงปภาณิน มุนิล
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายปรัชญา ปญญาแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงปรียาดา แสงสว่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงปทมพร แก้ววิชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงปาริชาติ แสงหล้า
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงปยนารถ บัวหลวง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงฝนทิพย์

ประภาสกานต์โกศล ๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงพนิดา มะโนกิจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงพรรณารา เขียวตัน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงพลอยชมพู ดวงรอด
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายพัชรพล ทนันชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงพัชราพา โปธินันท์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ตาลี

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงพาราสิริ ตะติรัตน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงพิชาวรรณ หมืนสำราญ

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชวดสวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงภคพร บุญมา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงภัทราวดี บุญทรง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงภาณุมาศ แก้วคำมูล
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงวิชญาพร แสนคำหล่อ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงศศิพิมพ์ จันต๊ะซาว
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงสิริกานต์ ทุนเกิด
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงสุจิตราภา นะกุ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงสุชานาถ จันทร์เปง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายอัษฎาวุธ สุรินรังษี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายเจษฎากร บุญเรือง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ดีสม

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปง วัดสันปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศุกร์ณีย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงกาญจนาพร อินทะชัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงธัญจิรา โสภานะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงนฤมล จอกแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงพริงเพรา

้

วงค์คำมา
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บัวแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงสายสวาท ชืนใจ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๐๘
เด็กชายเกริกเกียรติ ปญญาพิงค์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงเข็มอัปสร เขือนแก้ว

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงเนตรวรี สุขแสน

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงเปรมฤทัย โปธินันท์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงกนกวรรณ พิทาคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงกมลชนก วุฒิคุณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงกันยรัตน์ เครือแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงกาสะลอง สุขสามัคคี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงจอมขวัญ อำพันพงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ รู้ซือ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงญาณิศา กันทปา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงณัฏฐาสินี อินต๊ะก๋อน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงธีร์จุฑา แสงจันทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายนราธิป สมยศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงพรนภา สายอ้าย
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงพลอยชมพู ธรรมสอน
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงวริศรา ทรงคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงกุลนันท์ เมืองไชย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงจรรยวรรธ ถาคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีนวล
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงนิศาชล ชัยบุตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงพิมลนาฏ เจริญผล
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงจันทกานต์ ทิพย์สอน

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงจันทิมา ไชยยอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงจิราวรรณ ไชยยอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงวิภาดา ชืนคุ้ม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายเสน่ห์ ดีอูป
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงโชษิตา น้อยยะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงสุธิดา ยอดยิงหทัยกุล

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงเพ็ญศรี แซ่ย้า
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงชนม์นิภา ปราศรัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๓๙

นางสาวนิลาวัลย์ กาไว
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๐ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๗๔๐
นางสาวอุรัสยา

แผ่อรัญไพรสณฑ์
๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๔๑

นายชลกานต์ พุทธสอน
๐๗/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงปยะธิดา พูนผล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงนัตฐพร พลคร้อ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงรัติกาล พุทธมูล
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงจิรภัทร แก้วมูล
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงพรนภัส ศักดิคงแก่นสาร

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายสุรชัย แซ่กือ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงกำไลทอง อรุณวิชัยชาญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงจิราพร
อภิรักษ์ไพรสณฑ์

๑๐/๐๖/๒๕๕๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงฐิดาพร ประทานเงินทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงบุญสิตา
ภูมิอนันต์พนาไพร ๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงเขมอัปสร นิมิตพรชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายกุลเฮงเฮง กุลสุพรรณรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงนิตยา ยุรนันท์สกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายศราวุธ แซ่เจ่า
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงสุวนันท์ ชมพูนุทแจ่มจรัส
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงเกศินี เมืองอนันต์กิจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๕๘

นางสาวกนกวรรณ มนัสมโนกุล
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๕๙

นางสาวขวัญนภา ไพรวัลย์วชิระ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๖๐
นางสาววรนุช ธรรมสรณ์กูล

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๖๑

นางสาวสุนิตา มงคลหฤทัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๖๒

นางสาวสุวรรณา จันทรยุทธ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๖๓

นางสาวจันทร์ทิพย์ กมลชอบวิริยะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๖๔

นางสาวจีรนันท์ ปรัชญาประยูร
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๖๕

นางสาวทิตยา เลิศดำเนิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๖๖

นางสาวธรรมรา ชนะกิจ
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๖๗

นางสาวพิมพ์จันทร์ แซ่ย่าง
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๖๘

นางสาวรุ่งอรุณ กฤติกายิงสกุล

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๖๙

นางสาวศรีนวล ศักดิสืบสกุล

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๗๐
นางสาวสุภาพร แจ่มคีรีรัตน์

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๗๑

นางสาวเพชรา พลายพรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงนุชนารถ ภคอานนท์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายภูตะวัน ปนตา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ วัดปางมะกล้วย  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงกันตา แสนเรือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๑ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงฐิติมา เหลืองอร่าม
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายณัชนนท์ เขือนคำ

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายณัฐพงษ์ มังมูล

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายธวัชชัย แสนหล้า
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงพรลฎา กาวี
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงภัคจิรา ปุกคำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายลิขิต ลุงคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ กะมะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๘๓

นายสมเพชร ลุงอ่อง
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายสะเอ หม้อคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายสิทธิกร ลุงนาหลิง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงอภิญญา เซ็นแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายอาทิตย์ สุขโส
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายอานนท์ ทองมาก
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายอานันท์ ทองมาก
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายสมศักดิ

์

ซิวผ่า
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงสิริโสภา ภูมิศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงกัลยา คำหมัน

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

สิทธะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงกาญจนา ลุงอู
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงชลธิชา แสนสุรินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงสิริกร ยีปา

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงสุนิสา ยอดบัวสาย
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายอนุชิต สุใจ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายอนุชิต แสนวัง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงกนิษฐา กันทวัง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชุ่มใจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิริชัยเดช

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๐๓
เด็กชายกีรติ ยาวิชัย

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายคุณานนท์ บุญมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงจิตรกัญญา จะคือ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๐๖
เด็กหญิงจุฑามาศ สมบูรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๐๗
เด็กหญิงชนกวนันท์ แซ่ส่อ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงชลันธรณ์ ผ่องใส

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงญาณิศา พันชัง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๒ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ใจอภิบาล

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงนงนุช ลุงน้อยพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ตุ้ยเลิศ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงปรัชนันท์ สวัสดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงปติชา สุวรรณพานิชย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงฝนชนก ชัยรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงพรทิพย์ เกตุสุวรรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายพัชรภณ บานเรือน
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายภัทรภูมิ อ่อนทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายภานุวัฒน์ สุน้อง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงมยุรี เดหลุ่ม

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายวรกร คำแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงวรรณณิศา อุปนันท์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงวรินญา อุนนผลิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายวัชรากร ธรรมธิ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายวีระภัทร ประเสริฐศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายศิริชัย เกษม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ จิโน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงสิริวัลย์ พีชนะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงสุชัญญา คงประหลาด

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงสุนทรี เตจา

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๓๑
เด็กหญิงสุนัททนันท์ นุ่มเหม

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายสุภกิจ ศรีจันทร์กาศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงสุวิมล อนันตวงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายสุเทพ เลาหมี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงอนงค์นาฎ ธรรมจักร
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายอนุกูล สินจู
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายอนุสรณ์ อาทิ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงอภัสสรา มหายนต์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงอัจฉรา จิตตะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงอาทิตยา แก้วปุย

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายเจษฎา ศรีกุหลาบ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์แปงเงิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงกฤติมา เขียวปอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงกัญจนพร สัตย์มูล
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๓ / ๑๒๘
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ชม ๓๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย มังมูล

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๔๖

นายข่อง ลุงทูน
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงคำอ่อง ลุงจาย
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายจตุภัทร กำธรธนโชติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายจิตรเทพ วิชามล

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงจีระนันท์ เขียวขำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงจีราวรรณ ตาดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ดอกเงิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่ยะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงฉัตรกมล กันทาสี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงชลธิชา ยิงเจริญสดใส

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงณพิชญา เงาเดช
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายณัชพล พุทธา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ประทุมวรรณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา กรึมกระโทก
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญทวี

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงดวงดาว สมพร
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายทินกร พรมซาว
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายธนชิต รักใจ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายธนภัทร จินดาวงค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ กันธะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงธมลสร เกษมศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงธารินี อันประเสริฐ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายธีรภัทร์ ใจคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายธีระวัฒน์ ชัยเรือง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงนงนุช ปญญาศิริชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายนพดร พรรณแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงนพมาศ สีบู่

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายนภัสรพี ตาลศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงนภเกตน์ แก้วบุญมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงนราพร ฤาษี
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายนรินทร์ แสนมี

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายนลธวัช กลางชัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงนารีลักษณ์ รินชัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายนิสิต คำภิระแปง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๔ / ๑๒๘
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ชม ๓๕๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายพรชัย เขมราช

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงพัชรา แซ่จาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงพิมนิภา ปนทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงพิมพร ลุงอ่อง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๘๔ เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ
เดือนคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๘๕

นางสาวพิยดา ภาพตะวัน
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายภราดร ศรีทา
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายภานุวัฒน์ บัวลอย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงภาวินี หงษ์ทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายมงคลชัย สินฟุง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงมธุรดา ดอยกิง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงมนัชยา จันทร์ตัน
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๙๒
เด็กหญิงมอนแสงดาว

ส่วนต๊ะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงวันวิสา สินลี

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงศศิปรียา สิงห์คำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงศศิวิมล วิชัยศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงศิริพร สอนดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงสลินนา ชายมี
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ วงศ์สิงห์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงสุมิตรา แสงมี

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงสุวนันท์ หนองแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงสโรชา แสนดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงอภิญญา สิงคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงอรัญญา พิลา

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงอริสรา เขือนแก้ว

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายอานนท์ ลาทู

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๐๖
นางสาวอุบลวรรณ เถอะจา

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงเกตุสิริ เกตุฉัตร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงเขมิกา เยอเชอ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงเจนจิรา ใจน้อย

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงเนตรนภา สวนจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๑๑ เด็กหญิงเพชรไพรินทร์
ปานแสง

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา เชือชาติสิงขร

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๑๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พจาดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๑๔

นางสาวเหมย นาหอม
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๕ / ๑๒๘

้
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ชม ๓๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายเอกพงษ์ เชษฐา
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงเอือมเดือน

้

ปญญา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงแอนนา เลาหมี

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงโสรยา คำวงค์ษา
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงกาญจนา สัญแดน
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา คำปวน

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงกานต์สินี อินต๊ะยศ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ผิวทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงคำน้อง ลุงลู
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงจันทิรา บัวศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงจิรชยา แก้วพินิจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แซ่ยะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงฉัตรภัสรา พระเนตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงชนาลัย กันทา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงชนิตา ธรรมชัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงชลธิชา กระจ่างโฉม

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงฐิติมา อุตโรกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายณัชพล แก้วปริญสวัสดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ทานุตัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงณัฐนิชา มณีแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายณัฐพล ม่วงเล็ก
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงดรุณี วาณี
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายธนากร ตุ้ยหล้า
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงธัชมาส นิธิธนวรรธน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงธัญญาศิริ เสมอใจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงธันยนิษฐ์ สิงห์คำปอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายธีระลักษณ์ ศักดินันชัย

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงนิชานาถ วรรณรัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายปฏิพล อูปเงิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายปาฏิหาริย์ เชือสิงห์

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงพรทิพย์ อุปนันท์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงพรนภัส ทองคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายพัชรพล สระเสริม
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายพัชรพล แสนใจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญยอม
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๖ / ๑๒๘
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ชม ๓๕๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงพิมลภา มะโนวร

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ยะคำปลูก
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายยง ลุงสุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงรจนา ศรีวิชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายรัชชานนท์ วงศ์วิราช
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ โนจา
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงวณิชชา วงษาจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายวสวัตติ

์

สมใจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายศราวุฒิ บุตรงาม
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงศศินิภา แสนเหลียว
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายสมสุข ลุงชิง

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงสมัชญา ลุงนุ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงสิตาพร สุวรรณสม
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายสินมหัต แซ่เฮ้ง
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายสุนัฐชา กันธา
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงสุนิสา ประดิษฐ์สุริยา
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงสุมินตรา แสนจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๖๗

นางสาวสุวรรณี โควิไล
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายสุเมธ ตุ่มเงิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายอนุชา ลุงที
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงอาทิตยา ศรีวิชัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงอิมธิลา แสงเรือน
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายเกียรติพงษ์ มิอินวงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงเนตรชนก ปนทะช้าง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงเนตรนภา สมศักดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงเรนิสา หลักแต่ง
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายเอกรินทร์ สายแสง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๗๗

นางสาวแสงดาว หย่าจิง

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ สอนเมือง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๗๙

นายชาตรี เลาห์ว้าง
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๘๐
นายนฤพล ปทมาตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๘๑

นางสาวบุษบา อุ่นเรือน
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๘๒

นางสาวอรพรรณ ชัยชนะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๘๓

นายสมพงษ์ แซ่จู
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๘๔

นายกิตติพงษ์ ชิมตะครุ
๒๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๑๙๘๕

นางสาวศรัณยา เรือนใจ
๑๔/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๘๖

นางสาวกรวิกา สมใจ
๐๙/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๘๗

นางศรีมุกข์ ประคำสาย
๒๒/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงทองทิพย์ อ่อนดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายธนภัทร ผิวงาม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงธิตินันท์ ตันคำหน้อย

๋

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๙๑

นายปางพะ ลายเฮิง
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงปาริฉัตร ทองอยู่
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายวิชิต อุปนันท์รุ่งเรือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงศศิธร กำแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายศิริชัย มูลเมือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายศุภวัฒน์ ตู้คำภา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายสมเกียรติ พากเพียร
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายสุทธิชัย แหยมทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชัยชนะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีวิชัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงอัมพร จินดาวงค์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงอารียา ลือชัย

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๐๓
นางสาวกานต์สินี เอียงคำ

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายณัฐนันท์ ธิตา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายธนวิชญ์ ปลอดภัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายธีรพงศ์ ศรีวิชัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายบูรพา อนุรักษ์รุ่งโรจน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายปฐิภาณ กันทะยอม

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายพงษ์พันธ์ ลุงอิงต๊ะ

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายพิเชษฐชัย อธิมา

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ คำหน่อ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายกันต์ชัย บุญทา

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายณรงค์กร ชัยคำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงนงนุช ใจมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายนพกร จอมแปง

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงลลนา ก้องภพคีรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายวัชระ โนวัน

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายวัชรินทร์ สุวรรณ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงศุภิกา อ่อนดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายอานุภาพ มูลเมือง

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำใจ

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กหญิงกัลยา เลามี

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กชายณัฐพงศ์ ดอนเรือนไพร

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๒๔
นายธนพนธ์ บุญชู

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายธนวัฒน์ โกฎธิ

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๒๖
นางสาวนรีกานต์ ศรีออน

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๒๗
นายนวพล ยืนยงค์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ หน่อแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๒๙
นางสาวนุดา ลุงกอ

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๓๐
นางสาวพิมพกานต์ ตองใจ

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๓๑
เด็กชายภัทรภูมิ โชคระดา

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๓๒
เด็กชายภูวดล หนวดคำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงรัชดาพร อภัยนอก

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๓๔
นายวรากร วงค์ชะนะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๓๕
นางสาววราพร แก้วเมืองมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๓๖
นายศรศักดิ

์

อินทจักร
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๓๗
นางสาวสกลรัฐ บัวอิม

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๓๘
นายสาคร ชยางกูรศิรินันท์

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๓๙
นายสุพจน์ กลการหาญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๔๐
นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๔๑
เด็กชายสุรเกียรติ มอเนียม

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๔๒
นายอภิสิทธิ

์

ใจคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๔๓
นางสาวอรสา จิตตะวงค์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นุ่มอิม

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงเมธาพร คำประเสริฐ

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กชายเรณุวัฒน์ ตือสุวรรณ์

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๔๗
นางสาวจันทร์มอญ อินตา

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๔๘
นายเจตน์ เสารางทอย

๐๕/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๔๙
นายกฤติเดช นเรศภาณุภัทร

๑๙/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๕๐
นายกฤษฎา หมวดโคกสูง

๒๔/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๕๑
นายกำจร ปญญาจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๕๒
นายกำจัด ภู่ระหงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๐๒
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๕๓
นายกิตติชัย มิงเชือ

่ ้

๑๒/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๕๔
นายกิตติพงศ์ สุทธวาสน์

๒๙/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๐๕๕
นายกิติพงษ์ ซือมือ

๑๕/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๕๖
นายกิติภูมิ ปาเลิง

๐๑/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๕๗
นายกิติศักดิ

์

ตุเออะ
๑๙/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๕๘
นายเกียรติศักดิ

์

นุวรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๕๙
นายเกียรติศักดิ

์

จอมทอง
๐๙/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๖๐
นายแก้ว สุภา

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๖๑
นายคณพศ ช่วยชุ่ม

๒๙/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๖๒
นายครรชิต วันเวียง

๑๖/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๖๓
นายคำปน นวพลพิทักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๖๔
นายคำสุข หน่อคำ

๑๙/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๖๕
นายคำอ้าย เขตสาร

๒๘/๑๒/๒๔๙๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๖๖
นายจะเต๊าะ จะฟะ

๑๓/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๖๗
นายจะโบสี ยาแตะ

๐๑/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๖๘
นายจักรพงษ์ ปมปา

๒๘/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๖๙
นายจักรพันธ์ พัชรถาบุตร

๐๑/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๗๐
นายจักรินทร์ ไชยชนะ

๑๕/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๗๑
นายจักรี เจริญยิง

่

๐๖/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๗๒
นายจาขวะ แซ่ยิง

่

๒๘/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๗๓
นายจำลอง

แสนยาเกียรติคุณ ๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๗๔
นายจิรชาติ เลาอีเปา

