
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗

ส่งสอบ ๑๓,๔๗๕ คน ขาดสอบ ๒,๕๖๘ คน คงสอบ ๑๐,๙๐๗ คน สอบได้ ๔,๖๖๗ คน สอบตก ๖,๒๔๐ คน (๔๒.๗๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงสุนันทา ทองอินทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงกฤษณา พวงทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงหงส์ฟา ลุงยอน

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๐๔ เด็กหญิงพรรณพัสสา ลุงหลู่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงศิรัญญา นาทะสัน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงศิริพรรณ ศรีสุวรรณ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายสัมพันธรัตน์ โม่งปราณีต

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดสันทราย  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๐๘
นายบุณย์ นิลเกษ ๖/๕/๒๔๘๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๐๙
นายธเนศ ชัยชนะกิจการ

๓/๑๒/๒๕๐๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๑๐
นายศิวดล อมาตยกุล ๒/๘/๒๕๑๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๑๑
นางสาวนิชกานต์ อภิรักษ์เกือกูล

้

๑๐/๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๑๒
นางสาวพัณนิดา วลัยรุ่งโรจน์

๑๖/๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๑๓
นางสาวณิดา คีรีรุ่งเรือง ๑/๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๑๔
นางสาวจันทราวดี แสงเมือง ๔/๑/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๑๕
นายพิสุทธิ

์

รักษ์วนาสวรรค์ ๖/๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๑๖
นางสาวกัลยาณี ปยชัยมงคล ๘/๖/๒๕๓๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา สุริยะรังษี

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วจารนัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงเขมิกา มณีรัมย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายคุณากร ทวิสุวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงจรัสพร วิทยามงคล

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายจิรวัฒน์ รัตนานุกูลพงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงจิราพรรณ สิงห์แก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงณภัทร์พร ปานเนาว์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีบุญเรือง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงณัฐนพิน วรินทร์สุวรรณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงณัฐนรี ทาสี

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงณัฐวดี รังทะษี

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงดนยา เลาหมี

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงตริษา ธรรมมณี

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงทิพาวรรณ อินตาธรรม

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงธนัญภรณ์ ธงไชย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายธนัตถ์ เลขา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงธฤษฏา นาทุ่งมล

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงนภัสวรรณ รักสกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงบุญญานันท์ โยธาราษฎร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายปภังกร สมบัติดวงดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงปวีณา พรมบุญเรือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายพรเทพ ปญญามี

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงพรปวีณ์ ชัยณรงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายพีรพงษ์ ภาคาบุตร

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ หาญปา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงมาลินี สุราภา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงวริศรา สมบูรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงสายฝน ลงกอ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายนันทพัทธ์ เชือสาย

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงฉัตรกมล เทศจำปา

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงกุลธิดา จันออน

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงลักษิกา นิมสวัสดิ

่ ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ แสนสุวรรณ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงกชพร สมบูรณ์สุขยิง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงกนกพร กาไว

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงกนกภรณ์ เจริญพรพาณิชย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงกนิษฐ์ หะชะนี

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงกฤตา ตรีวิทยากรานต์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงกฤติยา บุญภู

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายกฤษฏา วิริยา

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงกวินรวี สอนภิรมย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงกัญจนพร บุตรดา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายกันต์ธีภพ วังหน้า

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงกุลธิดา เสนะเปรม

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงเกษร สมบุญบัติ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงกฤษณา ไชยยา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงขวัญข้าว สุวรรณพฤกษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงจารุวรรณ ขะจ๋อม

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงจิตรกัญญา ปญญาชูวงศ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายจิรกิตต์ บุญถึง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงจิรนันย์ ธัญกรพงศ์พันธุ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงจิระพร ศรีหนองบัว

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชัยคำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงชญาณี วงค์บุญตัน

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงชนัญธิดา เรือนดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงชลลดา อินสันทราย

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายฐิติวัสส์ แซ่ควง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงณฐภัทร ผัดเจริญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายณฐภาพ นิธิกรธนกร

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงณัฐกมล สิงห์โตเผือก

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงณัฐณิชา พรมมิน

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงณัฐธิณี คล้ายหอม

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ตุ่มทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงณัฐนรี บุญนาม

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญกำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายณัฐพงษ์ นันตา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงณัฐพร สระทองบ้อง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยจำรูณพันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายดิษยธร กัวพานิช

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

เมืองใจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงทิพยรัตน์ น้อมสูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายธนกร แก้วประภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายธนภัทร ใจบุญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายธรรมพล เสนหล้า

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงธรรมิตาว์ อาบสุวรรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุภาษี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงธัชชา สุนทรเสถียร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงธัชวรรณ ชัยวรรณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงธัญสรณ์ โปธา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงธันยาพร ชมเมือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายธีรวัฒน์ วรรณวงค์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงนภสร โนรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงนารี ไชยศิลา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายนิติกร จันทร์ตาธรรม

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงนิศาชล บุญทา

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายภูวดล ไชยวุฒิ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายบุญยงค์ ไชยราช

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงบุณยพร ญาณะเปยง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงบุณยานุช ญานะเปยง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ชัยดา

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงปานชีวา อินคำ

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงปาริฉัตร วงศ์คูณ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงปยะณัฐ ทิยันต์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงพรพิมล รอดเรือน

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิง่พัณณิตา ชำนาญค้า

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงภัทรลดา สังราช

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงภัทรมน แปงใจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงภาณุมาศ ภีระคำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายภูรินนท์ เฟยธิก๋า

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงรัญชิดา คำเปยง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงวรรณวลี ศรีโชค

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงวรัญญา วรรณติ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงวริศรา ไชคำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายวันวีรพร ลาสี

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายศรันย์วิทย์ ทะจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายศุภกร นามปา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงศุภารนันท์ สิงห์คำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงอารีรักษ์ มะโนคำ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายอรุโณทัย วงษ์ประเสริฐ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วกันทร

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงกาญจนา กัณธรรม

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงศิริเนตร จังหวะเลิศ

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔ / ๑๓๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ม่วงทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงกรรณิกา ใจกล้า

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงจุฑาภัทร ศรีโพธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงชยุดา ตังศิริมงคลกุล

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงสุพชยาฌ์ อรุณกาล

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ใจมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ฤทธิพิณ

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงณัฐณิชา บนแท่นทิพย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงณัฐพร ใจมัน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงณัฐริกา จันทร์วิลัย

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงณัฐวดี สุวรรณมณี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายธนิก โกไศยกานนท์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงธาดารัตน์ คำยนต์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายนฤเบศ ริพรม

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงนิรัชชา แสงหัวช้าง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายบรรจบ ขาวสวย

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงเบญญาภา ดวงไฟ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๔๗ เด็กหญิงประกายเพชร
สิงห์ทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงปยธิดา ใจวอน

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงพรธิตา ทำสวน

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงภาวินี วีรศรีมงคลชัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายภูวดล สุรางค์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงมณธกานต์ สมบูรณ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงเมธาพร พรหมวรรณ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงวรัญญา กันทา

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงวีนัส ขวัญเวียง

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายศิริภูมิ มานะวิสาร

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงศุจีภรณ์ สุขฤดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายศุภากร สิงห์ทองชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงสิริกาญจน์ สุวรรณเกตุ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงสิรีธร อูปแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงอภิญญา อัศวศรัทธากุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๖๒
นางสาวอรทัย คำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงอัญชิการ์ กุมาร อโรร่า

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงอาพัทธ์รัตน์ หล้าวงศ์คำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายพัฒนชัย นุยามัง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงปวีร์ธิดา มาระวิชัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงพิมพ์พิชญ์ บุญประดับ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงอังคณา กาเหว่า

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงปยธิดา สายคำอ้าย

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๗๐
นายสุทิน แง่มจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๗๑
นายกนกนภัส ตันกำเลิศ

๋

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงกัลยากร อวยพร

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๗๓
นายกำพล ฟองรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๗๔
นางสาวชไมพร หาญวชิระ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๗๕
นายชญานนท์ อริยะ

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๗๖
นายชยพล ผลประเสริฐ

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๗๗
นางสาวชุติกาญจน์ คำแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๗๘
นางสาวณัฐกานต์ ศรีบุญมา

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๗๙
นางสาวณัฐฐิรา มณีรัตน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๘๐
นางสาวณัฐณิชา ชดาวุฒิ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๘๑
นางสาวธัญชนก สาลีพิมล

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๘๒
นายธีร์ธวัช สุรินทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงนภัสสร เพ็ชร์สัจจะ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๘๔
นางสาวนิภา โคคำมา

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๘๕
นางสาวนิรศา ทิศเหนือ

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงนิศาชล แก้วเรือน

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๘๗
นางสาวพรชิตา คำเบ้า

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๘๘
นางสาวพิชามญชุ์ กาวีจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๘๙ เด็กหญิงวรัชญ์ฐานิดา
คำรินทร์จตุภูมิ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๙๐
นายวธัญู สุวรรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๙๑
นางสาวศศธร จันทร์แอน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๙๒
นางสาวสุกฤตา ขันสุรินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงสุชัญญา ชุ่มภิรมย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงเสาวภา พะแป

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๙๕
นางสาวเบญญาดา มาวิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๙๖
นางสาวศิริลักษณ์ กันธาซาว

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๙๗
นางสาวสุวภัทร สินธุวงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๙๘
นางสาวจีรนนัท์ ศรีคำยวง

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๑๙๙
นางสาวฉัตธณิดา คงปาน

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๒๐๐
นางสาวชลพิงค์ สุขคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๐๑
นางสาวรัตนาวลี ปองกัน

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๐๒ นางสาวสมปรารถนา กัมพลกูล
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๐๓
นางสาวอัญชลี เหมือนหมาย

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๐๔
นายกายสิทธิ

์

กนกศิลป
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๐๕
นายกัมปนาท นาครักษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๐๖
นางสาวจิราพร แซ่โซ้ง

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๐๗
นายชัยรัศศ์ โพธาคำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๐๘
นางสาวธวัลรัตน์ โยกาศ

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๐๙
นางสาวพิชชา ลิขิต

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๑๐
นางสาวมัลลิกา ทาหมี

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๑๑
นายภานรินทร์ บุญเกิกไวย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๑๒
นางสาวจุฑาสิริ นามกร

๒๗/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๑๓
นางพานทอง ศิริ

๐๙/๐๙/๒๕๐๔
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงซีซี แซ่หลี

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงพลอย สุหฤทดำรง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงใหม่ แซ่จาง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงจินตนา ใหม่บุญเรือง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงธนัชพร อาทรประชาชิต

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายยอดคน สุหฤทดำรง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงณัฐธิดา กันทา

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายชายแดน ลุงหวุ่นนะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงดวงกมล ศรีมี

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงวิภาดา ดวงมะณี

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงณัฐนิชา ถาแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงภัทรวดี กลมสันเทียะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายวรวิช ลุงออ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดสวนดอก  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๒๗
นายพรสรรค์ สิริเดชนนท์ ๖/๖/๒๕๑๑ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เจ็ดยอด  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๒๘
นางสาวภาวิณี ภาพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เจ็ดยอด  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๒๙
นายกตัญู เรือนตุ่น

๒๖/๖/๒๕๒๐
โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เจ็ดยอด  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๓๐
นางสาวกรณัฐสุมิน เตชะเบญจรัตน์

๒๓/๘/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เจ็ดยอด  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๓๑
นางสาวสิริรักษ์

เพชรวัตน์กุลธนา
๙/๔/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เจ็ดยอด  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๓๒
นางสาวอัจฉราวรรณ กันจินะ

๑๑/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เจ็ดยอด  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๓๓
นางณัฐธนภัทร โยธาพล

๐๖/๑๑/๒๕๑๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๓๔
นางสาวจิราพรรณ ปนทะนา

๐๕/๐๙/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗ / ๑๓๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๒๓๕
นางอำพรรณ โนราช

๑๑/๐๖/๒๔๙๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๓๖
นางจันทร์ศรี ปวงปน

๐๔/๐๗/๒๕๐๙
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๓๗
นางวัชรี แก้ววิวัฒน์

๑๔/๐๓/๒๔๙๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๓๘
นางสาวชลิดา สิงห์โห

๓๑/๐๑/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๓๙
นางดาวเรือง มีเพียร

๑๑/๐๕/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๔๐
นางธิดารัตน์ ปญโญ

๐๒/๐๒/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๔๑
นางเรณู สมบูรณ์ดี

๒๔/๐๗/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๔๒
นางสาววิไล แซ่ลี

๐๕/๐๘/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๔๓
นางสาวมอ แซ่เห้อ

๐๑/๐๑/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๔๔
นางสุดา แซ่เล้า

๐๔/๐๘/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๔๕
นางสาวรสริน ฉันทะกูล

๐๖/๑๒/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๔๖
นางอำนวย จงเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๑๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๔๗
นางสาวว้า แซ่เล้า

๒๗/๐๑/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๔๘
นางสาวโสภีย์ ซือจ่อย

่

๑๒/๐๑/๒๕๒๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๔๙
นางสาววันวิสาข์ จันทรส

๐๓/๐๒/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๕๐
นางพรทิพย์ หาดแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๐๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๕๑
นางบรรเทา ธีโรภาส

๑๘/๐๖/๒๕๑๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๕๒
นางกิงกาญจน์

่

ท้าวอินทร์
๒๒/๐๔/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๕๓
นางชไมพร สมรูป

๑๓/๗/๒๕๒๑
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๕๔
นางสาวอมรรัตน์ สถิตยัง

๑๙/๑๒/๒๕๑๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๕๕
นางสาวชฎาพร อุไรรุ่งโรจน์

๑๖/๘/๒๕๓๒
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๕๖
นางสาวรักชนก จันทะวัง

๒๗/๔/๒๕๓๔
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๕๗
นางสาววรรณพร วิทยารัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๕๘
นางสาวอีนอ แสติ

๐๒/๐๒/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๕๙
นางสาวปญฑิกา โนมัน

่

๑๓/๑๒/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๖๐
นางสาวบุษกร มูลถี

๓๑/๗/๒๕๓๓
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๖๑
นางสาวขันทอง นาตัน

๑๓/๗/๒๕๒๘
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๖๒
นางสาวนิษา สุขยิง

่

๒๕/๑๒/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๖๓
นางสาวนงค์นุช คิดสุข

๐๑/๐๒/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๖๔
นางสาวยุพา เปงคณะ

๒๕/๑๑/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๖๕
นางสาวสุภัสสร บำรุงพิทักษ์

๒๒/๕/๒๕๓๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๖๖
นางศิริลักษณ์ สมพงษ์

๒๙/๖/๒๕๑๙
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๖๗
นางสาวเมธิณี เขียวไพรี

๑๔/๐๔/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๖๘
นางสาวภาวนา ไทยใหม่

๑๖/๐๑/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๖๙
นางสาวพัศนลักษณ์ ศรีไววาง

๒๗/๐๕/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๒๗๐
นางอุบล กองจำป

๑๐/๐๙/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๗๑
นางสาวศุทธนุช ยาดี

๒๙/๐๖/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๗๒
นางสาวนาสอ แสใหม่

๐๑/๐๓/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๗๓
นางสาวมะลิวัลย์ คำใบสี

๐๑/๐๘/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๗๔
นางสาวเดือน ส้มพลับ

๓๐/๐๗/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๗๕
นางสาวศรัณพร บุญสูง

๐๗/๐๒/๒๕๒๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๗๖
นางสาวสุวดี หาญพญาไพร

๒๐/๐๔/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๗๗
นางหล้า สามช่าง

๐๔/๑๐/๒๕๑๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๗๘
นางสาวโสภา สมวันดี

๓๐/๑๒/๒๕๒๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๗๙
นางสาวอนงค์ จองแสง

๐๓/๐๒/๒๕๓๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๘๐
นางอัมพร หมันคงคำ

่

๐๑/๐๑/๒๕๒๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๘๑
นางกัลยา ดวงคำ

๐๓/๐๓/๒๕๒๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๘๒
นางสาวนงลักษณ์ จะโบ

๑๕/๐๙/๒๕๑๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๘๓
นางอารีรัตน์ วรรณคำ

๒๙/๐๘/๒๕๐๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๘๔
นางสาวรรรลนา นุริตมนต์

๒๐/๐๗/๒๕๓๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๘๕
นางสาวสุกัญญา แสงมณี

๒๙/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๘๖
นางสาวอริสรา โชคลภัสปรีดา

๑๕/๐๖/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๘๗
นางกันยาวีร์ แซ่ย่าง

๐๑/๐๕/๒๕๑๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๘๘
นางสาวสุพัทตรา ศรีใหญ่

๐๑/๐๕/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๘๙
นางสาวพรรณณี ยมใจ

๑๒/๑๐/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๙๐
นางสาวอรพรรณ ปวงแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๓๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๙๑
นางสาววาสนา อัครกิจไพบูลย์

๒๗/๐๗/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๙๒
นางสาวงามวิไล ขันภักดี

๒๔/๙/๒๕๒๓
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๙๓
นางสาวสุพรรษา ผิวฉำ

๐๙/๐๗/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๙๔
นางสาวรัชดาภรณ์ สดนามอญ

๒๖/๐๒/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๙๕
นางสาวสุพรรณี ไส่

๐๙/๐๗/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๙๖
นางสาวนะพู จะโจ

๐๑/๐๑/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๙๗
นางสาวคนึงนิจ ผาสุก (สุก ข )

๒๗/๐๘/๒๕๓๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๙๘
นางสาวอิบา ปาแน

๐๑/๐๔/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๒๙๙
นางสาวนริศรา สายนุ้ย

๐๓/๐๖/๒๕๑๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๐๐
นางหิรัญยา ใจตา

๒๙/๑๒/๒๕๑๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๐๑
นางสาวสร้อยโสฬส อุตตโม

๐๑/๑๐/๒๕๓๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๐๒
นางสาวนกแก้ว แสนสมปาน

๒๑/๐๔/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๐๓
นางณัชจิรัฏฐ์ เปยมวิทย์

๐๓/๐๑/๒๕๒๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๐๔
นางเสาวลักษณ์ อินทรวิเชียร

๐๖/๐๑/๒๕๑๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๓๐๕
นางสุภาวดี เขือนเพชร

่

๒๘/๑๒/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๐๖
นางสาวทัศนี ตุ่มคำ

๐๒/๐๘/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๐๗
นางสาวประภาพร คำแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๐๘
นางหนึงฤทัย

่

งามสมทรง
๒๕/๐๑/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๐๙
นางสาวพัชริดา จันทรา

๒๙/๑๒/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๑๐
นางธีราพร ฟุงขจร

๒๑/๐๑/๒๕๐๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๑๑
นางสาวเขมจิรา โพธิยิม

์ ้

๑๗/๑๑/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๑๒
นางสาวชไมพร จิวจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๑๓
นางพัชรีย์ อันทะโย

๒๑/๑๐/๒๕๑๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๑๔
นางภาสิณี บุญสม

๐๕/๐๔/๒๕๑๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๑๕
นางสาวภูธิชา ภูวัฒนากุล

๑๘/๐๙/๒๕๐๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๑๖
นางสาวปา แซ่มัว

่

๐๑/๐๓/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๑๗
นางสาวจัวะ

๊

แซ่ท้าว
๐๑/๐๕/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๑๘
นางนงเยาว์ ไกรบาป

๒๒/๐๔/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๑๙
นางสาวมีโหล จะแส

๐๑/๐๑/๒๕๒๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๒๐
นางสาวนานะ จะปา

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๒๑
นางสาวสุกัญญา อาจเมือง

๐๖/๑๒/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๒๒
นางลดาภัชฐ สังข์ทอง

๒๐/๐๙/๒๕๑๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๒๓
นางสาวชโลม นิรัตน์

๒๐/๑๑/๒๕๑๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๒๔
นางสาวนวินดา อีเด่อ

๐๑/๐๒/๒๕๒๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๒๕
นางฐิติพันธุ์

ปญญาธรรมรักษ์
๐๑/๐๖/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๒๖
นางสาวราตรี อะวิสุ

๒๓/๐๖/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๒๗
นางสาวณธษา อัศวบัณฑร

๒๗/๑๒/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๒๘
นางสาวเดือน ถ้อยคำม่วน

๒๐/๐๕/๒๕๑๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๒๙
นางสาวอำพร จันที

๓๐/๐๖/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๓๐
นางเนาวรัตน์ ไกรสร

๑๔/๐๓/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๓๑
นางสาวกชกร จันทะริน ๕/๐๔/๒๕๒๐ ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๓๒
นางอุไรลักษณ์ กันธิยะ

๐๙/๐๗/๒๕๐๑
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๓๓
นางสาวฉลวย ศรีสมพงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๐๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๓๔
นางสาวพัฒนี สมจิตร์

๒๔/๐๒/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๓๕
นางเอมอร สีสงค์

๐๕/๐๙/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๓๖
นางสาวจันทร์ แออู่

๑๒/๐๘/๒๕๑๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๓๗
นางนัชยา ใจบาน

๒๑/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๓๘ นางสาวประไพพรรณ
หนักแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๓๙
นางสาวกนกพร แดงปอม

๒๔/๐๒/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๓๔๐
นางจันทร์ทิพย์ ดิลกนิธิพันธ์

๒๖/๐๘/๒๕๐๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงระพีพรรณ สุนันแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงมัลลิกา พึงพันธ์

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงนฤมล สวยสด

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๔๔ เด็กชายกฤษธนานนท์
กิจชนะไพบูลย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงเงินตรา สิงห์โตทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงมาลีรัตน์ นันตรัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงภัสสร เทพอินทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๔๘
นางสาวธนภรณ์ ลายงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงพรรณวิไล วังศิริโชติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๕๐
นางสาวนันทชพร

รุ่งโรจน์แดนสยาม ๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๕๑
นายวชิรวิทย์ บุญกำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๕๒
นางสาวสร้อยสุดา เลาว้าง

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๕๓
นายสุชาครีย์ ทูลทองเพ็ชร

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๕๔
นางสาวธัญญา สุวรรณดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๕๕
นายนราวุฒิ บุญแผ่

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๕๖
นางสาวธัญญลักษณ์ ธวัฒน์วรากุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๕๗
นางสาวพสิกา เกษมควรคีรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๕๘
นางสาวกัลยา ธานะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๕๙
นางสาววทันยา สิงห์บัว

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๖๐
นางสาวณัฐริกา พรมเสน

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๖๑
นางสาวรจนา สร้อยฟา

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๖๒
นางสาวทัตพิชา จันทร์เณร

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๖๓
นางสาวขวัญภิรมณ์ สร้อยทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๖๔
นายบรรพต เกษร

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๖๕
นางสาวณฐิกา แก้วยศ

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๖๖
นางสาวธนัชชา แก้วแดง

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๖๗
นางสาวเบญจวรรณ อาจู

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๖๘
นางสาวสุวิภา ท้าวภิบาล

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๖๙
นางสาวพิณลดา ปูไหม

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๗๐
นางสาวญารินดา คนเทียง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๗๑
นางสาวจันทณี ชัยมู

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๗๒
นางสาวสิริลดา บุญแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๗๓
นางสาวศุภธิดา สุขเกษม

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๗๔
นางสาวธิดาวดี ศรีวรรณา

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๓๗๕
นายมงคล เขียวสา

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๗๖
นางสาวอรณิชา ปุดคำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๗๗
นายธงชัย โปวสิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๗๘
นางสาวศิริลักษณ์ คำภักดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๗๙
นายสหัสวรรษ มีแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๘๐
นางสาวพิมพร หนองแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๘๑
นางสาวพิมพ์วรี มูลเมือง

๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๘๒
นางสาวสุวรรณี

แจ่มเจริญพรดำรง ๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๘๓
นายอัศดา ทองสวรรค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๘๔ นางสาวอัจฉราพรรณ อินทานทุม
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๘๕
นายชนะศิลป จอกดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงพรญาณี คำผิว

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงอ้อมใจ ลุงจาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงสายไหม ไชยคำหล้า

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายปภพ ปนมงคล

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงมนปรียา แสนหาญ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงจันทิมันต์ กาบทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ขันตี

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงกมนนัทธ์ พงษ์สุวรรณ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงอนันตญา ศรีคำสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงณัฐธยาน์ แย้มหลังทรัพย์

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงจิรัชญา ปาละสิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงสุกัญญา ราชิวงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงสิริธร พิพัฒน์หฤทัยกุล

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงภัชธีญา วงศ์เทพเตียน

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงภัทราวดี ธนเดชพรเลิศ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงปาลิตา บุญศิริ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงเบญญาภา ละอ่อง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายธนพงษ์ สุปนตา

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงภัณพษา สายบุญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงอัญมณี สุวรรณลัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายศุภสัณฑ์ วงศ์เกียรติกำจร

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงจรรยพร สุ่นทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายธนบัตร วังพุททรง

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงณัฐฐาพร เพชรลำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงจุฑาทิพ พรมคำตัน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงณัฐธิดา สมภักดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงกัลยาพรรณ เรือนโย

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงวริษา ทรายแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงธีราภรณ์ วงค์สถาน

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงรวิสรา สมูลดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงลฎาภา เสมอชีพ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงปภาวรินท์ ไชยวงศ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายสิณะมล ตระกูลอภิรักษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงอัฐภิญญา ไชยสกุล

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายชยากร ไวปญญา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายนันทพงศ์ ชมมาลา

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงฐิติชญา ไชยเวช

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงแพรวรา วรรณภิระ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายศุภวิชญ์ เสริมกลิน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงสุริสา อินทะสิน

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงพิชญาภา เย็นสมพงศ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงณัฐชยา รักแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ สุทธเนตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ นนทธรรม

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงนงนภัส ศรีสงคราม

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงชนารัญช์ แก้วคำมา

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายปรเมษฐ์ ทาดาริน

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายทิชานนท์ หงษ์ประเสริฐ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายพัทธดนย์ สิริโชติสกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงปวริศร เม็งมอญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายสุภชัย อุดคำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงนิศาชล จันทร์แจ้ง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทานันท์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายทรงยศ ฟูจันทร์ใหม่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงใจรดา พรมเพ็ชร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ บัวศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงชญาน์นันท์ เครือทนุ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายดรัสวัต ถมยา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงพิมลพรรณ ปยธรรมรงค์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงกชามาส สายสุริยะ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงปรีชญา นวมงาม

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายกัมปนาท ชัยมูลฐาน

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายขวัญใจ สุริยา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงเมศิณี สุภาวงค์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงณิชารัศม์ พุ่มภัทรชาติ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายทำนุรัฐ หงษ์ทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายณภัทร ตัตวธร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายยิงยงค์

่

บุญเกิด
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงธันยชนก ลายคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองสุข

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงพีรดา กันทา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา สุภาโพน

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงพลอยรดา ฉวี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน วงเวียน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายสุรัชต์ชเบช ทะลอมคำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงกีรติพัชร สุทธหลวง

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงนันทพา อดิเรกธรรมากร

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงณหทัย ทาสา

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายจิรัฏฐ์ มอยติละ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงณัฐชา เครืองคำ

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายธนพูน ดารารัตน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงพิชามญชุ์ แต้มทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ถาธัญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงณิชา เลิศสูงเนิน

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงพิชญาภัค กระจ่างเนตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายธัญเทพ สิงห์แดง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร นะติกา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงภัทรนันท์ เนียมพรมลี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงมนสิการ อิชยาธรรมกวี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงกรกมล แก้วจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงวรารี สิริเสรีภาพ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายปภังกร กลินดาว

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงนครินทร์ สิริคำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงปริยฉัตร ทานะขันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงชนัญชิดา วงษ์ราช

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงไรวินท์ อิสระกำธร

ิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงณัชชา จองมูลสุข

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายกวินท์ กุมาร

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงสุชานันท์ เวียงนนท์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงสุชานาฎ เวียงนนท์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สอนหล้า

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายจิรเดช อรทัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายปณิภาณ รุ่งศิริ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายธีระวัต ใบบัว

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายฐาปกรณ์ อาภา

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ก๋าถม

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายกันตวิทย์ คำมูลแสน

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงรติมา คำฟู

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงชนานันท์ คำแปง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายญานวุฒิ เทศศรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงณัฐรดา ชมภูปน

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงชณัฏฐ์ชญา เต็มศักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงปานทิพย์ แซ่โง้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงสุมิตานัน วิโรจน์ศิริวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงพนัชกร แสงภู่วงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงกุลนรี ผักกาด

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงปริยากร แสงแสน

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายธนกร คำวัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงนันท์นลิน พันธุราษฎร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงศิริประภา พิทาคำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายรัชชานนท์ ตาลาน

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายพัชรพล ฟองเกตุ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงเนตรชนก บุญมี

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายยศพร ยานะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายภูรินทร์ ประหยัดทรัพย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงอ้อมขวัญ ศิริปญญา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงชนัญธิดา ทิพย์สถาพร

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงพิมลนาฎ ศรีนวลใหญ่

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงนัฏฐ์นิชา ฟองคำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายธนพัต ธันยารัตน์ศรัณ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงวิรตา เอกชัยอาภรณ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงนิธินาฏ วงษ์วรรณ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายธีรวุฒิ ก๋าอินต๊ะ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงศรินพร ศรีพาน

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงประภัสสรา ชินไพบูลย์

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงจุฬารัส แก้วสุใจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงนภสร กาญจนมุสิก

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายณัฐชัย สิงห์แก้ววงค์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายปานุวัฒน์ ศรีอุทธา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงจตุรพร เก๊างิว

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงธัญญาศิริ คำมา

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดวงแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงอัจฉราพร วงศ์คำแดง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงณิชา สุวรรณรัฐ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงมาริสา จรูญโกมล

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงรัญชนา ใบชา

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงวรรณพร พรหมวิจิต

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายธนกร โพธิดวงกุณ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ นุ่มหนู

