
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาค ๗

ส่งสอบ ๓,๐๙๗ คน ขาดสอบ ๖๗๕ คน คงสอบ ๒,๔๒๒ คน สอบได้ ๑,๗๘๖ คน สอบตก ๖๓๖ คน (๗๓.๗๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายอภิชน ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายเคอ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายธนกร พูลพิพาพันธ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายนดีภัทร ไม่มีชือสกุล

่

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงอำพร ไม่มีชือสกุล

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงสุรนุช ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงพจนพร ศุภกรพิทักษ์

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงวรพรรณ ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายเพชร ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายซ่อทู ไม่มีชือสกุล

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายคุณานนต์ ฟูเกียรติธนชัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายภากร ประกิจธรรม

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายอเนกคุณ สกุลณุสรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายสงกรานต์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายยุทธพล ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายนัดชพงษ์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายเทวินทร์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงจิราพร อาภรณ์ชวริน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงกชกร สกุลตราวดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงพาณี ไม่มีชือสกุล

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงชมพูนุท ไม่มีชือสกุล

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงวิไลวรรณ ชูณห์พิมาน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงช่อฟา ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุดอยกองมู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงวีรดี ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายจายน้อง ไม่มีชือสกุล

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายพีรพัฒน์ จรรยาศิริโชคชัย

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายสมพล รักชาติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จรรยาศิริโชคชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงนำผึง

้

โพธิศรี

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงแนนซี

่

ฐิติชัยไพรเลิศ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงบังอร ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงพรสินี ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงพฤกษา -

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงอาแมว ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงอีหลี ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงยอดเงิน สิริหลำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงยุวธิดา ปูผัด

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงรสนันท์ จรรยาพงศ์พันธ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงเสาวณีย์ เมืองเมา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงอังคณา -

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายปลันธน์ สิมมะลา

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๔๓
นายกิตติพงศ์ แซ่หลี

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายนพพล ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๔๕
นายสมชาย ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงอังคณา ไม่มีชือสกุล

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงเสาวรส ไม่มีชือสกุล

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงแสงโอน ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๔๙
นายตองไคหมี

่

ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายพีรวิชญ์ ลืนคำ

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๕๑
นายมงคล ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายสมบูรณ์ แสงทองกระจ่าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๕๓
นายหลาวเปง ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๕๔
นายมงคลศีล พยัคฆ์พิทักษ์กุล

๐๕/๐๑/๒๕๒๗
โรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา

หมอกจำแป  

มส ๓๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงกนกพร ยุทธนาวดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายจรันทร์ สมพล

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายฉันทัช ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายวีรภัทร สวมพันธ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงกุลสตรี อินแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงนิธันวา มีทุน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายทัตธน ไม่มีชือสกุล

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายสายฟา ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายธนาวัฒน์ เกศทัพย์สุดนธ์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายสราวุธ ศรีสร้อย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายธนาวัฒน์ พรบรรเทิง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายสุเมธ ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายธีรภัทร ไม่มีชือสกุล

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายคำเครือ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายจตุพร จางสร้อย

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายดวงจันทร์ คิวก่อ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายธีรไนย งามเฉิดฉาย

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายมอญ อินตา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายน๊อด อินตา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายวิทวัส ฐนัตกานนท์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงช่อผกา พงศ์ษา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงนวพร ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงพิมพ์วิไล ขัติยววงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงแพร คำแหลง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงยอดกมล จะกอ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๘๐
นางสาวแสงคำ ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงอาภา ปรัชญาจรัส

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายทฤตปกรณ์ ทวีเกษมสิริ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายกมล ไม่มีชือสกุล

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายธนกร มีมาสกุล

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายนพรัตน์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายพัฒนศีลป สมการ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงแสงรวี ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายวีรพล ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงเกศษณี มูลหลำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายธนวัตร หวานหยดย้อย

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายก้องภพ อุ่นคำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายเมธิชัย ไพรคงลือเดช

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายสุรธัช

ทยานนนท์ภาคกุล ๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายอินทรัตน์ นาคสืบวงค์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายณัฐภูมิ ประพายพิน

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

ไพรกลินสุคนธ์

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายกริชชนะ อัสดรเกรียงไกร

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายพรรษวรรษ ภาพเฉลิมพจน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายพรศักดิ

์

พงษ์ล้อมลักษณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงริติมา สุขเจริญสิทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงจิรัฐฐิพร พัฒนเสริฐศรี

๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ คีรีจริยกิจ

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงสุพัตรา ไพรกลินสุคนธ์

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงอุไรพร ชัยสัจจานนท์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงณัฐสุดา ประพายพิน

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงพรสินี ไม่มีชือสกุล

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงสุณี สุขเจริญสิทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงปยวรรณ ปราสาทดิยิง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงโยษิตา รัตนชัยภัทรกุล

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงช้อฟา ไพรกลินสุคนธ์

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงวันดี ขุนพลอยพยัก

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

ห้วยผา  

มส ๓๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายธีรพัฒน์ ชุมภู

๑๕/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

กุงไม้สัก  

มส ๓๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายเนติพล

จุฬามณีสถิตย์กุล
๑๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

กุงไม้สัก  

มส ๓๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงสารภี ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๐๗/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

กุงไม้สัก  

มส ๓๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงเกศรินทร์ ทรายทอง

๐๒/๑๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

กุงไม้สัก  

มส ๓๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงอังคณา ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๐๙/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

กุงไม้สัก  

มส ๓๔๖๐/๐๑๑๗
นายธะนิตย์ ลืนคำ

๑๖/๐๙/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

กุงไม้สัก  

มส ๓๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงรจิพร จางจาง ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายขจิต เฉลียะ

๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายจักรี กองบุญเทียม ๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายทัศไนย หลู่ผะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายพินิจ -

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายศุภชัย โชติสถิตถาวร

๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงศุภาวรรณ ลูผะ ๒๐/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายฉัตรมงคล กุลพงศ์พัฒน์ ๕/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายศรายุธ จาจา

๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงพรกนก ลูผะ

๒๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายก้องภพ เฉ่วจา

๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายจารุเดช ขวังจ๊ะ

่

๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๔ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงมณฑิตา -

๑๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงญาณิศา แซ่เฒ่า ๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายมนตรี ไม่มีชือสกุล

่

๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายอะเล นุผะ ๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายอะเบ นุผะ ๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายนครินทร์ กรชูโชค

๒๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายวรชัย แซ่ซง

๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายวรากร เย็นจ๊ะ

๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงพัชรพร ปวิธพงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงอรณี แซ่จาง ๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงสุณิสา หลีอูดิ

่

๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายนวพล เลายีปา

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงภวิก ยือมา

่

๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงอรทัย ยือมา

่

๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายอาซาผะ ไม่มีชือสกุล

่

๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายคำหลู่ ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงคำอิง สมบุญ

๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายภูรินทร์ พรกิติญาดา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ปยะวดี ๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงสุวรรณา แข่ง ๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายเดชดนัย เลายีปา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายนันทกร เปยผะ

๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายสมภพ ลูมะ

๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แหลว ๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงกีรนา กองสิงห์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายตะวันดาว หงอ

๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายวิทูรย์ นุผะ

๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงอาบา เลเช่อ ๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายสุรฤทธิ

์

หลีจา
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงกนกวรรณ แสนวงศ์มา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายคุณกร ไม่มีชือสกุล

่

๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ปองภพทัต

๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงมีนา จาจา ๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงอรพรรณ เลาหมู่

๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงบุษปสุคนธ์ ขอคำ ๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงพัชริดา เชือสุวรรณ์

้

๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายอะเบ เลาลี ๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายอะเลผะ ลีจะ ๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๖๘
นายเบียต๊ะ

่

เลาหมี

่

๑/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายอะเบ นุผะ ๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงสุวนันท์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายประพัตน์ ไม่มีชือสกุล

่

๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงชนภรณ์ ชฎาธรภัทรวงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายวรกร แสนวงศ์มา

๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๗๔
นางสาวมัณฑิรา หย่าจ๊ะ ๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๗๕
นายนายกิตติพงษ์ เลาจู

๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายภวัต แซ่ซง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายสุเมธ เย็นตา ๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงอรทัย เหล่อู้ดี

้

๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๗๙
นายดำ ไม่มีชือสกุล

่

๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงอะหมี

่

เลาลี ๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๘๑
นายนัฐพล เกาะแนะ

๑๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๘๒
นายวาเบผะ เลาหมี

่

๒๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๘๓
นางสาวอาสะมะ เลาหมี

่

๑๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงอะเลมะ นุมา ๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงจินตนา เบญจคีรีทอง ๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๘๖
นางสาวแพรวพลอย หาญศักดิอารี