๐๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๗๕
นายจิรวิทย์ ขำแจง

๑๓/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๗๖
นายจีรนัย บุญมา

๒๔/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๗๗
นายจีรศักดิ

์

วงษา
๑๑/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๗๘
นายจีระศักดิ

์

ห้วยสาม
๐๙/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๗๙
นายเจนวิทย์ ธัญญาโกศล

๐๕/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๘๐
นายเฉลิมชัย มีจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๘๑
นายเฉลิมชัย ปติมงคลกุล

๑๖/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๘๒
นายเฉลิมพงษ์ สุระพาล

๑๒/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๘๓
นายชง แซ่เฮ้อ

๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๘๔
นายชลทิศ สิงห์อูป

๒๖/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๘๕
นายชลิต แซ่ใหม่

๐๘/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๘๖
นายชัชวาล ขัดทะเสมา

๒๓/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๘๗
นายชัยณรงค์ จิตนาริน

๐๒/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๘๘
นายชัยพร พรมพิงค์

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๘๙
นายชัยมงคล นิธิวรกมล

๒๐/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๐๙๐
นายชัยวัฒน์ รัตนดิลกกุล

๑๙/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๙๑
นายชุมพร จอกแสง

๑๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๙๒
นายชุมพล เมฆฉาย

๐๗/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๙๓
นายชูชัย สืบศักดิวงศ์

์

๒๔/๐๘/๒๕๐๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๙๔
นายเชิงชาย พัฒนสมพงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๙๕
นายเชิดชัย ทองนาค

๓๐/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๙๖
นายโซโจ อนุรักษ์พงศ์ไพร

๐๑/๐๑/๒๕๐๒
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๙๗
นายณรงค์ ทวีพันธ์ชูสกุล

๑๖/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๙๘
นายณรงค์ ชัยวุฒิ

๒๗/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๐๙๙
นายณรงค์ กลูเภชาภัค

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๐๐
นายณรงค์ สลีอ่อน

๒๓/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๐๑
นายณรงค์ อรุณ

๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๐๒
นายณรงค์ชัย คล้ายเจ็ก

๑๘/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๐๓
นายณรงค์ฤทธิ

์

สินหมี

่

๐๑/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๐๔
นายณรงค์ศักดิ

์

ชุ่มเย็น
๑๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๐๕
นายณรงศ์ชัย ทองแหง

๒๑/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๐๖
นายณัฐดนัย ขัตยะราช

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๐๗
นายณัฐพงษ์ คำดี

๒๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๐๘
นายณัฐพล ยีหน้อย

่

๑๓/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๐๙
นายณัฐพล รุ่งพาณิชย์

๑๒/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๑๐
นายณัฐวุฒิ นิพัทธ์ศานต์

๒๐/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๑๑

นายดนัย ผัดสุขติบ

๊

๒๗/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๑๒

นายดอกรัก โพธิพฤกษ์
๑๙/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๑๓

นายดำรงฤทธิ

์

อินต๊ะรักษา
๒๑/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๑๔

นายดี กระเรียนทอง
๐๑/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๑๕

นายตัว

๋

กระจ่างโชคแก่น
๐๑/๐๑/๒๕๐๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๑๖

นายตุ้ย ยาทัน
๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๑๗

นายถวิล ธิมา
๐๕/๐๒/๒๔๙๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๑๘

นายทเนตร์ มูลทอง
๑๙/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๑๙

นายทวีศักดิ

์

เลาว้าง
๒๖/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๒๐
นายทศพล ตอนสุข

๓๑/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๒๑

นายทักษิณ อ่องศิริ
๑๔/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๒๒

นายเทียม บุญต่อม
๐๕/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๒๓

นายไทย แสนซุ้ง
๒๐/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๒๔

นายไทรรัฐ นิธิวรกานต์
๐๙/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๑๒๕

นายธนชัย เบเซ
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๒๖

นายธนบดี ภมรพงศ์พันธุ์
๐๕/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๒๗

นายธนพล อายุวรรณา
๐๓/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๒๘

นายธนวัฒน์ อินสุวรรณ
๑๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๒๙

นายธนากตัญตรี ตุ้ยกาศ
๒๓/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๓๐
นายธนากร เครือคำ

๒๓/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๓๑

นายธนาธิป แสงแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๓๒

นายธนายุทธ กลันกล้า

่

๑๗/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๓๓

นายธนาวุฒิ มณีธร
๒๓/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๓๔

นายธวัชร์ สิทธิครอง
๐๗/๐๖/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๓๕

นายธีร์ ขัติกฤษ์
๐๔/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๓๖

นายธีรพงษ์ อินทร์เรือง

่

๑๗/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๓๗

นายธีระพงษ์ นิมมุนิม
๓๑/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๓๘

นายธีระยุทธ์ อินต๊ะ
๑๓/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๓๙

นายธีระวุฒิ เอียมชัย

่

๑๑/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๔๐
นายนคร สาระวรรณา

๒๙/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๔๑

นายนพคุณ แซ่โซ้ง
๓๐/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๔๒

นายนพรัตน์ เสาร์หมืน

่

๐๖/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๔๓

นายนพพล เลาย่าง
๒๖/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๔๔

นายนพดล ลิละคร

๑๓/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๔๕

นายนพดล เต่าเขียว
๐๑/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๔๖

นายนพดล ฟองเมฆ

๑๕/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๔๗

นายนฤเดช ไทยธรรมกุล
๐๘/๑๑/๒๔๙๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๔๘

นายนฤมิตร คำมูล

๑๕/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๔๙

นายนวพล แซ่ย่าง
๒๔/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๕๐
นายนันทพงษ์ พานพรม

๒๕/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๕๑

นายนันทัชพร วาเพ็ชร
๐๙/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๕๒

นายนัอยชาย จรูญชงโค
๐๑/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๕๓

นายนิกร ทิพษ์ศรีบุตร
๐๑/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๕๔

นายนิกร ทาคำปน
๒๙/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๕๕

นายนิคมศักดิ

์

เขือนสุวรรณ

่

๒๓/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๕๖

นายนิทัศน์ ตรงจริง
๑๖/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๕๗

นายนิพล จะฟะ
๒๕/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๕๘

นายนิรุต ทองอำไพ
๑๘/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๕๙

นายนิรุต ดีปุกเปยง
๓๐/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๑๖๐
นายบดินทร์ วงศ์บุญชัยเลิศ

๐๙/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๖๑

นายบัณฑิตธรรม ปยสัตตา
๐๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๖๒

นายบุญช่วย ขุมทรัพย์
๐๔/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๖๓

นายบุญเพชร ไพรัชชาตินิยม

๑๙/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๖๔

นายประดับ ใจเงิน

๒๒/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๖๕

นายประดิษฐ์ ตันมณีประเสริฐ
๐๗/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๖๖

นายประพันธ์พงศ์
เกียรติปวัฒน์ธีระ ๐๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๖๗

นายประมวล พานทอง
๒๕/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๖๘

นายประยูร ทาวดี
๐๑/๐๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๖๙

นายประสิทธิ

์

แซ่หลี

่

๑๒/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๗๐
นายประสิทธิ

์

เสือคุ่ย

๒๘/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๗๑

นายประเสริฐ ธรรมดา
๐๖/๐๕/๒๔๙๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๗๒

นายปะงี

่

ปูสุ
๐๑/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๗๓

นายปะเสือ จะแจ
๒๗/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๗๔

นายปญญา บุญเลียง

้

๒๙/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๗๕

นายเปรมชัย ผลวิญู
๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๗๖

นายผจนภัย คุณคำ
๐๕/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๗๗

นายพงศกร ชอบความดี

๑๗/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๗๘

นายพงษ์พัฒน์ ยศอิ

๒๑/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๗๙

นายพฤหัส เลาย่าง
๐๙/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๘๐
นายพะแด้ จามรจารูเดช

๐๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๘๑

นายพันธ์ ทาดวงแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๘๒

นายพันธ์พงษ์ อนุพรม
๒๐/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๘๓

นายพิชาติ หมอกเมือง
๒๖/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๘๔

นายพิชิตแสน พิภาคภพ
๐๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๘๕

นายพิเชษฐ์ วงศ์แก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๘๖

นายพิพัฒน์ พิมพโมทย์
๑๐/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๘๗

นายพิรุณ แก้วญานะ
๑๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๘๘

นายพิสุตร ศรีนุ
๐๗/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๘๙

นายโพธิชัย

์

เกตุนอก
๓๐/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๙๐
นายไพศาล เลาหาง

๐๕/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๙๑

นายไพศาล ชัยเมืองใจ

๒๖/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๙๒

นายภัครชัย เปล่งศรีวัฒนา
๐๑/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๙๓

นายภาคิน ดาระสวัสดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๙๔

นายภานุวัฒน์ ศรีเทศ
๐๕/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๑๙๕

นายมงคล รุ่งการเจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๙๖

นายมงคล แซ่เตียว
๒๐/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๙๗

นายมานพ มูลแพร
๑๑/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๙๘

นายมานัส ทองสีอ่อน
๓๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๑๙๙

นายมานัส แก้วใจ
๒๒/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๐๐
นายมานิตย์ อินสอน

๑๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๐๑
นายมาโนช สุวรรณหล่า

๒๑/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๐๒
นายมี พันธ์อาจหาญ

๐๑/๐๑/๒๔๘๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๐๓
นายมีส่อ พนาล้อมพงศ์

๐๒/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๐๔
นายยงยุทธ จันทร์จิระ

๐๘/๐๙/๒๕๐๙
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๐๕
นายยงยุทธ แก้วเมืองมา

๓๑/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๐๖
นายยศวริศ จิตต์ทิพย์

๐๒/๑๑/๒๔๙๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๐๗
นายยะโบ อาดะแส

๑๐/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๐๘
นายยาชือ มูเชอ

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๐๙
นายยุทธการ ก้อนคำ

๒๕/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๑๐
นายยูดะ แซ่โต๊ะ

๐๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๑๑

นายโย มาเยอะ
๐๒/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๑๒

นายรุ่งนิรันดร์ พันธุ์โต
๑๘/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๑๓

นายฤทธิไกร จตุโชคอุดม
๑๐/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๑๔

นายลี ขวัญธนจริยกุล
๐๑/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๑๕

นายเล่ห์ ดีจ้อย
๑๐/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๑๖

นายวรพงษ์ ศรีสุวรรณ
๒๔/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๑๗

นายวรเวช สีแถะ
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๑๘

นายวสันต์ ธรรมสืบศักดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๑๙

นายวสันต์ ปญญาใหญ่
๑๖/๐๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๒๐
นายวสันต์ จันขอด

๐๘/๐๙/๒๕๐๕
เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๒๑

นายวัชรพงษ์ บุญรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๒๒

นายวัชระ เซ็นต์แก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๒๓

นายวัฒนพงษ์ หมอกคำ
๑๓/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๒๔

นายวัฒนะ วาณิชประดิษฐ์
๒๗/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๒๕

นายวันพุธ แสงว้า
๑๔/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๒๖

นายวันแสง นิธิวรกมล

๑๒/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๒๗

นายวัลลภ ม่วงอิน
๐๓/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๒๘

นายวิชชุพันธ์ รัตนรังสัรรค์
๑๘/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๒๙

นายวิชาญ จตุโชคอุดม
๑๖/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๒๓๐
นายวิทยา ประกอบศิลป

๒๗/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๓๑

นายวิทยา เขือนเพชร

่

๑๒/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๓๒

นายวิรัติ แจ่มแสงงาม
๐๒/๐๒/๒๔๙๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๓๓

นายวิวัฒน์ โสภา

๒๗/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๓๔

นายวิสัณธ์ ฟองแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๓๕

นายวิสูตร ชุมภูเฟย
๐๔/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๓๖

นายวีรพงศ์ หมืนจะคา

่

๑๑/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๓๗

นายวีระ เสกสันติสกุล
๑๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๓๘

นายวีระพงษ์ ถานที

่

๒๓/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๓๙

นายวุฒิพงษ์ กมลทิพย์ตะวัน
๐๔/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๔๐
นายศตวรรษ ธรรมลังกา

๑๔/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๔๑

นายศรายุทธ หน่อคอ

๑๗/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๔๒

นายศราวุทธ ศรีมาพงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๔๓

นายศราวุธ วิจารณ์
๐๔/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๔๔

นายศักดิระพี

์

พรหมติบ

๊

๓๐/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๔๕

นายศิรชัช แซ่เฒ่า
๐๕/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๔๖

นายศิราศักดิ

์

พงศ์ทวีรัฐ
๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๔๗

นายศิริเดช เลาลี

๑๘/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๔๘

นายศุภกิจ พัธนะปรีชากร
๑๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๔๙

นายศุภเศรษฐ์ วิชิต
๒๑/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๕๐
นายสงกรานต์ ใหม่หล้า

๑๔/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๕๑

นายสมจิต กาศพิบูลย์
๑๖/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๕๒

นายสมชาย โพธิศรี

์

๒๕/๐๔/๒๕๐๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๕๓

นายสมเดช แซ่หลี

่

๒๙/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๕๔

นายสมบัตร แซ่หลี

่

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๕๕

นายสมบูรณ์ สุกันธา
๑๙/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๕๖

นายสมบูรณ์ สุกันธา
๑๙/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๕๗

นายสมรักษ์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๕๘

นายสมศักดิ

์

ธนกรเมธา
๑๓/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๕๙

นายสมศักดิ

์

แสนบัวหลวง

๒๕/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๖๐
นายสมหมาย หนุนแปง

๐๖/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๖๑

นายสมาน สายบุญเรือง
๐๗/๐๕/๒๕๐๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๖๒

นายสรชัย มังกรชัยศิลป
๑๙/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๖๓

นายสรพงษ์ ธัญยวนิชพงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๖๔

นายสราวุฒิ ดอกไม้สวย
๑๘/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๒๖๕

นายสัญชัย เลายัง

้

๒๖/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๖๖

นายสันติ สิทธิโรจน์
๑๙/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๖๗

นายสาคร ใจวงค์
๐๔/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๖๘

นายสามารถ พงษ์ชัย
๒๒/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๖๙

นายสามารถ สงวนทรัพย์
๐๓/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๗๐
นายสายชล แก้วประไพ

๑๙/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๗๑

นายสาโรจน์ สวัสดี

๒๕/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๗๒

นายสำลี แก้วนิล
๒๒/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๗๓

นายสิงห์ทอง ภูวงค์ษา
๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๗๔

นายสิทธิชัย เลาหาง

๑๙/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๗๕

นายสิทธิโชค ห้วยชะนาง
๑๒/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๗๖

นายสิทธิพร ตรีวรรณ
๑๐/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๗๗

นายสิวโรจน์ สิรีไพลิน
๑๙/๐๘/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๗๘

นายสุทธินัน ประมาณ
๒๐/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๗๙

นายสุทัศน์ หน่อคำ
๐๘/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๘๐
นายสุทิน ฉุยฉาย

๐๔/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๘๑

นายสุประดิษฐ์ ทะวะลัย
๐๔/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๘๒

นายสุรชัย แซ่กาว
๑๕/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๘๓

นายสุรชัย กะคำ

๒๔/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๘๔

นายสุรชัย ใจแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๘๕

นายสุรชัย มาน้อย
๑๓/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๘๖

นายสุรชาติ อภิมุขเจริญ
๑๐/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๘๗

นายสุรศักดิ

์

สุขสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๘๘

นายสุรสิทธิ

์

กันทะมูล
๑๓/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๘๙

นายสุรินทร์ เมืองแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๐๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๙๐
นายสุริยน ทะนันชัย

๐๕/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๙๑

นายสุริยันต์ ฟนทอง
๒๕/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๙๒

นายเสถียรภาพ โชติกเสถียร
๐๖/๐๗/๒๕๐๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๙๓

นายโสภณัฐ แซ่ท้าว
๐๓/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๙๔

นายหนึง

่

คำพัน
๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๙๕

นายหลี แสนซุ้ง
๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๙๖

นายอดิเทพ สุกันศีล
๑๑/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๙๗

นายอดิเรก โฮ่งสิทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๙๘

นายอดิศร วิบูลยเสข
๒๑/๐๑/๒๕๐๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๒๙๙

นายอนุชันต์ สันขาว
๓๐/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๓๐๐
นายอนุพงษ์ เกษมทัสสิพงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๐๑
นายอนุรักษ์ นิลกำแหง

๒๐/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๐๒
นาย อภิชาติ. ธีระเดชทรงสิทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๐๓
นายอมรินทร์ เยเซ่

๒๐/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๐๔
นายอัฐวุฒิ วงค์ตะวัน

๐๒/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๐๕
นายอัตทวี จะบือ

๐๗/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๐๖
นายอัษฎาวุธ ทองคำ

๒๕/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๐๗
นายอาชัญ แซ่หมี

่

๐๑/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๐๘
นายอานนท์ วงเสน

๒๒/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๐๙
นายอานุภาพ ไชยวงค์

๒๘/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๑๐
นายอุดมสิทธิ

์

อินต๊ะเมา
๒๒/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๑๑

นายอุเทน ผ่องศรี
๒๓/๐๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๑๒

นายเอก กันแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๑๓

นายเอกชัย แสงจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๑๔

นายเอกชัย อินจม
๒๕/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๑๕

นายเอกลักษณ์ ศรีวิชัย
๒๐/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๑๖

นายเอกลักษณ์ ผดุงเทศ
๑๕/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๑๗

นายอเนก แก้ววงวาฬ
๐๖/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดแม่แตง  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายคุณากร ตนชืน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงณัฐญา เตจา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายปรีชา ลุงออ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงพัชรี มะณีวรรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงอังคณา จะหยี
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงอังคนา สินหมี

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายคมสัน ทองคำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายณัฐพล สุมระสิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายประวิช สินหมี

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงพลอย เลามา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ คำนวล
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงมาลัย จะค่ะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๓๐
เด็กชายวชิรวิทย์ บุญประจบ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายวารินทร์ จะหยี

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงแพนนิดา แสนนวล
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายใหม่ ชาวปาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายไพรวรรณ เสมจู
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงญาดารัตน์ มาลัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงนิด ลุงต๊ะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายนิธิภัทร เลิมสุ่ม
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงมยุรี เลาย้าง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๓๙