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา ลุงตาก

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงณัฐธิดา สุริโยดร

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงธัญญ์นรี อภิชัยวิโรจน์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงลักษิกา คำลือ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงจงกล คัชเคียน

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิบูลย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงอัจฉรีย์ ภูไทธนาธรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงเบญญาภา พยาชม

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายทชภณ เพชรรัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงณฐิตา พรมรัตน์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงรมิตา หอมนวล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงภรณ์ธิฌา ส่วยหย่ง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายชนาธิป แก้วคำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายอภิรัตน์ อินทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

กรุณา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงมนัสชนก ขันทะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายวริศ กันธะมาลัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปญญาสม

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายณัฐพล เรือนแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายณพล สุขโชติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงหฤทัย ดวงแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงณัฐวรา ชัยนุรักษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายพรวิสิฐ กิจประภานนท์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายชนมภูมิ ธาระมณี

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงปทมพร หลู่โหล่ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงนาถอนงค์ จันทะกี

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายพุฒินันท์ พงษ์ศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงณัฐณิชา เขียงแข็ง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงพัณณิตา ฉัตรแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงลัดดารัตน์ ปดชัยภูมิ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๖๕ เด็กหญิงพลอยบุรินทร์
ปนคำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายธนากรณ์ ศศิธร

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ คำมา

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงพฤกษา เสียงดัง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงธิดาวรรณ ลุงซุ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายเด่นภูมิ เลาย่าง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายธนากร ขันแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงอรพิชญ์ ผ่องพันธ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงภูริชญา ณ เชียงใหม่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงจีระนันท์ หนูสา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงจิระนันท์ หนูสา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายพงษ์ศิริ อิมสมบัติ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงจิดาภา ประกิจ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงณัฐกฤตา จันปุก

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เสาร์แก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงศิรภัสสร มิงสกุล

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงชญาณิศา สำลีทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงศุภานิช ศรีมินิพันธ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายอนุพล สารเถือนแก้ว

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงบุญยาพร คำแสน

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายกษิดิศร์ อภิรมย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายนครินทร์ สมบูรณ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงวิภารัตน์ นามแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายสิทธานต์ ตะเวที

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๘๙
นายคิมหันต์ แพงไธสงค์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงสุทธิดา โพธินาม

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายศราวุธ มุงคุนคำชาว

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงภัทรวรรณ ดวงแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๙๓
นายเทวินทร์ แซ่ย่าง

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงณัฐพร ทองยู

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงภานุมาศ สุทธาชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายณัฐพงศ์ แต้มมาก

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายพรศักดิ

์

นวลก๋อง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายณัฐภัทร พลอยตระกูล

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายอภิญาณกร ศักดิเกษม

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายอรรณพ สุริยะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงนพมาศ สุรินทร์แก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายธีรดนย์ คำเตจ๊ะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงเปมิกา แก้วชุม

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

สังข์วรรณะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๐๕
นายวัฒน์พงษ์ อาแส

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายศรัณย์ แซ่ตัน

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๐๗
นางสาวสุวภัทร แก้วมา

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายนนทพัทธ์ ไชยชนะ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายสันติภาพ เซ่งจ่าว

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายสุภกิณห์ เฟรเซอร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงณัฐชยา บัวเลียม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายพันกร ยอดไส่

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายปยะวัฒน์ ทาสม

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายสิรวิชญ์ ทองปลี

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงณศศิ สุริโยดร

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๑๖
นางสาวสกุลรัตน์ ดวงใจ

๑๔/๐๗/๒๕๓๕
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๑๗
นายนพดล ลือชัย

๒๕/๐๖/๒๕๒๒
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๑๘
นางสาวกฤษณวรรณ บุรีแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๓๖
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๑๙
นางสาวอริยา วงค์แคะหล้า

๑๗/๐๕/๒๕๓๒
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่

พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๖๒๐
นางสาวณิชกานต์ ปนชะนะ

๒๑/๐๒/๒๕๓๔
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๒๑
นางสาวธิดารักษ์ สายธารทิพย์

๐๑/๐๖/๒๕๓๖
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๒๒
นางสาววิชชุดา คนดี

๓๐/๐๓/๒๕๓๗
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่

พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงวันดี ชายศิริ

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงวันวิสา แสนแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงกนกรัตน์ สามคำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายน้องนา -

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วิไลจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายจอม อินเจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๒๙
นายสุวิทย์ นายยี

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายสิทธิชัย แจโพ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายณัฐวรรธน์

วงษ์ธาราเลิศสกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายติณณภพ แซ่ก้าว

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายชันยา ลุงทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายภาณุพงษ์ เวียงห้า

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายรพีภัทร หอมมาก

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายศุภกร รักขาว

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๓๗
นายกลม ลุงขุน

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายธีรภัทร เซอหมือ

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๓๙
นายเคอะ ลุงคำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายวิชิต ปนติ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๔๑
นายพากร บุญศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายอรรถพล ลุงเสือ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายนพดล คำนะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายสมชาย นายซิง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายหล่อโด อาซอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายเสฏฐดิฐ คำต่าน

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายสุภนัย จารุเฉลิม

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายวิทวัส ฟองมูล

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายสุชัด อาซอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายวุฒิ นายแสง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายปง ปนติต๊ะ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๕๒
นายน้อย ลุงหนุ่ม

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายนับทอง มณีวงค์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายคำเหลือน นายใส

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายถิรวัฒน์ อ่องมิด

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๕๖
นายบุญเจริญ บารมี

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๕๗
นายหน่อแสง กุ่งหล้า

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๕๘
นายจิงทุน

่

ลุงแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๕๙
นายเฉิงเซ้า เผ่าพันธุ์พวงไพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๖๐
นายพีรพันธุ์ จันทร์พิทักษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๖๑
นายธีรพัฒน์ มงคล

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๖๒
นายธนทัต ยาดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๖๓
นายจิรายุ มาเยอะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๖๔
นายธันยบูรณ์ วงศ์สาน

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๖๕
นายเริงชัย เข่อวอ

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๖๖
นายนิคม สุภามูล

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๖๗
นายชัชชัย ธนากาญจนา

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๖๘
นายกฤตนัย เสือยิม

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๖๙
นายเศรษฐพงษ์ พิศาลวนาลัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๗๐
นายสุพัฒน์ ใจมัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๗๑
นายจิตกร

นิยมไพรเผ่าพันธุ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๗๒
นายวสันต์ รักษาราษฎร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๗๓
นายสิทธิชัย แซ่ย่าง

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๗๔
นายเกียรติศักดิ

์

ยอดชมภู
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๗๕
นายพรเครือ ลุงเงิน

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๗๖
นายจิรพันธ์ มหาศักดิสิทธิ

์ ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๗๗
นายชัยวุฒิ บุญนิตย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๗๘
นายธนกฤต ทองคำขาว

๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๗๙
นายธีรศักดิ

์

ศรีเรือนสกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๘๐
นายเหมวัตร เมทา

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๘๑
นายสุรัตน์ ใจกล้า

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๘๒
นายเลิศรักษ์ ศักดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๘๓
นายเดชาธร เงินทองเกิดดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๘๔
นายเอกราช คุณศิริองอาจ

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงนันท์นภัส ลุงทุน

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงเกตน์สีรี กุณามณี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ประชุม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงกันตกนิษฐ์ ปนศิริ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงพัชราพร อยู่ลือ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงภัควลัญชณ์ กองดวง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปองไฝ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงพิมพ์นภัทร บัวยิม

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงอิสรีย์ ศรีวิลัย

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงศรีสุภางค์ ปงวัง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงธิฐิกานต์ เลาหมู่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงพรหมพร ศรีจาย

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงปาริชาต ไพรมีค่า

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงสุรภา หงษ์นวล

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ใจบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงจิรัชญา กันธร

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงชนม์นิภา ทิยะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ พยาบาล

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายศุภกฤต แสนวงค์คำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายดนุนันท์ โพธิมาตร

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายภูวเดช ศรีเทียง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายรัชกฤช โมจมสิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงเมธาวี วัฒนเชษฐ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สิทธิ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ โนจา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ณะวรรทัย

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงปฤษญพร ปญญาราษฎร์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงสิรินาถ มารังค์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายนราวิทย์ วงค์คำ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงสุรภา ขัดดะละ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายมัชฌิมา ขำเนตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงรุ่งศิริวรรณ ดวงแค

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงเบญญาภา ชำนาญยา

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ชัยลอม

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงกานต์สินี กาใจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงวนัชพร ปญญาวีร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงบงกชรัศมิ

์

วิสุทธิแพทย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายณิธิศ ใบยา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายศุภกร บำรุงศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายสุขพิเชฐ ธีรวิศาล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เช้าโต

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงรมิตา เนืองจำนงค์

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงอุบลวรรณ ลุงวิ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน หมืนไชยศรี

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายนาธาน ฐานวิเศษ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงกชกร กันทะจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงวราภรณ์ วงค์วิลาศ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงมนธิตา จอบอ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงพิง ชืนมนุษย์

่

๐/๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงนาษิมา วังษา ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงรินคำ คำราชา ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงพัชรา แยม๊อ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงทิพวรรณ หัวนา ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาเญอะ ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ศรีดอนไชย  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงธนัชพร วรรณรัตน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๔๐
นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิชัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๔๑
นางสาวปยธิดา ปาลี

๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๔๒
นางสาวเยาวลักษณ์ โอสถสงเคราะห์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๔๓
นางสาวเปรมยุดา เอียมศศิรัตน์

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๔๔
นางสาวอภิญชนก อุปทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๔๕
นางสาวมาลัย ไวที

๐๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๔๖
นายภูมิเมษฐ์ สุมินทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๔๗
นางสาวปภาดา จันทรมานนท์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๔๘
นางสาวเกวลิน พันธ์ประเสริฐ

๐๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๔๙
นางสาวพิณเพชร ช้างรบ

๓๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๕๐
นางสาวกัญญาณัฐ โลหะเวช

๑๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๕๑
นายณรงค์ชัย รวมสุข

๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๕๒
นายเทพศิริ ตันติวิท

๐๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๕๓
นางสาวต้นนำ ฤทธิสินธุ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๕๔
นางธมณ วสุวัต

๑๘/๖/๒๕๒๗ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายภูชนะ ชัยวงศ์ญาติ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายพิทยา ต้า

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงรุ่งนภา ปนทะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายบดินทร์ คีรีนิธิโชติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายศรายุทธ คำใส

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายสมชาย ทองพันทา

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายอริยชัย สวนเสริมศักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายลวิตร ปนแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายวรชัย พนาสัญฑ์ขจี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายสายนที เขีวยคำฟู

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายสิทธิชาย สิทธิคงชวลิต

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คุรุวาศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายบุ๊คเค ผาติพัฒนานันท์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงกัลยา ศาสนมิติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงชนนิกานต์ ลาวหลู่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงนพรัตน์ คำทอน

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงวรดา ตปนียธาตุ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงนำหวาน ลุงซือ

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงอรพิน นันตา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงศิริวิภา จันทราช

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงเกศิณี บุญมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงณัฐชยา บุญตัง

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงปพิชญา สุริยา

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงพนัชนิดา นวลจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงนันธิยา กันนารี

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงณันฐิตา แซ่เฒ่า

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงปวีณา แซ่เจ้า

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงสุนีย์ กิตติวงศ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงวิภาดา แก้วทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงอภิชญา พรุ่งหล้า

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงทิฆัมพร บรรพชาติ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงบัว สมหมาย

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายสุวิทย์ แซ่เฮ่อ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงธันยา ยันนะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงจิรนันท์ คำหมู่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงวัฒนา แซ่เฮ่อร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงปาณิศา สีเซ้า

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงปยานุช มะเชอร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายประวิทย์ วังทองเหลือง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ไพรพันเดช

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงจิตตา

เผ่าแดนไพรพฤกษ์ ๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงจิรภัทร ศรีสถิตยอดคีรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงปริณดา ไชยเลิศกุลพนา

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงสโรชา ม่อนมีรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงกัญจนพร แซ่เฮ่อ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงกาญจนา วนาสงัด

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงวรรณภา วิเชียรพงศ์ไพร

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงอำพร วังพยากรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงสายนำ แซ่หว้า

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๐๔
นายศุภชัย แซ่เล่า

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงศุธานิช รอดนิม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงปถยา สถาพรจริยา

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงบุษยา ทองประกายคีรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงสุมาริน ทองเขียว

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๐๙
นายณรงค์ ธรรมดำรงปฐพี

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงดวงดาว คีรีอภิสิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงบุญศรี พลิวไสวลอยลม

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๑๒
นายอาทิตย์ เมืองหงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงดวงใจ วังพยากรณ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงปรียานุช สมพรไพร

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ พนารัตน์ธารา

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงอารียา ขาวพวง

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงจันจิรา ศุภกุลเจริญวนา

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๑๘
นางสาวรุจิรา แซ่ตู๊

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงสุนารี โศภางกูรไพร

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๒๐
นางสาวศศิประภา ต๋าฝน

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงรัตนา แซ่ลี

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงกฤติยา แซ่วุ่น

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงนิตยา แซ่มัว

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๒๔
นางสาวสุนิสา เลายีปา

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๒๕
นางสาวกาญจนา โอภาเสกสรรค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๒๖
นางสาวภาสินี ทองรอบพิทักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายทวี หวังดีมีทรัพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงปาริฉัตร วิลาสประภัสสร

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงเนตรอัปสร พุฒิพิริยภาพ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ หวังวนวัฒน์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงธิดาวรรณ เลาว่าง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายธนกฤต ใสสุทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีเนห์รู
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่ลี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเนห์รู
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงมณีวรรณ สินธุวนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเนห์รู
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงอัจฉรา ลีเลิศ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีเนห์รู
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ แซ่ย่าง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๓๗
นายชัยวุฒิ แซ่ลี

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร แซ่ลี

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายวันเฉลิม แซ่ย่าง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายอิทธิพัทธ์ มณีลดา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงญาดา ทิพย์วัตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงณกุลกานต์ ทักษิณปญญา

๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงดาริน ชินชัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงธันย์ชนก มาขันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงพิยดา คำหลู่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงปนมนัส ลุงคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงจอมขวัญ จองคำมัน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายณัฐพงค์ ลีลาพันธ์

๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายศิริศักดิ

์

ศรีวรขาน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายหลู่ มูลศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงณิชา ลุงทอน

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงนน มาห่า

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายอภิชาต อาจทวีกุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงอรณิชา เนตรยอง

๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงอรพิน -

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงอรัญญา แก้วขันเพราะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงติบ

๊

นายทุน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงเมธาวี ลุงยุง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงอติกานต์ นุงน๊ะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงนำฝน ลุงหลุก

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงวารุณี ลุงนะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงภัทรมน ลุงต๊ะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงสิริกร ทองคำ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงมอญ ลายแสง

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕ / ๑๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายณัชพล หงษ์ทวี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงกรวิภา แซ่กือ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงศุภมาศ อภิวงค์คำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๖๘
นายอนันต์ สันติดมสกุล

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงหมวย แซ่หลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน ต้นปน  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ประสงค์จีน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงกรนันท์ แซ่ลิม

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายกรวิชญ์ แซ่จาง

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงณัฐนิชา ล้นตือ

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงนพรัตน์ คุณชัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงอิง นายสาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายอ่องแสง ลุงลู

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงแสงอู ลุงคิด

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงชมพูนุท อินคำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายกบินทร์ หน่อแสง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายชาย ลุงสอน

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงจิตรานุช ใหม่ดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายสุรเดช นันต๊ะสาร

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงโสภาวรรณ แอแตะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๘๔
นายณรงค์ จันทร์แสง

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๘๕
นายกอบกู้ ลุงมู

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงแลง ลุงหม่อง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายชยพล ลุงวิ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายทอแสง สุภา

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายเรืองไชย คำพูน

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงพรสรวง อินทรสมมุติ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายศิรินทร์ ปนบุญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ สันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงเมียวดี ไม่ปรากฎ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ สันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงชนัญธิดา แสงวงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ สันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงแดง บัวคำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ สันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายวันชัย ลุงตี

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ สันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงศศิธร คำแดง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ สันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงสุธิดา

ไม่ปรากฏนามสกุล ๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ สันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงมูนีดา

ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ สันปาเลียง  

ชม ๓๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายเรืองเกียรติ

์

แก้ววงค์วรรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายธนัญชัย จาถานัน

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายชัยพิสิทธิ

์

เลาว้าง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงวรัทยา วรธนรักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงวิจิตรพร ศักดิสถิตย์ชัย

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายทรงพล แก่นณัฐพิฐ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายพิเชษฐ์ จันทร์ต๊ะวงค์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงจันทร์ฉาย แซ่ยะ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงรุ่งนภา แซ่ยะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงสิริกร พงศ์พนาภักดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วเคียงคำ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงธัญชนก แสงท้าว

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงอนุสรา แดงดง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงกัญญ์วรา ศรีวิชัย

๒๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายภรัณยู เปนปาดง

๐๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา แซ่วะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงกุลิสรา เราเฒ่า

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงศิริมล ปนตาสม

๐๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงมยุรี เลาหาง

๐๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงอารียา เลาหาง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายกิตติพงค์ สงวนไพรวัลย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงพัชญา กุณาหย้อง

๐๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงรัชนก สุภาลม

๒๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ กันยาคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงทิพมาศ วงค์ษา

๒๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงปยธิดา อุตสาหะพันธ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๒๕
นายสุรสิทธิ

์

เสกสิทธิวรกุล

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงนอก ไพศาล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงนัง ไพศาล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงเรือนคำ นาทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชุ่มใจ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอยหล่อ

วัดพระธาตุดอยหล่อ
 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายฐิติพันธ์ ธรรมสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอยหล่อ

วัดพระธาตุดอยหล่อ
 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายปฏิภาณ วงค์เลิศ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอยหล่อ

วัดพระธาตุดอยหล่อ
 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงเพียงฟา ลุงทุน

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายนราวิชร์ ภวันตุ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอยหล่อ

วัดพระธาตุดอยหล่อ
 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายอลงกรณ์ อินมาใหม่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงอนุธิดา ชูสุวรรณ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงชนัญชิดา จุ่มใจปน

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงบุญฑิตา ผังดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงธีราทิพย์ บุษบงค์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงวรางคณา อุดวงค์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงอภิญญา อินต๊ะปน

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงลักขณา จันทร์ศิริ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๔๒ เด็กหญิงวรรณนิภารัตน์
ตุ่นตามเชือ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ผัดเวียง

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงพรนภัส ขันคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงสุพรรณษา เสาร์ขอด

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงจิราวรรณ ไชยธิ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายอภิรักษ์ ธรรมชัยเมือง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงกมลทิพย์ มีมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงจันจิรา ลุงวิ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงปราณปริยา สิรัตนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายป ในปาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
วัดพระธาตุดอยหล่อ

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงนิชานันท์ ใจมานะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงกนกวรรณ รักดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายไตรภพ คำมามุง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายวัฎฐจักร โพธิมา

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงแสงดาว ดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงพรนภา ขุนช่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๕๘ เด็กหญิงเนตรนภาภรณ์
ปญญารัตน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายวุฒิชัย สำลีใย

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๐๙๖๐
นางสาวสิรินาฏ เงินสุเจ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๖๑
นางสาวสุขานันท์ โสมิ

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๖๒
นางสาวสุวิมล ก้องคุณเดช

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๖๓
นางสาวอารีญา อิวชาวนา

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงรุ่งไพลิน เราจาง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๖๕
นางสาวจารวี ไพศาลธารา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงเกษราภรณ์ แซ่ว้าง

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๖๗
นางสาวจุฬารัตน์ ชีพดำรงวนา

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายพรภิทักษ์ สุธีร์กานต์กูล

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๖๙
นายสราวุฒิ พุ่มนึก

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๐๙๗๐
นางสาวกฤติกา ปูเปง

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๗๑
นางสาวจารุมน เชาวนางกูร

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๗๒
นางสาวสโรชา คำมูล

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๗๓
นายอนุกูล บุญเปง

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๗๔
นางสาวพรทิพย์ แซ่ย่าง

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๗๕
นางสาวชุติมา ดาราพงศ์มณี

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๗๖
นางสาวรวินท์นิภา โชคสรรค์สร้าง

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๗๗
นางสาวไพจิตร หล้าจู

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๗๘
นางสาวไพลิน แซ่จาง

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๗๙
นางสาวนครินทร์ ธาดาสันติพงศ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๘๐
นางสาวศิริพร แซ่ยะ

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๘๑
นางสาวนภาพร กลือผ้อ

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๘๒
นางสาวพรสุดา แสงสีเสียง

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายศักดินนท์ แก้วแสง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงนิรุชา ใจคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายเด่นดัง ใจดวงจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายเด่นชัย ใจดวงจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงธนวรรณ แซ่พ่าน

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปาละดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายไชยภพ แก้วกูลา

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงจุไรรัตน์ อินตาเปย

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงธัญชนก แก้ววงวาฬ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงศิรภัสสร ใจดวงแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงสุชานาถ มะหาคำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายภูธเรศ เทพบาล

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงจิรัชญา ธิกันงา

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ นันต๊ะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สิทธิ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายเคอหลาว ลุงหม่อง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายนราวิชญ์ นะจา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงบุณยานุช ทาเหมย

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ขาน วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายภัทรพล พุทธมณี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ขาน วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงทินมณี จันทร์เขียว

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ขาน วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงญริชฎา กาญจนลาภ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ขาน วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายทักษ์ดนัย ชัยชมชื่น

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ขาน วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ คำตุ้ย

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงภทรา อินทร์กาย

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงทาริกา บุญมาตัน

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายนันทพงศ์ ทามงคล

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายณัฏฐ์พงศ์ แก้วใจชืน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงจุรีรัตน์ วงศ์กาศ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายธีรเทพ จิตตาดู

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายนราธิป วงศ์มณี

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายซือ

่

คือ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายเมือง สีห้า

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายวรวุฒิ จิตตาดู

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ กรรมใจ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายเจนณรงค์ ศิริน้อย

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายนภบดินทร์ ใส่แปง

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงอมร อู่แดง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายภูรีพัทธ์ ชุ่มศรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายดัสกร ถาวร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงวิลาสินี อินถา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุใจจา

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๒๔ เด็กหญิงประฏิมาวรรณ
ไชยเมืองยอง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงนิธิดา พัฒนบุญแสน

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายอภิวิทย์ มากมี

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงปลายฝน ตาจันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงวิริยา ชุติภาสรวี

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายจิรพัส ลุงตี

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายณัฐดนัย วงษายะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงธันย์ชนก นุวงศ์ศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงนุชนาถ อนันใจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงศิรินยา บุญลา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายเกริกพล วงษ์สิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงณรัชญาณ์ นันทะสังข์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงศุภิสรา นิลไสว

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงจันทิมา จะลอ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงนัฐธิชา พึงจะแย้ม

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงทับทิม เปยงใจ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายยศกฤต ประเสริฐ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายวรชัย สนันธนาคม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ชมภูเทศ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายนรพงศ์พันธ์ อุทัยผล

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงเนตรนภา มหาวัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงวนิสรา ผัดเวียง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ แก้วซาว

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายเอกรินทร์ มูลหงษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา เชิดชู

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายศิระ บุญปอ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ อะนันชัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงอรพิน อินตาเปย

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงจุไรวรรณ์ คำเมืองใจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายพิเชษฐ์ เพียรพนัสสัก

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปญโญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงวริศรา ใจเมือง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงนันทิชา วีระวงค์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายธวัชชัย วงค์ฆ้อง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงกฤษติกา มุ่งวิชา

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๕๙ เด็กหญิงเบญญาทิพย์ งาขาว
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงมัญชุพร จันทร์สว่าง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงวรัญญา แก้วกำเนิด

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงศรันญา คำแดง

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงสุชานันท์ นามภิชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงอรวรรณ พวงลังกา

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงอุบลรัตน์ ศักดา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงจิตรลดา ใจยา

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๖๗
นางสาวชมพูนุช วันเพชร

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุริยะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงฑิตยา ปนกุย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงนิชาภัทร์ วงค์วรพันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงพิชชาภา ธุงลาย

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงพิรานันท์ เรือนแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายรัชชานนท์ ปญญา

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายฤทธิพร อินต๊ะแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๐๗๕
นางสาวลัดดา แสนคำลือ

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายอกฤษณ์ สมฤทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงธนัชพร มโนนันท์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงกุลสตรี อินศิริ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๗๙
นางสาวกุลนิภา แซ่หลี

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๘๐
นางสาวชนิตา ชัยสุภา

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๘๑
นายณัฐวุฒิ แสนแอ่น

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๘๒
นางสาวทัณฑิกา กาซัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงนันทิพร แซ่เจียง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๘๔
นายพลากร มะลิคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๘๕
นายพีรพัฒน์ บุญเรือง

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๘๖
นายมานพ แกลา

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๘๗
นายวรเชษฐ์ ศรีอำพร

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๘๘
นางสาววริสรา ชุมภู

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๘๙
นางสาวศิรินทิพย์ รินนายรักษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๙๐
นายศิวกร ทายะติ

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เขือนเพชร

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๙๒
นายศุภวิชญ์ เสือมา

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๙๓
นางสาวสุชานรี แซ่หยาง

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๙๔
นางสาวอติพร บุญศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายอนุพงศ์ กาวิลา

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๙๖
นายสุพัฒนพงษ์ ศรีนามะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๙๗
นายกนกพล แก้วเกตุ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๙๘
นายธนวัตร ลุงคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๐๙๙
นายสามารถ สุขหงษ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๐๐
นางสาวกันติยา จองนุ

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๐๑
นางสาวจันทร์จิรา บุญปน

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๐๒
นางสาวจิราภรณ์ แต๊ะเทอ

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๐๓
นางสาวพรนิภา จองยอด

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๐๔
นางสาววรนุช บุญปน

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๐๕
นางสาวสุดารัตน์ สิงห์คำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๐๖
นางสาวกนกพิชญ์ บริบูรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๐๗
นางสาวจ๋ามหอม ลุงมล

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๐๘
นายศุภฐิติ สำรีร่วง

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๐๙
นางสาวสุมิตรา คำลาย

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๑๑๐
นางสาวสุริยฎา อรินทร

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๑๑
นายอนุวัฒน์ จิงต่า

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๑๒
นางสาวอภิญญา จำปาดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๑๓
นายอรุณรัชช์ การะหงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๑๔
นางสาวกัญญาณัฐ อินหวัน

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๑๕
นายกุลญารัตน์ กาเรือง

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๑๖
นายเกรียงศักดิ

์

ฟูติบ

๊

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๑๗
นางสาวดอกบัว จองหลี

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๑๘
นางสาวดุลภาภรณ์ อินทญาติ

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๑๙
นายธรรมนูญ เปงอุ่น

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๒๐
นางสาวบุษบง จำปา

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๒๑
นางสาวปริมประภา มหานิล

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๒๒
นางสาวปนกมล กาไชย

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๒๓
นางสาวปนสุดา นาคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๒๔
นางสาวพัชราพร จันทร์ติบ

๊

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๒๕
นางสาวพัชรินทร์ คำตา

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๒๖
นางสาวพิชชาพร แท่นแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๒๗
นางสาวมัจฉา มูหลิง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๒๘
นายรัชภูมิ ทองคำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๒๙
นางสาววณิชชา ทิพรส

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๓๐
นางสาวสร้อยฟา อนันต๊ะ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๓๑
นางสาวสสินี สมรูป

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๓๒
นางสาวสุพรรษา เทพสาร

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๓๓
นางสาวสุภานันท์ สูนคำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๓๔
นางสาวสุรีย์รัตน์ โห้ธัญญะการ

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๓๕
นางสาวอรจิรา พรมจอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๓๖
นางสาวอรัญญา แซ่ล้อ

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๓๗
นางสาวอังคณา จองหลี

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๓๘
นางสาวอินทิรา ทาเมืองแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๓๙
นายเอกรินทร์ ทาไชย

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๔๐
นางสาวน้องพร ส่างส่วย

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๔๑
นายกมล คำเปยง

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๔๒
นายขจรศักดิ

์

กาวิล
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๔๓
นางกุลธิดา วรส

๑๐/๐๙/๒๕๐๔
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงธมนวรรณ ไคร้เงิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดปาไม้แดง ปาไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ อุดบัววงค์

๑๐/๗/๒๕๔๖
ศพอ.วัดปาไม้แดง ปาไม้แดง  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ชุ่มจิตต์

๑๘/๑/๒๕๔๖
ศพอ.วัดปาไม้แดง ปาไม้แดง  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงวาสินี มาแปง ๑/๑/๒๕๔๖ ศพอ.วัดปาไม้แดง ปาไม้แดง  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงศศินิภา ชุมภูหล้า

๑๒/๔/๒๕๔๖
ศพอ.วัดปาไม้แดง ปาไม้แดง  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงศศินิภา บุญมา ๘/๓/๒๕๔๖ ศพอ.วัดปาไม้แดง ปาไม้แดง  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงกชกร ลุงต๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สันทราย  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายคำหล้า ลุงออ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สันทราย  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายมอญหลาว ลุงอู้

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สันทราย  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงรินรดา ปะจี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สันทราย  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๕๔
นางกรรณิกา คิมผล

๐๓/๐๑/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สันทราย  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๕๕
นางกนกวรรณ สมหวัง

๑๘/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สันทราย  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๕๖
นายวัลลพ สักงาม