์

๒๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๘๗
นางสาวนาเหมาะ ไม่มีชือสกุล

่

๘/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๘๘
นางสาวนาหย่อ ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๘๙
นายสัมฤทธิ

์

ไชยธารินทร์
๙/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๙๐
นางสาวณัฐชญา นามเรือง ๒/๒/๒๕๓๕

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๙๑
นางสาวพรทิพย์ วิญูรัตน์

๒๙/๘/๒๕๓๖

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายสงกรานต์ ไพรเกตุสิริ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่หัน

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายกวิสรา พันธ์สามหมอก

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายทัตพล แซ่หัน

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๙๖
นายศรราม สำเภาโอฬาร

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายธีรภัทร คีรีประสิทธิเวช

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ พูนทรัพย์วิทยา

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงกัลยาณี หาญปราบศึก

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๖ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงสาธิดา กัมปนาทสิริกุล

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายเฉลิมพล หิรัญโกเมนร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายจิรวัฒน์ เขือนเพชร

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงพมพ์ชนก คำสุข

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงชนาพร กานต์ระวีพรรณ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงบุณยานุช ไม่มีชือสกุล

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงมลฤดี กัมปนาทสิริกุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงภาริดา โชติธาดากุล

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายณภัทร ฐิติกุลภัทรวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงพิชาดา สรานนท์เสรีกุล

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๑๐
นางสาวเพชรา ปูแขก

๑๒/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายเครือแสง ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายสรเพชร ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายปฏิพาน ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๑๔
นายยอดขวัญ อินทรทัศน์

๑๓/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๑๕
นางสาวหน่อย ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๑๒/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงอารดา รักตะวันกุล

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงแสงเฮือน ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายอำนวย การวิเศษศักดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงคิริสา ศานต์สามัคคี

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายเล็ก แซ่ย่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๒๑
นายอ่อน แซ่ย่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงพริฎฐา พิทักษ์คำนุวงศ์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงญาณิศา บุรชัยสกุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงณัชชา แก้ววงษ์วาน

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายพัชรพล จองน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายชัยวิชิต สุขสิริโรจนกุล

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงชญาดา รัตนผาแดง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายธีรวัฒน์ เสลาสุวรรณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงจตุพร ชายชาตรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายพิทยุตม์ สมานคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๓๑
นายเสรี นาคสืบวงศ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงธนาภา ธนโสภณวิวัฒน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงสดใส นาคสืบวงศ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายศรายุทธ ผาสุขวงค์คีรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๗ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงจันทร์วลัย ปาทือ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงรพิชา

หยกแก้วตระการ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงเมลิสสา เสดวงชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๓๘
นางสาววันวิสาข์ แสนอาสะวะ

๒๙/๕/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายศุภณัฐ สินเช้า

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายศุภกร สินเช้า

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายสุภชา แสนจู

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายวุฒิภัทร ยาเขต

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายชวัลวิทย์ วรกุลพนา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายพีรวิชญ์ พิริยะวัฒนาชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายโชติพงษ์ ยาเขต

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายจีรเทพ ทวีเลิศวุฒิกุล

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงสุกานดา ไม่มีชือสกุล

่

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงเบญญาภา เลาลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงวิชญาดา ชัยสาร

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายศิระชัย เลายีปา

่

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายเสกสรรค์ กิงเกษ

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายอนุภัทร ใจ๋ใจ

๑๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายศรัณย์ ก่าคำ

๑๖/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายพันธวัต เลิศวรพล

๒๐/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงธิดาภรณ์ ผาแดงสุวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงปณิดา เลายีปา

่

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงธัญวลัย เลาลี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงปยนุช ตาหมี

่

๑๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงจักษณา วัฒนแสนสุข ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงวิจิตรา หลักแต่ง

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงจริยาพร คีรีหลักเพชร ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงกันต์ธิดา พงศ์ปญญาธร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงขวัญรัตน์ มนตรีสถิตกุล

๒๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายเอกพัน ไม่มีชือสกุล

่

๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายจิรเจต จ๋อยแปง

๑๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายโภคิน เชิดชูวัลลภ

๑๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงรวิพร ไม่มีชือสกุล

่

๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงวารุณี เลาหมี

่

๑๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงศุภณา ชัยทีวงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๘ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงอาภรณ์ เลาย่าง

๒๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงดรณี หลักแต่ง ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงมนต์รักษ์ ยาเขต

๑๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๗๓
นางสาวณัฐกาญณ์ หลักแต่ง

๒๔/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา หลักแต่ง ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๗๕
นางสาวพิมสุภา ลีจา

๓๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๗๖
นางสาวพรรวารี ลีจา

๓๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงวีรยา ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ยีปา

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายศุภกิจ ตัดยา

๒๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงดวงเดือน ไม่มีชือสกุล

่

๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงธัญทิพา แซ่ยัง

้

๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงพรรณี ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงพิมพ์นภา โยนาศักดิ

์

๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงชนาภา ธนาใจรักษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงธัญญา ไม่มีชือสกุล

่

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงนนทิชา ยีปา

่

๒๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงสุทีทิดา แซ่จาง

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงสุดทีรัก

่

ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงหนุ่มไทย ไม่มีชือสกุล

่

๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงรติกานต์ เจริญนิลวรรณ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๙๑
นางสาวดาว ไม่มีชือสกุล

่

๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงวริษา จิตราภากุล

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงเบญจรัตน์ หลักแต่ง

๒๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงโสภา เถกิงวิโรจน์กุล

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงวาสิตา อาจหาญอุทิศ ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายณฐนนท์ ปยชาติโชติกุล

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายสมศักดิ

์

ไม่มีชือสกุล

่

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงเปมิกา ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงกชพร ไม่มีชือสกุล

่

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๓๐๐
นางสาวพัชรา วูมะ

๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงรจนา สะชิโม

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายจักรภัทร ชัยวงษา

๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายภูมินทร์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายสิรวุฒิ วงค์จันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๙ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายพร้อมรบ อินใจดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายพลกฤต กัมปนาทวิจิตกุล

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายสุรทรรศ ประเคนคะชา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงฟาประทาน พรนราหัสดีกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงเรณุกา ทองอักษรนนท์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงกนกวรรณ องอาจศักดิศรี

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงทับทิม ทาคำมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงแอร์ ไม่มีชือสกุล

่

๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๑๓ เด็กชายจรรยาวรรธน์
รัศมีสถาพร

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายวรโชติ แก้วสกุลเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายทักษิณ ไม่มีชือสกุล

่

๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายณัฐชนน คำเขียว ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงภัทรวดี บุญกิติ

๑๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงสายนำ กัมปนาทวิจิตกุล ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงพันธ์วิรา ทรัพย์ผ่องใส

๒๘/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายณัฐชา ไม่มีชือสกุล

่

๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงพรชิตา ชยาศักดิสิทธิ

์ ์

๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงเกสรา พรชัยวสันต์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงศรีวิลัย พรชัยวสันต์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สอนสายไหม

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายอดิศร ธารีพิทักษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายทนุธรรม จะหา

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงกัญญาภัค อุดมอัมพร

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงณีรนุช ปยชาติศรกุล

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงลาวัลย์ ปยชาติศรกุล

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงนันทรัตน์ ชมภูจักร

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๓๑
นายธีรพงศ์ แก้วธารากุล

๑๐/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงสุดา ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงกันติมา แหล่งชาวทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงรมิดา ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายองอาจ รังศรีนวกุล

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายอิทธิพล ศรีนวนจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงแสงจิง

่

ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงเวทิดา รังศรีนวกุล

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงจันทิมา คำจ่าม

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๐ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายวรพล มาแหลง

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายพันสน ธรรมชาติพิทักษ์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงกันตยา แปงฟู

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายวีรศักดิ

์

สิริรัตน์มหาคุณ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงทับทิม ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายไพศาล ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงอลิชา ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงสาวิตรี ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายวิภพ วีราจรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายอาทิตย์ แหล่งชาวทอง ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงณิชาภัทร หวังธนกิจกุล ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงบุญยวีร์ หวังธนกิจกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงแสงอุ่ง ไม่มีชือสกุล

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๕๖
นางสาวยิง ไม่มีชือสกุล

่

๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายธรณ์เทพ สำเภาโอฬาร

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงยุวดี ธงคุณธรรม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายจารุพงค์ ชืนธนสาร

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายสุทธิชัย เลิศคีรีทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายเกษฎา ไพรเนติธรรม

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงนิธิพร มงคลธนานนท์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงจารุณี วีระอำไพ ๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงชุติมา ธนาทัสธร ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงพิยดา พัฒนสหกิจ