นายวิษณุ ตามิ
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๔๐
เด็กชายกิตตินันท์ กุลนะมา

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๔๑

นางสาวจ๋ามหอม ลุงสายใส
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ อุปโล
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ไทยใหญ่
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายบุญเย็น ลุงอุ๋ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงวิภาวี แสงยอด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายสอย ปูทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงส่วยหลู่ กุ่งนะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายซี ผะซอน
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงญาณินท์ ศิริ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๕๐
เด็กชายทุน ลุงนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายธนกร อุงแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงภัคจีรา จันทร์ทิพย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงยวงพร ลุงตา
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายวีรพงษ์ ตนชืน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงศิริขวัญ วันเพ็ญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายสยมภู กุลสินธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์แดง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายอนุชา ชัยพรมมินทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายอภิชาติ กาวารี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๖๐
เด็กชายอะเลผะ แซ่ลี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา หงษา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงปยฉัตร เกิดแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงทวีพร พลบุตร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองออน วัดหนองออน  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๖๔

เด็กชายกฤตนัย ชิโนเรสโยธิน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองออน วัดหนองออน  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญยวง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองออน วัดหนองออน  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ จอมแปง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองออน วัดหนองออน  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายปานวัฒน์ ศรีสุวรรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองออน วัดหนองออน  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงปุน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองออน วัดหนองออน  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ใจคำแปง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองออน วัดหนองออน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๓๗๐
เด็กชายหนุ่ม อ่องยอด

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองออน วัดหนองออน  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงเกวรินทร์ ไชยยา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองออน วัดหนองออน  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงแสงเงิน ลุงตี

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองออน วัดหนองออน  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๗๓

นางสาวกนกวรรณ ตืนถาวรกิจ

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๗๔

นางสาวกรรณิการ์ แก้วลืมไพร
๐๑/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๗๕

นางสาวจินตนา กุลทวีกานต์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๗๖

นางสาวดวงกมล ปูคา
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๗๗

นางสาวดวงดารา เรืองกิจจิตนา
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๗๘

นางสาวดารารัตน์ คงคาอำรุง

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๗๙

นางสาวนภัสวรรณ สัตย์เทียง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๘๐
นางสาวนิภา กังลา

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๘๑

นางสาวประทุมพร แซ่ย้าง
๐๗/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๘๒

นางสาวปนมนัส แซ่ย้าง
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๘๓

นางสาวภัทราภรณ์ ทูเดอะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๘๔

นางสาววิภาวดี เอ้ยน้อย
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๘๕

นางสาวศิรดา เกะดู
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๘๖

นางสาวศิริรัตน์ แซ่ย่าง
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๘๗

นางสาวสุภาพร ลุงต๊ะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๘๘

นางสาวโรสสริน จองแสง
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๘๙

นางสาวสพัตรา วนาลีนิมิตร
๖/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๙๐
นางสาวพัชรา แซ่เฒ่า

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงกุลธิดา คงมีสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงขวัญฤดี เตชะเลิศพนา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงชัว แซ่ล่อ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายปกรณ์ วรกิจพาณิชย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงภัทรรดา คิลาคิ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงรจนา หวันลุ้ม
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงรัตนา แซ่เฒ่า
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงรัลสมล แซ่ย่าง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงสุธิดา เซ่งจ่าว
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงเจราพร เซอบัวแล

๒๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงชนิตา ฤทธิเนติกุล

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขสกุลปญญา

๒๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงนิดานุช ดิดู

๐๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา กะนะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๔๐๕
เด็กหญิงพิชชานันท์ สวนเจริญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๐๖
เด็กหญิงอารียา แสนจ้าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา นุวอ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๐๘
นางสาวนิชานาถ ประยูรปรีชา

๒๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๐๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วัฒนเดช

๐๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๑๐
นางสาวพิสมัย เจริญสมาธิ

๒๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๑๑

นางสาวภัครมัย ใหม่พรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๑๒

นางสาววนิดา แซ่ย่าง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงอรัญฐิฌา ประชุมสิทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๑๔

นางสาวเนาวรัตน์ กวินยังยืน

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๑๕

นางสาวเพชรรัตน์ แสงท้าว
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงชาลินี ศรีหมอก
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงวิภวานี กุลสุพรรณรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงหัสยา พรหมรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายชุติมันต์ เถากิตติกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงฐิติมา ยิมประเสริฐ

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงณัชรณันท์ เม็งขาว
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงปวิชญา กันทวี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงภาวิณี ทับทิม
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงวิราภรณ์ เต็มรัศมี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงสร้อยฟา ทูลหล้า
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงเกสรา วงค์ชัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๒๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปนต๊ะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๒๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยังยืนกุล

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงญาณิศา อูปอินทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงบัวชมภู โทแสง

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ คล้ายโตนด
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงภูริชญา สมปาน
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงวิชุภัสณ์ ยานะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คุณหาร
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ มาเยอะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงสโรชา ลุงกอ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงหฤทชญา ปกเขียว
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายองศา ทานะกูล
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายอชิตพล คำมงคล
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงอรัญญา ผ่องเดช

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงอาริสา แสนนำพล

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายอุกฤษฎ์ โกศลสมบูรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงเทนิสา ทองคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา กาตาสาย
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๔๕

นางสาวพัดชา ทองอิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงภัคจิรา ลุงหมัน

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๔๗

นางสาวยอน ลุงคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๔๘

นางสาวอำพรรณ เลาว้าง
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๔๙

นางสาวอาภัสรา สุกาละ
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๕๐
นางสาวแหม่ม สุทธสา

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๕๑

นางสาวรัชดาพร สุริยา

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๕๒

นางสาวพวงเพชร อุปธรรม
๒๓/๓/๒๕๐๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๕๓

นายสมมิตร ทิพย์ฝน ๒/๑๐/๒๕๐๓ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๕๔

นายชลัช ศรีวิชัย
๑๐/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๕๕

นายสิโรเวฐณ์ อุไรพันธ์ ๘/๕/๒๕๒๙ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๕๖

นางสาวเพ็ญพักตร์ ไข่ทอง
๒๑/๘/๒๕๒๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๕๗

นางศศินันท์ อัครสิทธิโยธิน ๘/๓/๒๕๒๙ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๕๘

นางสาวลักคณา กันยา
๑๗/๙/๒๕๑๘

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๕๙

นายสมศักดิ

์

พวงลังกา ๒/๘/๒๕๓๔ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๖๐
นางสาวเพ็ญศรี วังเสรีพิพัฒน์ ๔/๑/๒๕๓๐ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๖๑

นายภานุวัฒน์ ขันติปญญา ๓/๓/๒๕๓๑ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๖๒

นายสมพร ผิวขาว
๒๐/๗/๒๕๑๑

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๖๓

นายกิติพงศ์ รักชัยจิรกุล ๔/๑๐/๒๕๐๐ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๖๔

นายศรศักดิ

์

จักรวรรณา ๘/๘/๒๕๐๗ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงจามจุรีย์ ลุงลู
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายชลิต เหล็กกา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงชุติมา สอนวงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงนิยุตา ปยะทวีเกียรติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงปยะฉัตร ธงซีก
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายภาคิไนย สิงห์เล็ก

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงรมิดา แซ่ย่าง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายรวิภาส ทองธรรมชาติ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงสุนีรัตน์ ร่มพนาธรรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ณ ถลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายนพดล พันธ์ลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงนภิสา สุขสกุลปญญา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายพงศกร มณีวรรณ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงรัตติกาล คำกลม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายรินทร์ชนะ รูปแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๘๐
เด็กชายวสันต์ แซ่ยะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงเกณิกา พุทธิมา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เจษฎาวาณิชย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายโกเมศ ดวงทิพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายณัฐพล กาญจนพิมาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ สายตรง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงธันยพร เหล็กกา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๘๗
เด็กหญิงวรรณศิริพร แซ่มัว

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายวัชรเกียรติ ตาแปง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายอิสราพงษ์ โถนาค
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงญานิน ธัชชัยนันท์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สมต๊ะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงธนพร สีลิ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงธีรดา จุลญาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงพิไลวรรณ เสาร์ผัด
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงอัชฌา ติยะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายอาคม อุ่นบ้าน
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดวงบาล
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายไชยวัฒน์ ชัยนันท์รุ่งเรือง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงไอนำ เกียรติไพรสัณฑ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๐๐
นางอรทัย พิบูลย์ ๔/๐๗/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงอัยรดา กระจ่างโชคแก่น

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงไพลิน ลุงปน

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๐๓
เด็กชายกมลพันธ์ ถนอมรุ่งเรือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๐๔
เด็กชายสิทธิเดช บัวเสน

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงแอน ลุงยอด

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงพิม แสงคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๐๗
นางสาวมุก ตุงแง่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงศิลปศุภา สีหมอก

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายกล้าหาร นายปาน

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงกัลยา เลิศชัยสหกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงชลิดา จอมแพง
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงนิศมา อาศิระชนนิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงสุภาพร ขันวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงกชกร เตชะธนวินท์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายสุรดิษฐ์ แซ่โซ้ง
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๑๖

นางสาวบัณฑิตา ยานะคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๑๗

นางสาวชมพูนุท พรฤทธิคุณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายธันวา อาหว่า

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงนำผึง

้

ลุงอ่อง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๒๐
เด็กชายวิจักษณ์ บุญทรง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงสุชานันท์ บริบูรณ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงจรวยพร ลุงจาย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงนันทนา ลุงคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๒๔

นางสาวบัวขาว มีตา
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงวาณี จันทร์สุนทร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายเจษฎา สมวงศ์วาลย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงแก้ว ลุงเสาร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงฟาใส โหย่วดิง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงกราณ์ ลุงเฮิง
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๓๐
นางสาวนำฝน ใจดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายเจมส์ อธิมาตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายชัยภูมิ ลำพูน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๓๓ เด็กหญิง ด.ญ.ขวัญจิรา
สะลวงนอก ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๓๔
เด็กหญิง ด.ญ.ดุจดาว

สะลวงนอก
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายจีรานันต์ ยังชีพสุจริต
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายจ่อ ลุงต๊ะ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงณภัทร ลุงกอ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายณรงค์ ลอเฒ่า
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายนครินทร์ จันต่า

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงสุบิน แซ่ซ้ง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายโกวิท ถาวรวิจิตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายศุภกร แซ่วะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายหลาว ลุงหลู่
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงอุษา ลุงรู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงอู ลุงต้า
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงส่วย ลุงหลู่ ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงแสงยุ้ม ลุงหมาด ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายประสิทธิ

์

เลาหาง
๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงแสงมล นายกู่
๒๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๕๐
เด็กหญิงนฤมล วิวัฒน์วิทยา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงชนม์นิภา ปญญากาศ
๒๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ถะเกิงผล ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ คำแหลง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงกชพร บัวรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงจารุณี จะลอ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงบัวคำ ออ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายไมยสิทธิ

์

วิสุทธิคงกมล

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๕๘

นางสาวมัชฌิมา วชิระโพธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุดรเดชกุลวงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๖๐
เด็กชายสมศักดิ

์

ละปาน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงสุวพัชร ลุงนะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงทิพวรรณ์ มาเยอะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายหละมิ หละหมุ่ย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายธนกร คำเขียว
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๖๕

นางสาวเยาวลักษณ์ เตชะเลิศพนา
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๖๖

นางสาวแก้ว ลุงกู่
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงกนกกร กล้าหาญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายกรวิชญ์ สะปนนา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๖๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุทธิหิรัญกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๗๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุรินทร์ต๊ะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายกิตติธัช ลือชา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๗๒
เด็กหญิงกิงกาญจนา

่

จิตร์มัน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายคนึงพฤทธ์ ขัดสงคราม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงจิณณพัต ผูกทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์สอน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงจิราภา ตุละเสน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงจีรพรรณ์ คำบุ่ง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

ชำนิกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายฉัตรพัฒน์ บัวปน
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงชนิษฐา ยาวิชัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายชานน ธงเทียน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายฐานิศวร์ เหมจรัสพงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงฐิตารีย์ ออมสิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงณัฏฐ์ชิดา วรลักษณ์กิจ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีวิชัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายณัฐนันท์ พรหมฤทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีมูลคำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงณิชาปวีณ์ วงศ์สวย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายธนินทัพพ์ เหนือศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงธันยชนก หอมอบ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุทธิหิรัญกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายนครบาล สีแดง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายนภัสสรณ์ จันทร์สว่าง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงนมิดา กาพตุ้ม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงนฤมล ใจแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายนวพล ศรีบุญเรือง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงนันทนันท์ อมรเลิศศักดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงประภาวดี มูลมอญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๕๙๙
เด็กหญิงปรางค์ฤทัย ม่วงเขียว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงปยะฉัตร คำมูล

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๐๑
เด็กชายพศิน พวงมะลิ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ รัตพันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงพัชราภา อามะลิ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงพัชริกา วงศ์ตาล

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงพิชชาภา ชามัง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายพีระพงศ์ แซ่เกา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๐๗
เด็กชายภคิน อินทะญาติ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงภัณฑิรา ตันกูล

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงมุทิตา จีสละ

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๑๐
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีบุญเรือง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงรัตติกาล สมมะโน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายวรรัก ชัยรักษ์วารี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายวาริพินทุ อุทวีสาร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงวิชญาดา กันธิรา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายวิรุฬห์พรรดิ

์

เหมราช
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายศรัณรัตน์ ปงไฝ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงศศิวิมล ไชยประภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายสกล อุดแคว
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายสรรเพชญ พ่วงญาติ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๒๐
เด็กชายสุประวีณ์ จันทรสุข

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงอรอนงค์ คำชุ่มใจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายอิทธิธนกิต เรือนตา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายไทยเงิน ปนตา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายนนท์ ใจมาทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงหอมนวล คำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงอาริย์ญา คำวงค์ศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงแสงเดือน ลุงออ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงปาณิษา คำปน
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายภูวเรศ แสงอ่อง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงอธิติยา สารโกศล

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สว่างวร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปญญาดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายจินดา ลุงเมิง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายพลวัต แก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ เขือนเพชร

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจปา
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงดาวรักษ์ ทาใจ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายทศพร ตาทูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงนฤดี ลุงทอน
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๔๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ ยอดเรือน

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายมานะ อนันตชัยเดชา
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงวิภาวดี วงษ์แปง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายวีรภัทร เตจา
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงศิรินทิพย์ สีทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์แก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายไม้ นายละ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงณุตตรา มาเยอะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงณัดธิดา บุดดา
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๔๙

นางสาวภาวินี แซ่ม้า
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๖ / ๑๒๘

้
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่
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๖๕๐
เด็กหญิงลดาวัลย์ พิทักษ์ไพร

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๕๑

นางสาวศรีวรรณ เชือชาติ

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๕๒

นางสาวกัลยา พนานิมิต
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๕๓

นางสาวฐิติมา ชุ่มใจ๋
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๕๔

นายณัฐพงศ์ ปนทะวงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๕๕

นายตะวัน จันทร์ต๊ะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๕๖

นางสาวธีราพรรณ หลวงผัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๕๗

นางสาวพิมพ์อัปสร สุขศรีราษฎร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๕๘

นางสาววิมล นฤมาณกันทร
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๕๙

นายวีระเดช สีแสง
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๖๐
นางสาวศศิวิมล เมืองใจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๖๑

นายสังข์เวียน เตจา
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๖๒

นางสาวสุกัญญา ชัยยศยิง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๖๓

นางสาวสุทินา แซ่ลี
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๖๔
เด็กหญิงแพรวพรรณ พุทธวงค์

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๖๕

นายจักรกฤษณ์ สมปน
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๖๖

นางสาวณัฎฐณิชา แก่นพรมมา
๑๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๖๗

นางสาวนารีรัตน์ แซ่ม้า
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๖๘

นางสาวปวีณา จันทร์แก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๖๙

นางสาวพิมผกา ปนแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๗๐
นางสาวมยุรี มรุพงศ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๗๑

นางสาวสุภารักษ์ แซ่วะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๗๒

นางสาวอังคณา แซ่เฮ้อ
๑๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๗๓

นางสาวไพลิน พรหมยาโน

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงกัลยกร ยศเดช
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงฤทัย
ปญญาเจริญรัตนะ ๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๗๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงศ์สาม

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กชายทิพกร เมืองเมา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงพร ลุงติ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงราตรี ร่มพนาธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงสิทธินันท์ คำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงชลิตา กันทะวงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าปาฝาง วัดรังษีสุทธาราม  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ไฝคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าปาฝาง วัดรังษีสุทธาราม  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงยิง กู่งนะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าปาฝาง วัดรังษีสุทธาราม  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายรฌานนท์ คำมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าปาฝาง วัดรังษีสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงรสริน แสนแปง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าปาฝาง วัดรังษีสุทธาราม  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงลลิดา บุญวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าปาฝาง วัดรังษีสุทธาราม  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงฐิติมา สุทธเวช
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงรสิกา รันบุตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายพชรพล เหตุพิทักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๙๐
เด็กชายพิชัยภูษิต ใหม่บู้

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายพิษณุพล แซ่ล้อ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงภัทราภร คีรีไพรภักดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงมิตรสินี ประจักษ์ศักดิศรี

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงสายชล ธรรมประทีปชัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงสิรีธร ไชยยาปน
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงสุพัตรา เฒ่าตระกูล
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงอรณิชา ปจฉิมทัศนาการ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงอัมพิกา ตลาดแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๖๙๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ออนเขียว

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายกรวิชญ์ มณฑาไพร

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๐๑
เด็กหญิงญาณี แสงเท้า

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๐๒
เด็กหญิงฐปนี ตาแอะชู

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๐๓
เด็กหญิงทักษพร หงษ์วีนะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๐๔
เด็กชายธนกฤต สิทธิคงเด่น

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงนภาพร กฎบัญญัติ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๐๖
เด็กชายพนม เลาซ้ง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงรพีพรรณ จันทรามูล