๐๑/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สันทราย  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๕๗
ว่าทีร้อยตรีณัฐพล

่

อินตา
๐๘/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สันทราย  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๕๘
นายพยุงศักดิ

์

กันจินะ
๐๑/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สันทราย  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงทัชชา ม้าวิง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แสนกัน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายเจษฎา ไหวยะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงลัลนาพร วิชัยประภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงกชพร ปูดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงธันยพร มอยแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ คำหล้า

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงอรกัญญา สุวรรณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายธรรศ ดีวงศ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงกชพร ต๊ะเหมือย

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงฐิดาภา คำหล้า

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงทิพานัน ปูดีถู

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ต๋าฝน

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงภัทราวดี บัวแตก

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายรัชพล ยะกว้าง

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายสุกฤต สาระติ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงกาญจนา โอ๊ดคำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงชุลีพร ประภาวะกา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ทิพย์เจิง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงพลอยชมพู ซอนเสน

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน ชัยชนะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๔ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ถาโน

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงธิญาดา จันพระยา

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงสุคลธวา เพลารัมย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงธมลวรรณ สุนันตา

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงเจษฏาภรณ์ เขียวมัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงธิราภรณ์ ไชยชนะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงพรธิดี มูลอ้าย

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายณณัฏฐ์ ปนจินะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายกรวิชญ์ ก๋องตา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายณัฐดนัย ใจแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงกัณฐิกา ปาสอน

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงชญานิศ เสาร์นุ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ปนแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงปุณยนุช นำปุด

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงพิกุล เปงจ๋าว

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ใจประสงค์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงบุญญาพร อินต๊ะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงอภิญญา ปูคำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงอริศรา ตุ่นเทียง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงศิริพร ถาโน

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงสิริผกา ศิริหมี

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายสาธิน ปูทา

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงชลธิชา หล้าคำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ชวนงูเหลือม

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงศรัญญา พิงค์เจริญ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงศศิวิมล สมโน

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ จินาใจ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ เปงติบ

๊

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายธรารักข์ พรหมเสน

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายธีรวุฒิ ตาลี

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายนพกร สุปนะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายรัชชานนท์ จันพระยา

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายวันมงคล เทพเสน

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายศุภากร เมากว้าง

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ดวงคำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงธนาภรณ์ แสงประเสริฐ

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงสุภัชชา โม๊ะแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายพูลทรัพย์ ด้วงยศ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงสาวิตรี เงินถา

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงนันทกานต์ สมแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ปาทะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงพรพิมล ปูหย้อง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงจิตรกัญญา ไหวยะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๒๓
นางศุกร์ศิริ ก๋องตา

๒๒/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงอภิชญา แก้วมา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถินสำราญ

่

วัดเด่นคา  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงพิมลรัตน์ แก้วเรือน

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถินสำราญ

่

วัดเด่นคา  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงวรัญญา แสนคำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถินสำราญ

่

วัดเด่นคา  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๒๗
นายมนตรี ก๋องตา

๑๒/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านกองวะ วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงดรุณี ปูดอก

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสูง

้

วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงพรรณปพร แก้วแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสูง

้

วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใหม่นวน

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงขวัญจิรา เขียวยะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงณิชานันท์ จาเรือน

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงธนภรณ์ สุดใจ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงธิญาดา บุญเขียว

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายกฤตภัค ปูกำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงนงลักษณ์ เตชาวงศ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงสมสุดา ใบคำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงกิติญาดา พืนอินต๊ะศรี

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายวริทธิ

์

ปูอ้าย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงจุลดา หล้าแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงกุลณัฐ ศรีวะอุลัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายนวพล กาวิระ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายธุวานนท์ เขียวตา

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายณัฐนันท์ ซาวอินเอก

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายเบญจมินทร์ เทศแท้

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงปณิตา ปราบหงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงเขมิสรา ดอกเข้า

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงขวัญชนก แย้มประโคน

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปูดอก

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินถา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงปาริษา ตาไว

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงวีรญา บริบูรณ์บริพันธ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงมิรันตี ปูสา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงศันศนีย์ ปูเสาร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายณัฐพล นันต๊ะสาร

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายมนัสนันท์ ติบอินถา

๊

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงนิสา ปูติบ

๊

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ เขียวเหมย

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงพจณิชา ปูเงิน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงวรดา คำฝน

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงวิภาวรรณ ปุกตา

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายศิวกร ปูเงิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงสิดาพร อินถา

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายกนกพล ปูผา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายสิรวิชญ์ แก้วลา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ปูดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงสุภาพร สุขแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงรสนันท์ ใจเร่ง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงณฤทัย ดอกอิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงธัญชนก ใจทิพย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงปยนันท์ บุญสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงวีรากร มอนเต๋

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงอธิชา ชัยยะ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงธารตระกูล โอ๊ดคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงคำอู นายกอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปลง 2 วัดปจฉิมการาม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๗๖
นางสาวขวัญดาว แก้วลา

๑๕/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านแปลง 2 วัดปจฉิมการาม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๗๗
นางสินีพร เหมือนฟู

๑๒/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านแปลง 2 วัดปจฉิมการาม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๗๘
นางสาวเครือวัลย์ แก้วปุก

๑๕/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านแปลง 2 วัดปจฉิมการาม  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงณัฐมน นันตา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงรวีวรรณ ปนต๊ะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายดิชพล ปูจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายโยทกา หล้าหม่อง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายเวชกร ปูเงิน

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงศุทธวดี ปูเหลือง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงหฤทัย ปูเหลือง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงวริศรา เทพปน

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงสรัลพร นาใจ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงสุจิรา สุขแบะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงพิชญา สิทธิโม่ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายธีรภัทร์ ขันธะชัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายกิตติพศ คำอ้าย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายพรหมพิริยะ คำอ้าย

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายยุทธนา กำเปด

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ ปูหมืน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ปูดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงจิตตมาส แปงแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงอนัญญา แก้วยศ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายภริต ปูดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงพิพัฒชรินทร์

วงค์ติบ

๊

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายศรีวิชัย มณีวรรณ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงจารุมน ปูฮ้อ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงชญาดา คำยาว

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายภาณุพงศ์ ดาวตาก

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ไทยกรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงสุกัญญา เทวชาติ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงฐิติรญา เหลืองไตรรัตน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงกิตติญา วิมูลชาติ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงนิศา ขันคำ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงชลดา ทองใจดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายศุภชีพ จำหนองโพธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายศุภกร ไทยสมุทร

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงปยธิดา ดวงแก้วสุข

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงจินทิรา เทวชาติ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงธัญญาศิริ ทาวรรณะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายปานศักดิ

์

ลุงมู
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงรุ่งนภา เกตุทะจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงดาวเรือง นายมู

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายกิตติคุณ อารีย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงจีราวรรณ ศรีกรติ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายเจษฎา จันทร์เงิน

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงพิมนภา นวลคำมา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายทัศนัย เตจ๊ะสา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงปนัดดา อิมเอิบ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงโชติกา สุภาศรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงอัญชลี ละสุริยะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงเพชรจินดา แซ่หลิว

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงคัทลียา ขันเขียว

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายวีรภัทร หลักหมัน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๒๙
นายรัฐพล จะก๊ะ

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงจีรนันท์ โสดธิ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงศศิกาญจน์ เบญจวัฒนนันท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงอโรชา พลศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงอินทิรา มาก๋า

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงชนมณี ซือตรง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญตันสา

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญมา

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายกวีภัทร์ อุดมพันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงกุลิสรา มาศิริ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงจิดาภา วงค์จำปา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงภัคธิมา ใจเพชร

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงจักรพลอย ยวงมณี

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงวณิญาดา พุสดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงเบญญาภา ใจยะกูล

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงวิชชานันท์ จันทร์เทพ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงณัฐริกา อินต๊ะพรหม

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงดารีนา หมัดอะดำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงเมธาวี ขันคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายเอกรินทร์ สมพันธ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงกุลณัฐ กาศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คนอ้วน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงญาณิศา สุวรรณมล

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๕๒
นายยุทธภูมิ ไชยถา

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๕๓
นายอัษฎาวุธ อารินทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๕๔
นางสาวบุษราคัม แสงโชติ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๓๕๕
นางสาวพรสวรรค์ นิษากุล

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๕๖
นางสาวศุภกานต์ ปลงจิตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๕๗
นางสาวสิรารัตน์ ขันแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๕๘
นางสาวกมลทิพย์ ศรีพรม

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๕๙
นางสาวพรปวีณ์ กิตติคุณระบือ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๖๐
นางสาวสิริวิภา ใจมา

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๖๑
นายจิรทีปต์ สุตินกาศ

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๖๒
นางสาวอรดา ปูเทียง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๖๓
นางสาวสุภาพร ปอหลู

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๖๔
นางสาวแสงจันทร์ แซ่ย่าง

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๖๕
นางสาวอภิษฎา แซ่หาญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๖๖
นางสาวสุพัตรา ฟาภูเจริญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๖๗
นางสาวกัลย์สุดา รัตนชัยนันทกุล

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๖๘
นางสาววิภาวดี สุธาไพร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๖๙
นางสาวมณทนิตย์ จ้าวเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๗๐
นายศราวุธ เด่นศิริโยธา

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๗๑
นายวิชาญ สุรานนท์นาคกุล

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๗๒
นายริวมะ มิซูมะ

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๗๓
นางสาวจารุวรรณ ธิดา

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๗๔
นางสาววรกาญจน์ เจริญดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๗๕
นางสาวจันทรา ฉินหมี

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๗๖
นายธีรพัฒน์ จุกกระโทก

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๗๗
นางสาวจุฑามาศ ชัยเทพ

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๗๘
นางสาวเพชรฎารัตน์ โก่งพอ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๗๙
นางสาวธัญวรรณ จันท์บุรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๘๐
นางสาวสุภาพร ปอดาว

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๘๑
นางสาวนีรชา ฝนบริบูรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๘๒
นางสาวธาราทิพย์ ยีซอ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๘๓
นางสาวนันธิพร จะแต๊ะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๘๔
นายจักรพันธ์ ยิงเจริญ

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๘๕
นายเมธา ชัยวุฒิ

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๘๖
นางสาวแก้วตา ไกรสร

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๘๗
นางสาวศศิธร แสนระพิงค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๘๘
นางสาวกฤติยาภรณ์ ชุ่มมงคล

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๘๙
นายกฤษณะ ใจแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๓๙๐
นายวชิรวิทย์ อินจา

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๙๑
นางสาวไพลิน วงศ์สว่างกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๙๒
นางสาวกัลยาณี ปวงจักร์ทา

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๙๓
นางสาวดวงกมล คนอ้วน

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๙๔
นางสาวปยะธิดา ลภัสมงคล

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๙๕
นางสาวตรีวากาล ขจิตเพชรงาม

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๙๖
นางสาวสุดารัตน์ แซ่เหลาะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายจรัล ปอด๋อ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงนภัสสร พิลัยหล้า

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงรัตติกาล สีดวง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายธนากร ธาตุอินจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายชัชพิมุข อุปเฮียง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายนพดล อินทร์ผัด

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา ลีจา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายธนานุภัทร์ ทาอินทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายกิตติ ลาหู่นะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายแสงชัย พิริยะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงสุชาวดี แลน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงพรพิมล จำปาอินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงศิรินย์ทร สุทากร

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงณัชชา อารีญาติ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงทิวากาล ถมมา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงภัณทิรา ทองพู

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๑๓
นางสาวรุ่งรัศมี ไอแส

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงปญฑิตา กุลเพชรเดโช

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายปยะพงษ์ เสมอพันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายนนทชัย ไทยตัน

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงกัญชพร ยาวีระ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชอมือ

๑ /๙/ ๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายจักรพัฒ มะโนคำ ๓ /๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยอดทองเลิศ

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายติณณ์ ดวงอาทิตย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายธนากร กิจสุภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงธัญชนก วันทิตย์

๑๔ /๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงสุดา เชอมือ

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงสุวนันท์ ดาวเลิศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงชัชฎาภร ทะระ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายเกียรติภูมิ ชัยยศ

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงธัญวรัตน์ สุทธะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงเนตรนภา กันธะอุดม

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายณัฐนราธิป พวงสะอาด

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายเกรียงไกร วันดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

สอนแหลง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงสายนําผึง

้ ้

อยู่ดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงทิพวัลย์ จะยอ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายพัชรพล ธรรมสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

พรมกร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายณัฐ ลุงมะล่า

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงจันทร์เงิน ไม่มีชือสกุล

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

ใหม่มี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายอานนท์ บุญอ้าย

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายหล้า ลุงวี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยวงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงพัชนี มีชะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงเพ็ญพร จ๊ะติ

๊

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงลีลาวดี ลุงวี

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายเมือง ลุงนันตา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๔๗
นายลาว ลุงยะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายกริช บุญมี

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายสมพงษ์ วันชัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงขิน

่

นันต่า

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงราตรี ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายภาวิน ไชวง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายอนวัช เลียนเครือ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปญญาฟู

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายพีรภาส เนียมศิริ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กชายธีรเดช เซคาต้า

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายนันทวัฒน์ สารีอินทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายปารเมศ สุดาแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายอัฐษฎางค์ แสนสมบัติ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงจรสพร ศรีคำขัติ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงศิริพร ณ ลำปาง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงสวรรยา ประเสริฐศิลป

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงอโรชา บัวแก้วเกิด

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงอรวรรณ เสรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายอรรถพล ขุนนำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายจักรกฤษ ตาน้อย

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงจินดามณี ฝนสิม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงภัทรธิดา ทิพรอด

๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ นันทพัด

๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายธวัช มณีมัจฉา

๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงศศิธร อุปนันแปง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายนครินทร์ จันต๊ะคำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายเทวฤทธิ

์

เทพสุวรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงธัญญาพร ยาแสน

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงจีรนันท์ อารีญาติ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงมินตรา แท่นทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงแผ่นพร เชียวพละกุลชน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายอดิเทพ รินเขียว

๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายการุณ อินต๊ะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงรุจีรัตน์ จอดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงวณิศา จันดัง

๋

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงแสงจิง

่

ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กชายสหชาติ มะโนวงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงสุภัชชา ถาปน

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงวนัฐษนันต์ คงเจริญ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายกิตติชัย ไทยกรณ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายฐิติพงศกร ไทยกรณ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายณัฐพล พลอยแก้วฝน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงจิราพร ไชยประเสริฐ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายกอบสวพงษ์ เขือนแก้ว

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงสุนิสา มันหยวก

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงนำมนต์ เรืองณรงค์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายจักรรินทร์ ศรีบุญเรือง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายชนะกานต์ พ่วงโชติ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายธนาพงษ์ บัวบาล

๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายเอกกมล ไชยจินดา

๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงฐิติพร สุนันต๊ะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายเกียรติยศ สุพจน์เฉลิมขวัญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายภาณุพงศ์ ไชยซาววงค์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๐๐
นายธีรเดช สุภาศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงรังสินี ชูเนียม

๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายจิรกิตต์ สุคำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงกรรนิกา โพธิสุข

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองคำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายณัฐกรณ์ เพาะปลูก

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงธนัญญา คุณหลวง

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงกนกพร มาปนสาย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงนลินี ไชยเขือนคำ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงกิติญา กิจประชุม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงฐิติมา จันทรา

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงเณณิศา เงินถา

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงศศิธร ช่างฝน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงสุปาณี ศรีมงคล

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงสุจิรา ไชยเลิศ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงณัฐชยา ไชย์ทอน

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายสมชาย วุนมา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงปาริฉัตร สิทธิปญญา

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงณภัทรธิดา ดวงจิตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายปรัชญาเมธี จันทวรรณ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายกิตติ วังหน้า

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงนำฝน แซ่ลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงฐิติมา ขัญหาญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายกีรติ คำราพิช

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายวาฤทธิ

์

คุณเลิศ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายสมบรูณ์ ทาคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงกมลเนตร ลุงมู

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงธัญรัตน์ มุกแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงกัลย์สุดา ศิริกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายพิชิต ดีงาม

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางิว

้

วัดสุวรรณฉิมพลี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายบุญมา สุลาคำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิว

้

วัดสุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายณัฐพงษ์ หลีจา

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิว

้

วัดสุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

โทอึน

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิว

้

วัดสุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายรัฐภูมิ วงศ์อิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิว

้

วัดสุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงสาธิณี การเพ็ชร

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิว

้

วัดสุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายณัฐพงค์ เปงซัง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิว

้

วัดสุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายจายสุข พอก๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิว

้

วัดสุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงกัลยาณี ศรีกันธา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๓๘
นายลู วังทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายปรีชา ลุงเมือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายพรชัย ใจดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงอัญญรัตน์ ชูเวช

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายพิชิตโชค มูลหน่อ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายชัยวัฒน์ การคนเทียง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายพีรพัฒน์ สุขสมกิจ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายศุภกิจ บุญทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงนันทิยา เปนสุข

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงหอม นายตี

๋

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายบุรานนท์ แก้วอาภัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงณัฐฐา กุมนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงชลธิชา หมูปน

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คิวยะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงณิชารีย์ บวรรัตนตรัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงกอบพร จันทะวงศ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายก้อง เลาลวน

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงปนดาว เรืองอานุภาพ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายรัฐภูมิ สุขยศศรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงธันวาพร จันทร์ธนูเลิศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงสุนิตา ปาน

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงเพ็ญ ยอดคำ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงโสภา ลุงจิง

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงออมเงิน ทองแดง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายจอมวัน ทองสิน

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงอารยา บุญมา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายพลวัต ลุงอ่อน

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงณภัทร ลุงต่า

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงซือ

่

ลุงยา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงชิษณุชา อินศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายจะกอ จ่าอู

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายธนภัทร ดาวแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายศุภวิชญ์ เดชมณี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงนันธิดา สันติชัยชาญ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงนำฝน จันทวงศ์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงเปรมวิกา สายคำมูล

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงพัชรียา อภิรักษ์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงอารยา อุ้มนาง

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงลักษิกา อินต๊ะคำ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายสุชัช ซือผะ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

สันติสุขวนา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงนิติพร จะย่อ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงบัณฑิดา ลีพัฒนา

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงยุพารัตน์ บรรพตผล

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงขวัญข้าว แสงคำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงฐิติชญา บัวแก้วเกิด

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายอภิชาต สีสุวรรค์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ทาเกิด

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายณัฏฐากรณ์ ทัพผดุง

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายพงศกร พุทธวงค์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงลักขิกา อินต๊ะคำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ จะนะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงชนิดา จะทอ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายสิทธิชัย สิทธิคงตัง

์ ้

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายศักรินทร์ งามจริง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงกฤติยาณี โพธิสด

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ฉิมพาลี

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงเบญจรักษ์ การเวกผดุง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงเบญญาภา ลิมพูล

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แก้วสาริกา

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงอาริษา ปงยศ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายศุภกรณ์ จองปา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงเอสรา สินพุ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงศศินา มงคลพนาสถิต

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงนิชดา เรืองกิจชม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายนิภัทร หน่อพิชญ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงมารตี เลาหยีปา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายสัชฌุกร ศิริพิศาลพงษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายศักดาภร จะคือ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายรุ่งโรจน์ ม้าเจริญตระกูล

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายสมบัติ เลาหาง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงปาลิตา มธุรสวรรค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงทอฝน ฤกษ์ไพรวัน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงสุทธิดา เลายีปา

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายธนัช เลาจาง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงกัลยาณี ศรีลาด

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงขวัญฤดี เลาหมี

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๑๕
นางสาวศุภิสรา แซ่ว่าง

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

ตาใจคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทาอินทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายอนุกูล สายคำมูล

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงนะลอ วิภากรรณิกา

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายอนุพงศ์ บุญตัง

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงรุ่งนภา เจนกสิกิจ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงพิมพ์ประภา บุญช้างเผือก

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ สกุลมัลลิกา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงสุทธิตา ศรีดวงแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายกิตติคุณ ชลธิศบรรพต

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายโชคชัย เลาหมี

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงพิชญาภา แก้วอร่าม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงชไมพร เลาหมี

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายยศศักดิ

์

สรานนท์นาคกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงโมทนา ฐิตินันท์มงคล

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายคันทรี ยิงสินสการ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงจิรัชญา ปูอัง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงจิราพร ชวลิตอนันต์กิจ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงอัญชลี แสนยะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงกีฬาพร ฝนบริบูรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงวารุณี แซ่จาง

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงสุนิดา จาตุรงค์รัตนะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงชาลิสา เลาซาง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ กวินวลัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายสมศักดิ

์

แซ่อึง

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงวิภาพร แซ่ฟานกู่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงภาชินี พานทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงณัฐธิดา เชียงใหม่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายไพรวัลย์ บุญแสนชัย

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงภาวิณี ทอกอย

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงเขมิกา เจนกสิกิจ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงศิริพร ถินเฉลิมศรี

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายสิทธิชล แสงปนตา

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายวรัตถ์ เลาจาง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงขวัญจิรา ศานติพจน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๕๑ เด็กหญิงทิพย์ไพรวัลย์
สงเสน

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายกรวิชญ์ ศักดิเหลือง

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายพะลึผะ บรรพตผล

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๕๔
นายเลอสันต์ ดิลกวัฒนากุล

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๕๕
นายวชิระ การุญบริรักษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๕๖
นายสมพล มาเยอะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๕๗
นางพรพิมล บุญพร ๘/๔/๒๕๐๘ โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๕๘
นางสุภากร กุจจลา ๗/๕/๒๔๙๘ โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๕๙
นายณรงค์ฤทธฺ์ ขุนแก้วพะเนา

๑๕/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายหม่อง นาลิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงวรดา บังเงิน

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๖๒
นายสมเกียรติ นายหลาย

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงละอองดาว นาลิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายภูมิเกียรติ ลาภธนาดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๖๕
นายณัฐ ลุงวิ

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงรัตนพร มู่หลิง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงคำหลาว ลุงต๊ะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายสถิตคุณ ศรีบุเรือง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๖๙
นางสายสุณี อินจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงอัจฉรา โพธิศาสตร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงชนาภัทร พิจารณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงพิชญาภา

แอบสิงขรวนาไพร ๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงเดือนฉาย จันชัย

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงจิรัชญา แซ่ย่าง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ธนูสิทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงวิชิดา เตจ๊ะเปง

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงกนกนิภา แซ่ย่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๗๘ เด็กหญิงพลอยณภัทร
สมบูรณ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทรังษี

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๘๐
นางสาวฉุยผิง แซ่หวง

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงเขมิกา ปาข่า

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงอาทิตยา จะลู

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ขอดแก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงวราภรณ์ วัดชัยยะ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงณิชชาภัทร ธำรงไทสกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงกัญญาภัค แซ่ยาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงรสรินทร์ เขือนแก้ว

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงนัฐกมล ชมชืน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงกรกนก เปงมาลัย

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงสุธาสินี สุธรรมสกุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๙๑
นางสาวรุ่งนภา จันต๊ะตึง

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงภิญธิรา ปนใหญ่

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงอริษา มณีจร

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงนำทิพย์ จะแกะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายภาคิน อินแก้ว

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงจิดาภา ยอดเงิน

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงแตงไทย ลุงกำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงจินดา ไวเขียว

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๕๖๐/๑๖๙๙
นางสาวหอม ลุงวงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๐๐
นางสาวศิริลักษณ์ ปญญาเลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงณิชานันต์ นายลภ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายจารุศิษฎ์ นายแปง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ลุงตะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงสุจันทร์ดา มาติด

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงบุญญิสา แสงจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายสมจิตร ทองแดง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงนันท์นภัส นาส่ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงปานไพลิน อนันต์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงชมภัค ฉายรวี

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ลุงต้า

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงนภัส แซ่หว่าง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๑๒
นางสาวนามีโอย จะยอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงมลธิดา มะคาลือ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๑๔
นางธิดารัตน์ แก้วเรือน

๒๔/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๑๕
นางสาวอังคณา เลิศบุญลักษณ์

๑๔/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๑๖
นางยุพาดา เฉิน

๐๒/๐๘/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๑๗
นางสาวอุสา เตปน

๑๐/๐๕/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๑๘
นางพวงทอง นารังษี

๐๕/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๑๙
นายยงยุทธ ต้นนาค

๒๒/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๒๐
นางกัญญณัช ชัยมงคล

๓๑/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๒๑
นางรัตนากร เรืองไร

๐๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๒๒
นางสาวพรทิพย์ ม่วงศรี

๒๐/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๒๓
นายรุ่งโรจน์ วิรังหมู

๑๘/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๒๔
นายดำ คำนวน

๑๖/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๒๕
นายราเชนทร์ เรือนพรม

๑๕/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๒๖
นายวัฒนา พุทธรรม

๑๑/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๒๗
นายวสันต์ แก้วเล็ก

๒๕/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๒๘
นางสาวพัชรินทร์ ธรรมชัย

๑๑/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๒๙
นางสาวจารุวรรณ นำผง

๒๖/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๓๐
นายนัฐพล บ่อแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๓๑
นางสาวนวพรรษ โพธิจันทิราม

์

๑๐/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๓๒
นายณัฐ คำทวย

๐๔/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๓๓
นายกฤษณะ ตานัน

๑๔/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ ปรีดารัตน์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงวรรณิดา ประทุมชาติ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงชลธิชา ธนู

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงพัชริดา ถาวร

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายอภิวิชญ์ ดวงมนตรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงศิริพร เพ็ญไธสงค์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงพลอยชมภู ดวงปญญา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงอรวรรณ ทนนำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายพูนสวัสดิ

์

ปญญากอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงวิภาวี ตันตะวาโย

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงนิภา เจริญวัย

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๔๕
นางสาวกาญจนา แก้วใน

๑๓/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๔๖
นางชายุตี จินดาหลวง

๑๘/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๔๗
นายณัฐกิตติ

์

กันทะศร
๐๘/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๔๘
นายประเสริฐ พอนา

๐๗/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๔๙
นายปฏฐวัจน์ เฟองเพ็ชร

๐๔/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๕๐
นางพันลภา สนธิรัตน์

๒๘/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๕๑
นางสาววัชรินทร์ อินคำ

่

๒๙/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๕๒
นางศรีไพร ธรรมวาทิตย์

๑๖/๐๔/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๕๓
นางสาวสุนทรี สิงห์ทอน

๐๗/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๕๔
นางสุภาพร วงศ์สุวรรณ

๑๐/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๕๕
นางอุไรวรรณ พงษ์มี

๐๗/๐๙/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๕๖
นางสาวเครือยวรรณ ไชยเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงจิราภา ลุงต๊ะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง วัดแม่สูน  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงทิพวรรณ ลุงยะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายธราธิป กุหลัน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายศุภกร นายต้อ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงอริสา วงษ์ลิขิตเลิศ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงเกวลิน ศรีสม

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ทาใจ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ทรรพสุทธิ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงโยลดา จนจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายเสน่ห์ นามแสง

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๖๗
นายลอด ลุงออ

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๖๘
นางสาวนิตยา ถาวร

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๖๙
นางสาวปพัชญา ตาคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๗๐
นายปาง ลุงจอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๗๑
นางสาวปยนันท์ ตาปน

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๗๒
นางสาวภัทริน แนวหน่อ

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๗๓
นายสกล ลุงคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๗๔
นายสราวุฒิ ธิวา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๗๗๕
นางสาวสินี จันทร์คำแดง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๗๖
นางสาวหทัยพร มโนวร

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๗๗
นางสาวหล้าอู ลุงวิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๗๘
นางสาวอมรรัตน์ มะลิผล

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๗๙
นางสาวขวัญจิรา โพธิ

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๘๐
นางสาวนิติพร ทิพรส

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๘๑
นางสาวกุลณัฐ แปงจงกิจ

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๘๒
นางสาวอมลณัฐ สมธง

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๘๓
นางสาวอรทัย ปญญา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๘๔
นางสาวกัญญานัฐ รัตนโรจน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๘๕
นายชนาธิท ขัตศรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๘๖
นายพรประสิทธิ

์

เทวิน
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๘๗
นางสาวพิณนภา ยอดวิมาณ

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๘๘
นางสาวกานดา นายหลู่

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๘๙
นางสาวขนิษฐา แก้วกัลยา

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๙๐
นางสาวเน นายวิ

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๙๑
นางสาวปรารถนา หนันต่า

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๙๒
นายปริญญา พรหมเสน

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๙๓
นางสาวพรพิมล คำใบ

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๙๔
นางสาวศุภากร รู้การงาน

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๙๕
นายอลงกต คำดวงดาว

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๙๖
นางสาวอัจฉราพร ต้นนาค

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงอาทิตยา รุ่งเรืองศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายนิพิฐพนธ์ จาสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๗๙๙
นายนวพล วงค์คม

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๐๐
นางสาวจิตรานุช แซ่ซือ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๐๑
นางสาวณัฐณิชา ตาวพัฒนาวรกุล

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๐๒
นางสาวธัญลักษณ์ คุ้มประเสริฐ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๐๓
นางสาวขนบทอง สีนุ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๐๔
นางสาวศนิวาร แซ่ซือ

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๐๕
นายธนวัฒน์ แซ่หลี

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๐๖
นางสาวบุญญิสา จารุวาฤทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๐๗
นายเนติพงษ์ ถนอมศีล

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๐๘
นางสาวอาทิตยา เกียงคำ

๋

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๐๙
นายศิริโรจน์ ยาวุฒิ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๘๑๐
นางสาวชัญญานุช สุกใส