๒๔/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงพัชรา โชติเวทย์วณกุล

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงพิมพ์วิไล โชติเวทย์วณกุล

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงอนัญพร ไพรเพชราทิพย์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงอำพร ถินทองคีรี

่

๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงศุภนิจ ไพรเพชรทิพย์

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไพรเนติธรรม

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงนิชา สิริพลกุล

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๗๓
นางสาววรรณา ภัคพรสิริ ๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายธีรเดช วัฒนาอนุรักษ์ ๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๑ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายสุชาติ วัฒนาอนุรักษ์ ๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงแสงเดือน ไม่มีชือสกุล

่

๑/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงพิมพ์วิภา วราฤทธิหิรัญกุล

์

๒๐/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงกุลจิรา วราฤทธิหิรัญกุล

์

๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายษุภากร รุ่งเรือง ๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงธีรินทร์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายอติชาติ นิวัฒน์กุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายชาติ ไม่มีชือสกุล

่

๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงสมหญิง ไม่มีชือสกุล

่

๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงแดง ไม่มีชือสกุล

่

๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายสมรักษ์ วีราจรรย์

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายแสง ไม่มีชือสกุล

่

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายกมลทัต วิวัฒน์รัตนากร

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงคำอิง

่

ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายทุนหลู่ ไม่มีชือสกุล

่

๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายชุติพนธ์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายศุภกฤษ ไม่มีชือสกุล

่

๗/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายมวยคำ ไม่มีชือสกุล

่

๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงแสงยิง ไม่มีชือสกุล

่

๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายยงยศ เสนาอินทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายศักดิดา

์

ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายสมชาย สมบัติมานะ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายพรรษกร ไพวนาวัลย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงฉัตรพร ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชืนดวง

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงนวลจิง

่

ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๖๐/๐๔๐๑
นายสาธิต ปญญาคำ

๑๕/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๐๒
นายนัฐพงษ์ ตันมา

๐๖/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๐๓
นายกฤชกร สิงห์ทะ

๑๓/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๐๔
นายพรพจน์ ระวีรุ่ง

๒๕/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๐๕
นายสุรชัย เจริญสุข

๐๘/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๐๖
นายพีรพล สันติพงษ์

๐๗/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๐๗
นายอัญชิสา ดีคำโน

๐๘/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๐๘
นายวรพันธ์ หลวงทันใจ

๒๐/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๐๙
นายนิติพงษ์ คำสา

๑๓/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๒ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๔๑๐
นายอะปาผะ แสงจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๑๑
นายยุทธนา แสงเงิน

๐๓/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๑๒
นายณรงค์ศิลป สุริผัด

๐๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๑๓
นายเปดที พลทวิช

๐๘/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๑๔
นายอารักษ์ อมรสุขสิริ

๐๙/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๑๕
นายภานุเดช ปญญาคำ

๐๓/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๑๖
นายสุรพงษ์ มีสุข

๓๐/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๑๗
นายศีลชัย วุฒิศีลวัต

๐๑/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๑๘
นายยรรยง พิทักษ์

๐๑/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๑๙
นายจิตรบูณย์ พิเชียรภาคย์

๐๕/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๒๐
นายอภิชาต อินทนูจิตร

๒๑/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๒๑
นายบรรพต เบซิกู่

๒๕/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๒๒
นายอภิชัย แสงสาย

๒๙/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๒๓
นายไกรจิต จิตตา

๑๕/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๒๔
นายวรากร ซือสัตย์

่

๐๗/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๒๕
นายชาลี แซ่ลิว

้

๓๐/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๒๖
นายวรวุฒิ นงหล้า

๑๙/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๒๗
นายอเนก แก้วสุวรรณ

๐๗/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๒๘
นายนิคม หาญแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๒๙
นายประจักษ์ จะนู

๒๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๖๐/๐๔๓๐
นางสาวดนิตา ดีเพียร

๒๖/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านพะมอลอ กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายดนุสรณ์ เมืองศรีพรรณ

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะมอลอ กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงณัฐณิชา นิลประสพ

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะมอลอ กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงณัฐสุดา นิลประสพ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพะมอลอ กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายพัสกร เอกสังสรรค์ ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายวรเมธ โพธิอยู่

์

๒๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงอนัญพร ไม่มีชือสกุล

่

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายพลวัต เทพวงษา

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายรัชพล เฉิดฉายบริสุทธิ

์

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายอะระ ไม่มีชือสกุล

่

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายเฉลิม ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงโฮไมละห ไม่มีชือสกุล

่

๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงอรณิชา ไม่มีชือสกุล

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๔๓
นางสาวณัฐวิภา อินทจักร

๒๐/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๔๔
นางสาวเตือนจิต ใจนำเจริญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๓ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๔๔๕
นางสาวกันยา เจริญพรชัยสิทธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๔๖
นางสาวพักตร์พิไล ธำรงพิมาน

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๔๗
นายอาทิตย์ ศรีสุขสันต์คงคา

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๔๘
นางสาวสุกัญญา ดวงจิตสมปอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๔๙
นางสาวพอซีบรึ ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๕๐
นางสาวพชรกมล ษมากมลทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๕๑
นางสาวอรนงค์ ฌานอาวุธ

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๕๒
นางสาวจิตรทิวา จารุพงศ์นิธิกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๕๓
นางสาวศิริพร กระจายความรู้

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๕๔
นางสาวณัฐริกา ถาแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๕๕
นางสาวกันยารันต์ เพชรมุ่งมัน

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๕๖
นางสาวปยธิดา พลปยกุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๕๗
นางสาววิไลพร ไกรสิท์พาณิชย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๕๘
นางสาวเพ็ญศิริ ผาติพนากุล

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๕๙
นางสาวจิราพัชร

ขจรเกียรติภิญโญ ๐๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๖๐
นางสาวราตรี ศิลาชาล

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๖๑
นางสาวกาญจนา สุริยะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๖๒
นางสาวจิตรา โกมลมณีรัตน์

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๖๓
นางสาวสมฤดี ปญญาฤทธิรงค์

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๖๔
นางสาวอำพร ถวัลย์วิมาน

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๖๕
นางสาววิภาวดี หยกรัตนมาลัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๖๖
นางสาวฉวีวรรณ สึแบละ

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๖๗
นางสาวพรพรรณ ศรีโสภาพิมาน

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๖๘
นางสาวชุติมา สิริสกุลโกศล

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๖๙
นางสาวอัญชัญ ขาวสะอาด

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๗๐
นางสาวนิตยา วนาเชิดชู

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๗๑
นางสาวจินตพร หลักบุญเขต

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๗๒
นางสาวนวพร ขันชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๗๓
นางสาวสุชาดา คงประชารัต

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๗๔
นางสาวศิริพร สง่าเพชรประยูร

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๗๕
นางสาวพรประทาน สิริรุ่งไพรศาล

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๗๖
นางสาวพรทิพย์ ตระสักพนาดร

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๗๗
นางสาววรนุช อุดมพนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๗๘
นางสาวมิลำพอง ดวงพร

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๗๙
นางสาวศิริพร กุศลพยุงกิจ

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๔ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๔๘๐
นางสาวรัตนา เกียรติก้องำไพร

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๘๑
นางสาวพรเพ็ญ ถวัลย์กันทร

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๘๒
นางสาวดาวรุณี ลาภคุ้มบุญ

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๘๓
นางสาววริทร์ทร ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๘๔
นางสาวทิพวรรณ ศริสุขสันคงคา

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๘๕
นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริไกรวิไล

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๘๖
นางสาวดารณี หยกสินพูนทวี

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๘๗
นายศาศวัต บังวัน

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๘๘
นางสาวอาทิตยา

สุดโสภาดาวเรือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงกนกพร ก้องสนันเมือง

่

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงศศิธร ชวนเกียรติสกุล

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงงามตา คล่องพาที

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงอรทัย คิดประสิทธิศิลป

์

๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงอาทิตยา เดชมงคลศรี

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๔๙๔
นางสาวอุสมภรณ์

อำนวยชัยชาญศรี
๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๔๙๕
นางสาวเพ็ญพักตร์ ไม่มีชือสกุล

่

๓๑/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงสายฝน ผาติเกษมสุข

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงไพรจิตร จารีรนัตนเวช

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงธิดาพร ไม่มีชือสกุล

่

๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายเดชา เดชพงศ์จรัส ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงอริษา คีรีปกปอง ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๐๑
นางสาวหน่อมือคือ ไม่มีชือสกุล

่

๑๔/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายเทเบอะมู ไม่มีชือสกุล

่

๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายชูชาติ จำรัสการค้า

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงนิจรดา นโคทรกนก

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงนิภาวรรณ คุ้มฆราวาส

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๐๖
นางสาววันเพ็ญ สืบสกุลพรหม ๙/๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๐๗
นางภรณ์นภัส ปนทวัง