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๐๘
เด็กหญิงวรรณภา นุลาย

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงวรวรรณ ปญญาแผ่ผล

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงอารีวรรณ ฉลักกนก

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงกาญจนา ชัยพรธัญญา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา จ่อวาลู
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายธนโชติ ศรีดอยดิน
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงนงเยาว์ มะแหล่หน่อแฮะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายนิติเชษฐ์ กุดูปอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงบุญดี ชัยพรธัญญา
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงปสุดา ตะลุ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงพิมพร ดุจทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายศักดิสกล

์

ศิริปนตา
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๘ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๗๒๐
เด็กชายศุภนาวุฒิ เต็มประดา

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายอนุศิษฏ์ ดินุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๒๒

นางสาวนฤดี แสงอารีชน

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๒๓

นางสาวชวัลนุช วงศ์วัฒนะรุจี
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๒๔

นางสาวณุภา นทีไพรพนา
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๒๕

นางสาวยลรดี คนัมพรศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๒๖

นายศรายุธ คือแมะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๒๗

นางสาวกันยารัตน์ ละสู่บือ
๑๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๒๘

นางสาวปยะนุช ฟาเกษมศานต์
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๒๙

นายเฉลิมชัย ละสู่บือ
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๓๐
นายเฉลิมพล ละสู่บือ

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงยุพา คะติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงจ่าม เจ้าเมือง
๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงอาทิตยา คำนวณ ๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงศิริประภา ปกษา ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงฤทัยกานต์ ลุงคำ
๒๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงอรอนงค์ วงค์จันทร์
๑๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงกิติยารัตน์ บุญสูง
๑๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงฮานาเดียร์ ฮาเล็ม
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๓๙

นางสาวพัทธมนท์ ปูแหลง
๑๑/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงส้ม ลุงต๋า ๗/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงบุญธิชา อยู่เอียง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงนารี ลุงอิ
๑๔/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงสกาวเดือน วงค์ชัยเจริญ
๑๓/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๔๔

นายวสันต์ หน่อคำ
๒๗/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๔๕

นางสาวชืนกมล

่

ยอดคำ
๑๕/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๔๖

นางสาวณัฐการณ์ แซ่ลิว

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๔๗

นางสาววาริกา แดนช่างคำ
๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๔๘

นายณัฐดนัย คำหลวง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๔๙

นายสังวาล ตุ้ยศรี
๓๐/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๕๐
นางสาวภัทรวรินทร์ พงค์แดง

๒๓/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๕๑

นางสาวนฤมล ปนติบุ่ง
๒๒/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๕๒

นางสาวพณิดา ยาใจ
๒๘/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๕๓

นายธีรเดช สุวรรณ
๑๕/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๕๔

นางสาวหมวย ลุงติ ๗/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๙ / ๑๒๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๗๕๕

นางสาวอภิญญา สาระจันทร์
๑๔/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๕๖

นางสาวพัณณิตา บุญทา
๑๑/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๕๗

นางสาวโสภา แซดูกู่
๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๕๘

นางสาวรวิวรรณ เซียมราย ๒/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๕๙

นางสาวสุวิพร นายคำ
๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๖๐
นางสาวมะลิสา แซ่ลี

้

๖/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๖๑

นางสาวชิดชนก ศรีหน่อ
๑๕/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๖๒

นางสาวนิตยา ลุงมู
๑๔/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๖๓

นางสาวจิรภิญญา ศรีบุญเรือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๖๔

นางสาวกมลพรรณ ปวงรัตน์ ๕/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๖๕

นายณัฐวุฒิ กิติโกศล
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๖๖

นางสาวณัฐพร ก๋องใจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๖๗

นางสาวดวงตา แซ่หมู่

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๖๘

นางสาวอภิชญา บุษดี
๒๘/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายธรนันท์ คำแหลง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงธัญจิรา แสนคำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงพัชรา จองโหย่
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ ทอมุ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงศิรประภา ใหม่ดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายสมโจ ลายใส
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายกมล ลุงครอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายกฤษกร ภูเขียว
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๗๗

นายกอหลิง

่

ลุงทุน
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงจันทนา วันต๊ะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงญาณภา สุภาพรม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงต่าย คำจอน

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงนงคราญ ลุงจ่าน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงบุญมี ลุงหลู่
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายปฏิพันธ์ เลขนอก
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายประธาน คชเนตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงพรญาณี ชืนน้อย

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ จะนะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงยุพิน ใจหนุ่ม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงวรฤทัย เหงจาย
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา จองคำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๐ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๗๙๐
เด็กชายสุรดิษ แสงปน

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายส่วย ลุงออ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงอัมพร จองจาย
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงอาซามะ หลีเจียะ

่ ๊

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงเนตรนภา จองอ่อง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงจอเหย่น จองดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายปาง ลุงก๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงพวยจ๋าม จอใส
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงวารุณี ทาดวงแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๕๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายหลาวแสง นายมอญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงหล้าเซ นายมอน

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๐๑
เด็กหญิงออมคำ ลุงทอน

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๐๒
เด็กหญิงแสงยิง ลุงจ่าม

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๐๓
นางสาวสายฝน ใจปวง

๒๕/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ โสภามา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงณิชารีย์ ปูใบ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงธนัชพร แจ้งพร้อม

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงธิติญาพร เมธา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ ทะนันแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๐๙
เด็กหญิงนำหนึง

่

ดอยกิง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๑๐
เด็กชายภากร เลายีปา

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๑๑

เด็กหญิงมิตรติพร พะอ่อง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายรัชพล อัมพุธ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงว่านฟา ไชยเดช
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายเอกพันธ์ หนันต่า

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงธีรกานต์ หน่อยโพ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงเนตรนภิส วนาพาณิชย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายกล้า ก้อนแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงมานิตา คำเจ้น
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงวารุณี หว่าหลิง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๒๐
เด็กหญิงวาสนา จ่าแปง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายวิชยา เลาโค
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พนาสิทธิกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงเปาหอม ยอดใหม่
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงเอแซน ปุงยะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงณัฐริกา มุกดานัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงพศิกา ประดาทรัพย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงสุปรียา มาลัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายทีปกร บุญวงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงอทิตยา มุกดานันท์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๓๐
เด็กชายปชาบดี พึงแรง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายกิตติคุณ บุญมาลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายภูวนาท วงษาแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายอรินทร ทองล้อม
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายเชิงปรัชญา มาลัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงคำจืน

่

ลุงกู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงลลนา อินตานิ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงอภิสรา แก้วติบ

๊

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงเจนจิรา มาลาทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ โนหลักหมืน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๔๐
เด็กชายปน แสงคำ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายสิทธิโชค คำปน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายอนุพงษ์ ประเสริฐนิเวศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสนใส
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๔๔

เด็กชายณัฐดนัย กุลนาทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ ริก่อ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงมัลลิกา ชมติยะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๔๗
เด็กหญิงแพรวพรรณ จองจาย

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงธวัลหทัย ศรีเอืองดอย

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงวารี ประชุมวิวัฒน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ประชุมสิทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงญาณี ไชยวุฒิ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงนาราภัทร ประกายอดิเรก
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงพรทิกา ประชุมวิวัฒน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงวิลักษณ์ ชัยปราณีสุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ กีแมะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงนารีนาถ กันธิยะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายภูวนนท์ คำภีระ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงรุจิรา สมาธิ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงขนิษฐา สุปณะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๘๖๐
เด็กหญิงจุไรรัตน์ จันทร์ไชยชะนะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายชินพัฒน์ รักไทย
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงนริศา กันทะแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงปยาภรณ์ ไชยบุญเรือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ จาเรือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายวีรภาพ ดีใจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงสิริภรณ์ บุญอินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงกฤติยา ตรีประดับดาว
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายฐิษฎา พนาคีรีสมบูรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทาเปะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๗๐
เด็กชายรัชพร หม่อซอ

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงศรีลานนา พะลึ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงชลธิชา แอะพอ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงปารีณา คาติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ซ่านุ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงธัญรดา หม่อซอ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๗๖

นางสาวมัจฉา แซ่ย่าง
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายกิติสรรค์ อมรไพร
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โต๋ วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายกุลภพ โคโดะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โต๋ วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายปฏิพล อ่อข่า
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โต๋ วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงกานติมน สุขเงิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่โต๋ วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงกานต์ชนา สุขเงิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่โต๋ วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงวรัญญา เลาว้าง
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่โต๋ วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงนวกมล ไชยมูล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงวรินทร์พร หงสกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๘๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ พุทธโส

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๕๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายกฤตภัค เตอแอ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายกฤษกร บัวหลวง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงจิระนันท์ ใจบุญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงณัฐนิชา สุนันท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายธดากรณ์ เชือโต่ง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๙๑
เด็กหญิงปราณปรียา สานุวิตร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายพงศกร ธรรมมัง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายพงศกร แดงสุภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงรวิภา สานุวิตร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงวรันยา สีทา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงอภิชยา ชัยเทพ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายภูริวัฒน์ ปรีดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายยุทธพิชัย อานัน
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๕๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสนสมบัติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงชลลดา สุทัศน์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงศิตาพร โปธา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๐๒
เด็กชายมนตรี ทองวัน

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๐๓
เด็กชายนัฐธพล กิริเรือง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายปวรุตม์ สิงห์ทอน

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๐๕
เด็กหญิงมติกานต์ กมลพลาธิป

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๐๖
เด็กหญิงวรัทยา ปนใจ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๐๗
เด็กหญิงคำอิง

่

ทองคำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงพิมพ์มาดา โกฎฉกรรจ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๐๙
เด็กชายภูริ แก้วกิตติ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๑๐
เด็กหญิงณิชกานต์ จินาเคียน

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายทวีวัฒน์ จันทะกี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๑๒

เด็กชายธนายุต วงค์จันเสือ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายนนทกร เกติมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงนพบุรีรัตน์ ดีด้วยชาติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายนภดล กาวินนะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงนัทพัฒน์ ปุนนะมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีบุญลือ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงผกาพรรณ สีเงิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ใจ ลุงหริง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๒๐
เด็กชายพีระเชษฐ์ อุปยาโน

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงภัทรา แซ่เล่า
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายภูวัส มีฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายภูวเดช หอมหวล
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงมัลลิกา ภาโนมัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายยุทธนา แก้วตา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายวรพันธุ์ กิตติพงศ์เดช
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงวรรณวลี เครือคำมะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงวิภาวี ไชยานะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงวิรากานต์ ยะมะโน
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๙๓๐
เด็กหญิงศิรดา เครือแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายศิริวัฒน์ ลุงกอหลิง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายศุภฤกษ์ อุทาปา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายศุภเมธ จันทรานนท์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายสายวัน ลุงหย่าจิง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายอนันตชัย แสงประสิทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายอนุรัชช์ หมันเหมียง

่ ้

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายอภิรัชช์ หมันเหมียง

่ ้

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงอรณิชา มุกดานัน
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงอริสา โกสละ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงขวัญ โบ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายจรัล ประทุม
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายชัชวาล ถาวรวิจิตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงชุติภา เลาเทาะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ตุ้ยจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงตาวัน ขัตตะละ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายทรงเกียรติ สุทธกานน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายธนวัตน์ สวันสุ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายนพดล ศรีชัยกูล
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายนฤวิทย์ หวังดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงนลพรรณ มังมูล

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายประวิทย์ โปธา
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงพนามาศ เลิศจิตร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงพราวนภา คำทิพย์โพธิทอง

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยจินดา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงพิจิตรา โสภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายภูวเนตร พรมทา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงรัตติกาล ดูใจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วิชัยโน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายวรวิทย์ ปนใจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงวัชรากร ภูตะเวช

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงศิรินทรา หวันน้อย
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงหล้า ลุงละ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายหล้าทู จาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายอานนท์ ยะมะโน
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๕ / ๑๒๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงอาลิษา ทาราช
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๖๖

นายอ่อง ลุงกอ
๐๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายแหลง ลุงซอน
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ โปธา
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา ปญญา
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ปรีชาเลิศวิไล

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๗๑

นางสาวสุรีรัตน์ จิรวัฒน์ดำรง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๗๒

นายพัฒนพงษ์ มูลออน
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๗๓

นางสาวหฤทัย ศักดิโสภาสกุล

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๗๔

นางสาวอรุณี ปญยะมา
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงอัชรีย์ ณรงค์ศักดิสิทธิ

์ ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงอาศิรา สารศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๗๗

นางสาวเกรียงวรา แซ่เล่า
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๗๘

นางสาวเขมชิรา เฮงสกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๗๙

นายธนพล สุระวงศ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๘๐
นายภาคภูมิ ปงเมือง

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๘๑

นางสาวสุธีรา มูลสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงกรกมล คำอ้วน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงภัทรธิชา แซ่เล้า
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงรัชนกพร วงศ์เขียว
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงอาจรีย์ การะเกตุ ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมูแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงพิมพ์ หลำทราย
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงแววดาว แก้วฟู
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงอรอนงค์ พวงแสง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๙๐
เด็กชายชานุวัฒน์ ทิพย์ปูรณฉัตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๙๑

เด็กชายธนาวุฒิ อิยะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงศศิพร โพธิแก้ว

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ปาตึง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายณัฐดนัย ใจธิตา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ปาตึง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงปลายฟา ศิริศิลป
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ปาตึง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงดาวคำ ลายเชียว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ปาตึง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายกันตพัฒน์ วัฒนะพยา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ปาตึง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ปยะจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายจักรกฤษ สมภารจันทร์ ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงปยธิดา สามุติรัมย์
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๖ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงพรรณิภา โสภาใจ

๑๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงวิมพ์วิภา เกษมราษฎร์

๓๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายวีระชัย เม็งทอง

๑๔/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงสุภิตา ช่างเย็บ

๑๑/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายอนุรักษ์ มิงมา

่

๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายณัฐกานต์ วรรณก้อน ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงบุญ นายปาง

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายชานนท์ ทองชา

๒๖/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทาเหล็ก

๒๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายอภิรักษ์ แก้วนำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงดาวเรือง ลุงอ่อง

๑๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๑๑
เด็กหญิงพรวไล ยงฤทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๑๒
เด็กหญิงรุ่งทิวา ขันตี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงจิตราภรณ์ ไชยเลิศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ สุวรรณ

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๑๕
เด็กชายเรืองชัย ย่างอนันต์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๑๖
เด็กหญิงอติมา แก้วนาง

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ สุริยะปอ

๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๑๘
เด็กชายญาณวิทย์ มุงเมฆ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๑๙
เด็กหญิงฐิติมา คำปอก

๒๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงณัฐชยา ภักดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๒๑
เด็กหญิงปรายฟา ปาลี

๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงพรรณราย โพธิเสาร์

๑๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๒๓
เด็กชายรัตนะ ไชยวัง

๓๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๒๔
เด็กหญิงนฤมล มหาวัน

๒๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงแพรวา บุญส่ง

๑๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๒๖
เด็กหญิงก่อคำ ลุงหล้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๒๗
เด็กหญิงดาวเงิน ลุงคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๒๘
เด็กชายตะวัน ยอดเงิน

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๒๙
เด็กชายธันวา จักรคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงปภาวดี นามแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๓๑
เด็กหญิงยุวดี ลุงปุก

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๓๒
เด็กหญิงวาสนา แดงมูล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๓๓
เด็กหญิงสิริเนตร มะโนคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๓๔
เด็กชายอนุพงศ์ อุ่ยแม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๗ / ๑๒๘
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ชม ๓๕๕๙/๓๐๓๕
เด็กหญิงอรทัย นันตา

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๓๖
เด็กหญิงกนกวรรณ โกมลเมนะ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๓๗
เด็กหญิงกุลธิดา รินทะกะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๓๘
เด็กชายก้องภพ หวุ่ยซือกู่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๓๙
เด็กชายชนารัตน์ พรหมเทศ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงชาลิสา ชัยวงค์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๔๑
เด็กหญิงต่าย วงศ์ศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๔๒
เด็กหญิงธีรานันทน์ ใจจา

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๔๓
เด็กหญิงภูริชญา ชัยศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๔๔
เด็กหญิงวลี ลุงซู

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๔๕
เด็กหญิงวาสนา ต่อจากปน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๔๖
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ร้อยทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๔๗
เด็กชายศุภกร อินก้อนวงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๔๘
เด็กหญิงแพรพิไล ทองแดง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๔๙
เด็กชายนนธกร ใจคำปน

๑๐/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงจิราพร บุญสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงตรีรัตน์

ตังปริญญาวัฒนา

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๕๒
เด็กหญิงรุ่งนภา รุ่งนวล

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๕๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ หวานมีรส

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๕๔
เด็กหญิงสิริยากร ขันเขียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๕๕
เด็กหญิงกุลดา ด่านกลาง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๕๖
เด็กหญิงตาวัน ลุงคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๕๗
เด็กชายกิตติพัฒน์ ปนทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๕๘
เด็กหญิงศุภมาศ ช่างสาร

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๕๙
เด็กชายจิรโชติ แจ่มคีรีรัตน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๖๐
นางสาวเม ลุงวิ ๔/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๖๑
นายกำพล ลุงติยะ

๑๐/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๖๒
เด็กชายวัชรพล ศรีทา

๒๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๖๓
เด็กหญิงส่วยจ่า ลุงตี

้

๑๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๖๔
เด็กหญิงเอง ลุงต๊ะ

๑๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๖๕
เด็กชายนิธิพงศ์ คงรักษ์

๑๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๖๖
เด็กชายวันชัย แช่ย่าง

๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๖๗
เด็กชายวายุ บุญตันจีน

๒๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงกนกพร ปุน ๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๖๙
เด็กหญิงธิดา เสือน่วม

๒๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๘ / ๑๒๘
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ชม ๓๕๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงหลาว ปูแหลง ๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๗๑
เด็กชายการัณยภาส มณีวรรณ ๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๗๒
เด็กชายเจษรินทร์ ใจมาตุ่น