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๑๑
นางสาวอทิตยา วันพุทธ

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๑๒
นายกันตินันท์ ยีแก้ว

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๑๓
นางสาวศิริกันยา สุรินทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๑๔
นางสาวณัฎฐิญา ธรรมวัน

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๑๕
นายทนุวัฒน์ ไชยอุ่น

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๑๖
นางสาวธัญวรัตน์ ใจขุน

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๑๗
นางสาวณัฐวดี จันต๊ะโสภา

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๑๘
นางสาวกัญภัท เลิศกุลยา

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๑๙
นางสาวนารีรัตน์ สุดรัมย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๒๐
นางสาวศิริรัตน์ ถาวรสันต์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๒๑
นางสาวสิริกัญญา เถือนวรรณา

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๒๒
นางสาวสุธาวัลย์ มากชิต

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๒๓
นางสาวฑิฆัมพร เกรละ

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๒๔
นางสาวทศวรรณ รัตนประทุม

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๒๕
นางสาวภทรพรรณ รัตนประทุม

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๒๖
นางสาวอริตา ทึมหลวง

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๒๗
นางสาวปสมาดี สันติภาพจันทรา

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๒๘
นางสาวสุภานัน แซ่จาง

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๒๙
นางสาวทักษพร อินทะจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๓๐
นางสาวนุตธิภรณ์ บุตติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๓๑
นางสาวนภัสวรรณ แซ่เหอ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๓๒
นางสาวฐิติมา ชัยดวงแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๓๓
นางสาวสุมารินทร์ พรมจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๓๔
นางสาวสุปรียา ใจคำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๓๕
นางสาวพรรณธร วุฒิไกรธนโชติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๓๖
นางสาวพรรณิกา หมืนนาค

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๓๗
นางสาวอารียา ราพิงค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๓๘
นายธนวินท์ วรรณภิระ

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงขวัญใจ ลุงซอ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงธิดา ยอดเงิน

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงแสนหอม ลายคำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดถำดอกคำ  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายจิรวัฒน์ บาลชืน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เงาแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงธมลวรรณ วันทนีย์วรกุล

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงนันท์นภัส ถากันทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงศรัณย์พร ชัยเงิน

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายอานนท์ ศรีวิชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีกันธา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงเบญจมาส แสงเรือน

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงพิชชาพร เหมยสุวรรณ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงภัทราวดี สมศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงสราวลี เปยมทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงมาย คิโดะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงวรัทยา คุณยศยิง

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงณัฐณิชา กำยานบุรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงกิตติยา วรรณศิริ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงจารวี จันทราภรณ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงวรรณิดา บรรเรียนกิจ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงศิรัญญิการ์ จินะใจ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงอภิณญา ชมจันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงอรนันท์ แซ่ย่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายศุภฤกษ์ มอญสร้อย

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงชลธิชา มณีโสภณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงสิดาพร ใจเปง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงนราวัลย์ ใหม่พรม

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงพรหมพร พรมจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงทอฝน เพียรศิลป

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงสรินยา โพธิแต่ง

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีวิชัยยศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงณัฐชฎลภ์ อินทนนท์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงปาริฉัตร สิงห์แก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน ลุงคำ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงวริษา ชาวพิทักษ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงอธิษฐาน กองมูล

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงชาลิสา ดารี

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงพรพิสุทธิ

์

วาณิชภาสกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงเนตรฤดี เครือคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงวชิรญา วะระกุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงศรัณย์พร หมืนสิริ

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงอภิชญา บรรณสาร

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงอรุณรัตน์ รินชัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายณัชชานนท์ แสงเขือน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงพรสวรรค์ ขันธสีมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงสุวนันท์ นายพรหม

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงอรนุช วุ้ยยือ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงธัญพิชชา เขือนแก้ว

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงนฤมล คำตัน

๋

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงปาณิสรา ทองขาว

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงภารดา ยาวิเลิง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงศุภมาส มูลรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงสุวนันท์ เชาวน์ทิพวัลย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงอังคนา ไพรปรีเปรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๙๓
นางสาวทวิพร ออนเรือน

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๙๔
นางสาวนิตยา สุขเกษม

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๙๕
นางสาวเยาวเรศ สักเกตุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๙๖
นางสาวรสศรินทร์ ใจบาล

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๙๗
นางสาวจิรัฐิพร สมสวย

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๙๘
นางสาวณัฐพร สุวรรณเหมย

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๘๙๙
นางสาวจุฑาธิป ชัยชนะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๐๐
นางสาวปริญญา วิชัยแสน

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๐๑
นางสาวเบญจมาศ เลาหมี

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๐๒
นางสาวอรยา ชัยศรีวรรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๐๓
นางสาวอัมพกา กันหา

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๐๔
นายทวี ทัดแพ

๑๔/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน คุณหวาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปง วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงเมษนี จะนู

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายเมธัส พรวิสุทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงภัทรภร ธิวรรณ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงภารดา ฟาร่วน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายกิตติภูมิ ชำนาญ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงกานต์ธีรา สิงห์ชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงรจนา อย่าจา

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงภัทชุลีกร ไกลถิน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายชานนท์ ซือใส

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๕ / ๑๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงชนากานต์ บุตรทะยา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงศลิษา คำซาว

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงอารยา ชีวเวช

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงชนากานต์ โอบอ้อม

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงเบญจพร แซ่หยาง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายวัชรินทร์ มหาวรรณ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงกุลปรียา ตาสา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงลลิดา อภิชัยไพศาล

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงลลิตา คำวงค์นวล

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงศศิกานณ์ วันดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๒๕
นายจะที จะบี

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กชายเบญจพล มาศจังหรีด

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงเจนจิรา ไอศวรรย์จินดา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงช่อผกา วงค์สีมา

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงณิชกานต์ ทะกลกิจ

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงทัศนีย์ คำฟู

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงเบญจมาศ จันทร์ตา

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ดวงติบ

๊

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงธนกร วงค์วิชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงธมกร วงค์วิชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงบุษกร ซาว

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงวนาลี ผันผ่อน

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงสุนิสา จิระยา

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายอภิรักษ์ เลาคำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ มาวัน

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงจิณณพัต หมือแล

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงมณิสร อายีกุ

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายอดิศร แซ่เท้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงปองขวัญ วูมะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๕๖๐/๑๙๔๔
นายมาวิน ลุงเกียะ

๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
วัดหนองบัวไชยมงคล

 

ชม ๓๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงธันยากานต์ คนใจบุญ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงศิวาพร แหลมคม

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงพนิดา จันทร์เวียง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงญาณิศา คำปุด

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงธัญพิชชา ริยะนา

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายภคินรัตน์ ยารังกา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายปภังกร สอนประสิทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายเจษฎา เหมือดไธสง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายคณาธิป ศรีเทียง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายศุภวิชญ์ เจริญเดช

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายเชษฐา โมตาลี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ สุต๋าคำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เทียมยอด

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๕๘ เด็กหญิงสมัญญาทิพย์
สินเอียม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงรุ่งนภา มาตรวัตร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงสิริลดา โมตาลี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปมปา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงญามภัทร เรือนคำฟู

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงสุวภัทร ศิริกันทา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงวาสนา ทาวดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงกานต์สินี ดีหมู

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงปยาพัชร จิตสุข

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายคฑาวุธ วรรณคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงฟอง -

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงน้องมน -

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงศรีสุดา วงค์ใหม่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงผึง

้

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร ยอดยิงหทัยกุล

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงญาดาวดี กุออ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายศรัญูู วงษ์ซือ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๗๕
นางสาวอุทุมพร ปญญา

๐๕/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงดวงพร โชคสุขทรัพย์สิน

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงสุดทิวา บรรจงวรวัตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงชนิสา เลิศวงค์ร่มเย็น

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงณิชา สิทธิมีชำนาญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงนิยะดา สะอาดนิติ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงนุชจรี ใจตือ

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงปนัดดา แจ่มแจ้ง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงศศิธร บุญนิธิอาภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงสรณีย์ ดอยพนาสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงกมลวรรณ ศักดิคงแก่นสาร

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงจิระภา ศักดิโชติธิติกุล

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงปรีดา ผูกไมตรีสัมพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงรัชดา สิริจรูญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงสิริพร เอกดำรงเลิศชัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงฐานิดา ชืนสุขเลิศเกษม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงวันเพ็ญ สุนทรเมฆาเขต

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงอรพิน โชคนที

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงอรัชพร กัญญาเกิดกุล

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงเจนจิรา ทองอินทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงพัชรีย์ บุญนิธิอุดร

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชมพู่อุไร

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๙๗
นางสาวสิริขวัญ ถนอมดาลัด

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๙๘
นางสาวสุรีย์พร เสนาะสกุลเลิศ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงศิริพร บุญนิธิอนันต์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๐๐
นางสาวธีรนาถ คุณสิริองอาจ

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๐๑
นางสาวจันทร์จิรา กุลสวัสดิมงคล

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๐๒
นางสาวธิดาพร เจริญวนากูล

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๐๓
นางสาวสิริธร

สันติภาพพงศ์ไพร ๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๐๔
นางสาวอรวรรณ กัญญาเกิดกุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๐๕
นางสาวรุ่งทิวา กวินบุญนิธิ

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๐๖
นางสาววิลาวัลย์ สุวรรณดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๐๗
นางสาวอรสา ศีลธรรมปนดาล

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๐๘
นายสุรนาท พีระพัฒน์คีรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๐๙
นางสาวชนิดา

สถาปนาพนาเวศ
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงบัวสวรรค์ ประเมินผลดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายวุฒิภัทร สุรินทร์รัตน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ ปางมะกล้วย  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงวินิทรา สมแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ ปางมะกล้วย  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงอนุธิดา กาชะนะ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ ปางมะกล้วย  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงกาญจนา ใสลือ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ ปางมะกล้วย  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๑๕
นางสาวกรรณิการ์ ติบถา

๊

๐๙/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนสันปาสักวิทยา มะองค์นก  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๑๖
นางสาวสุดารัตน์ อุปนันท์

๓๐/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนสันปาสักวิทยา มะองค์นก  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายวัชรากร นามวงค์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายสมบัติ ลุงส่างกุล

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายจาย อ่อง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๘ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายณัฏฐกานต์ สิทธิวิเศษ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายอลงกช ฟป

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ ศรีวิชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงกรกนก เจริญสุข

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๒๔
นางสาวน้องหล้า ลุงจอ

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๒๕
นางสาวมะลิ ยอดเงิน

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงอัฉรา ระไว

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงส่วยอิง

่

ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงเรวดี ลุงมัน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายกวิน แซ่หมี

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงศศิวิมล กันธา

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๓๑
นางสาวปนัดดา จันทร์เขียว

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

มหามัด
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงพิมพ์นิภา จางจา

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา รำเปง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายชนาธิป ธิยานันท์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงคำเมือง ลุงแทง

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงพิมพิไล อินสัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงชนิกานต์ คำหมัน

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ กันยะติบ

๊

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงนันท์นภัส ปนตา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงสร้อย จะหริง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๔๑ เด็กหญิงประกายเพชร
มามา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทาเกิด

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงสุทัตตา พงศ์วัชรนันท์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงนาริสา อูปเอียง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงคำโหย่ง ลุงวิ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงกาญจนา ผันเพชร

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงศุภนิตา อินต๊ะบุญมา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงอร ปนหย่า

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงแสงหอม ลุงทุน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงสร้อยทิพย์ คำทา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงกนกวรรณ นวลศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงมูอ่อง มู

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายจิรสิน สุริยา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงวรรณาษา เรืองศักดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงจุฑามาศ นรสิงห์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงดาว ลุงยอด

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงส่วยจิง

่

ลุงอ่อง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงสุกัญญา ม่วงอบ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงอารยา ปนคำ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๖๐
นายศิราวุฒิ แซ่ย่าง

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงคำใส อินก๋อง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายดาวมน ลุงยงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายเขษมศักดิ

์

สายทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายผดุงพล ทองทัน

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายภูธเนศ พรมมี

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายมิงฟา

่

คูลา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายวิชยุตม์ ชุ่มแสง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายศิวกร สัตย์ซือ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายวิชัย ปูสัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงวรรณิษา ตาน้อย

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงศิรินภา ใจงาม

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงสุภาวดี ใจชืนบาน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงพรธีรา ทุนอ่อง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงสมพร นายคำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงคนางค์ กำพลวิญญ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงจิง

่

นูน
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๗๗ เด็กหญิงประกายมาศ
รุ่งสุวรรณ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงพิยดา คงเจริญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงนภัชญาณ์ หวังชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายก้องภพ สนใจ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายจิตรเทพ วิชามล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายชัชชนนท์ ตันเครือ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายชัยชาญ ชมพูหมิง

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายธันวัฒน์ พุ่มพวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายพีรพัฒน์ เรือนชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายวีระเดช อินทรัตน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายอติชาติ สุขจี

๋

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๘๘
นายอัสนี สินไพร

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ จันดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๐ / ๑๓๔
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ชม ๓๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงฐิตารีย์ ศรียะพงศ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายพินัย มุงเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงอนงค์นุช ขำเขียว

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายวิทยา ทานะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงกชกร หล้าสกุล

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๙๕
นางสาวสุดารัตน์ พากุ๋ย

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๙๖
นางสาวธราทิพย์ มัสยพาณิชย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๙๗
นางสาวศรัญญา แสงอาวุธ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๙๘
นางสาวศราภัทร แสงอาวุธ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๐๙๙
นายเกียรติศักดิ

์

พรหมชัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๐๐
นายชินวัตร กวินเดโช

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๐๑
นางสาวมาลินี ถานะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๐๒
นางสาวกรรณิการ์ คำหน่อ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๐๓
นายณรงค์ฤทธิ

์

บุญรัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๐๔
นายเฉลิมพล ดอนดี

๐๗/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๐๕
นายปฎิญญา พุทธานนท์

๐๗/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๐๖
นายมานะ เฉลียว

๐๔/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๐๗
นางสาวรัตนา หล่าสูงเนิน

๒๘/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๐๘
นางพิสมัย จิลิน

๐๓/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๐๙
นางสาวรชา เสรีกุล

๓๑/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๑๐
นางสาวพัทธภรณ์ เพชรงาม

๐๔/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๑๑
นางสาวประภัสสร ศรีธิเดช

๐๖/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๑๒
นางสาววิชุณี อุปเส็น

๐๒/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๑๓
นางสาวนุสบา ตรีอาราม

๑๘/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๑๔ ว่าทีร้อยตรีหญิงศุภวรรณ

่

ผัดขัน
๐๗/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายณัฐพงศ์ ดวงคำ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๑๖
นางสาวรดา พิทักษ์เขตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง หนองหล่ม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงชลธิชา ทองหล่อ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายวชิรปคัลภ์ เปาชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงภูริชญา เมืองจันทร์บุรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแลพระงาม  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๒๐
นางสาวญาณภา ปุดสา

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๒๑
นายภาณุพงษ์ อนันต์อาณากร

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เหล่าก๋อง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๒๒
นายกฤตภาส สุเมธ์

๒๓/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๒๓
นายกฤตเมธ สุเมธพันธุ์

๒๒/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๒๔
นายกฤษดา ทองทัน

๑๔/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๑ / ๑๓๔
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ชม ๓๕๖๐/๒๑๒๕
นายก้องภพ คำมาเกิด

๑๘/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๒๖
นายกังสดาล สาระบูรณ์

๒๕/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๒๗
นายกานต์ แซ่ว่าง

๑๘/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๒๘
นายกิตติ บุญมา

๐๓/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๒๙
นายกีรติ ธนะเกษมกิจ

๒๑/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๓๐
นายเกษม สุขุมเมือง

๐๓/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๓๑
นายขวัญชัย สันติดี ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๓๒
นายขันตี ศรีจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๓๓
นายคำจันทร์ ดวงเทพ

๐๕/๑๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๓๔
นายคุปอนันต์ เรืองคุณาวุฒิ

๒๒/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๓๕
นายจักรพันธ์ วังจิระพันธ์

๐๒/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๓๖
นายจันทร์ ศรีไชย

๓๐/๑๐/๒๕๑๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๓๗
นายเจตริน อินทร์ประดิษฐ์

๑๗/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๓๘
นายเจษฎา มิตรสาธิต

๑๒/๐๖/๒๕๐๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๓๙
นายฉัตรดนัย ชยุดเดชากร

๑๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๔๐
นายเฉลิมพล บรรเลิงเสนาะ

๐๕/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๔๑
นายชนแดน เชิดชูวัลลภ

๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๔๒
นายชัชวาลย์ คำแดง

๑๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๔๓
นายชัยรัตน์ ชูเพ็ง

๐๗/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๔๔
นายชัยวัฒน์ วงษา

๑๕/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๔๕
นายชัยวัฒน์ จันทะมาตย์

๒๕/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๔๖
นายชัยวัฒน์ ศรหยกภูษิต

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๔๗
นายชัยวุฒิ ใหม่กัน ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๔๘
นายชาติชาย สานใจวงค์

๐๗/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๔๙
นายชาติชาย ชามวู่

๒๘/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๕๐
นายชาติชาย แซ่ลี

๐๑/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๕๑
นายชีวิน สุขุวรรณโชค

๐๑/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๕๒
นายเชิดศักดิ

์

จาบทอง
๐๙/๐๙/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๕๓
นายโชค แก้วนา

๐๔/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๕๔
นายณรงฤทธิ

์

ยังปด

๑๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๕๕
นายณัฐพงษ์ เลามะ

๑๖/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๕๖
นายณัฐพล ตานะขัน

๒๒/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๕๗
นายณัฐพล ดอกท้อสีไพร ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๕๘
นายณัฐวุฒิ ชัยชนะ

๑๑/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๕๙
นายดวงจันทร์ ถนอมวิทยา

๑๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๒ / ๑๓๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๑๖๐
นายดำรงค์ เหลาโพธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๐๓
เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๖๑
นายแดง อาทิตย์ตัง

้

๑๒/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๖๒
นายตรียารัตน์ ไพรวัฒน์คีรี

๐๑/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๖๓
นายต๊ะ ทองดี

๐๔/๐๓/๒๕๐๗
เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๖๔
นายทนงศักดิ

์

มะโนสา
๐๓/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๖๕
นายทนงศักดิ

์

ประสมทรัพย์
๒๓/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๖๖
นายทยากร ชาติสุวรรณ

๐๖/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๖๗
นายทรงวุฒิ หอมนาน

๑๔/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๖๘
นายทรงศักดิ

์

จันต้น
๐๑/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๖๙
นายทศพล ประเสริฐโส

๒๒/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๗๐
นายเทียง

่

เมืองประเทศ

๑๔/๑๒/๒๔๙๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๗๑
นายไทยน้อย สุขเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๗๒
นายธนายุต พลเสน

๒๐/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๗๓
นายธวัช สุโรพันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๗๔
นายธานี วงศ์แพทย์

๐๗/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๗๕
นายธีระ จะก่อ

๑๐/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๗๖
นายธีระพัทธ์ คมโกมลลักษณ์

๑๗/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๗๗
นายธีระศักดิ

์

มโนรส
๐๔/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๗๘
นายน้ง สกลศรีศักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๗๙
นายนพดล หมอคำ

๑๑/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๘๐
นายนพดล คำแสน

๒๓/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๘๑
นายนพรัตน์ สร้างใหม่

๒๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๘๒
นายนพรัตน์ จ๊ะเบียว

๑๐/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๘๓
นายนิกร มูลแปง ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๘๔
นายนิรวิทย์ พุทธปนดิ

๒๘/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๘๕
นายนิรุจน์ ม่วงมอย

๐๕/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๘๖
นายบวร วิกุลรัตนบุญเลิศ

๑๒/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๘๗
นายบัณฑิต หอมนาน

๒๓/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๘๘
นายบุญช่วย สุภา

๑๗/๐๑/๒๕๐๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๘๙
นายบุญธรรม ก้อนคำ

๐๑/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๙๐
นายบุรินทร์ ตุ่นแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๙๑
นายปกรณ์ ต้นนาค

๑๘/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๙๒
นายปฐม มันสุติน

๒๗/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๙๓
นายปธาน ตรีฉัตร

๐๒/๑๐/๒๕๐๒
เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๙๔
นายปรเมศ อมรรัตนบัณฑิต

๑๒/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๓ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๑๙๕
นายปรเมศ มัจฉานุวงค์

๒๐/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๙๖
นายประสงค์ สร้อยแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๙๗
นายประสิทธิชัน บุญมายัง

๒๓/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๙๘
นายปรีชา ไอ่จาง

๓๐/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๑๙๙
นายปญจพล ตันเจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๐๐
นายปยะพงษ์ แก้วแต๋จ๊ะ

๒๗/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๐๑
นายเปด ปูทอง

๐๑/๐๑/๒๕๐๙
เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๐๒
นายพงศ์เพชร ตอเสือ ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๐๓
นายพนมเทียน มากนุช

๐๔/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๐๔
นายพระชาย กมลาสน์กมุท

๑๗/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๐๕
นายพัฒพงค์ จันทร์ผุด

๐๙/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๐๖
นายพิชัย จารุไทร

๑๖/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๐๗
นายพิเชษฐ์ แซ่หาง

๒๕/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๐๘
นายพิพัฒน์ กันธิมา

๐๒/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๐๙
นายพิภักดิ

์

แสงเรือง
๑๙/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๑๐
นายไพโรจน์ กัณหาวรรค

๑๓/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๑๑
นายไพโรจน์ ทองสอาด

๒๑/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๑๒
นายภราดร มอญขาม

๐๔/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๑๓
นายมนตรี บุญทา

๑๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๑๔
นายมโนด บุญทา

๑๕/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๑๕
นายมลทัน ทะนันไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๑๖
นายมาซือกัว

๊

สินว้าง ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๑๗
นายมานิต จันตา

๒๐/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๑๘
นายมานิตย์ ดอนจินดา

๐๘/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๑๙
นายมีนา ยอดมณีบรรพต

๒๒/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๒๐
นายยังฉ่าย

้

แสงลี

่

๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๒๑
นายยุทธพล วัฒโล

๐๖/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๒๒
นายยุทธศาสตร์ ลีสกุลทอง

๐๙/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๒๓
นายรชนนท์ ปนกิติ

๑๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๒๔
นายรักษ์ ใจหนูลัด

๐๖/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๒๕
นายเรวัตร ทาราปา

๑๗/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๒๖
นายฤทธิชัย นทีรัตนกุลชัย

๓๐/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๒๗
นายละเอียด ทับกรุง

๒๗/๐๒/๒๕๐๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๒๘
นายวรชัย คำชัยวงศ์

๐๙/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๒๙
นายวรากรณ์ นางทะลา

๑๒/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๒๓๐
นายวศิน บัวเหลือง

๑๑/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๓๑
นายวัชระ ฉิมเรือง

๑๒/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๓๒
นายวัชระพันธ์ กิตติ

๐๔/๐๔/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๓๓
นายวัชรินทร์ เปรมปรี

๐๓/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๓๔
นายรัชวิน ฤทธิสิริธรากุล

์

๑๖/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๓๕
นายวิชัย แซ่จาง

๒๐/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๓๖
นายวิชาญ นันตา

๐๖/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๓๗
นายวิเชียร ช่อผกาพิมล

๑๘/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๓๘
นายวินัย ชูมือกู่ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๓๙
นายวิรัตน์ แซ่เฮ้อ

๐๘/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๔๐
นายวิศรุต

เกียรติเชิดแสงสุข
๑๘/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๔๑
นายวิษณุพงษ์ ขันทปราบ

๐๒/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๔๒
นายวิสุทธิ

์

ทฤาษี
๑๖/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๔๓
นายวีรกร กุลสุพรรณรัตน์

๒๒/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๔๔
นายวีรศักดิ

์

ส่าเหล่วา
๑๒/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๔๕
นายวีรศักดิ

์

แซ่พ่าน
๐๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๔๖
นายคุณวุฒิ นิมิตสายชล

๐๕/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๔๗
นายศราวุฒิ แซ่โซ้ง

๐๒/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๔๘
นายศักดิชัย

์

แซ่จาง
๐๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๔๙
นายศักดินรินทร์

์

แซ่ลี
๐๑/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๕๐
นายศุภชัย แซ่ม้า

๓๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๕๑
นายศุภสิน สวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๕๒
นายเศกสรร ปญญานะ

๑๘/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๕๓
นายสงัด แสนสี

๒๘/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๕๔
นายสมบูรณ์ ใจอารี

๑๔/๐๕/๒๕๐๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๕๕
นายสมบูรณ์ จันอ้าย

๐๔/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๕๖
นายสมพงษ์ พาลพ่าย

๒๓/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๕๗
นายสมัชญ์พล เกศประพันธ์

๑๓/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๕๘
นายสมาน แซ่ท้าว

๒๖/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๕๙
นายสรพงษ์ ลายมงกร

๑๐/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๖๐
นายสรายุทธ์ แช่มช้อย

๒๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๖๑
นายสัญญา สุขใจ

๐๖/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๖๒
นายสันติพงศ์ สุยะ

๒๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๖๓
นายสาม เลาลี

๒๓/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๖๔
นายสาโรจน์ โม๊ะโต๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๕ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๒๖๕
นายสำราญ สถานอุ่น

๐๗/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๖๖
นายสิทธิเดช สีวลี

๐๑/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๖๗
นายสุทธิพงศ์ แก้วตา

๒๗/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๖๘
นายสุทัศน์ จุมปา

๑๕/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๖๙
นายสุภชัย

สว่างปญญาธนโชค ๑๙/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๗๐
นายเสถียร จันทวงษา

๐๙/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๗๑
นายแสง ชัยวงค์

๐๓/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๗๒
นายโสภณ วงษ์โคคุ้ม

๑๖/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๗๓
นายหวัง แซ่ลี

๐๑/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๗๔
นายหูหน่อคา เกาะเลาะ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๗๕
นายเหล่าต๋า มงคลเกิดคุณ

๐๒/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๗๖
นายอธิป ตามี

่

๐๑/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๗๗
นายอนันต์ กิมประเทศ

๒๖/๐๙/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๗๘
นายอนันต์ วัดดินา

๒๑/๐๔/๒๕๐๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๗๙
นายอนันต์ เลาเอ๋อ

๒๔/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๘๐
นายอนันต์ รำรวยทอง

๑๑/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๘๑
นายอนิวัฒน์ เขียวพุ่มพวง

๑๕/๐๒/๒๕๐๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๘๒
นายอนุพงศ์ แสงคำ

๐๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๘๓
นายอนุวัฒน์ ยามเสด็จ

๑๖/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๘๔
นายอภิเดช ดุมวัน ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๘๕
นายอภิเทพ ตาอินทร์

๓๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๘๖
นายอภิรักษ์ สร้อยมโน

๒๘/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๘๗
นายอรรถพล สมบูรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๘๘
นายอรรถพล เมืองกลาง

๒๙/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๘๙
นายอะเหลผะ แซ่ฟา

๒๙/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๙๐
นายอัครพล วรรณประเวชน์

๑๓/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๙๑
นายอัมรินทร์ แซ่ลี

๐๑/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๙๒
นายอาทิตย์ กมลาสน์กมุท

๑๑/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๙๓
นายอาทิตย์ ปรากฏ

๐๑/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๙๔
นายอานนท์ แสนสิริ

๑๗/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๙๕
นายอานนท์ วงศ์พรชัยเลิศ ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๙๖
นายอานนท์ วงษ์ศรีทา

๒๒/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๙๗
นายเอก ถนอมวิทยา

๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๙๘
นายเอกชัย สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๒๙๙
นายเอกพงษ์ เมืองมูลไชย

๑๒/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๓๐๐
นายเอกพล จันต๊ะคำ

๑๕/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๐๑
นายโอ๋ จิตตรง

๓๑/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๐๒
นายไอ่พล เมืองใน ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงใหม่ แม่แตง  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายอาทิตย์ มุแฮ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงเจนจิรา ท้าวบริสุทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงพัชรา กรกีรติการ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงณิชญาดา ธิมาเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หม่อโพ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงดาราวรรณ จินดาวงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงปริณดา ยืนยงคีรีมาศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงอังคณา แลเชอะ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายเจตพิทักษ์ รวีโชตินโคทร

๐๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงเพียงฤทัย ไพฑูรย์โอภาส

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงวิไล จะนะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงอินทิรา เจนท่องไพร

๓๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงสุรีพร แซ่ท้าว

๒๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงธัญรดา ทะนอ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงเกสรา ขจีวิไลลักษณ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงณัฐธิดา จิตมา

๑๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กชายหัสนัย เลาลี

๐๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงจิราพร สุยะซอแล

๑๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงจิรชยา ไพรีเกษม

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๒๒
นางสาวอริสา พนมไพร

๒๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงอำพร แซ่โย้ง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๒๔
นางสาวนิลยา สุขเงิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงพรธิดา แซ่จันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๒๖
นางสาวศุภาพิชญ์ เวนวล

๐๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๒๗
นางสาวฐิติพร วงศ์วัฒนะรุจี

๐๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๒๘
นายสมบัติ แซ่เฒ่า

๐๘/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๒๙
นางสาวณัฐิดา กิจมานะทรัพย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๓๐
นางสาวชวิศา หม่องคำมี

๒๐/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๓๑
นางสาวธิดาวรรณ แซ่เฒ่า

๑๐/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๓๒
นางสาววณิชยา สายเขือนสี

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงกมนรัตน์ ศฤงคาร

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายรักชีวิน คำอัน

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายธัญชนิต ธิจิตตัง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงปรอลวี ศรีสงคราม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงศุภาวรรณ สวนมะนิล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงธัญวรัตน์ วังมนประวินกุล

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงนุชบา แซ่ซู

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงกัญญ์วรา เปงกาสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายพงศธร สายแสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงชนัญชิดา ประทุม