๑๕/๕/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๐๘
นางสาวไพลิน ไชยสวัสดิ

์

๑๓/๘/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๐๙
นางอรพินท์ ดงสงเคราะห์

๑๑/๙/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๑๐
นายจักรพงษ์ ธิวงษ์

๙/๑๑/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๑๑
นางสาวดาริกา ฝนเต่ย

๒๒/๖/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๑๒
นางสาวอรทัย สุขนิสัย

๒๗/๘/๒๕๓๙ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๑๓
นางสาวมาลาศรี คงวินิจกุล ๒/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๑๔
นางสาววิชชุดา ชีวสิทธิบุญ

๒๖/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๕ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๕๑๕
นายตะวัน คอทู

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายจักรพงษ์ บันเทิงธรรม

๑๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายอนุเทพ นุชนงคราญ

๒๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายบุญศรี คงวินิจกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๑๙ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ใฝเอกภพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายพรต แก้วสุข

๓๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงพิมพิศา หยกล้วนนำแสง ๑๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายกตัญู วนาเดชสกุล

๑๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงณัฐภรณ์ วิถีบรรพต ๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายสันติภาพ ปนทวัง ๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงสุนิสา สุขทัศนาจร

๒๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โชคชัยทวีพร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงกษมา ไม่มีชือสกุล

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงสุภัสสร ชีวสวัสดิชัย

์

๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงสุภัชชา ชีวสวัสดิชัย

์

๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายธีรนัย ปกรณ์เจิดกุล

๒๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงปภาวี ปญญาภิษัชเลิศ

๒๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายสิรดนัย พงไพรเกษตร

๑๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายกนิศ ชืนเพลิน

่

๒๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงสุชาดา แพะโพ

๒๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงกิงดาว

่

คีรีมาศพิมาน ๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ตาคม

๑๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงณภัทร เก่งท้องที

่

๑๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงอลิสา ถาวรนำรับพร

๑๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงปวีณา ชงโคสุดไฉไล

๒๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายธนกร ชูไชยทัศน์

๑๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงยุพารัตน์ อธิพลบรรพต

๑๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายอนุพงษ์ พิกุลทองรักถิน

่

๑๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายจตุพล สุขคีรีไพร

๒๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงชนกพร ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงกุลธิดา แสงรัตนพล

๑๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงพรชิตา ปูแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงพิชญา หิมะ

๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายชาคริต เขือนจะนะ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายณภัทร ใฝหางาน

๒๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๖ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงนัดดาพร โชคชัยทวีพร

๑๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงอรนิภา ศรีประดับไพร

๒๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ไชยมงคล
๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงนำทิพย์ หอมยามเย็น

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงสุทธิดา ยงวนาพงศ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงช่อผกา มันอินทร์

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายสุทธิพจน์ เอืองงดงาม

้

๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงปาริชาต อมรใฝสุรีย์

๒๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายกิตตินันท์ น่านกร ๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายอนุศิษฎ์ ชัยชนะไพร ๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงพรรณนรา หยกสิริกุลกิตติ

๑๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงอชิรญา ปนทวัง ๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายพงศกร ยอดปรารถนา

๑๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงสุพิชญา เชียงเขียว ๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงธัญพร เฟองฟูพงค์พันธ์ ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงคริสต์ฤทัย ผลบุญนำ

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงรักษยา จันทร์ทิพย์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงอัจจิมา เถมินพนา

๒๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงเนตรนภา ยวงลังกา

๑๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงชนันธร ทะนัน

๒๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงพรวลัย ศรีพรเจริญจิต

๑๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงวิลาวัณย์ มาลามิตรปติ

๒๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายธนวัฒน์ สุนิธิถาวร

๑๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายพรชัย กุลกวีวัจนะชัย ๗/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงนิรัชพร วงค์ศรี

๒๐/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงเกสรา ชืนชัยชนะ

่

๓๐/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงจินต์จุฑา อินแถลง ๑/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงปยนันท์ ใฝสำเริงชืน

่

๑๗/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงรุ่งธิดา มงคล

๑๙/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงรุ่งนภา ใฝใจกิตติ

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายวิกรม เลิศดวงพร

๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงจันทร์วลัย เลิศดวงรัตนา

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงฟาใส ใผ่พฤกษ์พันธุ์

๓๑/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงรุ่งไพลิน อาภาจันทร์ ๗/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงปริตตา ดำริเพิมสุข

่

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๗ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายพัตรพล ครองขุนคีรี

๒๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายสรวิชญ์ มาลาดีเลิศ

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงจตุพร ชอบบรรพต

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงภัทรนันท์ กันแก้ว ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงพีรยา เงินรุ่งระวี

๒๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๙๐
นางรวีกานต์ สุรางค์พนา

๑๔/๑/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๙๑
นายชีวานนท์ ศรีศักดิสกุลดี

์

๓/๒/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๙๒
นายวิเชียร ใต้ตา

๒๕/๘/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายภัทรดนัย วรนารถฤดี ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายเธียรสิริ ชุติมาพึงพร

่

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๙๕
นางสาวเพ็ญศรี ไผ่อุรุพนา

๑๙/๕/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๙๖
นางสาวจรูญศรี งามสมบัติ

๑๖/๔/๒๕๑๑
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงกชกร ไผ่อนุรักษ์กุล

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงญาณิชา เข็มชัยเจริญ ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงอรจิรา ดังความดี

่

๒๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายวรกันต์ ไพรพนาพันธ์

๑๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายอัครินทร์ วิทู

๑๕/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงเขมิสรา บัญชาบันลือยศ

๑๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงปริชญา

เจริญสุขพนาพันธ์
๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงชนนิกานต์ อุทัยศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ บ้านแพะ  

มส ๓๔๖๐/๐๖๐๕
นายสง่า สิทธิ

๑๘/๗/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านสบหาร สบหารเหนือ  

มส ๓๔๖๐/๐๖๐๖
นางนุชศลา ชิงชัย

๖/๑๑/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านสบหาร สบหารเหนือ  

มส ๓๔๖๐/๐๖๐๗
นายธีรวุฒิ ปญญา

๒๔/๘/๒๕๓๕
โรงเรียนบ้านสบหาร สบหารเหนือ  

มส ๓๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงภรณ์ชนก ดอนแก้ว

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสบหาร สบหารเหนือ  

มส ๓๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงภิรัญญา แน่นแหน้

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสบหาร สบหารเหนือ  

มส ๓๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายรัชชัย พัฒนาหฤทัย

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสบหาร สบหารเหนือ  

มส ๓๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงวรทัย แสนติบใจ

๊

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสบหาร สบหารเหนือ  

มส ๓๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงธันยมัย เอมจิต

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสบหาร สบหารเหนือ  

มส ๓๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงศิริกานต์ วงศ์น้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสบหาร สบหารเหนือ  

มส ๓๔๖๐/๐๖๑๔
นางเกียรติสุดา สิทธิ

๒๔/๓/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านสบหาร สบหารเหนือ  

มส ๓๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายวิทยา เกษมสุขวนา

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายจิรพัส ไพรศิริทรัพย์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายนพคุณ ฉลองอภิชัย

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายจิรภัทร คำจุนพนาลัย

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายวีรพล อมรใฝผ่องศรี

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๘ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พวงไพรพฤกษ์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายพงศกร แม้นวงศ์กร

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายวรปรัชญ์ ใจคำ

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายจารุเดช เพชรพนาพราน

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงกชพร คณระต๊ะ

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงบุษยณัฐ กระบวนงาน

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงสิรินยา ขันตี

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายศรีสวัสดิ

์

ปูซาย
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายพลาธิป ถนัดเกษตรกิจ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายปญญากร ศรีทองไพโรจน์

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายนัทธพงษ์ วิมานธิติ

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายธนพล ชืนเพลิน

่

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายปยพันธ์ ศรีสดใสจำป

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ยิงยศ

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงวรรณรดา ปญญาไพรวัน

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงอธิชา วรพิพัฒน์พงศ์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายรัฐภูมิ มีสุขไพร

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายกันตพงค์ ชืนชีวิตสุข

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายณภัทร พงษ์พันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายอธิภัทร ชมชืน

่

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายพลวัต เบญจภาศิริ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายภานุวัฒน์ ถาวรการกิจ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายวีระศักดิ

์

ยอดเมฆา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายสิริสุข หยกลลิตเลิศลำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงเนตรนภิศ ปณณิกา

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา ปญญา

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงอมราพร ชีวไพรสิริสิน

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงณัฎฐภัทร จันต๊ะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๔๘ เด็กหญิงประกายแก้ว
มณีธร

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายวสันต์ ขันติยะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายธรรมโชติ ศรีพจน์มณีรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายศักดินรินทร์

์

สาครเชิดชู
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายนัทพงษ์ ธัญสารกิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๕๓
นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์