๑๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๗๓
เด็กชายณัฐพล ลุงจิง

่

๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๗๔
เด็กชายปถย์ กองเงิน ๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๗๕
เด็กชายภูพาน อินสองใจ

๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๗๖
เด็กชายระมิน ลุงทร ๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๗๗
เด็กชายสิทธิกร เทพา

๒๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๗๘
เด็กชายอาทิตย์ ลุงนะ ๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงคนึงนิจ สามต๋า

๑๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงเครือทิพย์ ลุงทุน ๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๘๑
เด็กหญิงณัฏฐธิดา สุนันตา

๑๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงณัฐชา เปยงใจ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชูประยูร

๒๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงทิพย์ ลิน ๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ นรากร

๒๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงเบญญาภา ฤทธิธนมงคล

๑๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงปพิชญา พรหมมา ๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๘๘
เด็กหญิงพนมจิตร ด้วงลอย

๒๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๘๙
เด็กหญิงพรทิพย์ นันตา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงพลอยพรรณ ตะสิงห์

๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๙๑
เด็กหญิงรดา นกแล ๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงรวินท์นิภา คำน้อย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๙๓
เด็กหญิงสายใจ ทวย

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๙๔
เด็กหญิงสุชาดา บุญเรือง

๒๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๙๕
เด็กหญิงหญิง ลุงน้อย ๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๙๖
เด็กหญิงออมสิน โลนัน

๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๙๗
เด็กหญิงอาทิตยา คำหน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๙๘
เด็กชายจตุพร ปุน ๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๐๙๙
เด็กชายต้นตระการ กองแก้ว ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายพีรภาส อย่างนะ

๑๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๐๑
เด็กหญิงชมพู่ ฟองเกตุ

๒๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๐๒
เด็กหญิงฐิติญา นาคพันธ์

๑๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงวาสนา ลายเฮือง

๑๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ สุดใจ

๒๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๙ / ๑๒๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๑๐๕
เด็กหญิงอินทิรา รัตนาวงศ์สุข

๒๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๐๖
เด็กชายพงศ์กรณ์ วิทยาวงค์กุล

๒๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงธารชนก เสนาลา

๒๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๐๘
เด็กหญิงปานชฎา สาใจ

๑๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๐๙
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ จับใจ

๒๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงภูษิตา อาจธานี ๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๑๑

เด็กหญิงมณีการณ์ วนาพงศากุล
๑๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายธนากร อุประจันตา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงภัณฑิลา จรรยาสุภาพ ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายกนกพิชญ์ อินต๊ะมูล
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายกฤษณพล ใจจา
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายจักรี อาดแก้ว ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๑๗

เด็กชายจิรวัฒน์ เสียวภูเขียว

้

๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายจิราพัทธ์ โพธ์ศรี
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายเจษฎา ภาวะดี ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๒๐
เด็กชายชวัลวิทย์ รัตนพันธุ์ศักดิ

์

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายณัฐชนน มณีรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายตันติกร กันนา
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายไตรเทพ แก้วเรือน
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๒๔
เด็กชายเทพศักดิสิทธิ

์ ์

แพ่งสุภา
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายธงรบ เตปน
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๒๖

เด็กชายธนกฤต พันธรักษ์
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายธีรพันธ์ อินตายวง
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายธีรภัทร ยะอูป
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายธีรภัทร เงินถา
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๓๐
เด็กชายนครินทร์ วุฒิเปก ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายนพพร สุภา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายนลธวัช ปณโณ
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายนวพล ปนใจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายปฏิณญา อินถาอ้าย ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๓๕

เด็กชายปญญากร โนหล้า
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายปารเมศ สิทธิมูล
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๓๗

เด็กชายพีระพงษ์ ภาคาบุตร
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายยศนันทน์ กันทาทิพย์ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายระพีพัฒน์ กันตีมูล
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๐ / ๑๒๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๑๔๐
เด็กชายรัฐภูมิ รัญจวรรณะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๔๑

เด็กชายศิวกร มาตรสว่าง ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๔๒

เด็กชายศิวโรจน์ ขันสุรินทร์
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายศุภวิชญ์ ชัยสาร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายสรวิชญ์ อุทัศ
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายสุภมิตร อินต๊ะ
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายสุวรรณภูมิ พลหาญ
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เทพซาว
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงกนกพร เงาศรี
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ยิงรักชัย

่

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงกรกนก มูลก้อนแก้ว ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงกันติชา เพชรชู
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ อรุณรัมย์
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ รอดแก้ว
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงขวัญศิริ มหาวรรณ ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๕๕ เด็กหญิงจรรยาลักษณ์
ประจำชอบ ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงจารุพิชยา หนูไพร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญกำ
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงจิราภา อัปสรพรเทวา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๕๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงศ์ม่าน

๓๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงชนกฤทัย ไชยเทพ

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงชนันธิดา กลินใหญ่

่

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงชมพูนุท จายแค่น
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงชลธิชา พลพวก
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงชลธิชา คำภักดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงชลมาศ ชมภูปอ
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงชัชชนก เพ็ญพรหม ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงชุติรัตน์ ทองมาก
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงชุติสรา ทองมาก
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงฐิตาพร เรืองงาม
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ วงค์ตาคำ

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร คำศรี
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงณัฎฐนิช คำบุ่ง ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีประเสริฐ
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงณัฐชา ใจมุข
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๑ / ๑๒๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงณัฐชา ปาลี
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงณัฐฐา ติณตกานนท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงณิชารีย์ ว่องกมลชัย
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงดลพร รัตนศรทอง
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงทิพย์ธารา สิงห์สุวรรณ์ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๘๐
เด็กหญิงธนพร ตาลศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงธนาพร ทาแดง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงนงนภัส สารปมปา ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงนญาดา อูปคำ
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงนิชดา หินธง ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงนิโรบล ศรียาบ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงปรารถนา จันทร์เขียว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๘๗ เด็กหญิงปริมชยาภรณ์
ธนวัตไชยศรี

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๘๘
เด็กหญิงปรีณาพรรณ ขันแก้ว ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงปูชิกา อะโน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๙๐
เด็กหญิงผกามาศ ตันแสนปอ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงพรวนัช โปธิดำ
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงพลอยชมพู แก้วด้วง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงพัชราภา กันต๊ะดา ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงพิชามญช์ ดวงมณี
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงพิมพกานต์ ปาลี
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงพิมพ์พิไล บุญธรรม
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงพุทธรัตน์ ไชยนวล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงแพรพิไล สุขอูป

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงแพรวา อุดปอ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงภัคจิรา ธรรมชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงภัรทสุดา จันตา ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๐๒
เด็กหญิงภัสรา ปาลี ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงมลฑกานต์ ตันแก้ว

๋

๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๐๔
เด็กหญิงมัลณิกา ปญโญสุข ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๐๕
เด็กหญิงรวิสรา กองโกย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๐๖
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ บุญมาคำ

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงวณิชญา ทำสอาด

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๐๘
เด็กหญิงวรรณภา ภักดี

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงวรัชยา ธรรมพุธ

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๒ / ๑๒๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๒๑๐
เด็กหญิงวรัทยา ธรรมพุธ

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงวริยา สุขเสาร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงวิรัญญา จังเกตุทอง
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงศิดารัตมิ

์

ภูพรมมาราช
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงศิรินภา มูลฟอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงสุชาวดี สิทธิสาร ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศรีวิชัย
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงอรจิรา ปณฑรนนทะกะ ๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงสุภัทรา ญวณพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงสุวิชญา ทานำ
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงอัจฉริยา ใจคำมูล

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงอิสริยา หวานฉำ
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายกรกช ไชยาวงศ์ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำมา ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายประธาน สิทธิพานิช ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๒๕

เด็กชายพชกร บุญหล้ายิง

่

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายพชร คามเพ็ชร
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายรัชชานนท์ เขือนแก้ว

่

๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายวงศ์ระพี ปญญาพรม
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงกลรัตน์ สังข์คำ
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๓๐
เด็กหญิงกิตติมา คำเหม้า ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงจิญชยา เครือจันทร์ ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงจิลมิกา อินต๊ะแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๓๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปุระเสาร์

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงฉัตรกมล เชียงคำ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงดวงกมล เผ่ามณี
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงธันย์ชนก สามอูป
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงพณิชา สุยะแก้ว
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ นวลประจักษ์
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงวนิดา สมนาง
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๔๐
เด็กหญิงสิริเนตรนภา เนตรักษ์ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ คำปนตา
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายชนารัตน์ พรหมเทศ ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายสมบูรณ์ เมธา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงเกวลี ลุงกอยะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๓ / ๑๒๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๒๔๕

เด็กหญิงจินตนา ไฟกาศ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงพลอยชมพู หล้า
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงนำทิพย์ แซ่หย่อ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๔๘

เด็กหญิงปาน ลุงส่วย
๑๓/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงปาง ดอกแก้ว
๑๑/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๕๐
เด็กหญิงอังคณา วงค์นาค

๑๕/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายภราดร ลุงกู่นะ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงพองนวล ลุงทอง ๘/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายสมชาย ดวงดี
๑๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๕๕

นายหม่องหลู่ นายทุน ๑/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายอนุชา พอกพูน
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงณัฐวิภา เซนไล้

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงวาสนา พอก๊ะ ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายวรภพ ลุงเมือง
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๖๐
เด็กชายวีรภัทร สุทธิใสย

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ หมืนสุ

่

๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงรมิดา ซางระวัน
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายอรรถพล สุขจ้อย ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงเกศริน พอกะ
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ โปธาปน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงณัฏฐชา ปญญาฟู
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงสิริยากร คุณยศยิง

่

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงแสงเงิน ลุงคำ
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงแสงจันทร์ ลุงวัน ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงหมวย สันกลาง ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงพิมพ์นิภา กุลธราธนสิษฐ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย   

ชม ๓๕๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายพีรวัฒน์ กันตีมูล
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย   

ชม ๓๕๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คุณยศยิง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงพัชวรรณ ใสด้วง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงราตรี ทองหล่อ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงนิสากร พือทอ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงวรรณธิดา อุดทา
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงอานิสา ดาวเงิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงดาวริน อโนมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านออนหลวย วัดหนองหอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๔ / ๑๒๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๒๘๐
เด็กหญิงนิชารีย์ จันต๊ะอูป

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๘๑

เด็กหญิงพัชรพร สมศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงวราพร นิลแสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายอภิรักษ์ มูลฟุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายจอม อินตา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงนวลนภา พันธ์เวช
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๘๖

นางสาวประภัสสร อำนา
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายภูริ พรหมตัน
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ติง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๕๙/๓๒๘๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตวย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงคำเดือน ลุงจิงกอ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๕๙/๓๒๙๑

เด็กชายพลเมือง ลุงนุ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายวันชัย ลุงชืน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายวันลพ ลุงชืน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงอภิรดา สุริยา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฉุยฉาย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงณัฐธิชา ทรงคำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงสุดฟา บุญตวย
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงเมย์ ลุงทุน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๕๙/๓๒๙๙
เด็กหญิงวรรณวิวาห์ ภู่พูลทรัพย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๕๙/๓๓๐๐
นายคำเงิน ส่างสุก

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๕๙/๓๓๐๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปนเปยง

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๕๙/๓๓๐๒
นายทาน ลุงซอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๕๙/๓๓๐๓
เด็กชายธนกฤต ตาจุมปา

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๕๙/๓๓๐๔
เด็กหญิงสมพร ลุงทูน

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๕๙/๓๓๐๕
เด็กชายจักรพันธ์ กอนแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๐๖
เด็กชายธีรเดช อินทรโชติ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๐๗
เด็กหญิงพิชญา มาลา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๐๘
เด็กหญิงวิชญาดา ชัยยา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๐๙
เด็กหญิงสาวิตรี วงค์เชือ

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงลลิตา กองเงิน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงนภัสสร กองเงิน ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีไชยวงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีบุญทา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงจิตรลดา ไทยสา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๓๑๕
เด็กหญิงลักษณ์คณา สิงห์คำ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายกร ปุงหย่า
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงกาญจนา โนรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายคือ นายกาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ยองตา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงชลิดา ลุงวี

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายชัยวัฒน์ สายวัน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายธีรกานต์ สิทธิสอน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายพชร กอนแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายสายฟา ลุงต๊ะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายอติวิชญ์ กันธวัง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายอติโรจน์ กุหลัน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงอริศรา พานทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายชิรวัฒน์ รัตนะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ ชมสูง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๓๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ชมสูง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายธีรพันธ์ โสดา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายพจน์ ลุงส่วย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงอรทัย ปญญาเลิศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๓๔

นายวสันต์ ไชยวงค์
๒๓/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๓๕

นางสาวหทัยชนก โคะเจ
๒๙/๐๔/๒๕๓๗

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๓๖

นางสาวปาณิศา เบญญาบุษกร

๒๒/๑๒/๒๕๓๘

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๓๗

นายพิเชษฐ์ อมรอาจหาญ
๑๗/๐๘/๒๕๓๘

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๓๘

นางสาวรมยเนตร กุลนพรัตน์คีรี
๑๔/๐๔/๒๕๓๙

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๓๙

นางสาวรำพึง มงคลผาสุก
๑๙/๐๖/๒๕๓๙

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๔๐
นางสาวกาญจนา

สนันพิทักษ์ประชา

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๐

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๔๑

นางสาวพิมลพรรณ พิโน
๐๓/๐๕/๒๕๔๑

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๔๒

นางสาวยุพา ใจมัน
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๔๓

นางสาวนิตา จะน๊ะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๔๔

นางสาวหมียา

่

หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๔๕

นางสาวสิวา คุ้มประภา
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๔๖

นางสาวสิริยากร พงศ์สกุลปรีดา
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๔๗

นางสาวจันทร์จีรา หยกเรืองสุพันธุ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๔๘

นางสาวมรกต แซ่มัว

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๔๙

นางสาวจิราพร บุญชูธวัช
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๓๕๐
นางสาวเกศริน จีจะมัง

๋

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๕๑

นางสาวจารุณี สุขสันต์สำราญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๕๒

นางสาวอลิตา แสงเข็ญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๕๓

นางสาวจิราพร แสนมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๕๔

นางสาววราพร ปูอ่อน

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๕๕

นางสาวจันทกานต์ เลาหมี

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๕๖

นางสาวนิศารัตน์ อำรุงธารา

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๕๗

นางสาวอำไพวรรณ เครือแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๕๘

นางสาววิมล วนากนกจำรูญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

วัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายกรวิชญ์ บุญฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๖๐
เด็กชายขวัญเงิน ลุงสาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงจินดา ก่าหลิง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงชมพูนุท สีห่มจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงชลธิชา ไคร้คำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายชัยวัฒน์ บานตาก่า
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ลุงทุน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงฐาปนีย์ คันธลักษณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สร้อยสังวาลย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ หอมสุวรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายทรงพล คำเหมย
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๗๐
เด็กชายทศพร นันตา

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายธนัท ซอนะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงธันยพร หมินแสน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายนนทกร นิลภัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายนรธีร์ นิลภัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงนฤมล ลุงตี

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงนันทิชา นันตา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงปรียานันท์ นิลารักษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๗๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แสงศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงพร นายโซ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๘๐
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ยศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ สมพร
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ ไคร้วงค์เรือน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงภัสสร สุหริง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๘๔

เด็กชายภานุวัฒน์ สุ้นต๊ะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๗ / ๑๒๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายภาวัต แก้วคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงภาวิดา แสนเมืองมา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงมาลี ถนอมวรกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ ลุงทุน
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงวารุณี ศรีกระจ่าง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๙๐
เด็กชายศักดิพิชิต

์

ตาสว่าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายศิรวัฒน์ ดีมาก
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายสมศักดิ

์

คูนะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายสยมภู จอมทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายสหชัย ชัยโน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายสันติสุข เฮือนจ่าม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงสิริพร แสนย่าง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๙๗

นางสาวสุภาพร มิตรสาธิต
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายอธิฐาน ปานมัน

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๓๙๙

เด็กชายอาทิตย์ คำแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายอ่องอู จิงตา

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๐๑
เด็กชายอ่องเมือง แสงจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงเกษรินทร์ แสงจิตร

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๐๓
เด็กหญิงเปรมิกา หลิมศิริวงศ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๐๔
เด็กชายเสรี แก้วเรือน

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๐๕
เด็กชายเหลาเคอ ติมา

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๐๖
เด็กหญิงแสงคำ ลุงต๋า

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๐๗
เด็กหญิงไหมฟา บุญช่วย

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๐๘
เด็กชายดำ ลุงจิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๐๙
เด็กชายทนงศักดิ

์

ธันยานนท์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๑๐
เด็กชายทิวากรณ์ เจริญ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงธิดา นวลน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงนิรัชชา แสนธิ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายบี ทีชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายศิริโรจน์ ไชยติขะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงสายพิน สายวัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๑๖

เด็กชายอดิเทพ เหลืองตรงกิจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายเมธา ลุงตี

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๑๘

เด็กชายเมือง แก้วโกมล
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๑๙

เด็กชายจรัญ สีพร
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๘ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๔๒๐
เด็กชายจักรวาล กมลรัมย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พะชิ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๒๒

นายพิสิษฐ์ แสนเมืองมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๒๓

เด็กหญิงคัทรียา ชวอนันต์กุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายชัยวุฒิ จอเงิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงนวล ลุงปาน
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายบุญตา บุญดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงมาลี ลุงมน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๒๘

เด็กชายสมแดง ลุงลู
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงหมวย เงาใจ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงหมู รุ้งสู้

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงแสงคำ ลุงจ่าม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงแสงระวี ลุงหลอยจอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๓๓

นายแสงหลาว ดังเดิม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๓๔

เด็กชายสมิทธิ

์

ทัตโถมะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงอรทัย ตี

๊

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๓๖

เด็กชายกวิน ลุงแสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายจิง

่

จันตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๓๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองคำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ โกชุม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๔๐
เด็กหญิงทราย ลุงอ่อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายธนโชติ จะชา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายนพดล ไม่ทราบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายภราดร จะชา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงภาวิณี เข็มคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงวิราวรรณ
วานิชต์นติลานนท์ ๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๔๖