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงชยุดา จันทร์สอน

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงธาราทิพย์ แซ่พ่าน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงเมษนี ลายเฮือง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กชายอนันต์ยศ ยังยืนกุล

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ตาใจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงธันยพร บรรจงการ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงศิริภรณ์ บุญจา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงสายสุนีย์ อ้ายตะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงสุมิตตา สุคำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงณิชกานต์ สีใส

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายติณณภพ หงษ์บิน

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงบงกช พยุงทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๕๖ เด็กหญิงศรัณย์ลักษณ์
ปนตุ้ย

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญเมย

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงจิรภัทร แซ่ย่าง

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงพิมพ์นิภา เจือจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงสิริกันยา ก๋องระบาง

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงกัญญาภัค สายทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงกัลยาณี วันอิน

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงจิดาภา ไชยวงค์ษา

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายปฐมภพ เทพวรรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงนภาพร บูรณศิลปกร

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยชนะ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงอารียา ทองเทียง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายไชยพันธุ์ ไชยทรสุวรรณ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงณัฐกาณต์ น้อยทะนะ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงพชรพลอย โพธินวล

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงวิรัลรัตน์ สิทธิปญญา

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงวิรัลพัชร สิทธิปญญา

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายกฤษฎ์

ศิริพัฒนานันทกูร ๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายผไทเทพ เจนชัยภูมิ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายจิรภัทร ทิพย์พนาพันธุ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงอรธิดา อินต๊ะ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงสิริธาริสา คำอ้าย

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงณัฐกฤตา บุญสม

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงบุษบา ดวงเดชา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงณัฐรุจา ดิษฐศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงกชกร ยะเล็ก

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงไพรินทร์ แก้วบุญสม

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงคัทรียา ลุงหลู่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงจรรยาพร จันทร์หนัก

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงมะลิ แซ่ว่าง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงแจ่มนภา คำส่า

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงอัญชลี สุขสกุลปญญา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงสกุลรัตน์ รัตนดิลกกุล

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงภัทรา สุขสกุลปญญา

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงพิณวรรณ ซือสันติกุล

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงสิริพรรษา วิริยา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงกัญชพรภัทร จันทร์แย้ม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายเตชิต อำพนพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายชวัลย์วิทย์ ใหม่เขียว

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๙๕
นายอุดมสม เสมา

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงไอยรา พุทธเกิด

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงพิงค์ผกา กันสิน

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงภรณ์รวี ทองดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงรวิสรา พะแลเก

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายฐิติเชษฐ์ สุขสกุลปญญา

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงจิตสุภา แซ่โซ้ง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงพิจิตรพร

ทรัพย์เกษมวัฒนา ๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงอติพร สุขสกุลปญญา

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงพิมพกานต์ ดวงดู

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงปริศนา ปญญาเลิศ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๐๖
นางสาวพรรณวษา สิทธิการ

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงวีระญา ก้อนคำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๐๘
นายกนกกร วิจิรณาวัณ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๐๙
นางสาวมะลิ คำสร้อย

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายภควัต ปราบศากุน

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงอาริยา หมืนสา

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายสุรเชษฐ์ แซ่เท่า

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๑๓
นางสาวปยวรรณ หล้าสะลวง

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๑๔
นางสาวกุลยา จาย

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงพิมพิไล ไชยเขียว

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๑๖
นายขวัญชัย โพธิ

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๑๗
นางสาวพิมพ์ฤทัย สุแมะ

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๑๘
นางสาวอาทิตยา พรมสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๑๙
นางสาวดาราวรรณ แซ่เฮ้อ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๒๐
นางสาวปทมาภรณ์ ดวงทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๒๑
นางสาวศุภรัตน์ แสนจัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๒๒
นางสาวนาริศรา ธรรมเฮิง

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๒๓
ว่าทีร้อยเอกชาตรี

่

ศรีดวงแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายธวัชชัย วุยแมะ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ จุมปาวรรณ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายเบนจมินทร์ ริศเดช

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายคุณวุฒิ มโนยะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายภานุวัฒน์ รุณเจริญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงเกศริน ชุ่มใจ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงชนากานต์ ภูมิศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงบุณยวีร์ แก่นกล้า

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายวรัญชิตย์ สุขแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงหมวยอู ลุงอู้ ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงอรอนงค์ จิตงาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงพุทธธิดา ปญญาเยาว์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายสราวุธ สายคำหน้อย

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงมะลิวัณย์ อุ่นบ้าน

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงหมวยหล้า ลุงออ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงแสงหล้า ลุงออ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๐ / ๑๓๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงคำจันทร์ ชัยมงคล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายชมนที นาคเถือน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงวิไลวรรณ พุ่มจำปา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงปาริชาด อุตมะวงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงนภศร ประกายลีสกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงลานนา ธิง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงกนกพรรณ เชอมือ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงอรณี พนาวรชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายนัธทวัฒน์ วิริยา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายชัยธวัช วงค์วาน

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายศรัณย์ จันทร์ตัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายธนพัฒน์ ก๋าคำ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายจิรัญณัฎ นุตตะระ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายธีรภัทร สายแสง

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายกวี กันยา

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายชลนที โหม่โพ

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายสราวุฒิ คำขาว

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงธมนวรรณ รินธิมา

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงชญานิน แสงดาว

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงนิภาวรรณ เตปา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญมาลา

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงธนพร สุวรรณลพ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงวีระนาถ คำอ้าย

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงวิณัฐชาดา กุมทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงเตือนใจ ชาววังงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายพนากร มะศักดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายสรวิศ รุ้งดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงกรรณิกา หนักแน่น

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายพาคิน สมงาม

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายจอมชนะ บุญตัน

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายชาคริต ยะมะโน

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กชายมงคล สองสีใส

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงเกตุธิดา มาลุจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงนฤมล เหมรา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ ปนแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๑ / ๑๓๔

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงพีรยา พรมมาลา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงรวิภา บุญห่าน

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงสายสุนีย์ โพธิศรี

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงกมลชนก ปญญายอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงบงกช ภูริบริบูณ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงพรพิมล ขันคำ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายณรงค์วัน แก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายนพกร แซ่ซัง

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงดารารัตน์ ลุงปาน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงวิภา สมสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายอมรรัศมี ศักดิดี

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายสุทธิชัย อาหว่า

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายทินภัทร วงค์เขียว

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงสุภาพ ลุงพงษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายพุทธิพงค์ อาหว่า

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายทองมี จอมปน

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายปวิตร พญาจู่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงศิรดา ยืนยงคีรีมาศ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงอริศรา คำปน

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กชายจักริน จันทับทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายพลดร ต้นแดง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายยอดชาย ธนูแปง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา คำแสน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงพิมพร ลุงใจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงภาวินี แซ่ซ้ง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายอุเทน สุรามิตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายแสงชัย นายแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายพิชิต แก้วเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายพิชัย แก้วเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายณัฐพล ศรีสว่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงกุลธิดา รอบรู้

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ ลายแสง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงพิมพ์นิภา เมียะอู

๊

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๐๘
นายกวงเฉิง แซ่หวัง

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายธนะสาร ดวงกิจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ จะลอ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๑๑
นายจิรายุส จะลอ

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์กุล

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายอภิรักษ์ ทวย

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กชายนนทวัตร เชือลาว

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายนฤพนธ์ นายน้อย

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงปาริชาติ พร้อมใจ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงณภัทร ลงทุน

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงพัฒสดา รักษ์คำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงน้องทราย นายน้อย

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงนวลดาว ลุงผิด

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายพงศกร ลุงตา

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงพิชยาภัค สมส่วน

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงฐิดารัตน์ อุมา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายนรินทร์ ลุงจิง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงนิตยานันท์ จันทร์บุญ

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงเมษา อู

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงนัฐริกา ฟองนวล

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงนภัสสร ลาวว้าง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงนุชรี ตาน้อย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงหยิง ลุงหม่อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงสุรางคณา แก้วทิพย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงพิมพ์ ปรีดากูร

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงเรวดี ลุงจาง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงดารานันท์ ของล้น

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงดวงพร ยอดเพชร

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายยศกร เลาย้าง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กชายไตรภพ ทองไหล

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงวสุนันท์ ดีรักษา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ด้ามพร้า

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ อภิชัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงหมวยคำ พยาบาล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงหมวยแสง พยาบาล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายอังคาร ยิมพราย

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายมิน

่

ลุงสู้
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๓ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงอริสา ศรีศิลป

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายหาญ ลุงอ่องแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงชลธิดา ยิงเจริญกร

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงลัดดา บุญมา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายจอมแสง ลุงสม

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงนุชนาถ ตาน้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงกุลธิดา ปราบวิชิต

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายปฉลอง ทองสุข

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายฉัตรชัย ไวหลู่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กชายเมธา ผิวขาว

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายปยะพงษ์ ส่องแสงอาภากร

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายเมธา ไกรทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายพีรพันธ์ บุญแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายอโนทัย คำใส

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงเขมินทรา ฟองฟู

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงอังคณา คิดชุ่มเสาร์

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงเครือวัลย์ เรือนตา

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงสุนิศา ทวีสิทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายวุฒิชัย ถาวรวิจิตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงสิริวรรณ วงค์สิบแปดบุตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงบุญยาพร แก้วพันธ์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ บูรณ์สม

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายปญญา นายนวล

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๖๘
เด็กชายรวีวัฒน์ วิวัฒน์เลิศสกุล

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงศิริภา ลุงต๊ะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงสิริกร นายยะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงรินทร์ดา จะคา

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๗๒
นายชาติ คำหล่อ ๑/๘/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๗๓
นางสาวชลกนก สารศรี

๒๘/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๗๔
นางสาวทรงศรี จันทร์ตา ๖/๓/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๗๕
นางสุนีย์ ทรัพย์นิยมพงศ์

๑๗/๓/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๗๖
นางสาวลลิตา สร้อยแก้ว

๒๒/๘/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๗๗
นางสาวพิมใจ ใบชมภู่

๑๑/๘/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๗๘
นางพิมพ์ประไพ กุลประดิษฐ์

๑๐/๖/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงนิภา ไอ้สาร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงรุธิรา ลุงแดง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ลายยอย

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายภาคภูมิ สุริยะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายชินบุตร แซ่ตัง

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงละออ นายหมืน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายณัฐดนัย ลงทุน

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงจีรนันท์ สุยี

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงนันท์นภัส ดีหล้า

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายสุจริต ถนอมวรกุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายธนพล ลอยเพิม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายรัฐภูมิ ถาวรวิจิตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กชายยุทธ กว่าน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กชายมงคล ลุงใส

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงบุษกร แซ่ซี

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายฉัตรชัย ทุนโหย่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กชายโยธิน ตางาม

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายบรรณวิชญ์ คุ้มประคอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงทิพภาวรรณ ม่วงมอย

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงรัชนก สาตะถา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงสาวิตรี ตันตระกูล

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงเรณุกา คำหวาย

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายดนุพล แซ่กือ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สาตะถา
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงสุทธิดา มงคล

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายรัฐนันท์

กุสุมภ์ราชกิจเจริญ ๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงญาณิน ลอยเทียง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายธีรภัทร เมธาอนันต์กุล

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายธนวัต ซอตาน

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายธนา พาโชค

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายจรีพัฒน์ วิภูสัตรัตนา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงราชพฤกษ์ อินตะยศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กชายกรเทพ เทพสิงห์แก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายกิตติพงษ์ ม่วงใจ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายคทาธาร น้อยทู

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายณัฐกิตติ

์

คำตรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๕ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายรัฐภูมิ รินลาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายวัชระพงษ์ ศรีชัยกัน

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายศุภโชค สายเขียว

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายอภิเชษฐ กุนนา

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร พัฒนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงกัณฐิกา อินต๊ะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงจารุพิชญา ค่วยเทศ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงชนิดาภา พัดเย็น

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงฐิติกานต์ ภูครึง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงทอฝน เสงียมรัตน์

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงธนกร นงค์ไว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงพนิดา ขอดอิน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงภาณินี มณีรัตน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงศศิมา สครรัมย์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงอาทิตยา นวลฝน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายกฤษวรรษ คำดา

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายจักรพรรดิ

์

สร้อยทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายจิรภัทร ขาวสุวรรณ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงกมลวรรณ เรณู

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กหญิงฐิตา เจริญจันทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงณัฐชนก โพธิคำ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงณัฐมนท์ พรหมจารีย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงนภาพร ตี

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงพรธิดา โถหิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงพิมพ์ใจ ปอคำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงพุทธิดา ทองหลอม

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงศุภกานต์ วุฒิธรรมกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงสุชานันท์ ติภาวัง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงอาภาพัชร์ ปงแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายก้าวไกล วันสม

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายเจริญชัย ภรณ์ธนาบูรณ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายธนภัทร ขอดแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายเมคิน เรืองทวีสกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายอุกฤษฎ์ โกมล

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงกชกร ตนขัน

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๖ / ๑๓๔

้
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ชม ๓๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงจีรนันท์ ถนอมวิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงจิราวดี กลัดใจบุญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงจุฑามาศ กันทวงศ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มีทรง

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ตะติยา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงศ์เสือ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา นันแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงณัฐธิดา คำเปล่ง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงณิชานาฏ เร่งเร็ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงธนัญชนก โกฎมณี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงธีตา ไชยประภา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงนภาวรรณ หนูฤทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงภคมน เสาร์หมืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงมณฑกานต์ เสวียง

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงอาทิตยา เรืองเดช

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงอิสริยา อุดมสม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายกิตติพงศ์ อินหน่อแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายชนวิท เตชะเลิศพนา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายพงษ์เทพ ชืนจี

่ ๋

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายภัทร เจตนาแจ่ม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายสนธิ เกิดแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายคุณานนท์ ดวงตาสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ กำแพงแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงกัลยา วงศ์นอก

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงกุลปริยา สมทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงชนาภา ปนคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงนฤมล อุปสาร

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงประภาัวัลย์ บัวจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงพรภัคนันท์ วงศ์สร้อย

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงพัชราภา มูลลี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงภัทรธิดา คำปน

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายชนะวงศ์ ชาเนตร

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายชัยทรัพย์ ผาแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายโชคชาย รัตนดิลกกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายณัฐดนัย มณีแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๗ / ๑๓๔

้
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ชม ๓๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายณัฐนนท์ วงศ์จันทร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ สอนแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงเจนจิรา ลุงยะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เหนือสุวรรณ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงเดือนฉาย ดวงบาล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงทิฆัมพร ภูสด

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สินธบัณฑิต

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงพิกูล แสนขัติยะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงปฐมาวดี นามวงค์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงภัทรวดี สมานกสิกร

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงรินรดา จันทวี

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงอมลณัฐ ธนจรัสพงศ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กหญิงอโณทัย จันทิมา

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงขวัญกมล คำวงษา

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายชัชณธัต จริยณัฐภัทร

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายพิสิทธิ

์

ทะปะละ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงวิภาวี แสนจัน

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงอุบลวรรณ กาบสนิท

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงปยาภรณ์ บุญเต็ม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ โกฎิแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงกชกร สุขแสน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายสฤษดิ

์

สุริย์วงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายวรพงษ์ อำภา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายจันทร์ ทองดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ละเชกุ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายทักษิณ ศิวภัทรพงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๑๑
นางณิชนันทน์ แดงมูล

๐๒/๐๔/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๑๒
นางนุจรี จอมแปง

๐๕/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงกันติศา สามารถ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงนวลักษณ์ เบียจัน

้ ่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงสาริกา ติบทิม

๊

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงกิตติกา แซ่วะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายจิตรกร ปาโปงไพบูลย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงปาริชาติ สุคำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงพิกุลทอง แซ่โซ่ง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงพิจิตรา เปยจันตา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายวรัญชิต ส่างแป

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงวรัญญา กระจ่างโชคสุข

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายสุรเชษฐ์ คำวัง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงอชิรญา ธรรมชาติสถิต

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงวรรณิดา ใจคำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงรัชฎา อร่ามเวชวิบูลย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วตุ้ย

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ปนมี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงนริสรา ตุ่นปอ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงนิศาชล วงค์ษา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงพนิตา เซ่งจ่าว

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงรัตนาวลี จันทร์เทศ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงวราลี ศิริศิลปท้าว

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงเกสรา ฉิมนาคเงิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุทธนิล

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงญาดา ลุงสุ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงพรวดี ดุเจโต๊ะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงพัชราวรรณ แซ่ลี

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงเพ็ญโพยม สุนันต๊ะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงศลิษา สกุลจันทร์งาม

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงมัญชรี พวงทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เสมอวงค์ติบ

๊

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงกฤติมาภรณ์ หาญชัยวีรกุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงดวงดาว เรืองธีรนพคุณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงปยะวรรณ กิติวรรณ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายภาคภูมิ นิยมกิจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงรัตนา วาณิชประดิษฐ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงลลิตา เซ่งจ่าว

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๔๙
นางสาววรพิม อมรใฝส่องแสง

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงสุพรรษา พฤกษาฉิมพลี

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงอรทัย เซ่งจ่าว

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงพิชยา มหาวงค์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายเรวัต มหาวัน

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายธาวิน แซ่ว้าน

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๗๕๕
นางสาวบุษบา แสงท้าว

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๕๖
นางสาวสุพรรษา อินต๊ะแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๕๗
นางสาวกานดา ถาวรวิจิตร

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงจันทกานต์ เลาซางเปลีย

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงธนพร นุแจะต๋าดิ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๖๐
นางสาวนฤมล แซ่ยะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๖๑
นางสาวประภัสสร เรือนเขียว

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๖๒
นายประวัติ ประกอบกิจดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงราตรี โสภา

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๖๔
นางสาววาสนา สมด้วงใจ

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๖๕
นางสาววิชุดา แซ่ยะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๖๖
นางสาวศิรภัสสร เทพมาเรือน

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๖๗
นางสาวจีราภรณ์ มรุพงศ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๖๘
นายธนากร แสนแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๖๙
นางสาวนภาพร เซ่งจ่าว

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงปณิตา จิโนวรรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงพิมพิศา สมนา

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงวิลาวัลย์ แซ่วะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๗๓
นางสาวสิรินทรา แก้วแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๗๔
นางสาวสิริวิมล ปนสา

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๗๕
นางสาวอภิสรา แซ่ลี

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๗๖
นางสาวภิญญดา นันต๊ะคำมี

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๗๗
นางสาวนิชานาถ ไพรสณฑ์สันทัด

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๗๘
นางสาวสุวณีย์ สงวนประชา

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๗๙
นายอาคม สาริธร

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๘๐
นายคณิศร กิจพิทักษ์พนา

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๘๑
นางสาวเยาวภา หน้อยสุยะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๘๒
นายกัญจน์ การแข็ง

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๘๓
นางสาวภรภัทร เซ่งจ่าว

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๘๔
นางสาวศิริพรรณ บุญลือ

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๘๕
นางสาวศิริวรรณ ฝอยทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๘๖
นางสาวชนิกา ระบือนาม

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๘๗
นางสาวประกายดาว ทุ่งสุริยา

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๘๘
นายพุฒิพงศ์ กันทะกุมาร

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๘๙
นางสาวนรัญญา ทูแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๗๙๐
นางสาวสุพรรณรัตน์ มิงชนวรากุล

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๙๑
นางสาวรัตนาภรณ์ ส่างหน่อ

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๙๒
นายสุทธิพงษ์ แซ่ลี

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงธัญชนก จันทร์ต๊ะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงณัฐริกา โชติจรัสธรรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายธวัชชัย เดชเจริญดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงญานิภาดา สุวรรณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ การิยกิจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงธนพร ปญญาฟู

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงนฤมล ประกรวาที

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๐๐
นายพิทักษ์พล เพ็ชรทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๐๑
นายธนกร ศักดิชลธารกุล

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๐๒
นางสาวฉลองขวัญ พีรภพอานันท์

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๐๓
นายพิทักษ์ ลาวะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๐๔
นางสาวอุตรานุช รืนรมย์พฤกษา

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงดาวรุ่ง คำซอน

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงแสง จองยอด

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๐๗
นางสาวสุคนทิพย์ จะหงี

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๐๘
นางสาวศิริพร วังใจ

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๐๙
นางสาวสุธีธิดา คำยุง

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๑๐
นางสาวเบญจนาพร แซ่ม้า

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๑๑
นางสาวจุฬารัตน์ ปะแอ่

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๑๒
นางสาวกิง

่

ลุงจัน

๋

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๑๓
นางสาวอาชง แซ่ว่าง

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๑๔
นางสาวงามตา ต๊ะพรหม

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๑๕
นางสาวดรุณี ไม่มีนามสกุล

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๑๖
นางสาวสุกัญญา ลุงหย่า

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๑๗
นางสาววิลาสินี แซ่โต้ง

๑๒/๐๑/๒๕๓๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๑๘
นางสาวกำ ลุงสาม

๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงวา เจ้าเมือง ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงส่วน จอเมือง ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ จิงนะ

่

๒๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายซือ

่

ลุงซอ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายภัทรวุธ วาธง

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายธนวินท์ สุโกพันธ์

๑๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๑ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๘๒๕
นางสาวแสงทิพย์ หินอ่อง ๒/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงอิงทิรา ตุ้ยศรี ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ดานเรือง

๒๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงหอม ลุงส่วย

๒๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงจิง ลุงทุน

๑๕/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงนำค้าง ลุงหลู่

๑๙/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนฉิง

่

๒๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงจินตนา อินแก้ว

่

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ สุตัน ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๓๔
นางสาวศิรินภา ติยะ

๒๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงสุชานาถ ศรีบุรี ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงมโนราห์ ลุงชัย ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงจำบอล ปออ้อ

๑๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงณัฏฐธิดา พยาคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงละไม อินปน

๑๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงนรีกานต์ สายคำฟู

๒๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายพงศกร ทองมี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๔๒
นายกริน บุญน้อย

๒๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงมธุรดา อะเคือ

๑๗/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๔๔
นางสาวปน ลุงซู่ ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงพรรณปพร เตปน

๓๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ดวงคำ

๒๖/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงคำเปา ลุงกอ ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม พระธาตุปูแช่  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๔๘
นายสิทธิพล ไชยโย

๑๓/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๔๙
นางสาวอารียา ไชยวงค์

๒๒/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๕๐
นางสาวศุภธิดา ยิมน้อย

้

๒๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๕๑
นางสาวแสนสวย ลุงต๊ะ ๘/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๕๒
นางสาวนุ ปาหน่อง

๑๑/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๕๓
นางสาวจินตหรา อะจอ

๓๐/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๕๔
นางสาวสายชล คุณาวงค์

๑๘/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๕๕
นางสาวธิดา ลุงติ

๒๙/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๕๖
นางสาวนริศรา พิมล ๕/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๕๗
นางสาวรติกานต์ ลิจาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๕๘
นางสาวชุติพันธุ์ หอมอบ ๒/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๕๙
นางสาวภัทรียา สุระพันธ์

๑๔/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๒ / ๑๓๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๘๖๐
นางสาวเกศนีย์ มายอด

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๖๑
นางสาวศรัญญา อินคำ

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๖๒
นางสาวมณฑกานต์ มณีวรรณ

๒๙/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๖๓
นางสาววันดี เขือนแก้ว

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๖๔
นางสาวพิมราภัส ศรีเจริญตา ๘/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๖๕
นายชนินทร์ ลุงหย่าง

๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๖๖
นางสาวเบญวรรณ ลุงคำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๖๗
นางสาววีรยา ลุงจาย

๒๑/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๖๘
นางสาวนฤมล ติยะ

๑๒/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๖๙
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์โอเอียม

่

๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๗๐
นายจิณณวัตร อินปน

๒๐/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๗๑
นายณัฐพล คำหลวง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๗๒
นายมน ลุงออ

๑/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๗๓
นายสุวรรณ อรุณเสวก ๕/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๗๔
นายอทิกูล แถมขุนทด

๒๕/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๗๕
นายพงษ์ศักดิ

์

ไทยใหญ่ ๕/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๗๖
นายณัฐพนธ์ ศรีแสงใส ๔/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๗๗
นางสาวนฤมล บุรนาค

๒๔/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๗๘
นางสาวเบ็ญจรัตน์ หนานใส่ ๕/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๗๙
นางสาวพรไพริณ ชัยลังกา

๑๐/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๘๐
นางสาวน้องแสง คำแป

๑๐/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๘๑
นายสมชาย แซ่จาง

๒๗/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๘๒
นางสาวช่อผกา อริยะ

๑๑/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๘๓
นางสาวปยะธิดา สีมา

๑๒/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๘๔
นายสายอุง ปอทุน ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๘๕
นางสาวเพชรรัตน์ เอ้ยอุ่น

๑๑/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๘๖
นางสาวนิภาภรณ์ กล้าหาญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๘๗
นางสาววิภา ลุงยี

่

๑๖/๒/๒๕๔๒
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๘๘
นางสาวสุชานันท์ ชัยวงค์

๒๘/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๘๙
นางสาวขวัญฤทัย อินมาใหม่ ๙/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๙๐
นางสาวปยฉัตร ปนเต๋

๗/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๙๑
นายนพัศกร ปคำ ๕/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๙๒
นายกฤษณ์ติพงษ์ กันธา ๘/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๙๓
นางสาวสุภา ใจรักวิศรุติวงศ์

๓๐/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๙๔
นางสาวยอดแสง นายแก้ว

๑๐/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๓ / ๑๓๔
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ชม ๓๕๖๐/๒๘๙๕
นายรัฐชานนท์ ต่อนบุตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๙๖
นางสาวเข็มหอม หนานสาม ๕/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๙๗
นางสาวปรียารักษ์ สมมะโน ๔/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๙๘
นางสาวสุรัมภา เปงสุรินทร์

๒๐/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายธีรชัย ลุงตี

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายภูริภัทร สิริพิระยะกุล

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงนัด ใจดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ทอง อินหงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงวิลัยพร เจนหงษ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงสุธีมนต์ ดิโพธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายวันแดง วงศ์หน่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายภูวนัตถ์ อุตตะมัง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายทิตย์ ลุงติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงคุณัญญา ปานันท์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงนรากรณ์ หอมดอก

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงพวงชมพู ราหมัน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๑๑
เด็กชายธนัท ศรีสฤงฆาร

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายนวมินทร์ อินเฟย

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงนรวรยรรยง วงค์อุ่น

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงศตกมล ชุมภู

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงศศิกานร์ โพซ่า

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงชลธิชา ไพรัชชาตินิยม

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายธนัญชัย ตารินทร์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงมัณทนา เลายีปา

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ตันหงษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายพัฒนพงษ์ ไชยทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายวรรณดี ลุงซอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กชายจายอุ้มเครือง

ลุงละ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กชายธยานี แซ่หยัง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงวริศรา บิดาแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายศตวรรษ ใจสม

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กชายสมชาย ลุงนันต่า

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงปรินดา เลาลี

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายทุนแน่ ลุงนุก

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายปวริศน์ ถาแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๔ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายวสวัตติ

์

เขียวพรม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงประภารัตน์ วนานุรักษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงมนัสดา ปงจอมแปง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงหมวยแดง ปนตะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงอรพินท์ โนรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงหล้ายี

่

ลุงก้าง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายสิริวัฒน์ กันยา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๓๗
เด็กชายณัฐ ลุงจิงต่า

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงคำยี

่

ลุงแสง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงปราณปรียา กุลนาทอง

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงณัฐจรีย์ ตาติวงค์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงธนัญญา กาวินนะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงธนนันท์ กาวินนะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงเบญญาภา ตามนคร

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงรัตติยา ลังกา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงอรทัย ใจคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายหน่อ แต่ย๊ะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๔๗ เด็กหญิงหน่อพอโมลา
โอ่โดเชา

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงสุวีรยา มังมูล

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ มังมูล

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันธ์เกษม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงกันยารัตน์ ทุมู

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงศิริวรรณ เหย่อมู

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายปยพงษ์ ข่อซอ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงอรนุช สุขพนาพร

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายฉัตรชัย ข่าซอ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงนำทิพย์ ซอดุ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โต๋ วัดแม่ขาน  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงม่อนจิง

่

ลุงมา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงธัญชนก อธิพรหม

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา อุตะมัง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน

วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงนภารัตน์ แซ่โซ้ง

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงจำป ลุงทอน

๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงมนหอม ไม่มีนามสกุล

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงฉัตรตราพร บุญมี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายกิตินันต์ กันทะกาศ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๕ / ๑๓๔

้
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ชม ๓๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์

ประเสริฐวงค์พนา ๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงบัณฑิตา พิณทุวงศ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงพัชรพร แซ่ย้าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงสิรินาถ เตชะพนาลัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขก๋า

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงศศิวิมล เตชะพนาลัย

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ชัยชนะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงปารณีย์ วงเดือน

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๗๓
นายแชมป หม่องยืน

๑/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงอภิชญา ใจจันต๊ะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน ใจยอด

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงฐิชาภร ใจขันแก้ว

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงปพิชญา กันตีฟอง ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงอัมพิกา ก๋องมงคล ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงณิชกานต์ มาคัชชะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงปวริศา อินต๊ะมูล

๐๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายวริทธินันท์

์

สิทธิมล ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ นามกร

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงหัสยา พงษ์ไพรบูรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ ก้อนแก้ว

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงมณพิกา อุปชัย ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงอุมาภรณ์ จันทร์แหง

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงรวิพร พรมปน

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงพรทิพย์ ลุงสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงคำกู่ ลุงสาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงนฤมล แดงใหญ่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงณัฐวดี อัมรานนท์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กชายพิทชาญชัย ใจมุข