๐๙/๑๒/๒๕๒๓

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๕๔
นางสาวลาวัณฉวี ลาดหนองขุ่น

๐๓/๑๐/๒๕๑๙

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๙ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๖๕๕
นางรัชนีพร มีสี

๑๒/๐๘/๒๕๒๓

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายกันติทัต เข็มทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๕๗
นายซอวาวา ไมีมีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๕๘
นายซอลามู ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายนิมิตร หมืนตุ้ม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายพรชัย นิมนิมิตรดี

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายวรากร โชคชัยกสิกิจ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายวิสุทธิ

์

ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายอนุชา สงวนสุนทร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายอำนาจ สำราญจิตงาม

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงศศิธร ปนสกุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงเกตนิภา ธิติทรัพย์ยืนยง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงวารี ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงการ์ตูน ไม่มีชือสกุล

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงจิตใจ ใฝเงินทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงดารุณี ไม่มีชือสกุล

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงฝนทิพย์ มิตรมากผล

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงพรธิดา หยกรัตนมาลัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงรชยา สิริวุฒิบริบรูณ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงศศิกานต์ เผ่าพากเพียร

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงศศิธร เผ่าพากเพียร

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงสุดาพร พิศชวนมอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงสุปราณี ดำเกิงกสิกิจ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงสุภานีย์ ภัทรนภา

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงอมราพร ปญญามีคุณสูง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายอนุวัฒน์ สำราญจิตงาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายกฤษดา หยกลลิตเลิศลำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กาญจนาสุดใส
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายนาวา หมืนตุ้ม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายนิติพล แพะโพ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายเพชร สะอาดชัยกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๘๖
นายวีรพัฒน์ เลิศหลังหลาย

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายศุภชัย สุขจิตใจ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายสรวิศ สวัสดิพนารักษ์

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงพฤกษา ดำรงกิจโสภา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๐ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงกัลญา ขวัญวันสมบูรณ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงจงรัก ใฝรักษาทรัพย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงกาญจนา คงวินิจกุล

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงเกษณี เทิดวนา

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงเกษณีย์ ษมาจิตทิพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงดาหมือ

่

ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงธนพร ชืนประสบ

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ เนินไผ่งาม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงพนิตพร ปรีดาชืนกมล

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงมยุรี กลองชนะกุล

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงลลิดา ดวงดีกุล

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงสุดาพร นุชนงคราญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงสุดาพร ชันษายืนยาว

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงสุนิสา ละอัตตา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงสุพรรณี โชคชัยกสิกิจ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๐๕ เด็กชายเอกประพัฒน์
คงเจริญงาม

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายธนากร จัดการค้า

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายกรวิทย์ แก้วปน

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๐๘
นายซอมูดู ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๐๙
นายซอโยซู ไม่มีนามสกุล

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายณัฐพล กวินธรรม

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายดาเซ ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายพงศ์ภัค เงียงจาย

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายสราวุฒิ วเนจร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายแอะเหน่วา ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงกรรณิกา บุญกลินศรี

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงกัลย์สุดา คงประเสริฐสุข

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงเขมิกา สดใสดาวเรือง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๑๘
นางสาวแซพอทู ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงณัฐพร ศรีสันศ์อร่าม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงทิตย์ภาพร หยกงามรุ่งทวี

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงฝนทอง ไม่มีชือสกุล

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงพรธิดา พิมพ์พิมลวรรณ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงพรศิริ ธารธีรมงคล

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงมูดาพอ ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๑ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงสุธาสินี ศรีสุขสันต์คงคา

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงอนุธิดา กุลวนาเจริญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงจิราวรรณ ยอดแวด

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายคณิน สิงขรแข็งแกร่ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายอภิชัย บุญทา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายกวิน นิธิเกษมศักดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๓๑
นายบัณฑิตย์ พังคาพนา

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๓๒
นายศุภชัย พัชรพนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๓๓
นายสุชาติ ริมฝงสาละวิน

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๓๔
นายสุเมฆ ไม่มีชือสกุล

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายสุรเกียรติ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงโชติกา นิธิแก้วโพธิทอง

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ นิธิพฤฒิกุลธร

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงชนาพร คงนำชัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงชยาภรณ์ ชวลิตสกุลวงศ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงเพียงฟา มาลามิตรปติ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงสาริศา ศรีสุขสันต์คงคา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายณัฐกฤต หินเหล็กไฟ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายทิพชนนท์ เลิศบุญสุขฤดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายพุฒิพงษ์ ษมาจิตปย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายศุภชัย พงษ์นาคพันธ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายสมหมาย เลิศศิริถาวรกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายสว่าง ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๔๘
นางสาวสุรีรัตน์ ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงนภาพร สง่าพงษ์บุญชู

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายพงศ์เพชร ศรีพจน์มณีรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงลัดดา

สุวรรณเพชรณิกา
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงกัลยา ปญญาไพรวัลย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๕๓
นางสาวเปรมพร พลอยดีจริง

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงวนัสนันท์ พุ่มพนาวรรณ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงกุลญาดา นามวิลา

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๕๖
นางสาวกัญญารัตน์ หมืนตุ้ม

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๕๗
นางสาวสุวรรณา อมรใฝสุนทร

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๕๘
นางสาววิภารัตน์ วิมานฉลวย

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พิกุลแก้ว
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคะปวง ทุ่งแล้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๒ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายวิศรุทร์ เมืองแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคะปวง ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงสุวนา เก่งแก้วนิล ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคะปวง ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงนิตา สุดสวยบงกช

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคะปวง ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงอรพิมล กันยาเพชร

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคะปวง ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ธาราสดใจ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคะปวง ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายวรวิทย์ ศรีพจน์มณีรัตน์

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคะปวง ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงพิมพ์พิศา ชนกพรชัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคะปวง ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงขวัญจิรา พงศ์ไพรสกุล

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคะปวง ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงจิดาภา สุทธินิคม

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคะปวง ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงภาวิณี คุณการกิจ ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคะปวง ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงดวงใจ เก่งแก้วนิล ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคะปวง ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงปวีณา

เพชรประกายไพร ๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคะปวง ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายโกมิน โชคชัยสุกลทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงขวัญข้าว นายดุ ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงพรประภา สุธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงอภิษฎา มูลฟอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงอรณี ใฝการงานสูง ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงแพรพิไล สุรเสถียรไทย

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายภานุวัฒน์ สิริประกอบยศ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงธัญวรัตน์ แก้วมณี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายภาคิน อมรใฝนุกุล

๑๙/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายสุรพงษ์ ศรีโสภาจำป

๒๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายวงศธร ไม่มีชือสกุล

่

๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงเกศนี

คมคายมณีจันทร์ ๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงกุลธิดา สุดาเฟองฟา ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงเจนจิรา ผู้มีโชค ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงฐิติกานต์ ขอบพอ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงรักษินา เอมอิมใจ

่

๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงวีณา แย้มสถิต

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงอรัญญา ชูชีพบุรุษ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงอรปรียา แย้มสถิต

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงจันทร์ฉาย ชีวขุนคีรี

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงวนิดา สดใสวิมาน

๒๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายธาวิน กัญญาพินิจ

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายมงคลชัย ถอดแบบ

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๓ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายวันชัย สุขเหลือล้น

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายสมเกียรติ ครธมชาติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายอนุชิต เพ็ญเพชรศักดิ

์

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๙๘
นายเฉลิมชัย พยานรัก

๒๔/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ รัตนาธรรมพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงอัจฉรา วนาธารางาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงสุนิดา ธาราสกุลทอง

๑๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายธีรภัทธ บุญเรือง

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายพันธ์ทิพย์ ฤทัยนที

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายศักดิชัย

์

ศรีพจน์มณีรัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงติซวย ทวีบุญชา

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายสุชาติ สุปกรณ์นิธิ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายวรวัฒน์ สุจรัสสมบูรณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายนันทวัฒน์ สุจรัสพัฒนาพร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงจิรนุช ศักดิชัยปญญา

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายโกสินทร์ ศักดิชัยปญญา

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายเกรียงไกร สุเนติโกวิท

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายชยากร สุจรัสพัฒนาพร

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายศุภเสกย์ สุนันทสิริพงศ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงปภัสสรา สุทวีวุฒิพงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงพิมพา

สง่าพงศ์รัตนมาศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงวรัมพร วนาลัยยืนยง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงศิริพรรณ กาญจนาสุกใส

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๑๘
นายภูเบศวร์ รัตนมงคล

๒๐/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๑๙
นายสมพงษ์ จินดาวงศ์

๒๒/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายสมชาย ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายพันธวัช คงมีบารมี

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายนครินทร์ ภารกิจรุ่งเรือง ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายทินกฤต สิงทอน