เด็กชายวีรภพ จะฟู

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงหมวย ทองหล่อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายอภิชาติ ลายคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงอรทัย ขุนพง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๕๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ หนะกู่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงแมว ในสุดดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงกัลยาณัฐ บรรณวาล
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงกุลธิดา เรือนคำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายจักรพงศ์ ทิพย์ลุ้ย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงชลธิชา กระทุ่มนัด
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงชลธิชา ชัยวงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายชัยวัฒน์ จ๊อก
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายณัฐพล ใจปวง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงธนภรณ์ เรือนสติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๖๐
เด็กชายธีรภัทร สุดง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายธีระพันธุ์ ชัยวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ วัฒนพานิช
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายนรภัทร สิงห์แก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงปณิตา คิดอ่าน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงปุนยนุช มันคง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงพชรพร พิมพ์ภักดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายพรเทพ พลอยพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงพีรดา พรมดอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายภัคพล เดชวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๗๐
เด็กชายภูริพัฒน์ วังมูล

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงรริณี จิตธรรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายรัชภูมิ บุญเรือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๗๓

เด็กชายวัชรพงษ์ คร้ามอยู่
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายวุฒิชัย สุขเสริม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ปญญา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงศิรารัตน์ ใหม่ตา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงศิรินญา ตันติภูษาวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงศิวะพร เมฆวงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายสิทธิชัย สุระ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๘๐
เด็กหญิงสุพรรณษา พวงเพชร

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายสุภัคณัฐ ศรีโสภณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายสุรเกียรติ โกมาศ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงอรจิตรา โสภาริน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงเพชรา จุมปามัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๘๕

เด็กชายเมธัส คำตัน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงใบบัว โฮริอุชิ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายณัฐยศ ชมพล
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายธนกฤต ยาวิลาศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๘๙

เด็กชายพงษ์ศิริ พยาราช
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๐ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๔๙๐
เด็กชายพรธวัฒน์ ชลายน

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายมนตรี จันเทศ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายศุภชัย มาดมี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายสถาพร เงาทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายอชิตพล ชุมพลมณี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๙๕

เด็กชายตะวัน นาคาจิม่า
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๙๖

นายตี

๋

จันน้อย
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงภัทธีมา จันทร์ฤกษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๙๘

เด็กหญิงศรีแพร จำปาทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายสถาพร แก้วประพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายสรรเสริญ ชูเกียรติงาม

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๐๑
เด็กหญิงเพียงฟา จอมชนะศึก

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๐๒
เด็กชายกฤตยชญ์ จิตต์เพียร

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๐๓
เด็กหญิงญาดารัตน์ พรมใจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๐๔
เด็กชายพลกฤต ปราชญ์กวีเลิศ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๐๕
นางสาวนิศรา ธรรมวิไชย

๒๘/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๐๖
นายอภิรักษ์ พูลทจักร

๒๔/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๐๗
นางสาวรัชฎาภรณ์ ใจติขะ

๑๑/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๐๘
เด็กหญิงกานต์ธีรา จันทร์คำ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๐๙
เด็กชายจอมแสง เมืองแสน

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๑๐
เด็กชายณัฐพล ปานเมือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายธนพล อินทร์โชติ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๑๒

เด็กชายนพดล พุฒทา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงนภัสสร มูลสมบัติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงปยธิดา กันธนะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ มณีคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงพุธิตา ใจมา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๑๗

เด็กชายมนพัทธ์ มนินทา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงสุทธิธาดา ปนดอน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงสุภาวิตา ทรัพย์สมพงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๒๐
เด็กชายอดิศร จันตา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงอนัตยา อ่อนอุ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงอังศุมาลิน วรรณประดิษฐ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงอุบลรัตน์ รัตนะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เมืองแสน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๕๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สุคำปน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายคัมภีร์ น้อยติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายทวีสิน ปนจาย
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายทศพร ทองโม๊ะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายธนชัย ปนจาย
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๓๐
เด็กชายพิทยุตม์ บุญคุ้ม

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๓๑

เด็กชายภคินพัชญ์ มหาธรรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๓๒

เด็กชายยศพร จันทร์ทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายวีรนันท์ เปงเขียว
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงเปรมศิริ ไชยแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๓๕
เด็กชายกฤษดาภรณ์ พุทธวงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงพลอย สองศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๓๗

นายเตะจัง เนพอ
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงฐิติชญา พลชมภู
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๓๙

เด็กชายทินภัทร์ สันดวงดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๔๐
เด็กชายบุพกร พรหมมี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงอภิชญา ลินคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงอรณิชา มูลพฤกษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายอริญชัย อาชา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงเกสรา ชมภู
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๔๕

เด็กชายนนทกร ใจพรหม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายพงศกร บุญเรือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ คำแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายอภิชญา รัตนมณี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายเกือกูล

้

ธาวงค์ดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๕๐
เด็กชายเครือ ลุงจ่า

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชุ่มคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงชนกฐิมาศ ดวงสเก็ด
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงณัฐนิชา สุจันทร์เทียง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ กันสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ พรหมติบ

๊

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงภัควดี เสาว์เอ้ย
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงภัทรวดี มีมงคล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายภาคภูมิ ศรีบุญปวน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงมณฑิรา ปญโญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๒ / ๑๒๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๕๖๐
เด็กหญิงรัฐนันท์ ทองสิริ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายวีรภัทร บุญจู

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร์ดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงจิรัชญา จีโปทา

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงจิราภา กาวินา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กันทา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงนฤมล คำตา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ ผลสุรินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงผไทเงิน เสาร์แก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายพงศภัค มาทา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๗๐
เด็กหญิงพรไพลิน สุวรรณรัตน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงพัชรมัย ธาตุอินจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงภัณฑิรา วัฒนศิริเสรีกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงวรพิชชา เสาร์เปบ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงศศินิภา จันทร์ศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงศุภานัน จินรัตน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๗๖

เด็กชายสิทธินนท์ มณีมงคล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงสิรินดา ปนทะนันท์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงสุพิชญา กันธิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปกแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๘๐
เด็กหญิงอารีญาภรณ์ ทรายศิริ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงณัฐณชา ทาตัน

๋

๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงประภาพร แซ่เห่อ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงนภัสสร ไฝทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๘๔

เด็กหญิงเพียรขวัญ ขันแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญเจ้าสกุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงปภาณิน เจริญเจ้าสกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ ซาวสุภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงนภัสสร ลีสุวรรณหงส์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงกาญจนา จันทร์จี

๋

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงลักษิกา อุปปารี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงสุชาวลี อินต๊ะวงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๙๒
เด็กหญิงกรกนกวรรณ

ใจใหม่
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายจักรพันธ์ สุวรรณกุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงทิพพาพร นายแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๓ / ๑๒๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา แสงท้าว
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายณัฐกานต์ เจริญวัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๙๗

นายอภิราช คงแหลม
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๙๘

นางสาวกุหลาบ พือแอะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๕๙๙

นางสาวจันจิรา พนาเจริญเดช
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๐๐
นางสาวชลิดา ตาบุญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๐๑
นายณรงค์ชัย จตุรคุณปญญา

๓๐/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๐๒
นางสาวณัฐชยา ชีวอำไพโรจน์

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๐๓
นางสาวภาวิดา คงเลิศปญญา

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๐๔
นายสงกรานต์ กอบจิตสะอาด

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๐๕
นางสาวสว่างจิตร ใจจิตเปยม

๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๐๖
นางสาวอาภรณ์ มุทาสุขไพศาล

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๐๗
นางสาวญาณี ปร๊ะย่อ

๐๒/๐๒/๒๕๔๐
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๐๘
นายศุภกร ยาสี

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๐๙
เด็กชายธีรชาติ หาญขุนทด

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๑๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ กรวัตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๑๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องฝาย วัดท้องฝาย  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงนฤชล ปญญาเจริญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงจิรภิญญา ชืนใจ

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงนฤมล พันธุ์แตง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายพงศ์ศิริ อินตุ่น
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงวิลาสินี ผัดมอย
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงเอมมิกา คำบาง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงกัณฐิกา จันทร์ทา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงจันทกานต์ สิทธิกรรม
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๒๐
เด็กชายมงคล ดวงติบ

๊

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงวิรัญญา ใจหวัง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สรรพรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายจักรภัทร บุตรชารี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายชูเกียรติ ชลชาติชโลทร

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงญาณิศา เสียงสดใส
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายณภัทร ปอแนะดู
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายธีระพงศ์ วุฒิ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงวรรณิดา ปกวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายสมรัก พนาอนุรักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๖๓๐
เด็กชายสรวิชญ์ อุปนันท์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงสิริกันยา พรมมา
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จันทร์ทา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายอโนชา กาวิโรจน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายเปมทัต ใจยะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายคมสัน บุญธรรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายณัฐพงษ์ โสดอินตา
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายผดุงเดช โปธาคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงพรสวัสดิ

์

สรรพรัตน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายพันธกานต์ มณีจักร
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงลัทธวรรณ ทองจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๔๑

เด็กชายสรวิศ สิทธิจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายสุทธิภัทร สุคำตัน

๋

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงพนิดา ปนตานนท์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องนำ วัดมะขุนหวาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายอ่อน ลุงจ่าม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องนำ วัดมะขุนหวาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงสุภารักษ์ สุดธง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงกุลธิดา มูลแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ผักหวาน
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๔๘

นายธีรภัทร์ ตาจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๔๙

นางสาวนภัสวรรณ หล้าทา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๕๐
นางสาวปยากร คำจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๕๑

นางสาวสุวนันท์ เสนแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายหฤษฎ์ ปนดงเขียว
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายแทนพงษ์ หงษ์ทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ พลเยียม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงณิชารีย์ พลเยียม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ใจมาลัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงธันย์ชนก ปนสุวรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๕๘

เด็กชายสิรภพ ณ เชียงใหม่
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงกมลพร สินพุ
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๖๐
เด็กชายธีระพันธ์ กันตี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงนุชรี น้อยแดง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงรุจจิรา ตุ้ยทิศ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงวิชญาพร ยาจิว

๋

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงสุภัทรา ตันตา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๖๖๕ เด็กหญิงเพชรส่องแสง
อินต๊ะคง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงณัฏฐา บุญเรือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายปรัชญา ปานเพชร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงลลิตา แสนติบ

๊

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๖๙

เด็กชายธงไทย บุญวัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๗๐
เด็กชายพิพรรธ แก้วทา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๗๑

เด็กชายธนพล คำแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงอรอนงค์ บุญน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๗๓

เด็กชายเรืองพงศ์ โปธิปน
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๗๔

เด็กชายกิตติชัย บุญทา
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๗๕

เด็กชายกิตติธัช ศรีคต
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงดารณี ปฏิเหตุ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงธันยพร หมืนบาง

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงจุฑามณี วังกี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองครอบ วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๗๙

เด็กชายชัยวัฒน์ วรานุสาสน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองครอบ วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๘๐
เด็กหญิงศศิวิมล ดวงดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองครอบ วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงภัทรภร ปนนา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามหลัง วัดสามหลัง  

ชม ๓๕๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงนารินทร์ ปญญา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๘๓

เด็กชายกตัญู สามารถ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายกฤษฎา สิทธิวัฒน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงกัลย์สุดา รอดคุ้ม
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงก๋อน ลุงกันทิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงขินเท

่

นายหม่า
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๘๘

เด็กหญิงจริยา สายทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงจันจิรา สิทธิวัฒน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๙๐
เด็กหญิงญารัชนี โลงทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เขือนมอญ

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายณัฎฐพล ปนจุติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายทิวากร วิวุฒิ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงนุรัตน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงนิรัญญา นางเมาะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงบุณยาพร พรมอินทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงปรียานุช พุทธขันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงปวีณา มหาวัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงปยาภรณ์ คำหอด

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงพรสินี บ่วงตรง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๐๑
เด็กหญิงพฤกษา หล้ากาวิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๐๒
เด็กหญิงพิชญานันท์ อนุวงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๐๓
เด็กชายพีรพงษ์ วงค์กัญญา

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๐๔
เด็กหญิงมนัญชยา ลิขิตจันทร์วงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๐๕
เด็กชายรักษ์พงศ์ ตันตระกูล

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๐๖
เด็กชายวรวิทย์ รัตนมณี

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๐๗
เด็กหญิงศรัญญา คำแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๐๘
เด็กชายศุภสัณห์ ญามโน

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๐๙
เด็กชายอติกันต์ ศรีทิพย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๑๐
เด็กหญิงอรพิมพ์ คำมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงอ้อม ลุงติ

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงเหมวดี แก้วทับ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๑๓

เด็กชายจิรายุ หวันมูล
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๑๔

เด็กชายธนศักดิ

์

หัวนะราษฎร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงธนัชพร อำนวยล้อเจริญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๑๖

นางสาวนนทิยา ปูจาย
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงนันทกานต์ ยนต์พินิจ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงประภัสสร ไชยจินดา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๑๙
เด็กหญิงประภัสสรา แสนปญญา

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๒๐
เด็กหญิงพิชญา สุกิน

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แปงแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงลดาวัลย์ ณ เชียงใหม่

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงวรรวิษา ลูบิ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงวรัญญา เตชะนา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๒๕

เด็กชายวีระชัย สมฟอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๒๖

นายวุฒิภัทร พิทักษ์พันธ์ราช
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายอดิชาญ ธรรมสร
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงอรวี มีงาน
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงอริศรา โยธา
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงเนตรนภา จิตตะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงเนตรฤทัย กันทะทิพย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงกุลจิรา ปญญาคันธา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายเอกพจน์ กองเกิด
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๓๔

นางสาวชลกร ดาโท้
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๗๓๕

นางสาวผกามาศ ลุงต่า
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๓๖

นางสาวธัญญ์วรัตน์ บางประสิทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๓๗

นายนนทกร จันทร์บุญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๓๘

นายนพรัตน์ โชติทะวงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๓๙

นางสาวนิตยา แฝพิมาย
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๔๐
นายสุเมธ ปะหุปะโพธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๕๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงภรณ์มนีย์ หนูพรหม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงดาว ลุงมา
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๔๓

เด็กชายขจรศักดิ

์

กาปญญา
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงนุ้ย ลุงตา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๔๕

เด็กชายพัฒนพงษ์ ต๊ะราช
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๔๖

เด็กชายภัทรมงคล ราชญา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงวรัญญา บุญปน
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๔๙

นางสาวคำ ลุงตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๕๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ศรีปญญา
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อ่อนละมูล
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายอนุพงษ์ ชัยศิลป
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงกฤติยาณี แก้วดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขัติฤกษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา ปนทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงคำหล้า ลุงกอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงจรรยาพร มะโนยะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงจิรัตติกาล วงค์คำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายชยพล หน่อเรือง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๖๐
เด็กชายชยรพ แก้วมา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงณัฐนิชา ณ สกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงณิชกมล พุ่มคล้าย
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายธนดล ไชยธิมา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๖๔

เด็กชายธนัย ปญจะเรือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๖๕

เด็กชายธีร์ธวัช ผลคำมา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๖๖

เด็กชายนนทกร สมมา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายนันธสรรค์ คำเขียว
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงบานเย็น ลุงทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายปรัชญา โทปุญญานนท์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๗๗๐
เด็กหญิงปานทิพย์ สักลอ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๗๑

เด็กชายพงศธร มนต์เข็ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายพรมสถิต มาน้อย
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงพัชร์สิตา พันธุ์ยานนท์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงพิกุล แก้วตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๗๕

เด็กหญิงพิมณภัส ปะมาละ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๗๖
เด็กหญิงฟาประทาน โยธาราษฎร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ปนนิล
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายวรินธร มาตันบุญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายวันชัย ลุงต่า
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๘๐
เด็กชายวิวัฒน์ ณ รังษี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงศรัณธร หล้าหลอด
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงศิริพร ใจโต
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงศุขพัด คำหมาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๘๔

เด็กชายสิริภูมิ คำไชย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ มณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ พรมตาไก้
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายฬมณชัย ขัตมงคล
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงอธิชา ผางสำเนียง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายอัครพล สายเผือก

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๙๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ตันธิเน

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายเมธัส ดอกหลวง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงแพรวา สุมาลีแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๙๓

นางสาวแสงหอม ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายโชคชัย ลุงแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๙๕

เด็กหญิงไหมทอง นาดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๙๖ เด็กหญิงกานต์ธิดารัตน์
ศรีวิลัย

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายกิตติภูมิ แสงวิสุทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชาวสวน
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายก้องภพ ลุงที
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงขวัญจิรา คำชุม

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๐๑
เด็กหญิงจตุพร เพิมทองคำ

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๐๒
เด็กหญิงจิตา สมการ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงจิรวรรณ์ มูลิง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงจี

๋

ลุงโก้ด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๘๐๕
เด็กชายชญานนท์ พนาไพรศิลป

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๐๖
เด็กหญิงชลกาญจน์ สุต๋าคำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๐๗
เด็กชายชาญชัย -

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๐๘
เด็กหญิงชิชญา มาลัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๐๙
เด็กชายฌาณทัศน์ ลอมศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๑๐
เด็กชายณัชภัค วีรวัฒนโยธิน

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงณัฐกฤตา ปราณสุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๑๒

เด็กชายณัฐพล มาสิม
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงดาว ทองพูล
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายธนัช โรจน์นวกร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงธันย์ชนก สุนารินทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงธันย์ชนก อาญาเรือน
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๑๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

จักษุตน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงนิง

้

ทุน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๑๙

นางสาวนำหวาน อินพรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๒๐
เด็กชายปฏิภาณ มงคล

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงพรรพษา เจริญศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงพิชชาภา เทวิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทัศนลีลพร
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงฟาใส โฉมอัมฤทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๒๕