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กชายเปยมปติ วังใจ

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงทิพย์พวา ปญญาวงค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงณัฐธิดา นาระต๊ะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายสิทธิชัย นาระต๊ะ

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงศิริญญา วงค์ใจมา ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ปาตึง  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายศุภกร มะโนคำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายธนกร สุขประเสริฐ

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๐๐๐ เด็กหญิงสิรินทราทิพย์
คำอ้าย

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงดารุณี ไชยศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงเนตรชนก แดงคำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงพลอย ลุงสุ

๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงณัฐริกา จิโนฟู

๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายดิศานุวัฒน์ สมบูรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงแพรพรรณ กันธา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงชโลทร ปนมา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ บัวจันทร์

๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงกัณฐิกา วงษ์พูล

๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๑๐
นางสาวนองต้อม ลุงจิ

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงรุ่นทิวา ปนเขียว

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายนพพร ลุงทราย

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายหนุ่ม ลุงอ่อน

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายหน่อเมือง คำสร้อย

๒๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงศุธาศินี เตจ๊ะด้วง

๒๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงวรรณรดา โพธิเสาร์ ๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงทรรศนีย์ พาวงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงนำเพชร ตาลศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายชรินทร์ ศรีเมืองมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายเกียรติกานต์ อินต๊ะแก้ว ๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงพิทยา ขัติรัตน์ ๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงสุพันษา อินก้อนวงค์

๒๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นิลอนันต์

๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงบุษกร กันชัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) วัดดอนปน  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงภคพร ใจบุญมา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) วัดดอนปน  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายสมชาย ลุงหล่อ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) วัดดอนปน  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงรัชนกพร วงศ์เขียว

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) วัดดอนปน  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงทิฆัมพร มหานิล

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) วัดดอนปน  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงจิดาภา ชัยพนัส

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) วัดดอนปน  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงพิชญาภา ไทยสมุทร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) วัดดอนปน  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายธนัท แก้วหิน

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) วัดดอนปน  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงสุธาศิณี อินตาเปย

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายภูมิพงศ์ กันทนาวินนท์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง วัดสันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๓๔
นางสาวพร ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๗ / ๑๓๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายชาคร ลุงปง

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายวรวุฒิ มาลีพงศ์พันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายณัฐพล ปุระเสาร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงคิรภัสสร อภิคุณฤทธิกรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงธนพร ลุงจาง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงเพ็ญพร มะโนริ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายบล จิตตา ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงพลอย แก้ว

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงดาวิกา แสงวัน

๑๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายอนุชิต หลักคำ

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายธันวา สมศักดิ

์

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงบัวคำ กงนะ

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายภูมิพิพัฒท์ กายจะโปะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายทินภัทร อินต๊ะปญญา

๒๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงชลธิชา ประทุมทอง ๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงกุลธิดา ผดุง

๑๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายศุภวิชญ์ อุทุมพร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงสุภัชชา ศรีสุวรรณ

๓๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงจินตนา มาตร ๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงมายด์ ลุงหลู่

๑๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงชนินาถ พาโชค

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงแสงดาว หมอกแสง ๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายกรรชัย ทวน

๑๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ กันนาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงภัทธริดา เสมมณี

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงศุณิษา จันทร์ต๊ะวงค์ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงธิดากรณ์ สัสดี ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงวิสุทธ์ธิดา ธิสา

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงศ์ภักดี

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายวาทิต ไชยคำวัง

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายณภัทร ฉายบุตร ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายพิรพัฒน์ โชติธำรงพงศ์

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ไวว่อง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงกัญญภัค บุญมาคำ

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บูรณะพิมพ์

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๘ / ๑๓๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายธนกฤต ชัยนำ

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงทักษพร ใจปญญา ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงณัฐธิชา ศิริ ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ธิมายอม

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงอาจารียา หลงหา

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายปณณพนธ์ สิทธิดำรงค์

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายศุภกฤต อาจสร้อย ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายธนทัต ขัติธิ

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายนราวิชญ์ กัณทสัก

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงรัญชิตา ตะหล้า

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงปราณปรียา ชัยวรรณา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงวิภาวี วิลัย

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงรวิสรา ก้อนแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงเรณูกา ใจสุข

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงดรุณี ธิสง

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงศศิกาณต์ จิตดู ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายธนทัต ทิพคำมี

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายเกรียงไกร ลุงสุ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงอรอรุณ ดวงใจ

๑๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงธนพรน์ มูหลิง

่

๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายธนาพจน์ บุญมี

๑๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายธนาสิทธิ

์

บุญมี
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายอนุชา อุ่ยแม

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงคำแก้ว จันตา

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงวาสินี ลุงโท๊ะ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ไซหม่อง

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายสมชาย ลุงโท ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงเงิน พันธ์โยธา ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายบุญถึง จันตา

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง  

ชม ๓๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายไกรภพ เสาร์หล้า ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายดนัย ลุงทร

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายภัทรภูมิ พันธสิทธิ

์

๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงชมภูนุช ตืน

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงทุนเหน่ ลุงซอ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา จอยะ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  
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ชม ๓๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงพิวรรณ เจริญรุ่งเรือง ๘/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายไชยเชฎฐ์ จันทคราม

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงโอง เพาะบุญ

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงณพัฐอร ปนคำมูล ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ ทะรง ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงกุลสลิน ฟสเท่นไมเยอร์ ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงจอมสุดา ขวัญยืน

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงปาริชาติ หอมทอง

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงมนฑิรา จำปาทอง

๒๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายธนิน ปญญาจัน ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๑๕
นางสาวพัชรี พิดาปน

๑๖/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๑๖
เด็กหญิงเปง ลุงทุน ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงพรรณนภา มีบุญ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงแอน ขุนยี

่

๓๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงสุวิดา โสมาเกตุ

๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงอู ลุงอ่อน

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายวีระศักดิ

์

นายวันนะ
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงเขมิกา ปคำ ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงอรฤทัย เกษแก้ว ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ ขัดมูล

๒๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๒๕
เด็กหญิงจินดา ทองแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงกนกวรรณ มะโนสร

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายชนะพล แก้ววงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายสุรพงศ์ ลุงซอ ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายจิรพนธ์ ลุงต่า ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายคำข่อง ลุงจาน ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายหลาวเครือ ลุงส่วย ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายจามินทร์ สันทราย

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงรัตนมณี ลุงชาย

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงกัลยา ลุงต๊ะ

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงมนธิตา ลุงซู้ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงกรรวี ลุงมี

้

๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๓๗
เด็กชายทินกร ลุงตอยะ

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายสรณธร ละปะทา

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๓๙
เด็กชายศรายุทธ ออต๊ะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๐ / ๑๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายนำเพชร อนุสรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๔๑
เด็กชายธนภัทร ไวชนะกิจ

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายชาย -

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายพงศกร เรืองเทศ

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายโพทู ลุงสุ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๔๕
เด็กชายหยุ่น ไม่มีนามสกุล

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายอาทิตย์ ลุงบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๔๗
เด็กชายทุน ลุงทอง ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายบนดาว ยอดคำไต

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายอาริศ ใจสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายธนากร ชัยยะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงจ๊ะโอ๋ เมืองดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงแสงรุ้ง ลุงจืน

่

๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงเรือนคำ ลุงจืน

่

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงข้อง ลุงคำ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงมาศ ลุงซอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงชมพู่ ยูโด๊ะ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงลิลตา ลุงปอก

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงปรียาดา จุมปู

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงธนพงษ์ ลุงซุ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงนวิปรียา ไตแลง

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงแม่ลอ นายทุน ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงกฤติมา ก๋องปอ

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ ซอปนติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงปทิตตา อินวงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงสุธาลินี คำจืน

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงนฤมล ขำสะอาด

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญศรี

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๖๘
เด็กชายย้อย ลุงต๊ะ

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๖๙
เด็กชายอัศนัย พุงขาว

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา นางเมาะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงพิมพ์ประภา พุงขาว

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงนันท์นภัส รัตนะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงสุวดี สนแย้ม

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายณัฐชฎากร สกุลพันธ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๑ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๑๗๕
เด็กชายอัครพล มหาไม้

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายคทาวุธ หวังวนพัฒน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายชัชวาล กันตีมูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๗๘
เด็กชายอัมรินทร์ นิลแสง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ขัติแสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงชนิดา อิงต่า

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เพ็งสกุล

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ดวงแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงกนกทิพย์ ดวงแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงสายพิณ กันตีมูล

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงชนัฐพร เขือนเพชร

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๘๖
นางสาวกาญจณี ไชเพชร

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๘๗
นางสาวกาญจนา สารกุมาร

๓๑/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๘๘
นางสาวจตุพร ตาลปา

๐๗/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๘๙
นางสาวจิรางกุล อุ่นโทกาศ

๑๕/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๙๐
นางสาวจิราพร ศรีวิชัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๙๑
นางสาวจุฑามาศ อัจจมากุล

๑๖/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๙๒
นายเจษฎา ติบหน่อ

๊

๑๔/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๙๓
นางสาวณัฎฐา เทียมเมฆา

๑๗/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๙๔
นางสาวนฤมน บุญยืด

๐๕/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๙๕
นางสาวนิรมล ดารารัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๙๖
นายนรินทร์ อินคง

๐๕/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๙๗
นางสาวไพลิน บุญธูป

๒๖/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๙๘
นางสาวเฟองลัดดา มหารัตน์สกุล

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๑๙๙
นายวรธน อรุณสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๐๐
นางสาววรรณ์วิษา สีสด

๒๐/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๐๑
นางสาววราภรณ์ ใจตือ

้

๑๕/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๐๒
นายวันเฉลิม ปลิวมา

๐๕/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๐๓
นางสาวศุภากร ทวีราช

๐๒/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๐๔
นางสาวสงกรานต์ ชัยมงคล

๑๓/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๐๕
นายโสมนัส มะโนคำ

๒๙/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงสิรินดา วาทินวิวัฒนา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงแอน แสงคำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายเดือนเฉลิม ทองศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงชลนิภา จิตติ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงส่วยจา ลุงติ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายฐิติพงค์ อรุณวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายชโลธร ยางดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๑๓
เด็กชายสุเมธ มีโชค

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา จีนแจ้ง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงชลิตา แก้วเกิด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงปกษา สุทธวิชา

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงวราพร แซ่ย้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๑๘
เด็กชายมน ไม่มีนามสกุล

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงพะวงเดือน บุญมี

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายจันกระพงศ์ ปานทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๒๑
เด็กชายกัมปนาท บุญช่วย

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๒๒
เด็กชายสายเคือ อ่องคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายหน่อบุญ ออตา

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงณัฐชา วิจารณ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๒๕
เด็กชายมานะพล ผิวผ่อง

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๒๖
นางสาววรัญญา ส่วยต๊ะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๒๗
นายกันตินันท์ มิยาซากิ

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงจันทร์เจ้า คำดี

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๒๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มโหฬาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงพัชรพร เลิศศิลารัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๓๑
เด็กชายณัฐพงศ์ อุทรา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายอัครเดช จำปาคำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๓๓
เด็กชายจุลธร เจริญไผ่เงิน

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๓๔
เด็กชายอานุย ทองคำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงธิดา ่ย่อน

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายธนธรณ์ ปญญาวงค์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๓๗
เด็กหญิงสิริยากร พนมสินธุ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๓๘
เด็กชายอรัญยุทธ นะสน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๓๙
เด็กชายปฎิพล กันธา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงรุจิรางค์ ภูเขา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงชัญญา ศักดิเรืองศรี

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุดร

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงศิดาพร เซอผะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงธัญชนก ดวงถา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๓ / ๑๓๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงสาวิกา นันทสารวานิช

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ กันธิยะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงวรัญญา กันธิยะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงพร คำแหลง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงพิชชา โสภณดารา

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายสงกรานต์ บัวเทศ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงพรลัดดา ปอคำแสง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงอรณิชา มีกาเซา

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๕๓
นางสาวนงคราญ จะยอ

๑๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงหรรษลักษณ์

วิวัฒน์พงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายยงยศ จะเปา

๐๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๕๖
เด็กชายจิรภัทร ณ หนองผำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๕๗
เด็กชายสุวสันต์ ปนนาค

๒๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายนที ตระการคีรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงปาลิตา แสนติ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๖๐
นายสิทธิชัย ไอ้แสง

๐๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงสันนดี วิวัฒน์พงษ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๖๒
เด็กชายคเชนทร์ ใจปง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงบุญอาม สิงห์คำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๖๔
นางสาวพิกุลทอง พิมลศรทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๐
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๖๕
นางสาวดวงฤดี ไพรประทัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๖๖
นางสาวกรรณิการ์ ศุภกุลเจริญวนา

๒๗/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๖๗
นางสาวชญานี วงษ์จำเนียง

๑๓/๐๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๖๘
นางสาวมุกดา ทะเลธารา

๑๒/๐๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๖๙
นางสาวจะแพ สุพอ

๒๓/๐๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๗๐
นางสาวมาลี เกษมสุขไพศาล

๒๘/๐๕/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๗๑
นางสาวอำนวยพร วนาอุดมศักดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๗๒
นางสาวเพ็ญนภา วนาเสริมศัดดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๗๓
นางสาวมือโหย่แฮ

่

สุขใจในวนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๗๔
นางสาวอารี ลำธารไพร

๒๘/๐๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๗๕
นางสาวสุธิพร ฮึกหาญณรงค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๗๖
นางสาวสุดา วงศ์ธรรมไพรดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๗๗
นางสาวพรสวรรค์ กรแก้วพนาพร

๒๙/๐๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๗๘
นางสาวอัญชลี ทะเลรอบดอย

๐๕/๐๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๗๙
นางสาวเมทิรา แสนเข็ญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๔ / ๑๓๔
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๒๘๐
นางสาวณัช คำคูณโอฬาร

๒๖/๐๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๘๑
นางสาววิภาวี คีรีเบญจวรรณ

๓๐/๐๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๘๒
นางสาววลี สุขสราญใจ

๒๒/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๘๓
นางสาวเสาวนีย์ เมฆามาศคีรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๘๔
นางสาวปยนันท์ จิชี

๑๘/๐๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๘๕
นางสาวกนิษฐ เพียรบำรุงไพร

๑๕/๐๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๘๖
นางสาวธัญพัชริน พนาธนสาร

๐๑/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๘๗
นางสาวพรฤดี ค้างคีรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๘๘
นางสาวศิริลักษณ์ คีรีเฉวียง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๘๙
นางสาวรจนา เพชรพิทักษ์คีรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๙๐
นางสาวจันทร์มณี นาคาม้วนหาง

๑๙/๐๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๙๑
นางสาวกัญญาพัชญ์ วนาสงบสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๙๒
นางสาวอารียา อุดมรักพันธ์พง

๑๐/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๙๓
นางสาวกุลณัฐ จันทร์แสนสวย

๓๐/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิเวกวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงเกศรา ปูเหล็ก

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๙๕
เด็กชายพีรพงษ์ หนูแสง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๙๖
เด็กชายบอล ลุงยุย

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงศศิธร ลุงจิงต่า

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ตามดง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา จ่าดวงใจ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงยิหวา แสงทุน

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงแสงอู่ ลุงซู่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายอานนท์ ลุงนุ่ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายศักดิชาย

์

เมืองทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงอำพร ลุงบู๋

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงจ่าม ปูเฮือง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงชาลิสา ธรรมภัตร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงแสงอ่อน ปญญา

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๐๘
นางสาวแสงเดือน ปุธิง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายฐิติศักดิ

์

พรหมมิจิตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๑๐
นางสาวรัชดา ไม่มีนามสกุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๑๑
เด็กชายวิทิต ลุงตอ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงวนิดา ชัยวงค์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงมนฤดี ศิริมงคลกุล

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงชุดา อุบล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๕ / ๑๓๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงพรกมล อาจหาญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๑๖
เด็กชายธีรดนย์ ไม่ทราบ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงวิภา นาสะอ้าน

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงหมวยฟอง ยอดเมือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงพรพรรณ อยู่ยืนยง

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงณัฐพร ณ น่าน

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงปรียานุช ปรีชาประสิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงปรารถนา ปรีชาประสิทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๒๓
เด็กชายสุวรรณ เปลียนสะอาด

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงสมศรี จิงส่า

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายเอกชัย ช่วยชู

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงอุสา นางปาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๒๗
เด็กชายจาย ปนอ่อง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๒๘
นางสาวนวลอนงค์ เพ็ชรทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๒๙
เด็กชายทุนเหน่ ไท่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงกชพร เม็งเงิน

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงจิราพร อ่อนศรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงภาวิณี จำปา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงกุลกานดา ดวงบาล

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงปภาวดี โรจน์เกษตรสิน

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงธนัตฤนันท์ ชัยสุรินทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายวิชญ

พาณิชย์สมุทรกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายกรวิชญ์ บัวเทศ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงเบญญาภา กุนาภา

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๓๙
เด็กชายเหมราช จันวิลัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายศิวกร พรหมซาว

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงลักษิกา วิริยา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงสิรินภา มูลตรีศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงดลนภัส ภีระคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงภควรรณ สันทราย

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงธนวรรณ ยะปญญา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงวรนุช อุทร

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายพิชุตม์ ชัยเลิศ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงญาณิศา ชัยเลิศ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงณิชากานต์ แก้ววีรกุล

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ คำมุข

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงพุทธรักษา ทองคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงกันยาพัฒน์ สงวนศิลป

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๕๓
เด็กชายธนัญชัย แสนสอน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงพรทิพย์ พลอยพันธ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่โซ้ง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงขนิษฐา บาว

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๕๗
เด็กชายธีรชัย บรรณารักษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงศุภณัฎฐ์ พจนธรรม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๕๙ เด็กหญิงกรณ์รดารัตน์
พุทธาโชติพงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงนิมิตพร บัญญัติฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายสมพงษ์ เขือนแก้ว

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๖๒
เด็กหญิงศิรดา อาวรณ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๖๓
เด็กชายธนกฤต อิงต่า

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงกชกร จองแดง

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงณัฐนิชา สุนันท์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พุธรัตน์ฉายแสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงอินทิรา สมศักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายจิรวัฒน์ เอกะวัน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงหญิง อิงแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๗๐
นางสาวหมวย สามลอ

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงคณิตศร หวานจิตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงสายทิพย์ ปญญาแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๗๓
นางสาวสาลิกรานต์ เขียวทะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายทัศน์กร นรสิงห์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงณัฐวรรณ ต๊ะยามัน

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงภัทรวดี พรหมสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๗๗
นางสาวกมลวรรณ คำเปง

๕/๐๓/๒๕๒๗
โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๗๘
นางกุลธิดา วิวัฒนชีวิน

๖/๑๒/๒๕๑๖
โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๗๙
นางสาวชฎาทิพย์ สุขุมานันท์

๕/๑๐/๒๕๓๒
โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๘๐
นางสาวดวงเดือน ชัยแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๘๑
นางนลินี ถิตย์อำไพ

๒๑/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๘๒
นางสาวนิตยา พงษ์พิกุล

๓๐/๖/๒๔๙๙
โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๘๓
นางสาวปยะนาถ พงษ์พิกุล

๒๙/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๘๔
นางสาวปยะนุช พงษ์พิกุล

๑๙/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๗ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๓๘๕
นางสาวปยะพร วรรณสมพร

๑๙/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๘๖
นางสาวมณฑิรา สุริยะวงค์

๒๙/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๘๗
นางรำไพ ไทยพรหมทัต ๘/๐๑/๒๕๑๐ โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๘๘
นางสาววาทินี เบิกบาน

๑๔/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๘๙
นางสาววิลัยลักษณ์ ตะเส

๒๘/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๙๐
นางสาวศุภณัฏฐ์ คำฝน

๒๕/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๙๑
นางสาวสุชาดา โสดงาม

๑๒/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๙๒
นางสุรินทร์ ฟองคำ ๔/๐๕/๒๕๑๐ โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๙๓
นางสาวสุวัฒนา ปลูกเจริญ

๑๔/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๙๔
นางสุวิดา จิตคำมา

๒๐/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๙๕
นางอนัญญา คำเชือ

้

๔/๐๑/๒๕๑๕
โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๙๖
นางอรัญญา แก้วมา

๒๗/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๙๗
นางเพลินพิศ จินตสิริ

๒๓/๑๑/๒๔๙๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๙๘
นายเอกพล พงษ์พิกุล

๑๓/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงชุติภาธัญย์ พุทธวงค์

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงจตุรพร ไหวศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายกฤษณะ หอมยมณ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายธนกร กะติวงค์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายจิรเดช เมืองแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงพรนภัทร แก้วเผือก

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงรัชสิยาพร สังเวียนวรรณ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงมารีย์ รักกฎหมาย

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายคมสันต์ จะนะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ขาวช่วย

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายเอกพงศ์ วรรณขาว

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงพร แซ่ลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายเสฏฐวุฒิ อินต๊ะชาติ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๑๒
เด็กชายพงค์พลิน อนุวงศ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงสุทธิดา จาตัน

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงวรรณรัตน์ ไชยทิพย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงลักษิกา จิตต์ปราณีชัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๑๖
เด็กชายรพีภัทร พรมใจ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายปฏิภาณ แสนฝน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๑๘
เด็กหญิงจิราพัชร วงษ์ชุมภู

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงปวริศา สมหวาน

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๘ / ๑๓๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงลลิตา ปญญามูล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงณัฐรินีย์ แสนคำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายภัทรกร หน่อน้อย

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา อุตมา

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๒๔
เด็กหญิงรวิสรา ปุณณวนิช

๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๒๕
เด็กชายธาวิน อินขะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงสกาวรัตน์ กันธิหน้อย

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๒๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อินตะมูล

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงสุชัญญา วงค์อู๊ด

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงบุญยวีร์ ไหวศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงปยณัฐ แสนยอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๓๑
เด็กหญิงนันทกานต์ อินถา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงปริยาภัทร เต๋จา

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงนภัคพร อินต๊ะหล่อ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายวรวิทย์ ผัดแก้ว ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๓๕
เด็กชายณัฐภัทร คำเขียว

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

คำยวง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงจินตรา เลิศวทัญญสกุล

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๓๘ นางสาวพิชฌาย์วรรณ
คำยันต์

๒๔/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ มโนวงศ์ษา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงวีราวัลย์ จันทร์แดง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๔๑
เด็กชายฐิติพงค์ กาวิชัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงอรณี ตาคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงสุกัญญา เชียงบุญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงสุรีย์วรรณ อึงเว้ย

่

๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงธัญชนก จิตจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายภูรินทร์ ชุมภู

๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงทักษพร ถาวัง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงชยาภรณ์ ภู่สาย

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๔๙
เด็กชายจิรโชติ เพ็ชรบุรี

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงนันทิชา กันทะสัก

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงบุญรักษา ทิมหว่าง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงธนัชญา เจริญทรัพย์ ๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุโท

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงพิมพ์นารา สิงห์แก้วฟู

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงเพียงตะวัน ใจมา

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายคงเดช การะเกด

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงเจติยา จะอือ

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงณัฐชา คงวงค์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๕๙
เด็กชายธนวินท์ ประเสริฐ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

หมีจันต๊ะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงมาริษา มืดอินทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงชฏาพร สิงห์ต๊ะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๖๓
เด็กชายวายุ ใจตา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๖๔
เด็กชายกรนที ทองแดง

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงนวรัตน์ ปนกุง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๖๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขันแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงวรรณิดา เต๋จ๊ะภัย

๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงจันทกานต์ ท้าวเขือน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงพิชญ์สินี ไชยวุฒิ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงกัญญาภัค สมบัตินันท์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๗๑
เด็กชายภานุกร บัวระวงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงอัยรดา อรุณการ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงอรณิชา ชุมภูธิ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๗๔
เด็กชายอันธิตา พรหมา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงหมูแก้ว ลุงหล้า

๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงกัญจนพร ตุ้ยแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชิติสรรค์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีวิชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงฟาใส ลุงวี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงณัฐวดี อุระชืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงธิดาพร ก้อนใจ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๘๒
เด็กหญิงภัทรดา บุญศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงหัสยา นิยมการ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๘๔
เด็กชายยอด ลุงเล็ก

๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๘๕
เด็กชายอภิรักษ์ แสนคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๘๖
เด็กชายเมธัส อึงเว้ย

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๘๗
เด็กหญิงอภิชญา เชียงแรง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงอทิตตยา อุดคำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงจินต์จุฑา อินต๊ะแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงนพมาศ มณีวรรณ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๕๖๐/๓๔๙๑
เด็กชายเมธี คำมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงธิติพร ไชยคำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๙๓
เด็กหญิงเกษิณี ตาบัว

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๙๔
เด็กชายวรเชษฐ์ สุวรรณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงณัฐธิดา อินต๊ะล่อน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงพรเทวี โปธิปน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงจิรัชยา มโนเพ็ญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๙๘
เด็กหญิงอชิรญา อินพรมมา

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ พุทธิมนต์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงวรรณวิสา ยิมสวัสดิ

้ ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงวิมลพร วราวงค์วณิชย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ ยาณะวงค์ษา

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงนภัสสร อุปละ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายณภัทร อ้ายม๊อก

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายขวัญชัย โลบุตร

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายเอกรัตน์ โปธิปน

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายทักษ์ดนัย บุญถาวร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายณัฐภูมิ บุญมา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายจักรินทร์ ตุ้ยแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายนพดล ญาณะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๑๑
เด็กชายภคิน เรืองทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายฉัตรถกานต์ จันทร์ฟอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๑๓
เด็กชายคำภีร์ โปธิปน

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๑๔
เด็กชายชัชวาล หมืนอินตา

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๑๕
เด็กชายอภิชาติ มหาวัน

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๑๖
เด็กชายรพีพัฒน์ พรหมเลิศ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๑๗
นางไพรวัลย์ ถาอินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงวรัญญา เรืองปญญา

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามหลัง วัดสามหลัง  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงวนัสนันท์ สุวรรณ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ กันธรรม

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงวราภรณ์ คำพรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๒๒
เด็กชายหาญแดง ลุงตี

๋

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายอภิชาติ ปนเจริญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์ตระกูลเมฆา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุยะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายชานน นันทา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงปอยฝาย ลุงทา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๒๘
เด็กหญิงภัทราวดี มูลเขียว

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๒๙
เด็กหญิงโยษิตา หนูท่านา

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงอาทิมา วงศ์ชัย

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงอารดา บุญช่วย

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงกัญญวรา เข็มขาว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงพุทธรักษา นายแลง

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายภูริวิชญ์ มูลอ้าย

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงแสงส้ม ลุงที

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงธีรพร จันทร์ดวง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๓๗
เด็กชายนรินทร์ ใจแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงปริษา ยะกาคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงปาริชาติ อินต๊ะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงพรธิชา กองมณี

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ กองมณี

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงเสาวรัตน์ ปนแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผาดอน

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงกานดา ออพงษ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงจันทร์หอม ลุงต๊ะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงจันทิมา คำมัน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๔๗
เด็กชายจำรัส ลุงทอน

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๔๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ธนาปญญาวงศ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๔๙
เด็กหญิงชญานิช ลุงปาง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงชาลิสา พุ่มเมือง

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงณัฐชยา ก๋าแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๕๒
เด็กหญิงณัฐพร จองคำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๕๓
เด็กชายธนกฤติ สุวรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงนวรัตน์ เรือนแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายนัทกร แหยมญาติ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงปนัดดา ปนถลา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๕๗
เด็กหญิงปญญาพร สุกันทา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงผกาวรรณ สุภา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงพรชิตา คำใจ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงพัชรพร ชัยมงคล

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงพันนิดา คำหล้า

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

ศรีวิชัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายรัชพงศ์ หินฤทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๖๔
เด็กชายรัตตกิต จิตร์บาล

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงวรนุช เพ็งมาวัน

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายวิชัย กรุงนะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๖๗
เด็กหญิงศศินาฏ แก้วเขียว

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๖๘
เด็กหญิงสิริวิมล รู้จำ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๖๙
เด็กหญิงสุชานาฏ จันทร์ดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ องคุลี

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๗๑
เด็กหญิงเหมยผ่อง ลุงต๊ะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๗๒
เด็กชายอนวัช จันทร์ดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงอภิญญา แผนใหญ่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงกัญจน์ชญา เอนกพงศ์พิภัช

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีสมคุต

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงชนิดาภา ตะริโย

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงชนินันท์ ลุงวิ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงชลธิชา กันภิชัย

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๗๙
เด็กชายณัฐดนัย สุริต

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงณิชนันทน์ ทาอินคำ

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายดุลยวัต ดัชนีย์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงธนัชชา ปนใจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงธารวิมล นวลแสง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๘๔
เด็กชายธีรพงศ์ มาลีเจริญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงนงนุช กองใส

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงเนตรศิริ บัวลอย

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงเนรัญชลา ต่อจากบัน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ เทียมแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๘๙
เด็กชายปรวัชร วงค์จันทร์ติบ

๊

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงพนิตตา คุณชม

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๙๑
เด็กหญิงพร เล็กส่วย

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงพรทิพย์ ตนมิตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๙๓
เด็กชายพล จะก้อ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงพลอย ลุงใส

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๕๙๕
เด็กหญิงภัทราพร จอมคีรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๙๖
เด็กชายยศนันทน์ คำมล

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๙๗
เด็กหญิงวรรณพร พรมภักดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงศริญญา สมสาย

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงศรุตา ไทยใหญ่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายศุภกานต์ อินภิบาล

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๐๑
นางสาวสร้อยฟา สีกากุล

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงอนัญญา เทพบุญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายอนุชิด ดาราชูทรัพย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงนิลาวัลย์ ตาคำไว