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายธีรภัทร เผือกพาคำ

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงธัญชนก ไม่มีชือสกุล

่

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงวรรณพร เชษฐาวรกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงพิชญาภา ปญญาแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงชะพอ ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายวันสงกรานต์ เอืองฟาไพรวัลย์

้

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๔ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายเสกสรร ไม่มีนามสกุล

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายศักดิธัช อาจหยุด

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงวนิดา ไม่มีชือสกุล

่

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงจนิสตา ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายวรชิต จุณณทรัพย์กุล

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายจิรพนธ์ ยอดยิงยง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายทรงวุฒิ น้อยแกะ

๑๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายทัตพล แปงมูล

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายปฏิภาณ ใฝฝากสมบัติ

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายสุพัตกิจ ไม่มีนามสกุล

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายสรวิชญ์ พิกุลแก้ว

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายเบบีโช เชษฐาวรกุล

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงกัลยา เณรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงกุลธิดา อมรใฝดารา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงกฤติยา เครือวงศ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงอรทัย เครือวงศ์

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงณัฐธิดา คมสว่าง ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ คงความดี

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงดารุวรรณี วิมานเกษม ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงนพคุณ ยอดอาจอาสา ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงนริศรา ใฝสุขสรรค์ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงมาริษา แสงสว่าง

๒๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงรัชนี พุ่มพิพัฒน์พนา ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงวรรณิกา ดังความดี

่

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงศุจีภรณ์ วงค์น้อย

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงธัญชนก ไม่มีชือสกุล

่

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงบำเพ็ญ พนาบรรพต ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงภัทรธิดา ปนเกษม

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงวรัทยา ไม่มีชือสกุล

่

๓๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๕๙
นายสมพงษ์ ไม่มีนามสกุล

๑๘/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายศรราม ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายชัยวุฒิ วัฒนจิรารัตน์ ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายวีรพัฒน์ ศรีพจน์มณีรัตน์ ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายธาดา ไม่มีชือสกุล

่

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงพุทธิพร ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๕ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงดา วิรัชวิเชียรวงศ์

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงนารี ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๖๘
นายทักษิณ วิษณุกรรม

๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๖๙
นายศิริพงษ์ ไม่มีนามสกุล ๗/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายพล ไม่มีชือสกุล

่

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๗๑
นางสาวเอมี

่

ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๗๒
นางสาวนารีรัตน์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงน้องหญิง ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงตอย ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงปานรัตน์ ไม่มีชือสกุล

่

๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๗๖
นางสาวสุพรรษา ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๗๗
นายณัฐพงษ์ เกษมจิต

๑๖/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายเตวิทย์ พิทักษ์ขุนเขา

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายศิวกร สิทธิโชติ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายชรนันท์ นภาเนตรทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายปติ -

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงชวิศา บุญเกิดงาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงฐิติพร คงศรีทาน

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงณัฐิดา เสียงทองดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงทัศศิณี วังปาน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงปริศนา พฤกษาสวาท

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงพัชรพร ตะวันยอแสง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงศิรนา พร้อมชัยศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงโสณิญา สักสดใส

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงวิลาวรรณ เสียงทองดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ยงเมธากิตติคุณ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายประวิทย์ ฟารักดาว

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายทินภัทร บัวสดใส

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายอานนท์ บุญเรือง

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายกลือพะ

วงศ์คล้ายพระจันทร์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายอนุชิต พิมานฉิมพลี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายรัชชานนท์ กัญณัฐดา

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายอนุพนธ์ ตาแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงจิราพร โชคฉวีวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๖ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ ลาภบุญคุ้ม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงวรพา ตะวันยอแสง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงประภัสรา ชมภู

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงนิตยา มณีเลิศ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงธัญสุดา กีรติสุขชัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงศิริวัลย์ อธิษฐานบุญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงลลิดา เลิศวสุนธราไพร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึง)

้

คอนผึง

้

 

มส ๓๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายจักราวุธ เอกจันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายพิสิฐชัย กวินธนตระกูล

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายอนุรักษ์ ธรรมโจก

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วสุวรรณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายนวพล มะโน

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายวรกานต์ ต้าวพรหม

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงนาราภัทร ชีวภัทรภิญโญ ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงอรกัญญา ชีววุฒิโอภาส

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงสิริวิมล เลิศวัฒนโกศล ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทันจิตสกุล

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายธวัชชัย ส่องพรรณงาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงนิชดา ทวีความเจริญ

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

สุขใจแดนวนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงเทพดาพร เจริญดวงกมล

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงณัฐพร ชีวเฉลิมโรจน์

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายสุรชัย สิริวนาชัย

๒๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงคธิชา สิทธิวรธรรม

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ พิมานวิเวก ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงกนกพร สิริวนาชัย ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงอัมพร เหล่าวนาสณฑ์

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๒๗
นางสาวเจนจิรา โพธิยะ

๑๑/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๒๘
นางสาวสุพรรษา เงาใส

๐๔/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๒๙
นางเบญจวรรณ ทองชัย

๑๑/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๓๐
นางณัษญา จำปศรีโสภา

๒๗/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๓๑
นายศิริพงษ์ สำราญไพสนธ์

๒๕/๐๘/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายเฉลิมชัย รุ่งฤดีไพรวัลย์

๒๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงสุนารีรัตน์ ชัยชนะโรจน์

๓๐/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายทัตพงษ์ ศักดิเฉลียว

์

๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๗ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงชนิตา เรืองรองสกุล ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงชลนิภา เกียรติจำรัสกุล

๒๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงชลธิชา เกียรติจำรัสกุล

๒๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายสุรชัย โอฬารธนกิจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายอานุภาพ พรหมมาแบน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายสิทธิเดช ชาแฮ

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายเทิดไท เจริญศรี ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายศราวุฒิ อภิมหาสังฆสกุล ๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงกาญจนา ภูไพรเจริญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงบัวชมพู น้อยสุวรรณ ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงภัณฑิรา จาตุนันท์

๑๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงศิริพรรณ สมบูรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงปยวรรณ เอียมแสงธรรม

่

๒๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สฎาทู

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงชนาทิพย์ ขวัญศรัทธา ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายทรงสิทธิ

์

บุญเนตร
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายเทิดพงษ์ เจริญศรี

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๕๒
นายราชันย์ บัวศรี

๑๒/๓/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านหัวลา แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๕๓
นางสาววนิดา สมสวัสดิ

์

๗/๒/๒๕๑๘ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๕๔
นายจรันรุตน์ เพียรกิจ

๒๓/๙/๒๕๒๖
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๕๕
นางสาวพิชญานันท์ พุมเรียงปา

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๕๖
นางสาววิภาวี หาญลือ ๔/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๕๗
นางสาวอารีรัตน์ รัตนา

๑๘/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๕๘
นายสุรพงศ์ ไพรคติภพ

๒๖/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๕๙
นายยงยุทธ ภูมิสันทัด

๑๙/๓/๒๕๔๑
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๖๐
นางสาวขนิษฐา คณะเดชสกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๖๑
นางสาวพรศรี ธาดาพุทธกุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๖๒
นางสาวจิราพร กุศลอานิสงส์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๖๓
นางสาวดารุณี ใจแน่แท้

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๖๔
นางสาวกัญญารัตน์ สุภาสวรรค์

๓๑/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๖๕
นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์เชิดศักดิ

์

๑๒/๒/๒๕๔๒
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๖๖
นางสาววิภาวี แข่เฮ่อ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงเมรีย์ จงสำเร็จกิจ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายภาคภูมิ ไพรสงเคราะห์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายอภิวิชญ์ มุ่งดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๘ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงณชนก จีนา

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงนันทิชา วิมลรัตน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงพรฟา ศรีพานิช

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงสาวิตรี สุขอัมพร

๒๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงอริสา วิริยะ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงอัศจรรย์ ธาราทิพย์ไพร

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายวชิรญาณ์ เลิศนวรัตน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายวิศรุต โสภาสิงขร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายดิเรก ธรรมขันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายชิษณุชา ทวีชัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายวีรพัฒน์ กันทรศานติ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์วงค์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงปวีณา วันคืนสุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงปานระพี ต่อดำรงอายุ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงพรรษชล ณานอร่าม

๒๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงวรัชญา อำพันฉาย

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงสุชานาถ

จรุณโรจน์ไพศาล
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายเอกพงษ์ จงสมบูรณ์โชค

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายกฤตนู โตมรเสรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายกิตติภพ ฉลองกิจไพบูลย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายต้นตุง จิระมิตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายวรญาณ คฤหัส

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงณัฐนิชา ถินวนา

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงธัญสินี เฉิดโฉมฉาย

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงบัณฑิตา ใจต๊ะ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เนตรสมัน