เด็กชายภัทรพล ศิริจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๒๖
เด็กหญิงภัทราวรรณ ช่างจม

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ วันโทน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๒๘

เด็กหญิงมลฤดี อ่อนเมือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายวันชัย คำหล้า
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๓๐
เด็กหญิงวิภวานี เพชรมาก

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงศลิษา สองปอนด์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายศุภณัฐ วิจิตรสุนทรกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๓๓

เด็กชายสงกรานต์ แซ่หลี

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๓๔

เด็กชายสิทธิพงศ์ คำหมัน

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงหมวย ลุงจอ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงหมีแซ้

่

มาเยอะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายอภิชาติ อำไพถาวรกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายอัศดา แซ่อึง

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงเบญญาพร หนูหนุน
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๐ / ๑๒๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๘๔๐
เด็กหญิงเมธาพร อุสาหะพงษ์สิน

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๔๑

นางสาวแสงเนิง วงค์ทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายแสงเมือง ลุงจ่าม
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายไตรวรนันท์ นุ่มบัว
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายจิรทีปต์ หมูคำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงชาครีย์ญา เธียรตังพิริยะ

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงชิดชนก นาคอ่อน
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๔๗

เด็กชายชุมพล บุรีรักษ์วุฒิกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๔๘

เด็กหญิงณัชชา ทำบุญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๔๙

นางสาวทอฝน รินทร์คำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๕๐
เด็กชายธกานต์ ใจธรรม

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายธนะทรัพย์ คนเทียง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้วบุญเรือง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๕๓

นางสาวพรทิพา -
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงพลอย จานแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงพัชริดา ชำนาญฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงฟาใส ใจจันทร์ต๊ะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๕๗

เด็กชายภาณุพงษ์ ปนต๊ะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๕๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ เปาหลีกหลี

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงภาวินี ลุงสาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๖๐
เด็กหญิงรัชดา ทีประเสริฐ์

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๖๑

เด็กชายวชิรญาณ์ วงค์แพร่
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงศลิษา ธัมมะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๖๓

เด็กชายศิรภัค ศิริณัฐนนท์
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ รืนณรงค์

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินมี
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๖๖

เด็กชายศุภกิจ ตันหน้อย
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงอรภัสสร์ พันธุ์ยานนท์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๖๘

เด็กชายอานนท์ คำหล้า
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๖๙

นางสาวชุดาพร เดิมขุนทด
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๗๐
นายณัฐวุฒิ มาอุด

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๗๑

นายทศพร ศรีล้อม
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๗๒

นางสาวทิพวรรณ ใจนวล
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๗๓

นายนาวิน ดวงคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๗๔

นางสาวปวิชญา ช้างทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๑ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๘๗๕

นางสาวผกามาศ หินโสด
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๗๖

นายพงศกร จำเปน

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๗๗

นางสาวภัทราพร มีสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๗๘

นายรุ่งโรจน์ มีศิลป
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงวรัชยา แจ่มศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๘๐
นางสาววิชุดา โทลา

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๘๑

นางสาวศวิตา แซ่กือ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๘๒

นางสาวศิริกัลยา กุนะดอย
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๘๓

นายศุภวิทย์ ทานะตา
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๘๔

นายเจตนิพัทธ์ คำอินต๊ะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๘๕

นายเรืองศักดิ

์

ฝนดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๘๖

นายกฤตมุข พันธ์มี
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๘๗

นายกษิติเดช

์

โยมปอม
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๘๘

นายการันตี ศรีนวลอ้าย
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๘๙

นายกิตติธัช พันธ์มี
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๙๐
นายคณิศร อ่อนสุระทุม

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๙๑

นายชูเชิด แสงท้าว
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๙๒

นายนนทสิทธิ

์

ผลคำแปง

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๙๓

นางสาวนารดา เต็มสกุล
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๙๔

นางสาวปยธิดา สินายะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๙๕

นายภูวดล ดอกเขียว
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๙๖

นางสาวรัศมี นาห้วยทราย
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๙๗

นายราเชนทร์ งามขำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๙๘

นางสาวรุ่งนภา อาจถา
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๘๙๙

นางสาวรุ่งราตรี ปนปวง
๐๑/๑๑/๒๕๓๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๐๐
นางสาวสุรีย์พร แลเช่อ

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๐๑
นางสาวหทัยชนก ดวงมะภี

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๐๒
นายอุกฤษฎ์ ฮวดพรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๐๓
นายเอกชัย สุจริต

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๐๔
นางสาวแสงแก้ว ขันแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๐๕
เด็กหญิงนภา ลุงคำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๐๖
เด็กหญิงพิชญาภา สิทธิรัตน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๐๗
เด็กหญิงอภิสรา ชาติแสนปง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๐๘
นางสาวเนย ลุงเข้

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๐๙
เด็กชายสุรนันท์ จันทร์อินทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๒ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงกันยรัตน์ เชอมือ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงณัฐธิชา เงินตุ้ย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงทอฝาย รินทร์คำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๑๓
นางสาวอาธิชาภรณ์ เทพมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๑๔

นางสาวกมรวรรณ ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงนฤมล ทองคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงฟาริดา ผลศรีธิ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๑๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เชือก๋อง

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๑๘

นายประธาน ลุงหลู่
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงมัณนิกา จันทร์แก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๒๐
เด็กชายวันชัย อากิน

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงเม่บุญ ลุงซาน
๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายทรงสิทธิ

์

ภูฉลอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายธนบดินทร์ ใจโต
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๒๔

เด็กหญิงนิชชิมา บุญขวัญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงปาริชาต คำเปยง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงมะลิวัลย์ อาวี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๒๗

เด็กหญิงวริศรา ปนตาดง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายเปาหลู่ ลุงทุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๒๙

นายประพันธ์ วังพฤกษ์
๒๒/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๓๐
นางสาวมุกดา วารีขจร

๒๒/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๓๑

นายพิเชษฐ์ นนทะภา
๒๒/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๓๒

นายอธิราช กุมารแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๓๓

นางสุนิสา หน่อนวล

๒๑/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๓๔

นางสาวพรรณี ศรียาบ
๐๙/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๓๕

นางสาวนิภาพร สันดวงดี
๐๘/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๓๖

นางสาวนิภาพร ทรงทองศิริ
๐๒/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๓๗

นางมาลาตรี สมณะ
๐๗/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงวาทินี ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายพัฒพงษ์ มูลสุวรรณ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๔๐
เด็กชายเจษฎา ทิพย์ดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงรัชดา ซือหมือ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์ชมภู
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายเจษฎา แลเซอ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เคียงอมร
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๙๔๕

เด็กชายพุฒิพงค์ ดงชา
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๔๖

เด็กชายณัฐพล สุภาวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๔๗

เด็กชายสหรัฐ ดีโต๋
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๔๘

เด็กชายปรวัฒน์ สืบจากติบ

๊

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๔๙

เด็กชายสันติภาพ สุวรรณจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๕๐
เด็กชายปรัชญา กลินหอม

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงพุทธสุดา ปญจบุรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายกลวัชร คำยามา
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายทรงเกียรติ เลาลี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงเหมสุดา วงค์ปญญา
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายศิวนันท์ ใจคำมา
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายพงศกร แซ่เตียว
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๕๗

เด็กชายธีรวิทย์ ฝายขาว
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายจรณินทร์ จารุพนม
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๕๙

เด็กชายธีรภัทร บุญเผือก
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๖๐
เด็กหญิงธิดาพร ต่อใจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายศุภรักษ์ ดวงลุ้ม
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ปูดอก
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายณัฐภัทร คณาวงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายวัฒนชัย รุ่งน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายนัฏฐภพ หน่อจันทร์แก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายณัฐนันท์ ชีรัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงณัฐสุดา บุญดล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงกิตติกา ปณราชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๖๙

เด็กชายวิทวัส ภาคกิจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๗๐
เด็กชายเฉลิมวงศ์ แก้วบุญเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มูลมัง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายชินวัตร ชัยมงคล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงเครือวัลย์ ปวงมณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายอดิศร ในเถา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงอริสรา สายคำอ้าย
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายลัทธพล ขัดทา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๗๗

เด็กชายสุทธิภัทร รัตนอุบล
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายภูพิทักษ์ หาญธัญกรรม
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายณัฐชนน พันธุสา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๓๙๘๐
เด็กหญิงสุนิสา วงค์อินทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงนันท์ธีรา เขือนแก้ว

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงศุภัทชา ประทุมศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๘๓

เด็กหญิงอาภัสรา เผือกขาว
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงชนิกานต์ สินสมุทร
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงอรพรรณ ยาวิราช
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายเจษฎา พงค์จา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายปยพนธ์ หลวงโตน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายนพดล ยงคีรีกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงบุษภรณ์ หมวกคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๙๐
เด็กชายเจษฎา อิทธิเลิศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายเถกิงศักดิ

์

จันทร์ดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๙๒
เด็กหญิงกัญจน์นภัส กันแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๙๓

เด็กชายพงศพัคย์ กาไชย
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงศศิภา บุตรดวงติบ

๊

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๙๕

เด็กชายปฏิภาณ พรหมมา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๙๖

เด็กหญิงกาญจนา สุขแสง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๙๗

เด็กหญิงดาราวดี ยอดสิริสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๙๘

เด็กหญิงวรางคณา อ่อนแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงปยะพร ม่วงโมรา
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๐๐
เด็กชายจิรภัทร ศรีวิชัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงสุขฤทัย จันฝน

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงเบญญาภา ศรีน้อย

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงเกวรินทร์ ไชยบัวรินทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงคุณัญญา ทาสิงห์คำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๐๕
เด็กชายธนภัทร ไชยเลิศ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายทรงกรต ใจดำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๐๗
เด็กชายสิทธิพล พรมเรืองเดช

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายกฤษนัย ดีนุ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ กวงไหม

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายชัยวัฒน์ วงศธร

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๑๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ไชยวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๑๒
เด็กหญิงบุษกร อริยะเครือ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๑๓
เด็กหญิงชืนชีวัน

่

ขันแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๑๔
เด็กชายกฤตนัย เชียงคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๔๐๑๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หลวงอินตา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๑๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุญยัง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๑๗
เด็กชายธนรัฐ ฟองคำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๑๘
เด็กหญิงกวินทรา หอมกลิน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๑๙
เด็กหญิงวิลาสินี บุญเติง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงณิชานันท์ ดวงปนสิงห์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๒๑
เด็กหญิงชนิตสิรี ซำถละ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๒๒
เด็กหญิงปุณยานิสา คำทิพย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๒๓
เด็กหญิงสุวภัทร มาลา

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๒๔
เด็กหญิงไพรินทร์ มินชัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๒๕
เด็กหญิงชนิดาภา กัลยาคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๒๖
เด็กหญิงรวิศริยา นามเดช

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๒๗
เด็กชายสิริวิชญ์ บุญศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๒๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ แลเชอะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๒๙
เด็กหญิงกชกานต์ ชัยชนะ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงกัญญณัท เมืองมา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๓๑
เด็กหญิงจิตวรรณ จองแหลง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๓๒
เด็กหญิงชญาดา ไชยวิลาศ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๓๓
เด็กหญิงรัตนภรณ์ หลวงตน

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๓๔
เด็กหญิงสอน ปุงยะ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๓๕
เด็กชายหยุ่น ลุงกู่

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๓๖
เด็กหญิงทวยคำ ลุงซุ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๓๗
เด็กหญิงนำผึง

้

ลุงซอ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๓๘
เด็กชายวันชัย ลุงคำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๓๙
เด็กหญิงคำขิน

่

ลุงออ ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงอรวรา จันทร์ตา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๔๑
เด็กหญิงกฤติกานต์ ทนันไชย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๔๒
นางอิศราภรณ์ ทิพย์วงค์

๑/๐๑/๒๕๑๙
โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๔๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ กระทาง

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๔๔
เด็กชายกฤษฎา วาระศรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๔๕
เด็กชายกษิดิศ ยอดแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๔๖
เด็กชายกอนเครือ สร้อยเงิน

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๔๗
เด็กหญิงกัญญลักษณ์ สืบสายแปง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๔๘
เด็กหญิงคำผอง มหา

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๔๙
เด็กหญิงจารุกัญญ์ สีนวล

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงชนิสรา ธุระภาพ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๕๑
เด็กชายฐิตวัฒน์ แก้วเล็ก

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๕๒
เด็กหญิงฐิติยา หงิมดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๕๓
เด็กชายณภัทร ทาคำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เสมียนกุล

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๕๕
เด็กหญิงตะวันฉาย ชัยวุฒิ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๕๖
นางสาวนุตประวีณ์ จิงต่า

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๕๗
เด็กชายปฎิภาณ วงศ์บุรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๕๘
เด็กชายภูมิรินทร์ ตุ่นกันทา

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๕๙
เด็กชายมณเฑียร มหาวงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงมน จ่องลืน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๖๑
เด็กชายยุวชน ลุงดู่

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๖๒
เด็กหญิงรุจีรัตน์ หนูหนุน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๖๓
เด็กหญิงลลิตา พัฒิยะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๖๔
เด็กหญิงวาสนา บุญเติง

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๖๕
เด็กหญิงศศิวิมล จองคำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๖๖
เด็กหญิงสุชาดา ขยัน

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๖๗
เด็กหญิงสุดฤทัย ทองสุข

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๖๘
เด็กชายสุธาสิน ตังเงิน

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๖๙
เด็กหญิงสุพรรณษา บัวเร็ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๗๐
เด็กชายหนุ่มแสง ลุงซอ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๗๑
เด็กชายอธิวัฒน์ ณะศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๗๒
เด็กชายอนนต์ ขาวทา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๗๓
เด็กหญิงอภิญญา ทาคำมูล

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๗๔
เด็กหญิงอริศสา คำปอ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๗๕
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ มณีรัตน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๗๖
เด็กชายเหล็ก แซ่ย่าง

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๗๗
เด็กหญิงแขนภา ราศีสโรช

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๗๘
เด็กหญิงจันจิรา -

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๗๙
เด็กชายณัฐกานต์ อินติ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๘๐
เด็กชายทัศนะ โชตะวัน

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๘๑
เด็กชายธีรทัศน์ อุตมะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๘๒
เด็กหญิงปริญญา สิงห์ฆะรา

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๘๓
เด็กหญิงฝน คำมา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๘๔
เด็กหญิงมลคำ ลุงยะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๔๐๘๕
เด็กหญิงวรพิชชา ถาหมืน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๘๖
เด็กหญิงวรรณนิษา ตันยศ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๘๗
เด็กหญิงแสงดาว ลุงคำ

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๘๘
นางสาวกาญนิกา แซ่จ่าง

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๘๙
เด็กชายจักรกริช จีนาราช

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา แสงท้าว

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๙๑
เด็กหญิงณัฐพร ขุมาลี

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๙๒
เด็กหญิงดวงเดือน ก้อนแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๙๓
เด็กหญิงปานทิพย์ สุต๋า

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๙๔
เด็กหญิงพรรณิภา อินชัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๙๕
เด็กชายศุภชัย ลุงดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๙๖
นางสาวสุกัญญา ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๙๗
เด็กหญิงสุฑาภรณ์ สุวรรณโชติ

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๙๘
เด็กหญิงเกวลิน ปนตา

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๐๙๙
นายเจษฎา วันดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงแอนนา ทองทูล

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๐๑
เด็กหญิงปยะดา ชืนจุม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๐๒
เด็กหญิงวิไลวรรณ ปโพ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา อูทู

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๐๔
เด็กชายจักรพงษ์ คงคำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๐๕
เด็กหญิงจันทรา กะทู

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๐๖
เด็กหญิงจิรัญฐกาล สูญกิง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๐๗
เด็กหญิงจีรวรรณ สุกิตติกุล

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๐๘
นางสาวจีละ แสะวา

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๐๙
เด็กชายฐิติพงศ์ อุเทนสุด

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เฉลิมนรเศรษฐ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงดรัญรัตน์ ชาตรียินดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๑๒

นายตุจ่า ยศยิงอภิราม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เคารพปรัชญา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงน้อพอ ยศยิงอภิราม

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงพนาวัลย์ มารุ่งเรือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๑๖

นางสาวพรทิพย์ จะยอ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงพรสุดา หน่อไพรสน
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ยาธิวงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๑๙

เด็กชายรัฐพล อุ่นอุดมวนา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๔๑๒๐
เด็กชายศิรวิชญ์ ดิข่อ

๊

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงสุการัตน์ เฉลิมนรเศรษฐ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๒๒

เด็กหญิงสุขฤทัย เลาหาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงสุชาดา สถิรกุลพงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงสุพรรณษา สถิรสกุลพงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงสุภาพร มะเชอพะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ยศอินต๊ะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงอังคณา พงศาสัตย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงอุบลวรรณ สายธารชืนจิต

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๒๙

นางสาวกาดี แหย่ทู
๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๓๐
นางสาวจะแพ สุพอ

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายชัยวัฒน์ สุรินธรรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๓๒

เด็กหญิงณัฐธินันท์ องการ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๓๓

นางสาวตะวัน บุษกรบริสุทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงวนิดา มหาวรรณ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายวิษณุ ใจงาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๓๖

เด็กหญิงวิไลพร แววจันทรา
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๓๗

เด็กหญิงวุฒิพร ชาญชนวุฒิ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๓๘

นางสาวสวยดี เลิศลำศักดา
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๓๙

เด็กชายสุทธิชัย ก้อนแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๔๐
เด็กหญิงสุรีพร ศิลปชัยก้องคีรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๔๑

นายอดิสร มังแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๔๒

เด็กชายอัษฎาวุธ แสนแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๔๓

นายเจษฎา ดีแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายเฉลิมพล บุญมี
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายเบียร์ กะสังข์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๔๖

นายกวิน คลังแสนทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๔๗

นางสาวกุลทรัพย์ ดีวา
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงจรินันท์ วนพิทักษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๔๙

นายจีราธิวัฒน์ เครือใจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๕๐
นางสาวนันทิยา อุดมสิงคาร