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงกมลฉัตร ไตรธรรม

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายศุภชัย พรหมปญญา

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงภัทราพรรณ ขันเงิน

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงสุพัตรา ไชยวงค์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายศราวุฒิ ชุมพล

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายมนพัทธ์ ชาวเมือง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๑๑
เด็กหญิงนภสร ทองแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงหัสยา ปริกสุวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายกิตติชัย สุขสวัสดิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๑๔
เด็กชายจิราวัชร อยู่สุขสวัสดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๑๕
เด็กหญิงกนกพร หวลจิต

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงสร้อยฟา มณีวรรณ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงปติพร แปงใจ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๑๘
เด็กหญิงวิชญาดา จอมคีรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๑๙
เด็กชายยุทธศาสตร์ ปงเมฆ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โชคดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๒๑
นางสาวนันทิชา มาลา

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๒๒
เด็กชายกฤษฎา วังวอน

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงนงนุช ยี

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๒๔
เด็กชายธนวัฒน์ สุรินธรรม

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๒๕
เด็กหญิงนุชนาฎ บุญศิริ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๒๖
เด็กหญิงปยธิดา ชัยสีธิ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๒๗
เด็กชายภาณุพงษ์ ปญญาศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๒๘
เด็กหญิงฐิดาพร เขียวบาง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๒๙
เด็กชายเขมนันท์ ครองมี

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงอภิสรา แสงประดิษฐ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๓๑
นายทศพร ปงคำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๓๒
นายบารมี โสชิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายกุ้ง หลวงใจ๋

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายภูมิรินทร์ คิม

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๓๕
นางสาวณภัทร อินต๊ะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๓๖
นางสาวนพมาศ คุณยศยิง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๓๗
นางสาวชนกนันท์ บุญคำมุง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๓๘
เด็กชายอ่อนแสง ซอนะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๓๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ใจพรม

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายสุริยา ลุงทูล

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๔๑
เด็กหญิงกมลรัตน์ ชัยอินทร์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงรมิตา ทะนันไชย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงพร หลู่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงลี

่

ลุงทุน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๔๕
เด็กหญิงมัลลิกา เรือนแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๔๖
เด็กชายกานต์ศักดิ

์

ลุงมน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๔๗
เด็กชายกำ ลุงทุน

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๔๘
นางกฤตลักษณ์ โพธิเจริญ

์

๓๑/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๔๙
นางจำนงค์ หอมกลิน

่

๒๐/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๕๐
นางสาวณัฐกุล พงศ์รักษ์ศิลป

๑๕/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๕๑
นางสาวธนัชญา งามจิตต์

๐๗/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๕๒
นางสาวพัชรา อัมพรสายชล

๓๐/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๕๓
นางสาวพัชรี แสงจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๕๔
นางอรนุช คำไชย

๑๖/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๕๕
นางอุดมลักษณ์ ตินตะชาติ

๒๖/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงสุทธาธิณี อินทยนต์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงลักขณา อินตือ

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงบัวชมพู ประอินทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๕๙
เด็กชายนพรัตน์ ชัยคำพิงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายณัฐนันท์ พรามคุ้ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๖๑
เด็กชายพิชิตพงษ์ ศรีบุญเรือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๖๒
เด็กหญิงอังศุมาลี แสงปน

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงพิชญา คำปอ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงอาริสา อินธิกาย

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงดาราวรรณ อินปน

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๖๖
เด็กชายนิรวิทธ์ สายคำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงพิมพ์ทอง อย่างชิง

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ กรวัตร

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๖๙
เด็กชายนัทธพงศ์ คุณยศยิง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงภรณ์ธิชา เดคำกาศ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงเกศลิน ผักหวาน

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงปาณิศา แซ่ยัง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๗๓
เด็กหญิงจันทนา ลุงต๊ะ

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงชุดา บุญส่อง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๗๕
เด็กหญิงนภัสสร สายอินต๊ะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๗๖
เด็กหญิงรัตนา ทะนันไชย

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๗๗
เด็กชายพีระพัตร วงศ์ปญญา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงจ๊อม สายทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงภาวิณี ศรีนวลคำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงรสริน ตาระปน

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงอัมพร ลุงแหลง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงพัชราพร พิรุณรัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๘๓
เด็กชายจอม ลุงเลา

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๘๔
เด็กชายชนพัฒน์ ใจกว้าง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๘๕
เด็กชายณัฐดนัย สุริวงศ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๘๖
เด็กชายธนโชติ มีพงษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๘๗
เด็กชายปภังกร กิจสาริกรรณ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๘๘
เด็กชายภูผา โพธินอก

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๘๙
เด็กชายวันวิสาข์ อุ่นจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายอนุชิต กุญจณะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงเกศราภรณ์ จันอาสา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงชญานิษฐ์ อารี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงธมนวรรณ วัฒนะศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงรันติการต์ ส่วย

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๙๕
เด็กชายคชาธร สิงห์พรม

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๙๖
เด็กชายธนาฤทธิ

์

ปญญาศิลป
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๙๗
เด็กชายนรบดินทร์ เจริญวงศ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายปวเรศ อาน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๖๙๙
เด็กชายวี อาจี

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๖ / ๑๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงณัชชา ศรีบุญเปง

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงณัฐชา ดวงพรม

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงทวิชากร สุภา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงภาวิณี เขือนแก้ว

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงสุทธาศิณี จีนา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายบุญเลิศ วนาเฉลิมภูมิ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายพรหมพิริยะ สืบแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายพิรุฬห์ สุขช่วย

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายสมคิด ทองแดง

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิกุลขาว
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายอรรณพ ชอบธรรม

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงกะรัต ต๊ะจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงขนิษฐา สืบสุยะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๑๓
เด็กหญิงเจริญศรี โปธิ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงบัวเงิน วาริน

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๑๕
เด็กหญิงปทุมวดี คำมี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงปทมาวดี คำมี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงพัชรลักษณ์ ปอกนันตา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงมนัญชยา สร้อยคำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงลดาพร คีรีรัตน์กมล

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงลลิตา พิทักษ์ทศพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๒๑
เด็กหญิงสิริวิมล ธนันชัย

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงสุพัตรา สมแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๒๓
เด็กหญิงอรชร ปนตา

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๒๔
เด็กหญิงอ้อม ลุงสาย

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๒๕
เด็กชายชาญตระกูล จันทิมา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๒๖
เด็กชายยุทธนา ปงกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๒๗
เด็กชายสงกรานต์ ไพรพฤกษ์นิยม

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๒๘
เด็กชายสหรัฐ เกษแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๒๙
เด็กหญิงจันจิลา มะลิคำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญใส่

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๓๑
เด็กหญิงฉัตรา นาดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๓๒
เด็กหญิงเบญจรัตน์ บุญญานันท์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงศศิวิมล หมูคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายทัศไนย์ ฝายริพล

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๗ / ๑๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๗๓๕
เด็กชายวิทยา วีระกุล

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๓๖
เด็กหญิงผกาทิพย์ คำจา

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๓๗
เด็กชายชัยนันท์ ลุงหน่อ

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๓๘
เด็กชายพันธวัช เตปน

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๓๙
เด็กหญิงกรพินทร์ รินทร์ยงค์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงกุลธารินท์ บุญเย็น

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงวรรณรพร ศรีสม

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๔๒
นางสาวหมวย ลุงพู

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๔๓
เด็กชายพุทธิกร ใจมา

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงพิมพ์มาดา วงค์จิตติมา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๔๕
นางสาวจ๋ามคำ ลุงสาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๔๖
เด็กชายทัดเทพ ดวงฟู

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๔๗
เด็กชายวรชิต คำปน

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงอรัญญา วงษ์พันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๔๙
เด็กชายสิรวิชญ์ ตุ่นวัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายสุทธวีร์ ชุ่มศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงเจนจิรา วงศ์ษาวรรณ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงหทัยรัตน์ จันทร์มณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๕๓
เด็กชายกฤตโชค ก่าหมืน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๕๔
เด็กชายพงศกร จันทร์สุข

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงจุฑาภัทร วรรณวงค์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๕๖
เด็กชายเชาวฤทธิ

์

ลุงหลู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๕๗
เด็กชายพุฒินาท พัดพิน

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงกรวิกานต์ วิเศษปา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงณัฎฐิกา ชมเชย

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงธนวัลย์ บุญศรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงนันทิพร วันจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๖๒
เด็กหญิงเปรมฤทัย ตานุ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๖๓
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ใจสม
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๖๔
เด็กชายพันพร อู๋สูงเนิน

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๖๕
เด็กชายสุทธิพัฒน์ เลบ้านแท่น

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๖๖
เด็กชายอัจฉริยะ อริยะวงศ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงพรรนิดา ใจลา

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงภารุณี ระวีอร่ามวงค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๖๙
นายอินทนนท์ ฉายสาตรา

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๘ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๗๗๐
นายมินทร์ธาดา รินใจ

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๗๑
นางสาวเกษมณี เชือเมืองพาน

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๗๒
นางสาวสุกัญญา กุณาใจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๗๓
นายบูรพา ศรีจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๗๔
นางสาวเพ็ญพร สมฤทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๗๕
นายนนทฤทธิ

์

อินดวงจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๗๖
นางสาวณัฐธิดา ว่างจิตเจริญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๗๗
นางสาววรางคนา สมพมิตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดหนองตอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๗๘
เด็กชายกิติพงศ์ สุนันต๊ะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๗๙
เด็กชายไวภพ ไม่มีชือสกุล

่

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๘๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ พันธ์ผง

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงพิมชนก เยน

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๘๒
เด็กหญิงดุจเดือน สุเรา

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๘๓
เด็กหญิงออย ลุงทุน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงจอ ลุงกอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๘๕
เด็กชายหม่อง คำเฮือง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๘๖
เด็กหญิงหนึง

่

ลุงกอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๘๗
เด็กชายกาลัญู สุดลา

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายกานต์ ลุงนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๘๙
เด็กชายคำหลาว ปูออ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงพนิดา ลุงหม่อง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๙๑
เด็กชายวันฉาย บุญศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๙๒
เด็กชายยศมล ลุงต๊ะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงวณิชยา โพธิทิน

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๙๔
เด็กหญิงณัฐวดี ลุงตัน

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๙๕
เด็กหญิงวราพร มูนธา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๙๖
เด็กชายจ่ามยุ่น ลุงเงิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๙๗
เด็กหญิงไปรยา ยอดแสง

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๙๘
เด็กหญิงยะจิง

่

ลุงน้อย
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๗๙๙
นายอ่อง ลุงตา

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงลดา ลุงกอ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายจิรากร ลุงโอ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงอรพิน จองคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงชุติมา กุ่งนะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงวิจิตรา

เจียรไนแก้วอำไพ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงลาวัลย์ อาดู

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงกันนิธา จันทร์ตา

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงอันนา จอแฮ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงมนชมพู ทุมพร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายอ่อง ลาว

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายป ลาว

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๑๑
เด็กหญิงเพชรใส หน่อแสง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๑๒
เด็กชายคำขิน

่

ลุงปา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๑๓
เด็กหญิงนงนภัส แซ่เติน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๑๔
เด็กหญิงวันดี ลุงอ่อง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๑๕
เด็กหญิงชลดา อุ่นแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๑๖
เด็กหญิงบัวหอม สุภาพ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๑๗
เด็กหญิงธันวาพร วงค์ติบ

๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๑๘
เด็กชายณัฐกิตต์ กันธิ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงชริญญา ไชยขันครี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงพิมญาดา โนวรรณา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงภูมรี สายศิลปมงคล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงสุภาวดี แสนยศ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงชลธิชา ฤทธิจรูญ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๒๔
เด็กหญิงชลธิชา ธิยะ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๒๕
เด็กชายณัฐนัย ใจยู

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๒๖
เด็กชายจีรวัฒน์ ทะวงษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๒๗
เด็กหญิงศุลีภรณ์ จันทร์แก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๒๘
เด็กหญิงปนหยก พิมสาร

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๒๙
เด็กหญิงอ่องหลู่ ลุงสุ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงนันทิดา พ่อน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงแก้วตา โทน

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๓๒
เด็กหญิงนงนภัส สุใจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๓๓
นายชัยวัฒน์ อุทรา

๒๐/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๓๔
นางสุรีรัตน์ อุทรา

๐๖/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๓๕
นางลาวัลย์ วังช่วย

๑๑/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๓๖
นางสุวัฒน์ วังช่วย

๑๘/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๓๗
นางสาวพิมพ์วิภา พิภัชมงคลกุล

๐๖/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๓๘
นางสาวชญานุช ชัยวิเศษกุล

๓๐/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๓๙
นางจิดาพร ไชยใหม่

๐๑/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๐ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๘๔๐
นางสาววรรณภา ทอนทะษร

๒๙/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๔๑
นางสาวโยทะกา ชัยศิริ

๐๑/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๔๒
นางสาวอรพรรณ มหาวรรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๔๓
เด็กชายกลรัตน์ คำยามา

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๔๔
เด็กชายปรีชาเมธ ไตรแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๔๕
เด็กชายธีรวุฒิ ฝายขาว

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงกฤษวรรณ ศิริ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๔๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ วงค์ไชย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๔๘
เด็กหญิงณัฐนิชา ท้าวพรหม

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงประกายทอง

วงค์ใหญ่
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงกุลสตรี ต๊ะนันท์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงแพรวา อาญาเรือน

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๕๒
เด็กหญิงสรัลชนา ปญญารัตน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ฟองคำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงฐิดาภา ฝายขาว

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๕๕
เด็กชายรัฐภูมิ คร้อกระโทก

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงธีรนาฏ ยอดเมือง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงสุธิดา จอมภา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงอินทิรา อินทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๕๙
เด็กหญิงนิตยา วรโพด

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงไอริณ จูเปาะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงจิราพรรณ จันต๊ะมา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๖๒
เด็กชายวันเอก ฟองเมฆ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๖๓
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ดวงเปง

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๖๔
เด็กชายวิทยา วงศ์ต๋าคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงบุษกร รัตนวงษ์โกศล

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงสุกฤตา เลิศประกอบกิจ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๖๗
เด็กชายอุดมทรัพย์ หน่อจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงพิชชานันท์ แดงคำดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงชนาภา อินชัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เทพวงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๗๑
เด็กหญิงชนกนันท์ สุยา

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๗๒
เด็กหญิงหทัยชนก สุภาวงค์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงฑิตตาพร เงินสัจจา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๗๔
เด็กชายวิศรุต ไชยา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๑ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๘๗๕
เด็กชายศุภกฤต ต้อนรับ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๗๖
เด็กชายศศิวงศ์ จันทร์เขียว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงไพรผกา รังทะษี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๗๘
เด็กชายภูวกร ภูริชัยธำรง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๗๙
เด็กชายธันวา ตาดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงพัชราภา เผ่ากันทะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงนันท์นภัส มงคลศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงประภาภรณ์ เตจ๊ะใหม่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๘๓
เด็กหญิงธัญญภรณ์ นันไชย

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๘๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ อินทรมานวงค์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงฐิตินันท์ จุมปารี

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงวรนุช เทพประชา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๘๗
เด็กชายวีรภัทร บุญธรรม

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงวรนิต เทพประชา

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๘๙
เด็กชายอัครพงศ์ พันธุศาสตร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงวิกาวี สุนันต๊ะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๙๑
เด็กหญิงมนัสดา ปญญา

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๙๒
เด็กหญิงชยุตรา โพธิมา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายโภคิณ ทองสุขดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๙๔
เด็กชายปรเมธ ศรีสมพงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๙๕
เด็กหญิงกีรติ ธรรมขัน

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีน้อย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๙๗
เด็กหญิงเขมจิรา ชัยบุตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ แปงจันเขียว

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงศมิรตา ขันอุไร

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายพีรวิชญ์ เตจ๊ะใหม่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายเมธัส ครองคีรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายรัชคูณ พิงคะสัน

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงกนกพร แปงจันหอม

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงพิมลวรรณ อินต๊ะรักษา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงจิรัชญา ต่อใจ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายพีรภัทร เปงมูล

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายนันทกร คำปา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายสุธินันท์ ทาวัน

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงสรีรัตน์ แสงสุเนตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๒ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงดาว ลุงกู่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๑๑
เด็กหญิงสิริลักษณ์ พงษ์งาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๑๒
เด็กชายชัชนันท์ ทาปนตา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงมน ลุงกู่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๑๔
เด็กชายอินแสง ลุงคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๑๕
เด็กหญิงสาธิตา ถาหมืน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงปวรวรรณ เทพพิทักษ์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๑๗
เด็กชายภัทรวรรธ วันทา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงอภิชา ถาหมืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงกรวรรณ ชะเอมสินธุ์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงดอกแก้ว ลุงติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๒๑
เด็กชายวริศ แซ่ห่วง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๒๒
นางทิวา วีระ

๑๒/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๒๓
นางอัจฉรา สุทธิวรรณ

๒๕/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๒๔
นางอัญชิสา อุประกุล

๐๑/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๒๕
เด็กหญิงวิภาวี แปงปวน

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๒๖
นางอำพร ขอดแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๒๗
เด็กชายเงาแดง ลุงซอ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๒๘
เด็กชายสัตยากร ทองแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ลุงติยะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงผกาพรรณ ขยันยิง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงสุรารักษ์ ช่างใหม่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงธนัชชา วงศ์มูล

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงผกามาส กันธะวงค์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงศศิวิมล ปาระหมู่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๓๕
เด็กหญิงพรชิตา ไชยปน

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงกาญจณศิริ พันธุศาสตร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ อินใจมา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงเบญจมาศ สายชุ่มใจ๋

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๓๙
เด็กชายชาญณรงค์ บุญยาว

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเรือง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๔๑
เด็กชายณฐกรรณ์ นามยอด

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๔๒
เด็กหญิงทิพย์สุดา ชาวดอย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๔๓
เด็กชายศราวิน จิตรประสงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๔๔
เด็กชายวีรภาส บุญทา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงธนภรณ์ ผักกูด

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๔๖
เด็กหญิงนัฎชา ลักขติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงศิริญากร วงศ์อ้าย

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๔๘
เด็กหญิงสุนทรี มณีขัต

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงชลิดา เลิศธนันเวทย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา สุภาษิตกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายณภัทร แสนโท

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๕๒
เด็กหญิงอรวี ยะปาละ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๕๓
เด็กหญิงรวิภา ภิญโญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๕๔
เด็กชายจามเมือง ลุงมูหริง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๕๕
เด็กชายอิทธิพล ใจบุญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๕๖
เด็กหญิงธัญวษา จายคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๕๗
เด็กหญิงสุราพร กิจสุวรรณมณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๕๘
เด็กชายธนันชัย ดวงคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงรัชนี แซ่ว่าง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงบงกช ลุงต๊ะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๖๑
นางสาวอาภรณ์ อินตา

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๖๒
เด็กหญิงลีลา สมดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๖๓
เด็กหญิงหมวย มูลศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๖๔
เด็กหญิงพรรณทิพา ดวงติบ

๊

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๖๕
เด็กหญิงวรรณวิสา บุญแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๖๖
เด็กชายนเรนธร เคนคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๖๗
เด็กหญิงเอ็มม่า ตาคำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๖๘
เด็กชายปญญาเทพ พลไทย

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๖๙
เด็กชายบุญญาเทพ พลไชย

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ ลุงจอ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายเมืองอินทร์ ลุงคำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๗๒
เด็กหญิงปราณี เลาว้าง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๗๓
เด็กหญิงอนัญพร จูฑะรัตน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๗๔
เด็กหญิงไพลิน นายคำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายศุภวิชญ์ งามสุพรม

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๗๖
เด็กชายเกริกพล แก้วต๋าคำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๗๗
เด็กหญิงปาลิตา คำสวย

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงพุทธิดา มหาวันเทพ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงรุ่งทิวา คนไว

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๔ / ๑๓๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ยาวิชัย

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงธัญวรรณ วงศ์ชมภู

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงนริศรา ทองหล้า

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๘๓
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เคนเวียง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๘๔
เด็กชายโชติกุล จะกะ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงสร้อย ติม่า

๊

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงสิริกานต์ ทาเมืองแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๘๗
เด็กหญิงกีต้า แซ่จ๊ะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๘๘
เด็กชายแดงปาง ลุงกันนะ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๘๙
เด็กหญิงพิจิตรา ใจชุ่มใจ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงจีราภัทร สีนวน

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๙๑
เด็กชายมน ลุงตี

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงญาณิศา บูรณะศักดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๙๓
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แซ่หลี

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงวาลินี เปาจีน

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๙๕
เด็กหญิงชลธิชา หอจงกล

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หยวกเดช

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ศรแผลง

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๙๘
นายไกรสร แซ่ย่าง

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๖๐/๓๙๙๙
เด็กชายธีรภัทร์ เลาว่าง

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ เลาว่าง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา จักรตุพัจน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงสิริพร ศุจิพัฒน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงอาฟู อุดมธัญญกิจ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงมนัสพร มิตรสาธิต

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงอภัสรา ยาสิทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๐๖
นางสาวภัทรวรรณ วงค์แต๋

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๐๗
นางสาวสุธิดา รัตนวนาเลิศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๐๘
นางสาวชลกาญจน์ สิงห์บัว

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๐๙
นางสาวกนกวรรณ ชอบหัตถกรรม

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๑๐
นางสาววาสนา ภาษณ์วิจิตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๑๑
นางสาวกรรณิกา ฟาประทานไพร

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๑๒
นางสาวพิกุลทอง คุ้มประภา

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๑๓
นางสาวลดาวัลย์ รำไพพนา

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงธัญชนก ศรีชัยยนต์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๕ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงจินต์จุฑา ชืนวารุณ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงอิสรีย์ อินต๊ะพันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๑๗
นายอุทัย อำไพม้ากุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงสุภาพร ไพรอุดมเงิน

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงเกศฏาภรณ์ พะแฮ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงดารินทร์ แดลอย

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายต่อพงษ์ อุ่นอุดมวนา

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงนะฟะ หน่ามือ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายศรายุทธ จันทร์หล้า

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงไพรวัลย์ อ่อนเสาร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๒๕
นางสาวภาวิณี เวียงศิลา

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดดอยชัยมงคล  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงสุวณี กุลกิตติชัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงธิดาพร อำรุงธารา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เกตุโตกุล

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พนาสุขสันติ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงสุมาลี พนาสุขสันติ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงพัชรี ธารานิมิต

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงนุ่มนิม

่

เคียงอมร
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายสมบูรณ์ เรือนมูล

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงจิตอนงค์ กันธิยะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายสถาพร โนต๊ะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงจิรารักษ์ แก้วฟู

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงนภัสรา สมทา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงชลธิชา มืดโท้ง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายพิทักษ์ บุญมาแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายนันทพงค์ รัตนพรม

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงสุวิมล ถาหล้า

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายเกษม เดชาคำ

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ จำรัสภูมิ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงเขมิกา มังยะสุ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงจิตติมา จุมปูวัน

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา นันชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงจินตนา ชนะฟู

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาฬภักดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๔๙
เด็กชายกัมพล กัณนิกา

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๖ / ๑๓๔

้
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ชม ๓๕๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายจักรชัย ขุนคำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายวุฒิชัย พิทักษ์ไพรสกุล

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วพา

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงจีราวรรณ มณีชัยพร

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงเจนจิรา โค้นหล่อ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงชุติพร คิดชาญฉลาด

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงสุนิสา อนุรักษ์ภูมิ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายสมรักษ์ ดาวเรืองสดใส

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงณัฐธิดา โอจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงณัฎฐธิดา วงศ์ษา

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ อุปละ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายนิพัทธ์ โท้งวิชัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ บูชาพุทธพรเลิศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงดารินทร์

เกษมศานติสายชล

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงสุธิพร เลิศทองทวี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงกิจยาภร ก้องกำจรไพร

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๖๖
นายศุภกร แดงใส

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายชัยมงคล ถินพนาวัลย์

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายธนวิชญ์ คำแสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายปฏิภาณ ตาคำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงปณิดา นำทางเจริญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงอลิชชา เจอสา

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายแอ ธาดากระสินธุ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายบุญธนา สายชลศรีจินดา

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงสุภานิด ชงโคสุดโสภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงอาทิตยา ธาราอำไพ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายศุภกร ทาหล้า

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงจรัญญา คำมาเกียง

๋

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายวิศรุต ต๊ะสา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงจีรนันท์ ปูติบ

๊

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงสิรินาถ จันทร์ซุย

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงจันทรัตน์ เล้าคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงเกวลิน กันทา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงสุทธิดา ทาหล้า

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำมา

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๗ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงพรรณภษา ตุ้ยเตียม

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หม่องน่าน

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงรัตติยา ตาเตอะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงรัชนีกร ทาหล้า

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงปยะดา สร้อยฟา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายวีระกร คำมูล

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายธนาดล ตุ้ยเตียม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๙๒
เด็กชายศตวรรษ จูแวน

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายธนุพงษ์ ใจคำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงวีร์สุดา ผัดสุ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงศิรารัตน์ ตาเตอะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงจริญญา ตุ้ยเตียม

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงวรรณษา จูแวน

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ธาตุทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงชญาดา แง่มจันทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงสุพรรษา ปญญา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงศิริภัสสร จูแวน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงชนิสรา โปธิมอย

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๐๓
เด็กชายทยากร จูแวน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงธันยา สุภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงวลัยรัตน์ กาวี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายกลวัชร แก้วคำมูล

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายปวิตร แก้วอูก

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงณัฐกมล ยานะคำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงปยาภรณ์ แก้วอูก

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงวิไลวรรณ ใจตุ้ย

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๑๑
นางสาวลัดดาวัลย์ พรมคณะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๑๒
นางสาวชนนิกานต์ สุวรรณโชติ

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๑๓
เด็กชายต้นบุญ มูลสาร

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงศุภาวรรณ ใจตุ้ย

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ สมาธิ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงเกศรา ใจตุ้ย

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ สร้อยฟา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงละ ลุงออ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงเยาวณี ปูดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๘ / ๑๓๔

้
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ชม ๓๕๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงสุกัญญา พันธุ์วนาไพศาล

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๒๑
เด็กหญิงศิริวรรณ สุแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ ปูติ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๒๓
นางสาวอินทิรา ทเปง

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงปภัสสร คอยเสอ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๒๕
เด็กชายพลทวิช มาลัยศรีไสว

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงสุกัญญา กุยเชอ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงหทัยทิพย์ มาลัยศรีไสว

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงดลยา จอวา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมลอง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๒๙
นายคณาวุฒิ คำพินิจ ๔/๕/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๓๐
นายญาณพัทธ์ ใจก้องเกรียงไกร ๒/๑๐/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๓๑
นางสาวนารี วารียินดี

๒๖/๐๒/๒๕๓๘
โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๓๒
นางสาวนำฝน แปนรินทร์

๑๑/๕/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๓๓
นางสาวศรีดา เพ็ญสกุลชัย ๖/๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
วัดบ้านขุน  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๓๔
เด็กหญิงธันยพร กุสุมพนา

๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๓๕
เด็กหญิงบุณยาพร ว่างปอ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๓๖
เด็กหญิงปยะสิริ แซ่โซ้ง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๓๗
เด็กหญิงพิสมัย เจริญไพรวารี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๓๘
เด็กหญิงฟาใส ใฝประหยัดธรรม

๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๓๙
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ไชยอมรรัก

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงวรนุช แซ่เฒ่า

๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงสุมิตรตรา เอียมสกนธ์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๔๒
นางสาวธนัชพร ยอดคำ

๒๙/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๔๓
นายเกรียงไกร แซ่ซ้ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๔๔
เด็กหญิงดาววณี ธรรมชาติ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงนุษบา เอกโอฬารสกุล

๐๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงพันธนันธ์ แซ่เฒ่า

๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงพิชชาพร ถนอมวรกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๔๘
นางสาวลัดดาวรรณ แซ่ซ้ง

๑๙/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงสุนิสา แซ่เฒ่า

๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงสุภาพร แซ่ซ้ง

๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๕๑
เด็กหญิงอารียา เหล่อตะ

๒๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๕๒
นางสาวศิวนาถ อุดมบันดาลสุข

๐๓/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๕๓
นายกิตติพงษ์ กล้าหาญ

๒๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๕๔
นางสาวจารุกัญญ์ ดวงสมหวัง

๒๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๔๑๕๕
นางสาวจารุณี พงษ์เลิศทวี

๐๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๕๖
นางสาวจิราพัชร อัศวพรหมกิจ

๑๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๕๗
นางสาวจุฬารัตน์ อนันต์ไพสิฐ

๑๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๕๘
นางสาวเจษฎาพร สาทะเขียว

๑๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๕๙
นางสาวพัชรีภรณ์ คุณก้องตระการ

๑๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๖๐
นางสาวรุ่งอรุณ หาทรัพย์คล่อง

๑๙/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๖๑
นางสาวสมฤทัย ศรีวรรณะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๖๒
นางสาวอรัชพร อริยภูมิสวรรค์

๐๑/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๖๓
นางสาวอาภาภรณ์ เลอะมู

๑๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๖๔
นางสาวเกียรติยา ฤดีวสันต์

๐๕/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๖๕
นางสาวดาวฤมล สิทธิคงชนะ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๖๖
นางสาวนารีรัตน์ ซ่านุ

๒๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๖๗
นางสาวนิตยา เพริศพริงสมัย

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๖๘
นางสาวปรีณาพรรณ

สมบูรณ์มากทรัพย์ ๑๙/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๖๙
นางสาวมุทิตา สุขวสันต์สร้าง