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงศิราพร ถาวรเสถียรพงศ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงศิรินาฎ กิจเมือง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงสิริยากร วรรณถาวร

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงปยนิล เฉิดโฉมฉาย

๒๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายพิทวัส ตรงสถาน

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายภาณุพงศ์ สุมะตรา

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายเอกพงค์ โสมิยะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงกชนันท์ ใจต๊ะ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายไกรภพ วรรณวิไลวรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๙ / ๕๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กรรณิกา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาตจรัญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงธัญชนก นันทโกศลกิจ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงนภัสสร ครองสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ซูสินทรัพย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายก้องเกียรติ ปล้าสูสกุล

๑๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายวิทวัส เจริญศุภมิต

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงศิริพร สุขในไพร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายสิทธิพล คงเจริญศรี ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายอิทธิกร เกริกก้องฟา ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายธีรภัทร ธาราลิขิต

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายสมปราชญ์ เมืองเทิง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายปุญทรรศน์ ชัยปราณี

๒๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายวัชรพงค์ ประดิษฐ์สุริยา

๓๐/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

รวยเงิน
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายสิทธิกร นิลุบลไพบูลย์ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ไกวัลย์สิริทรัพย์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงพิชญา นายนำ

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงธัญณิชา สินศิริ ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงยุพารัตน์ สุริยเปล่งแสง

๒๑/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงณัฐชยา เงินแก๊ง

๑๕/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นันทกุลพลพินิจ ๓/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงจีรวรรณ วงศ์ศิลป

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงสุธาสินี นิรันดร์พงศธร

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงบุรพร ดิลกสกุลการ

๑๒/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงสุทธิดา พรเกิดผล

๒๑/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายกฤตภัค สุรินทร์

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายสุรัชกรณ์ ผ่องณัฐวุฒิ

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายณัฏฐวี มารศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายธีรเมธ ใจซือ

่

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายทศพร บงกชกุลวิจิตร

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายดากิ ไม่มีชือสกุล

่

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงสิริปรียา กิจรุ่งสมปอง

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายสุรชัย ไม่มีชือสกุล

่

๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายธนกร คำปา

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๐ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๐๔๐
นางดวงเดือน รักเมืองไพร

๒๖/๙/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๔๑
นายอภิชิต แดนพงพี

๑๔/๐๑/๒๕๓๘ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๔๒
นางรัชฎาภรณ์ ธรรมขันธ์

๓/๐๕/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายอนุพงษ์ ยานะกุล

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายวิวิธชัย เนตรนภากาศ

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายณัฐพงศ์ พรธีรชัย

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายชลชาติ ดวงพร

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ จักรราศี

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายหทัยทัต ชมไพรวัลย์

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายเจนรบ โชตินิธิชโลทร

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายจงพิชิต จตุมงคลสกุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายชัยนภพล ปญาญโกศลบุญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายนพคุณ ประสงค์เลิศมณี

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีสุวรรณเขต

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงทิพปภา อมรนิติธรรม

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงสุภารัตน์ เกีตรติชนพงค์

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงเกศราภรณ์ เจริญกุล

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงกษมา ปญาญฤทธิรงค์

๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงเอืองฟา

้

หนุ่มชาลี
๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงทัศนีย์

พนาใสจันทร์แจ่ม ๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงเพียวงใจ กุศลพยุงกิจ

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงวาทินี จรุงธนไพศาล

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงศิริพร ฌานสมาธิกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงพิศสุฎา พายุแรงกล้า

๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงธันยพร โชคนที

๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงศุภกานต์ กลางไพร

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงรุ่งนภา วารีพงค์พันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายชูชัย ชวาลกิจอนันต์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายยุทธพงษ์ ขจรบุญบำรุง

๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายเอกชัย โอภาสวรเดช

๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายจักรภพ

ขจรเกียรติโสภณ
๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายจุลจักร สาบรรณกิจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายธนาธิป พรวรสกุล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายศุภชัย หวังไพรเจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายสุทธิภัทร ปญาญาฤทธิรงค์

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๑ / ๕๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายอำพล กิตติมงคลการ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงจิตรานุช กันทรจำรัส

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงจีราวรรณ อารีรักษ์กุล

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงบุญสิตา นิรันดร์กาลกิจ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ สิริเมธีตระกูล

๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงสุจีรดา กันทรฉายา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงสุภาพร หลักบุญเขต

๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายทัตพงศ์ เด่นทองแท่ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายสาทิตย์ รัศมีไพร

๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายธีราทร แซ่ท้าว

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงจิราพร แซ่เฮ้อ

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายธีรสุต แซ่เจ๊า

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายกิตติเชษฐ์ แซ่เจ๊า

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญเจ้าสกุล

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงสุภาพร แซ่เฒ่า

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ แซ่เจ๊า

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายศุภกร นิราชวงศ์

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงธิมา แซ่ม้า

๒๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงวลี แซ่โซ้ง

๐๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงดวงอร จตุรงค์คีรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงธนพร แซ่ม้า

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายกมล แซ่เห่อ

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายมานะ แซ่เห่อ

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงชนิปรียา แซ่เจ๊า

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงบังอร แซ่เห่อ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงศิริทิพย์ แซ่ย่าง

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงศิวิมล แซ่เจ๊า

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แซ่ว้าง

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายจิรพัฒน์ เสริมสุขมงคล

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายเจนจิรา แซ่ม้า

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธเกษตร ขุ่ม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายสุชา สุขถาวรกิจกุล

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนต.ช.ด.บำรุงที 60

่

ต่อแพ  

มส ๓๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายกวิน ทรัพย์ทิชากร

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนต.ช.ด.บำรุงที 60

่

ต่อแพ  

มส ๓๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายวรินทร บุญชูโชคชัยกุล

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนต.ช.ด.บำรุงที 60

่

ต่อแพ  

มส ๓๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายภีระ ทวีกิจเพิมพูล

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต.ช.ด.บำรุงที 60

่

ต่อแพ  

มส ๓๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สุรินทร์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนต.ช.ด.บำรุงที 60

่

ต่อแพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๒ / ๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงชลธิชา ฟูมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต.ช.ด.บำรุงที 60

่

ต่อแพ  

มส ๓๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงอภิษษา สุรินทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนต.ช.ด.บำรุงที 60

่

ต่อแพ  

มส ๓๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปูปุ
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนต.ช.ด.บำรุงที 60

่

ต่อแพ  

มส ๓๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงมณฑิตา ปองปนทอง

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนต.ช.ด.บำรุงที 60

่

ต่อแพ  

มส ๓๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายรัฐภูมิ ลดาวัลย์โยธิน

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนต.ช.ด.บำรุงที 60

่

ต่อแพ  

มส ๓๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายวีรชัย กิตเกียรติคุณ

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนต.ช.ด.บำรุงที 60

่

ต่อแพ  

มส ๓๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายอติรุจ จำเริญนโคทร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนต.ช.ด.บำรุงที 60

่

ต่อแพ  

มส ๓๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ มูลรัง

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนต.ช.ด.บำรุงที 60

่

ต่อแพ  

มส ๓๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงวีรภัทรา โสตสดับปกรณ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนต.ช.ด.บำรุงที 60

่

ต่อแพ  

มส ๓๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายอภิเชษฐ์ กำจายขจร

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนต.ช.ด.บำรุงที 60

่

ต่อแพ  

มส ๓๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงวิไลวรรณ มธุรสเบญจา

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายอชิรวัฒน์ อรุณวรรักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กุลฑา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายนวพล

เจริญประพันธ์ครี ๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายเทพทัด ภักตร์ศิริศิลป

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงชฏาพร โกฏิคำ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงสุรนุช ปญจคีรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงสาวิตรี บูชาดวงประทีป

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ทวีผลคูณลาภ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงจันทกานต์ ธรรมรัตน์สุธี

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ฉิมพลี

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สุริน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ปชัยนะ

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่สุริน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายดุลยุตม์ ผ่องใส

๒๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่สุริน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กชายธัญญ์ วงศ์แจ่ม

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่สุริน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายพรภิโชค มูลแก้ว

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่สุริน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายวรัญู บันไดสู่ดาว

๒๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่สุริน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายเวไนย ประดิษฐ์

๒๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่สุริน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สัญชาติไทย
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สุริน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงนิจวรีย์ น้อยประชา

๐๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่สุริน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงสุภัชชา วิเศษศิลป

๑๘/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่สุริน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงอาริษา นิธิสมบัติจินดา

๒๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่สุริน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายอัคคพล หมืนศรี

่

๐๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่สุริน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายสุวรรณ ธนานนท์ทวีกุล

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่สุริน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายเตชินท์ วรรณทอง