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๕๑

นางสาวมนต์นภา มะเต่
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๕๒

นางสาวศศิธร ตุหนุ
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๕๓

นายสิทธิโชค ผัดหมูคำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๕๔

นางสาวเอมิกา เพชรประกายกร
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๔๑๕๕

นางสาวแปะมู พอน่อ
๑๘/๐๓/๒๕๓๙

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ วาโพ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๕๗

นางสาวมึสุเจ สำนักอารี
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงระวีวรรณ สุขีขจรไพร
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงรุจิรา บุญนาคา
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๖๐
เด็กหญิงวาคือ แดเชอร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงวิภาวี แก้วเมือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๖๒

นางสาวสมหญิง แม่ต้านพรไพร
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๖๓

นางสาวสิริมา พนชีวี
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๖๔

นางสาวอรทัย รัตน์บุรีพนาดอน
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงจริยา ชืนมาธุสร

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๖๖

นางสาวพัชราภา พนาขุนเขา
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๖๗

นางสาววิลาวัณย์ กันธิวงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๖๘

นายสุวิทย์ จารุธรรมรักษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๖๙

นางสาวหน่อเง่ทู วาโพ
๐๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๗๐
นางสาวกุลธิดา เขียนปญญา

๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๗๑

นายมิงภิมุขข์

่

คงคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงนีธิพร วารียินดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายผดุงเกียรติ มานพชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๗๔

เด็กหญิงพรพรรณ ชอบหัตถกรรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงลดาวัลย์ นิมิตคงคา
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงวิมล นิมิตพนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๗๗

เด็กหญิงศุชีรา ชอบหัตถกรรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๗๘

เด็กหญิงจินดาพร ดำรงชูทรัพย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๗๙

นายสุรชัย จำปาพยุง
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๘๐
เด็กหญิงสุทธิการณ์ พิมานลาวัณย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๘๑

เด็กหญิงลำมัย รำไพพนม
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๘๒

นายสุพจน์ นิมิตคีรีมาศ
๑๑/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๘๓

เด็กชายวิวรรชน์ เคียงอมร
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงสุพรรณี ไพรกันไพรบูลย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๘๕

เด็กหญิงกุลสตรี ชอบหัตถกรรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๘๖

นางสาวอารีรัตน์ ประยูรยืนยง
๒๓/๖/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๘๗

นางมือมัง ศุจิพัฒน์ ๕/๔/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๘๘

นางสาวงูโซะ ชอบหัตถกรรม
๑๘/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่โขง วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๘๙

เด็กหญิงณิชา เบญญาบุษกร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๔๑๙๐
เด็กชายภูริ เงินสุขใจ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๙๑

เด็กหญิงศันศนีย์ จรูญมาลัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๙๒

เด็กหญิงศิริยากร เปรมไผทพิทักษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา แก้วตุ่น
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๙๔

เด็กหญิงจิรวรรณ โนต๊ะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงจิรัชชา น้อยสะปุง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงทาริกา ปูก้อน
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๙๗

เด็กชายทักษิณ กันทะคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงสุพัตรา จินดา
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๕๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงสุพิชชา กันทะแต้
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๐๐
เด็กชายทวีชัย ยีเมา

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๐๑
เด็กชายปฏิภาณ แสนคำเพีย

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๐๒
เด็กหญิงพัทธวรรณ นันชัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๐๓
เด็กชายพิพัฒน์ ธรรมขัน

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธรรมขัน

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๐๕
เด็กหญิงรัชนี สุขแดง

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๐๖
เด็กหญิงวิไลพร ไพศาลวนาลัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๐๗
เด็กหญิงสฐิตา ปูอ้าย

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๐๘
เด็กหญิงสิรินธร สายชลรำไพ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๐๙
เด็กหญิงสุนิสา ปูทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๑๐
เด็กหญิงสุพัตรา ปนยาว

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงเจนจิรา เปะทัง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๑๒

นายฉัตรชัย ปญญาโท
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๑๓

นางสาวฑิตยา ดีมืด
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๑๔

นายยงยุทธ อุ่นยาว
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๑๕

นางสาวสุดารัตน์ อินปงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ตาสา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงชลลดา แสนเมืองมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๑๘

เด็กชายชุติพงษ์ ใจ๋ยู้
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงนริศรา ปบัว
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๒๐
เด็กหญิงสุภาวรรณ จันทร์คำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงกมลชนก จูแวน
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๒๒

เด็กหญิงกรองทอง อมรใฝประไพ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงกันตยา หม่องเตียะ

๊

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายกิตติวัฒน์ จันทะอินทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงกุลณัฐ กาโน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๒๖

เด็กชายคณิต ตุ้ยเตียม
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงจันจิรา สุยะบุตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงจิตภา เติมปน

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๒๙

เด็กชายจิรวงศ์ เหมยบัว
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๓๐
เด็กหญิงชลธิชา จูแวน

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๓๑

เด็กหญิงชวิศา กันยา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๓๒

เด็กชายณัฐพล ปนเรือน
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๓๓

เด็กชายทักษิณ เสาร์ริว
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงธมนวรรณ จูแวน
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุภา
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๓๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

หาบุญภาค
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงพรพิมล แสนมงคล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายยุทธพิชัย จันทร์ซุย
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายยุทธภูมิ วัดนนท์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๔๐
เด็กหญิงรุ้งตะวัน จูแวน

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงวราพร หล้าเหลือม

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงวารุณี สร้อยฟา
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๔๓

เด็กหญิงศิรภัสร แง่มจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงศุภนิช สุนันตา
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงศุลีพร สร้อยฟา
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๔๖

เด็กชายอุเทน ทาหล้า
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงเอมวิกา แก้วสา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๔๘

เด็กชายชาญชัย จันทร์หอม
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงรจนา โจเรือน
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๕๐
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ สุภา

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายจายหลู่ ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๒๕๒
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สร้อยฟา

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๕๓

เด็กหญิงณัฐวิภา นำมะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายธนพล มุยคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงธนิตฎา แก้วสา
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๕๖

เด็กหญิงธิดาวรรณ ใจตุ้ย
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายนพกร สิงห์บัว
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๕๘

เด็กหญิงนิภา ประสบปฏิพันธ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๕๙

เด็กชายไพโรจน์ ยาสิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๒ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๔๒๖๐
นางสาวณัฐชยา ปูมองผอ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงพกาวรรณ โชดกดิลก
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๖๒

เด็กชายฤทธิเดช มาลัยศรีโสภา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๖๓

เด็กหญิงโสมวิภา มาลัยศรีโสภา
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงชญาดา ปูล้อยคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คำสา
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงภัครมัย ทังแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงศศิวิมล ปูเหล็ก
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายสมทัต ปูยง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย ปุดวัง
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๗๐
เด็กหญิงสุพรรษา สายชลมาลี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงเกสรา ปูหล้า
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๗๒

เด็กชายคมสัน ศรีไสวคีรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๗๓

นายอนันต์ คีรีศรีจินดา
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๗๔

นางสาวอรปรียา ปูแกละ
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๗๕

นายอาทิตย์ สีมา
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๗๖

เด็กหญิงเรวดี ปูปา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงกนกพร ไพรพุฒิศักดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมลอง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๗๘

นางสาวสุดาวรรณ ปองเพชรพร
๒๐/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๗๙

นางสาวภัทรารินทร์ จูแวน

๑๓/๑๒/๒๕๓๑
โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๘๐
นางสาวปยภรณ์ เปงใจ

๒๓/๑๐/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงกมลภา เต็มศิริ
๑๒/๖/๒๕๔๕

วัดจันทร์ จันทร์  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๘๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ยาแจ๊ะ

๑๒/๓/๒๕๔๔
วัดจันทร์ จันทร์  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๘๓

นางสาวลัดดาวรรณ คีรีชัยพฤกษา
๒๘/๑/๒๕๔๓

วัดจันทร์ จันทร์  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงชัญญาภัช ธชาชม
๑๘/๗/๒๕๔๖

วัดจันทร์ จันทร์  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๘๕

นางสาวสุวรรณพร ขุนธาราดง
๑๗/๐๑/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๘๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ ขำเกตุ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๘๘

เด็กชายที ลุงช่วย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายป ลุงซาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๙๐
เด็กหญิงพรชิตา คำทะลา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงมาลัย แซ่จาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายวรวิช ยานะเสน
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๙๓

เด็กหญิงศศกร เสริมเสนาบุญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๙๔

เด็กหญิงออมสิน บุญดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๔๒๙๕

เด็กชายเอกพงษ์ กมลพิราม
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงธิดาดาว ฐานเหล็ก

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงปยะฉัตร อินทะรัก
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายพุฒิพงค์ ต๊ะเสาร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ สมรภูมิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๐๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ ยอดเงิน

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๐๑
เด็กชายวุฒิภัทร เขียวคำสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๐๒
เด็กชายอนิรุต แก้วกายะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๐๓
เด็กหญิงกาญจนา แซ่เจ๋า

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๐๔
เด็กหญิงจิรนีย์ ชัยยา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๐๕
เด็กหญิงชลิตา มนต์มนัสชัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๐๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ตาเอ้ย

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๐๗
เด็กหญิงณัฐริกา ปุกถา

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๐๘
เด็กชายทินกร แสงสรทวีศักดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำปน

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ โลโท

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๑๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ตานุ
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงมารา แซ่กือ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงระวี แซ่เห่อ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงวิจิตรา ท้าวแสงทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๑๕

เด็กชายวิสุทธิ

์

ไชยวัณณ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๑๖

เด็กหญิงวุฒิพร สุสิงสา
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายศรัณย์ ต๊ะคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๑๘

เด็กชายศุภกิจ แซ่ย่าง
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๑๙

เด็กชายสันติสุข หน่อดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๒๐
เด็กหญิงสุภิญญา หมุกหมาก

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายสุวัฒน์ แพรหมอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๒๒

นางสาวอำมลี กุ่งนะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๒๓

เด็กชายเดชา แซ่เฒ่า
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๒๔

นางสาวแนว วินิจกาญจนา
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงแสงเดือน แสงสรทวีศักดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๒๖

นางสาวกนกรดา แซ่ย่าง

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๒๗

นายจารุพงศ์ สหเจริญชัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงชุติภา สุริยะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงชุติมา สุริยะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๔ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๔๓๓๐
นางสาวทิวา ครรชิตพนา

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๓๑

นายปยวัฒน์ แก้วศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๓๒

นางสาววนิดา แซ่ยะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๓๓

นางสาววิภาพร วิจิตรโยธิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๓๔

นางสาวดัว

้

แซ่ล่อ
๐๗/๐๗/๒๕๓๘

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๓๕

นางสาวอรุณี มะโนน้อย
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๓๖

นางสาวเซียบ ลุงจิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๓๗

นางสาวเพ็ญศรี แซ่กือ
๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๓๘

นางสาวกนกอร พงศ์ไพรกุล
๐๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๓๙

นางสาวณัฐพร มิตรรักสกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๔๐
นางสาวทิวนันท์ สมโภชน์ปรีดา

๑๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๔๑

นางสาวนภัสสร คีรีศิริสกุล
๑๕/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๔๒

นางสาวประนมพร แซ่หาญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๔๓

นางสาวพรสวรรค์ อชิระชนะบัญชา
๑๒/๑๑/๒๕๓๙

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๔๔

นางสาวพิชญา แซ่ย่าง
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๔๕

นางสาวมนีพร ไพรัชชาตินิยม
๓๐/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๔๖

นางสาวรัชฎาภรณ์ เลิศพันราย
๑๙/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๔๗

นายวรชัย สายใจเริงทรัพย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๔๘

นางสาววิไลพร
ปญญาอรัญโรจน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๔๙

นางสาวศศิธร กล้าณรงค์เกือ

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๕๐
นางสาวศิราณี วิญูรัตน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๕๑

นางสาวศิริพร โชคเอนกนันท์
๒๐/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๕๒

นางสาวสัตตรัตน์ แซ่ย้าง
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๕๓

นายสิงคาร แหย่พะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๕๔

นายสุขวัฒน์ เลิศดำเนิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๕๕

นางสาวสุนิตา ธรรมชาติสุขใจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๕๖

นายสุรชาติ ประยูรเวียง
๐๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๕๗

นางสาวหัสยา เจนเลิศปญญา
๒๘/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๕๘

นางสาวอุบลวรรณ อุทุมพรกนก
๐๘/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๕๙

นางสาวแยดี ปรัชญาภูวดล

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๖๐
เด็กชายสิทธิชัย นุ่มสนิท

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๖๑

เด็กหญิงจีรณา แซ่ย้าง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เงินฮอม
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ลุงวิ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงปอย ลุงวี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๔๓๖๕

นางสาวศรีนวล เกสร
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๖๖

เด็กชายนฤเบศ โยริยะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงนวลจันทร์ ลุงสม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงพลอย โหวดผิว
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๖๙

เด็กชายพันธกานต์ กันทะกะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๗๐
เด็กชายพิพัฒน์ ลุงสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ แก้วเฮ้า
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๗๒

เด็กหญิงสุธิดา วิวัฒน์รัตนากุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๗๓

เด็กชายหาญ เงินยอด
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๗๔

นายเอกพิชัย เจริญคุณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงแตงโม หนุ่ม
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๗๖

เด็กหญิงแอละ ลุงทา
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๗๗

เด็กหญิงขิน

่

อินพรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๗๘

เด็กหญิงปนอนงค์ นามหวาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๗๙

เด็กชายชลชาติ สิงห์คำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๘๐
เด็กหญิงทิพย์ภาพร บัวไพจิตติ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๘๑

เด็กหญิงพลอย ใจก้า

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๘๒

เด็กหญิงอรจิต ย่าจา
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๘๓

นางสาวชฎาภรณ์ ไอสอ
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๘๔

เด็กชายภูวดล สุนันตา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๘๕

นางสาวสุภา คำมู
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๕๙/๔๓๘๖

เด็กหญิงทิพวรรณ ติบมูล

๊

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๓๘๗

เด็กหญิงนภาวรรณ ไชยตน
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงนฤมล ลุงวิ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๓๘๙

เด็กชายนวกร ทนนาดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๓๙๐
เด็กหญิงประกายดาว ศิริไพศาล

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๓๙๑

เด็กชายปริทัศน์ เทวรรณะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๓๙๒

เด็กชายพชรดนัย มฤคทัต
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๓๙๓

เด็กชายพลภพ ใจ๋คำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๓๙๔

เด็กชายพลวัฒน์ ประนามะทัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๓๙๕

เด็กหญิงมลฤทัย พงษ์เขตกรณ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๓๙๖

เด็กหญิงรมย์ธีรา ดวงชมภู
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๓๙๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สายสุภา
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงสายทิพย์ ตานคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๓๙๙

เด็กชายสิทธิโชติ บัวผิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๔๔๐๐
เด็กชายสุวัชชัย เวฬุวนารักษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๔๐๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แหยมคง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๔๐๒
เด็กชายอรรถชัย คุ้มประดิษฐ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๔๐๓
เด็กชายอลงกรณ์ ปญจจี

๋

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๔๐๔
เด็กชายเทพกานต์ อาญาเรือน

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๔๐๕
เด็กหญิงธนพร ขันศรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๔๐๖
เด็กหญิงพรรณวดี พันทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๔๐๗
เด็กชายพิษณุพงษ์ คำเมฆ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๔๐๘
เด็กชายสหภพ กันทะอุโมงค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๔๐๙
เด็กชายหลาว แสงจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๔๑๐
เด็กหญิงศิรประภา จันทร์แก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๔๑๑

เด็กชายกิติพงษ์ คุณจิตร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๔๑๒

เด็กชายณัฐภรณ์ พงษ์ปน
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๔๑๓

เด็กหญิงพิยาดา ยาอินตา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๔๑๔

เด็กชายอรุณวัชช์ ยาอินตา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๕๙/๔๔๑๕

เด็กหญิงนันทิชา ลุงยะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงกัญญาภัค ตะรุสะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๑๗

นางสาวอ่อน ลุงต่า
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๑๘ เด็กหญิงสุพรรณณิการ์
จินาโบ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๑๙

เด็กหญิงกานต์สินี แสนหลวงคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๒๐
เด็กหญิงจันทรกานต์ ปญญาจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงพิมลรัตน์ จันทร์สุข
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๒๒

เด็กชายมงคลชัย เปงใจ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๒๓

เด็กชายศุภกร แก้วสิงสุ
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๒๔

นายชาตรี เมธีกวิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมาพอ
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๒๖

เด็กชายพุทธพงศ์ จินาตุ้ย
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๒๗

นายรัชชานนท์ แสนบุตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา กุนนะนวน
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายวรุฒ เกตุพรหม
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๓๐
เด็กชายวิชชากร โอ๊ดคำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ หลวงแบน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๓๒

เด็กหญิงธันยาธรณ์ คนขยัน
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงปรียานุช แก้วกัน
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงปยวรรณ เขียวมัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงปยะมน ตามูล
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๓๖

เด็กหญิงพรนภา คำปน
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๓๗

เด็กหญิงพิมพ์นารา ปนคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๓๘
เด็กหญิงพิมพ์ปพัชฌ์ ขาวผ่อง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๓๙

เด็กหญิงศศิกานต์ มูลอุด
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๔๐
เด็กหญิงสุธินี รอดรัตนดิลก

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๔๑

เด็กหญิงอักษราภัค จะมะยะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๔๒

เด็กหญิงเบญจพร ธิมา
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงกรกนก พลเยียม

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงกาญมณี ปญญา
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๔๕

เด็กชายนนทัช ม้าวิง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๔๖

เด็กหญิงนริศรา สิริใจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๔๗

เด็กชายนวพล ปญญามี
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๔๘

เด็กหญิงนิลุบล วาดปา
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๔๙

เด็กชายพงศกร รูสม
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๕๐
เด็กหญิงพัชรมัย มาตรา

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๕๑

เด็กชายภูริภาคย์ แปงเจอร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงวทัญุตา มอยแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๕๙/๔๔๕๓

เด็กหญิงเยาวเรศ อินต๊ะแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)
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