๑๙/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๗๐
นางสาวเมษา ธัญพร

๐๕/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๗๑
นางสาวรัตติกาล สง่าสมบูรณ์ไพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๗๒
นางสาวรุจิรดา อุดมไพรสนธ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๗๓
นางสาวศรารัตน์ เด่นพนาสัณฑ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๗๔
นางสาวศิรินันท์ พิชิตพงไพร

๑๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๗๕
นางสาวชุติกาญจน์ สมานชนรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๗๖
นางสาวทิตยา แซ่ย้าง

๒๙/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๗๗
นางสาวดวงเดือน แซ่ย้าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๗๘
นายวันชัย วิทยาปราโมทย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๗๙
นายดามพงษ์ มวลจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๘๐
นางสาวกมลชนก เอกโอฬารสกุล

๑๕/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๘๑
นายวิโรจน์ เอกวิริยะดำรงค์

๑๙/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๘๒
นางสาวฌัชฌา ถนอมศักดิศรี

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๘๓
นางสาวทัศน์ญาพร ดาราตันติกุล

๒๐/๐๒/๒๕๔๑
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๘๔
นางสาวมยุรี ภิญโญกุลยศยิง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๘๕
นางสาวมะลิ ใฝประหยัดธรรม

๒๘/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๘๖
นางสาวศริพร บุหงาพนาสณฑ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๘๗
นางสาวสุกัญญา วนาสินคฤหาสน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๘๘
นางสาวสุพรรณี ต้นมีนา

๓๐/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๘๙
นางสาวอมลวรรณ ชนกกุลศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๐ / ๑๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๔๑๙๐
นางสาวปยะพร

มานะพัฒนมงคล
๒๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงชณิษา รัตนบุญทวี

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงบุญยานุช ต๊ะเสาร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงพัชรพร ศรีวรรณะ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงอภิรฎา ผาจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๙๕
เด็กชายเจตนิพัทธ์ กันทารักษ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๙๖
เด็กชายชาญชล แซ่เท้า

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วแสง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงณัฐภรณ์ พุทธยัง

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๑๙๙
เด็กหญิงนันทนา ดิเรกชวนันท์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงนิรุชา วิศาลวรกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงนุชรดี แสงสรทวีศักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แซ่ลี

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงลัดดา กานนผล

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงอนิสา บุญมา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงกานต์สินี ราษฎร์บำรุงไพร

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงวริศรา แซ่โซ้ง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงวลี ชุติมาวีระกุล

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงสุนิสา แซ่เฒ่า

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๐๙
นางสาวอรวี บวรสมศักดิกุล

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงสุชาพร อรจง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายสิทธิโชค สิบสองปนนา

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๑๒
นางสาวกฤตพร ธนพรบริสุทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๑๓
เด็กหญิงพิยดา แซ่เถ้า

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงปวีณา ศรีวงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๑๕
นางสาวจิราภา แซ่ซ้ง

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๑๖
เด็กหญิงบงกช ธนพรบริสุทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงโยษิตา เจนเลิศปญญา

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แซ่กือ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงชนิตา แซ่เห่อ

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๒๐
นางสาวยัว

้

แซ่ท่อร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๒๑
นางสาวสุทธิพร บุญเปง

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๒๒
นางสาวสุภนัน นลินรมณีย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๒๓
นางสาวเสาวนีย์ วนาลีอำรุง

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๒๔
นางสาวเสาวลักษณ์ มานะสกุลพงษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๑ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๔๒๒๕
นางสาวรุ่งนภา ร่มชัยสุขสันต์

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๒๖
นางสาวสายสุดา สหพนาสิน

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๒๗
นางสาวราตรี ครรชิตพนา

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๒๘
นางสาวรสริน เรืองกิจขยัน

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๒๙
นายชัชพงค์ เริงไม

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๓๐
นางสาวสุพิชญา อร่ามคีรีพนา

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๓๑
นางสาวเจนจิรา ศักดิคงชัยกุล

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๓๒
นางสาวมิตรศิริ วงศ์ธรรมสว่าง

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๓๓
นางสาวณัฐชา ทองภูคีรีไพร

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๓๔
นางสาวนิภาพร ลิขิตวรปกรณ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๓๕
นางสาวลีลาวดี นีรชาวารี

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๓๖
นางสาวสุชานาถ กิจเจริญชัยกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๓๗
นายวันชนะชัย ปรีดาสุขถาวร

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๓๘
นางสาวสิริวิมล ปญญาคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๓๙
นายทวีศักดิ

์

แซ่มัว
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๔๐
นางสาวกฤษณา บุษบาพยุง

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๔๑
นางสาวจารุวรรณ เลาเท่า

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๔๒
นางสาวจีรพรรณ มนต์มนัสชัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๔๓
นางสาวญาดา ชนิตเหมตระกูล

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๔๔
นางสาวรัตนา กมลพิราม

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๔๕
นางสาวสิริพร คุณธีระสกุล

๑๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๔๖
นายศตวรรษ นภารัก

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๔๗
นายสุริยะ สวรรค์บ้านเรา

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๔๘
นางสาวจิราภรณ์ มงคลเลิศนภา

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๔๙
นางสาวดลนภา พนาลีรำไพ

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๕๐
นางสาววิไลพร สวัสดิพนารักษ์

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๕๑
นางสาวสุพิศ

สถาปนาพนาเวศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๕๒
นายภานุวัฒน์ แซ่ย่าง

๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๕๓
เด็กหญิงชลลดา สงวนการ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงรัตนากรณ์ เงาแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงณัฐหทัย แก้วดวงต๋า

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงชรินรัตน์ ภักดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๕๗
เด็กหญิงนภัสสร ดุแฮ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๕๘
เด็กหญิงสุทธิดา กันทะวัง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๕๙
เด็กหญิงชญานี รัตนลีตระกูล

้

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงเดือน จะเร

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๖๑
เด็กหญิงศศิร์อร คำทะลา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงทาริกา อรุณธรรม

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๖๓
เด็กชายณกร สุตา

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๖๔
เด็กชายชยทัต วงค์เตียมใจ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๖๕
นางสาวดวงดาว มะดาว

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงนำทิพย์ หน้อย

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๖๗
เด็กชายปารามัด เลามัง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๖๘
เด็กหญิงศุภกานต์ สร้อยเงิน

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุวรรณ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงอรนุช อินจักร

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงธีมาพร มาแสง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงวิลาวัลย์ วารีวิชัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงชญาดา พิสวาท

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๗๔
เด็กหญิงศศินิภา บุญทา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๗๕
เด็กชายเพชรชัย ลุงปน

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๗๖
เด็กชายจิรชัย นัยจ๋า

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๗๗
นายวศิน ลุงติ

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๗๘
เด็กหญิงภัทรนันท์ ณ เมืองนิล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๗๙
เด็กชายยอดรัก ลุงส่วย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายศุกภโชค จันทร์ศรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๘๑
เด็กหญิงง้อย ปน

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๘๒
เด็กชายสาริน ลุงหน่า

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงดาว ลายไชย

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๘๔
นายปญญาวุฒิ แซ่ลี

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๘๕
เด็กชายธนาวุฒิ สมราช

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๘๖
เด็กหญิงหมวยฟา ลุงใจ

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๘๗
เด็กหญิงอารยา อาสอ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๘๘
เด็กชายสมบูรณ์ กันตี

่

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงวันศรีทอง ติ

๊

๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงปนมุก วะเกิดเปง

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงปณิตา มงคล

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงเดือน ลุงตี

้

๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงนำผึง

้

ลุงอ่อง
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๙๔
เด็กหญิงวิภารัตน์ ศรีระพันธุ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๓ / ๑๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๔๒๙๕
เด็กหญิงธัญชนก แตงหอม ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๙๖
เด็กหญิงจุฬามณี มูเซอ ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๙๗
เด็กหญิงส่วย ลุงยะ ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๙๘
เด็กชายทักษ์ จังหลู่

่

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๒๙๙
เด็กชายกนกพล ลุงต๊ะ

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงกุลธิดา อาโหล

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงรสริน บุญมา

๒๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงสุนิสา ผึงเปย

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงศศิธร แพงคำ

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงอภิญญา น้อยนำเทียง

่

๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงเคืองคำ ลุงตี

้

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงพลอยใส ลุงออ

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงขนิษฐา บุตรแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงภันทิลา ลุงดี

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชัยสวัสดิ

์

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายสิริพงค์ เดหลุ่ม ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๑๑
เด็กหญิงอรทัย คิงคำ

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๑๒
เด็กหญิงนิตยา สุริยะวงค์

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๑๓
นางสุภาพรรณ วงศ์เขือนแก้ว

่

๑๑/๙/๒๕๐๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๑๔
นางวัชราภรณ์ ทาคำ

๑๓/๔/๒๕๑๔
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๑๕
นางสาวพรศิริ การะหงษ์ ๘/๘/๒๕๐๔ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๑๖
นางสาวเมตตา ซ่อนกลิน

่

๒๓/๙/๒๕๐๙
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๑๗
นางบุญศรี จินดาลัทธ ๘/๑๐/๒๕๐๒ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๑๘
นายฐาปกรณ์ กึกแก้ว ๒/๘/๒๕๒๑ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๑๙
นายบุญช่วย กุมมะ

๑๐/๗/๒๕๓๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง ปาแพ่ง  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงสุลลิตา สุวรรณรัตน์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๒๑
เด็กชายสนธิ ลุงต๊ะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๒๒
เด็กชายณัฐพันธ์ รัตนะ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงพิชญาภัค วงค์เจริญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๒๔
เด็กชายอรรถวิทย์ วังมณี

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงอภิษฎา กันทะตุ่น

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๒๖
เด็กชายสรวิชญ์ ศรีสมบัติ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๒๗
เด็กหญิงจรัสศรี หัตถวาศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๒๘
เด็กชายแก่นฝาง แก้วสุพรรณ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๒๙
เด็กหญิงนันทินี จองคำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๔ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงดาว เจริญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๓๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจมัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๓๒
เด็กชายธนันธร อากาศทิพย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๓๓
เด็กหญิงสุจีรา หอมชืน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๓๔
เด็กหญิงภิญญานาถ แท้วีระพันธุ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๓๕
เด็กชายพงศ์ดนัย สุริต

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๓๖
เด็กชายเพียงกาย กันธวงค์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๓๗
เด็กหญิงสิริพัฒน์ ทองหลอม

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๓๘
เด็กหญิงชาลิสา ดวงอำพร

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๓๙
เด็กหญิงปาณิศา อุสาเงียว

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงกัญญาภัค สุดใจ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงแพรวา วันเทียง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๔๒
เด็กหญิงรัตติกานต์ ชัยเดชทยากูล

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงภัทรนิดา ขัดปญเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๔๔
เด็กชายธนกฤต อินทะปา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๔๕
เด็กหญิงกุลยา อุ่นเมืองทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๔๖
เด็กชายพชรพล รู้จำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๔๗
เด็กชายยศนา ขัติมงคล

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๔๘
เด็กชายวีรเดช สุขสบาย

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๔๙
เด็กชายวีรวุฒิ รัตนมงคล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงญาณิศา คำสิงห์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๕๑
เด็กหญิงณัฐชญา เหมาลา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงภัทรวรรณ หลวงเมือง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๕๓
เด็กชายกรกฏ ทารส

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๕๔
เด็กชายกฤตณพงษ์ ประภัสระกูล

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๕๕
เด็กชายกิตติภพ ไชยเมฆา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงชัญญานุช ทองคำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๕๗
เด็กชายณฐพร คำใจ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๕๘
เด็กหญิงดวงฤทัย ลอมจิตต์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๕๙
เด็กชายรพีภัทร พูนเกษ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๖๐
เด็กชายอนวัช อะถะ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๖๑
เด็กหญิงกานต์ธีรา ปนปา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๖๒
เด็กชายจิรพงศ์ คำปญญา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๖๓
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เวียงนาค

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๖๔
เด็กหญิงจิตรลดา คุณนา

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๕ / ๑๓๔
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ชม ๓๕๖๐/๔๓๖๕
เด็กหญิงกมลเนตร หวลจิตร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๖๖
เด็กชายชัชวาล ตาจา

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๖๗
เด็กชายนันทิวัฒน์ วิงวอน

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๖๘
เด็กหญิงธัญชนก เจริญชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๖๙
เด็กหญิงจุฑามาศ จำปาทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงกชามาส ประมวลการ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๗๑
เด็กหญิงกัญญา ประมวลการ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๗๒
เด็กหญิงอัญชิษฐา ปนยา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๗๓
เด็กหญิงจารุวรรณ ภูวาดเขียน

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๗๔
เด็กชายภูธเนศ ขยันกิจ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๗๕
เด็กหญิงกนกภรณ์ อรรถาเวช

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๗๖
เด็กชายวิษณุ สายทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงกชกร บัวย้อย

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๗๘
เด็กหญิงพรสินี หน่อเขียว

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๗๙ เด็กหญิงประภาพรรณ
ปาวะรีย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงอารียา อุตะมะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๘๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ สมพงษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงอังคณา

ศิริวัฒธนะตระกูล ๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงณัฐวิภา อบอุ่น

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงชุติมา สมภารจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดสารภี  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๘๕
เด็กหญิงชลลดา ลุงยะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๘๖
เด็กชายอมรเทพ ลุงบุญ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๘๗
เด็กหญิงจิดาภา ลุงนาวัส

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๘๘
เด็กชายหลง ลุงระ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงณิชา โพก๊ะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงพิน สมาธิ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงภัคจิรา สุคำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๙๒
เด็กหญิงพอลล่า ลุงคำ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๙๓
เด็กหญิงอิง

่

ลุงอ่อง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๙๔
เด็กชายดีเลิศ ลุงต๊ะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๙๕
เด็กชายกลม ลุงทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๙๖
เด็กหญิงงามศิริ ลุงพัด

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๙๗
เด็กชายคำหลู่ ลุงทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๙๘
เด็กหญิงพนิดา นายบุญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๓๙๙
เด็กชายคำ ลายคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๔๔๐๐
เด็กชายชัย ลุงซอ

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงณัฏฐพร ซองทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายวันชัย กองคำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงดารุณี แก้วทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายสหรัฐ อินต๊ะวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๐๕
นางสาวชรินทร์ทิพย์ วานิชประดิษฐ์

๒๙/๓/๒๕๒๔
โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๐๖
นางสาวดวงพร ฝนพรหม ๑/๕/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๐๗
นางสาวภัทรวรรณ เขียววัน

๒๙/๓/๒๕๑๖
โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงโศรดาพร วงศ์วาร

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๕๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงชัญญานุช คลีบาน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๕๖๐/๔๔๑๐ เด็กหญิงสิริปญญาพร ประสงค์ดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๕๖๐/๔๔๑๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

มูลย่อง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๑๒
เด็กชายธนโชติ ทองบ่อ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๑๓
เด็กหญิงภัณฑิรา ถาปนตา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๑๔
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ เปงใจ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๑๕
เด็กหญิงวรรณธนา คำมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๑๖
เด็กชายวิชชากร มูลของ

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๑๗
เด็กหญิงวณิชยา ขัดใจวงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๑๘
เด็กชายณัฐชาติ อินทจักร

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๑๙
เด็กชายฐากูร ไชยวงค์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๒๐
เด็กชายวรเชษฐ์ ศรีสอนใจ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๒๑
เด็กชายพุทธินันท์ นะสี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงอาทิตญา ปะตะนะ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๒๓
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ พลดร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๒๔
เด็กชายศิวกร แก้วจอมแปง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๒๕
เด็กชายสรศักดิ

์

ปญญา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๒๖
เด็กชายนัทธพงค์ มูลใหม่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๒๗
เด็กหญิงภัณทิรา กาวิระ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๒๘
เด็กชายคณาธิป แนวนำมา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๒๙
เด็กชายสิทธิกร หมืนแก้ว

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๓๐
เด็กชายณัฐดนัย สามเรือน

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๓๑
เด็กชายนิพล ศรีติบ

๊

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๓๒
เด็กหญิงชลลาดา อุ่นใจละ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๓๓
เด็กหญิงศิริภรณ์ เพิมบุญมา

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๓๔
เด็กหญิงขวัญจิรา เทพเสน

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๔๔๓๕
เด็กหญิงศุจินันท์ เปกปนคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๓๖
เด็กชายคณิศร จำเริญสัตย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายธนวัฒน์ ใจจันติบ

๊

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๓๘
เด็กหญิงนิตยา ตาบุญใจ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๓๙
เด็กหญิงภรทิพย์ ศรีทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงมาณิสา วงค์ขัติย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๔๑
เด็กหญิงสิรธีร์ กันทะฟู

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๔๒
เด็กชายมงคล วิสุโท

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๔๓
เด็กชายภากร ก้อนสุรินทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๔๔
เด็กชายชลิต กูนโน

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ใจวัน

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๔๖
เด็กชายอภินันท์ กันทะทิพย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๔๗
นางสาวรชยา ปญญารัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๑๘

วัดพระธาตุศรีจอมทอง
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๕๖๐/๔๔๔๘
นางสาวนวิยา นพัตวรเมธ

๑๖/๑/๒๕๐๕
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๕๖๐/๔๔๔๙
นางสาวประภัสสร ศรีบาง

๒๑/๖/๒๕๑๗
สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๕๐
นางสาวลำพูน ส่องแสง

๑๐/๑/๒๕๑๖
สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๕๑
นางสาวณิชาภา โสมะฐิติ

๑๕/๗/๒๕๒๐
สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๕๒
เด็กหญิงณิชากร สุวรรณการีย์กุล

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๕๓
เด็กหญิงจันทรรัตน์ อริย์ธัชพงษ์

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๕๔
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ยศปน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๕๕
เด็กหญิงภูรินทรา เปยงแล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๕๖
เด็กหญิงอารีย์รัตน์ จินะปน

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๕๗
เด็กชายญาณวุฒิ คำแก้ว

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๕๘
เด็กชายปวริศร์ อริย์ธัชพงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๕๙
เด็กชายขัตติยะ ทางคำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จอมศักดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงณัฏฐธิดา สว่างบุญมี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๔๖๒
เด็กหญิงธันย์ชนก แซ่ตัง

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๔๖๓
เด็กชายภัทรพล จันทะพิงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๖๔
เด็กชายอนุศิษฐ์ สุธรรม

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๖๕
เด็กชายนฤดล มิงขวัญสกุลชัย

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๖๖
เด็กหญิงมณธิรา จักรวาฬ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๖๗
เด็กหญิงอัชชนา ตารักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๖๘
นางสาวคำ ลุงนาค

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ สมกาศ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงณัฐติกาล บุญเรือง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๗๑
เด็กหญิงณุธาภรณ์ ปยะสาร

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๗๒
เด็กหญิงกุลณัฐ เตจ๊ะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๗๓
เด็กหญิงอุไรวรรณ หลู่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๗๔
เด็กชายปฏิพล พันธุ์ภัครินทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๗๕
เด็กหญิงพุทธธิดา จันติยะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๗๖
เด็กชายศราวุธ ไผ่งาม

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๗๗
เด็กชายณัฐภูมิ อินแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๗๘
เด็กชายกฤษณะ วังนันทนา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๗๙
เด็กชายวัชริศ ทะวะดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๘๐
เด็กชายธีรภัทร คำวัง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๘๑
เด็กชายธนภัทร แก้วกัน

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๘๒
เด็กหญิงปใหม่ วงศ์ส่องจ้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๘๓
เด็กชายแสงตะวัน ลุงยี

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๘๔
เด็กชายพงษ์พัฒน์ สมศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๘๕
เด็กชายเฉลิมขวัญ ทาเกิด

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๘๖
เด็กหญิงธัญญวีร์ เกตูมณี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๘๗
เด็กหญิงภัชฎาพร ยงฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๘๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ทำการดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๘๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชุมชอบ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๙๐
เด็กชายอนุพงค์ ศรีทุมมา

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๙๑
เด็กชายวัชรินทร์ อำนา

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๙๒
เด็กหญิงพรทิวา บุญทวี

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๙๓
เด็กหญิงอริศรา ดวงคำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๙๔
เด็กหญิงรัชนี ใจคำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๙๕
เด็กหญิงนริศรา จอมแปง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๙๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ มีบุตรสา

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปูลิม

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๙๘
เด็กหญิงนิชดา เตรียมพิชิต

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๔๙๙
นางคูณสมบัติ ยะแสง

๒๕/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายเอกราช สิทธิขัติย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายผิวคำ ปูอ๋อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงปราณประกายพร

สันแปง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงจันทกานต์ จักคำบาง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงณัฐริณี มุกดาตระกูล

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงนรีกานต์ ดอกไม้

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงอรอนงค์ หมืนลาง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงอ้อมใจ ยะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน ติยะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงหลู่ส่า ลุงหม่อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงสุพิชยากรณ์ วงษ์ดิษฐ์สกุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงชลธิชา กันธา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๑๒
เด็กชายวสันต์ คำซ้อน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๑๓
เด็กชายเจษฎา เสรีพูนพัฒน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๑๔
เด็กชายปรเมษฐ์ พิมาสน

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงฝน ลุงจ่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๑๖
เด็กชายนิรุต จันทร์ต๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๑๗
เด็กชายป จันทร์ตะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๑๘
เด็กหญิงแสงคำ ทองคำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงวีณา ลุงซ่า

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงตีญากร มโนนำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๒๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยปลาด

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๒๒
เด็กชายวันชัย วันนะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๒๓
เด็กหญิงศศิภา ปญญาฟู ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๒๔
เด็กชายกิตติภัฏ ทรายทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๒๕
เด็กหญิงหทัยภัทร บุญจา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๒๖
เด็กหญิงรัตนาวดี แก้วยัง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๒๗
เด็กหญิงดารินทร์ ไพอุปรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๒๘
เด็กหญิงชฎาพร ไคร้สร้อย

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๒๙
เด็กหญิงณิชา พรหมศรี

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงพิธิตา สุนันต๊ะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๓๑
เด็กชายอ่องหลู่ นายทอน ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ตอน๊อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๓๓
เด็กชายไท ลุงคิง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๓๔
เด็กชายบุญยิง

่

ชูมภู

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๓๕
เด็กหญิงนำดิน ถือแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๓๖
เด็กชายวัน วิสา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๓๗
เด็กชายยรรยง ตนุพัฒนา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๓๘
เด็กชายอานันท์ -

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๓๙
เด็กชายอัคพล บุญเรือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงปาลิตา ขำไชโย

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๔๑
เด็กหญิงทิพย์นภา สุธรรม

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๔๒
เด็กหญิงดรัลพร จันทพันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๔๓
เด็กหญิงกุลนภา ศิริเจริญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๔๔
เด็กหญิงปรัชญวดี ชมสวรรค์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๔๕
เด็กหญิงจันทรา นายกลาง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๔๖
เด็กหญิงสิริรังษี คำเตจ๊ะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๔๗
เด็กหญิงอรอนงค์ เพ่งให้ตรง

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๔๘
เด็กชายอานุภาพ นันต๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๔๙
เด็กชายแสงเมือง นายทอน

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงธนิดา แก้วงาม

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๕๑
เด็กหญิงชนาภัทร วรรณเลิศ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๕๒
เด็กชายรัตถภูมิ พวงเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๕๓
เด็กชายวุฒิพงศ์ เตภักดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๕๔
เด็กชายวิรัลพัชร ลุมมา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๕๕
เด็กหญิงณัฐสุภา ขุนนา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๕๖
เด็กชายภูทราภณ คุณยศยิง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๕๗
เด็กชายสรวิชญ์ หินแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๕๘
เด็กชายหฤษฎ์ เปงธินา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๕๙
เด็กชายภูวดล แก้วแววน้อย

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงธนารีย์ ก๋องคำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงชลกานต์ จอมหาร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงณัฐณิชา จิตรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงเพียงรวี แสนสุวรรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๖๔
เด็กหญิงพรรณนวรา ปยศักดิภัทรกุล

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงกิงกาญ

่

ใจงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงอรวรรณ อินทร์ติยะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๖๗
เด็กชายปวริศ คิงจอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๖๘
เด็กหญิงพิไล ปอกะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๖๙
เด็กชายวิศรุต สุภารักษ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๗๐
เด็กชายวีระพันธ์ พงค์คำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๗๑
เด็กหญิงฐิตินาฏ บุญห่อ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงนัชชา คุณคำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงภัทรลดา ตุ้ยงาม

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงภาณุชนาถ หนูนะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๑ / ๑๓๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๔๕๗๕
เด็กหญิงสุกฤตา ประภาตะนันท์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๗๖
เด็กหญิงสรวงสุดา กันทะวงค์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๗๗
เด็กหญิงศุภดา เมืองหอม

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๗๘
เด็กหญิงภัทรนันท์ ศรีวิชัย

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๗๙
เด็กหญิงพัชราภา เมทา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๘๐
เด็กหญิงพิมพ์เดือน อาทิตย์อาภา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๘๑
เด็กหญิงโชติภา เลิศละอองดาว

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๘๒
เด็กหญิงชมพูนุช เลิศวงศ์รัตนกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๘๓
เด็กหญิงอารียา ศศิธรบำรุง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๘๔
เด็กชายจุลจักร แก้วเลิศตระกูล

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สันติสุขชน

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๘๖
เด็กหญิงรินรดา เรืองไรวินท์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงปลืมจิต

้

อุดมไพรวัลย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๘๘
เด็กหญิงวรกานต์ ปุดไข่

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๘๙
เด็กหญิงวิภาวรรณ สุขฤดีหรรษา

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงสุวิมล กระจ่างเลิศ

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๙๑
นางสาวกัญญา สุทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๙๒
เด็กชายเจษฎา มงคลปญญากุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๙๓
เด็กหญิงผกาวรรณ คะสิเม

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๙๔
เด็กหญิงเรณู สุขสมบูรณ์อุระ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๙๕
เด็กหญิงศิริวรรณ อาทิตย์อาภา

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย วัดแม่แดดน้อย  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๙๖
เด็กหญิงวิภาวี ใจมัน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทร์ วัดจันทร์  

ชม ๓๕๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงดวงพร แซ่ย่าง

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๙๘
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ บุดดาซุย

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๕๙๙
เด็กชายธีรภัทร ไชยชนะ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงวันวิสาข์ พิมสาร

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายพิพัฒน์ จิติปานะ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายชวลิต หินเดช

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๐๓
เด็กชายกวิล ปนธง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายศราวุธ จีโนวัง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายเกือกูล

้

อินต๊ะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายอนันต์ แซ่หลี

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงสิริวิมล อิงต๊ะ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงพัชราพร หินแปง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงรัชนีกรณ์ ปนกาโล

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงวิภาวนี พวงจารี

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๑๑
เด็กชายกรรชัย กันทะเปง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๑๒
เด็กหญิงสายทิพย์ ตานคำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๑๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มะโนเรือง

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๑๔
นางสาวพรทิพย์ ทองมูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๑๕
เด็กหญิงพรพรรษา แปงสุตา

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายเจษฎาพร เขียวไวย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๑๗
เด็กชายยุทธนา แก้วพิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๑๘
เด็กชายเอกพล กอริยะ

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๑๙
เด็กหญิงแสงทอง ลุงสาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายแสงจึง

่

ลุงสู้
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๒๑
นายธานุสรณ์ แซ่วือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๒๒
เด็กหญิงวริษา ผดุง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๒๓
เด็กชายอานุภาพ ใจธิมา

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงวรรณษา ชัยอ้าย

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๒๕
เด็กหญิงศรัญญา อินตาธรรม

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๒๖
เด็กหญิงอารยา รัตนบำรุง

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๒๗
เด็กหญิงศุภจิตรา วรรณวารา

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๒๘
เด็กชายธนวุฒิ รัตนบำรุง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๒๙
เด็กหญิงอินทิรา กล่อมกมล

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงอริศรา ชานนท์เมือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๓๑
เด็กชายทยากร บุญมา

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๓๒
เด็กชายไตรภพ จันทร์แก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๓๓
เด็กชายธนาวุฒิ บุญเผือก

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ สุอินใหว

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๓๕
เด็กหญิงปยะธิดา ชืนเดช

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงนริศรา กาจันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๓๗
เด็กหญิงกัลยกร ชมภูแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๓๘
เด็กหญิงลดา ปองขวัญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๓๙
เด็กหญิงกุลธิดา ใจกิม

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงศิริวัลย์ ปญญารักษา

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๔๑
เด็กชายวิชชากร วงค์แก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๔๒
เด็กหญิงรัตติกาล สุภาวงค์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายจิระเดช ปญญาละ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๔๔
เด็กหญิงปยะธิดา ปญญามัง

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๕๖๐/๔๖๔๕
เด็กหญิงสุวิมล บุญหมืน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๔๖
เด็กหญิงพรชิตา ตอสกุล

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ จันทร์สม

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วัดศรีคำชมภู  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๔๘
เด็กหญิงปยธิดา กิงแก้ว

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๕๖๐/๔๖๔๙
เด็กชายเจนภพ ลุงออ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงรัตนา ลุงวุน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๕๑
เด็กหญิงเมธาวี ก๋อนลาด

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๕๒
เด็กหญิงจันจิรา พึงย้อย

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงผ่องใส วงค์ชัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๕๔
เด็กชายพิพัฒน์ มหาวงค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๕๕
เด็กหญิงแดง ลุงตา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๕๖
เด็กหญิงตรัย อู

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๕๗
เด็กชายภาคิน ลุงนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงอาทิตยา ลุงซอ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงพลอยชมภู ต้นธง

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงซือ

่

เครือใจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๖๑
เด็กหญิงกัลยา จองคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๖๒
เด็กชายวรากร ลุงคำ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๖๓
เด็กชายขาว สีกากุล

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๖๔
เด็กหญิงอรุณี จองแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๖๕
เด็กหญิงนวลดาว แสงละ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๖๖
เด็กชายก๋องคำ ทองอินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๕๖๐/๔๖๖๗
เด็กหญิงหนูแดง ลุงทุน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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