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สุริน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงกัลยารัตน์ อินต๊ะขัติย์

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่สุริน โพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๓ / ๕๒

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงนิชาภัทร จินดา

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่สุริน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายอเนชา วัดจันปวงชน

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ออ โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายณัฐพล บุญระชัยสวรรค์ ๒๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายตาณวี เสียงเกษม

๒๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงบุญชินา ผลบุญนำโชค

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงโยษิตา รัฐเขตบรรพต

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงนพวรรณ รักเกษตร

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กมลแย้มเสรี

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงมะลิลา ศรีสุขฤทัย

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงอารียา อมรใฝธนากุล

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา ทุมมา

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงสาธิดา ผดุงถินเกิด

่

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายนนธนันท์ บุญระชัยสวรรค์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายศรีนวล วนาคีรีพันธ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายสนธิ กอบทับทิมงาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายวุฒิชัย ทองธนบดี

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายจิรเมธ ฌานโตเจริญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงภัทรพรรณ เงาพฤกษา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงญาณิศา ใฝขุมทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๖๔ เด็กหญิงแพรวทองทา
ทวีชัยรัตน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงศิรประภา ฌานโตเจริญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายณัธวุฒิ ก่อนันทนานนท์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงจินตนา ไม่มีชือสกุล

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร แยบเกษตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๖๙
นายปณณวัชญ์ พชรอมรรัตน์

๐๔/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๗๐
นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณพันธุ์

๐๙/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๗๑
นายณรงค์ฤทธิ

์

วงค์บุตร
๑๙/๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๗๒
นางอังคณา มุงเมือง

๐๕/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๗๓
นางกันยกร กระบวนสง่า

๑๕/๒/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๗๔
นายธนพงษ์ ดวงเนตรงาม

๐๕/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๗๕
นางวันเพ็ญ เปงเขียว

๐๑/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายณัฐศาสตร์ เวชกิจ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายยุทธพงษ์ พฤกษาสุง

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายสิทธิพัทธ์ วนาคีรีพันธ์

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงพัชรมัย หาดสีเงิน

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๔ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายณธพล รักสัตย์

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายปยะพงษ์ ศักดิทรงงาม

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายล้านตอง บุญระชัยสวรรค์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายกรวิชญ์ แซ่ซง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายธนากร ปานแก้ว

๒๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายณัฐภัทร แซ่เจ๊า

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายชนวีร์ ปณณ์อริยะ

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายปฎิพล เชาว์เลขา

๑๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายประพันธ์ ชอบสราญ

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงการต์พิชชา สิงขรพิรุฬห์

๑๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงศุกร์นารี ก้องไพรพนา

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงชญาดา เจริญโชคธนัง

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงธนัญชนก เยาวโสภา

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงซือซือ

่ ่

ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ศรีสุวรรณ ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงพัชรพรรณ โนรี

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงวรินทรา นวลคำ

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงพิยดา ลุงแดง ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายศรัณย์กรณ์ นิลละออง

๒๘/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายคงธรรม ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายณัฐชัย กรวัฒนานุกุล

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายธีรดนัย อาภรณ์บำรุง ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายอนุชาติ เหลาจันทร์

๑๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายคณาธิป ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายจักรรินทร์ กาวิยัง

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายพันพิภัทร หงษ์เจ็ด

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายกฤษณ์ เจียมศักดิ

์

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายวิชญ์ภาส สรานนท์นาคกุล

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงอัญจิรา ทวีทองเพิมพูน

่

๑๓/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงศุภิสรา โรจนชิวตระกูล

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงกันต์สุดา รุ่งอรุณนิติรักษ์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงฐิตา กูน๊ะ

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงลินรี

่

สถิตอนันต์
๑๗/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงกันยารัตน์ เกียรติยศ

๒๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงภทรพรรณ ผิวผัน

๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๕ / ๕๒

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงพัชรพรรณ ตุนุ

๒๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงพีรนันท์ ประชาเรือนรัศมี

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงชญานันท์ สาทรานนท์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายสุชาติ ดำรงตังสกุล

้

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ทิวาพรรณงาม
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายศักรินทร์ นะสุ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขสวัสดิ

์

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายวีรภัทร ไกรเลิศ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงอมราพร นันทะพงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงบุญฤทัย พัฒนาวรพงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงวิดา ถินเมืองแม่

่

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงศันศนีย์ เนืองนิธิสุข

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๒๗ เด็กหญิงจรรญารินทร์
อินทนุ

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายธีรภัทร เครือวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายดนุสรณ์ กอบจิตสะอาด

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายนิธิกร กรวัชรปาณี

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายจีรพงศ์ เถมินพนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายสันติ เฉลิมพรวาที

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายสุรพงษ์ เยาวมาลา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กิงแก้วเพชร

่

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก

อดุลย์ประสานพร ๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงจิรัชญา พรรณสิริประภา

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงสุมาลี จินดาจรัส

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายดนัย ยืนยงพัฒนาเลิศ ๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายศรัณย์ มุ่งมิตรภาพ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายธีรภัทร อ่อนสด

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายอธิวัฒน์ ไพรศุภกิจ

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายเจษฎาวุฒิ วนาวิไลกุล

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายธิตินันท์ พัฒนาวรากร

๑๘/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายสิทธิชัย ศรีพรรุ่งเรืองดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายสุรชัย ศรีสุขฤทัย

๒๒/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายอาจิณ ณรงค์ปรีดา

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายอาทิตย์ ญาณมงคลกิจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายจิรโชติ พรธนโชคทรัพย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายนิเทศ ศักดิประทีปกุล

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๖ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงจิตรตา ภู่ปติการ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงวิชญดา ยาลังกา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงสุทธิพร กาวิชัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงเจนจิรา ศักดิวุฒิโชค

์

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ พรสินวรกานต์

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงพิยดา ทวีวัฒนาเดช

๒๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงยาหยี ทวีวัฒนาเดช

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงสาวิกา ผดุงธีรนนท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงสุชาดา สุภาสวรรค์

๑๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงสุดา เกษมพูนสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงสุริตา ศักดิอมรรักษ์

์

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน  

มส ๓๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายกรกฏ ลีภาคภูมิพานิชย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงชนากานต์ บุญผล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงนวนันท์ ยุวกติกานนท์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงนันทน์พิน บุญคล้อยตาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงบัวบาน ชมมีลาภ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงปาริชาติ ชมเกิดทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงปนมนัส นุดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงเพชรลดา นนทรักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงยานี มานะเฉิดฉาย

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงโยษิตา เกษม

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงสุนิสา กิตตินุเคราะห์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เลอะมู

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงอนัญญา โก่งสายเงิน

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงอรนันท์ บุญชูรักษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงอัญชิตา มันทะนา

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายจอมจำบัง ก้อนยอดพฤกษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กชายจุลจักร อภิธรรมา

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายชัชชัย ปญญานาย

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายชาคริต ประทุมพันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายชาคริสต์ มุ่งมิตรภาพ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายชาติชาย มณีบุษบา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายธนัช ฤดีไพรวัลย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายธีระเดช บุญชีนำ

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายปฏิภาณ จันทร์สาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๗ / ๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายพรประธาน ทาวี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายพีรภัทร ชัยสิทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายยุทธพันธ์ พนาสูง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายวัชรากร

กระบวนพาณิชย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายศิรวิทย์ นภาทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายสุทธิชัย แซ่จัง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ก้อนแก้วคำใส

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงกานต์สินี ก่อนเศรษฐี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงกิรณา เรืองกิจคณิต

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา ถนัดเจรจา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงชมพูนุช สหทยาภัทรกุล

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงธนพร ใจมูล

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศักดิวัฒนาเลิศ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงพัตรพิมล หาดสีเงิน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงภัทรียา ห้วยสาม

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงสิราวรรณ แซ่จัง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไกรเกริกเกียรติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงอรวรรณ กอบความดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงอรุณทิพย์

เกษมโสภณพาณิชย์ ๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงอุดมพร แสงเฮ่อ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายก้องภพ ยงทองจรัสสกุล

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายเจษฏา รักสุภาพ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายณัฐกิจ เลิศขจร

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๐๙
นายธงชัย (ไม่มีชือสกุล)

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายพงษ์ไชยสิทธ์ ขวัญจิตต์ขวัญใจ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายสุรกานต์ เสน่ห์เลิศ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงกนกรัตน์ ตาจา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงกานต์สินี กนกเสถียร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงชนากานต์ มุฑิตาวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงชนิดาภา กอสน

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงญาณิน อมรศักดิสวัสดิ

์ ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร สินวรพร

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงดวงใจ ขำนุรักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงปวีณา กมลสังสอน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๘ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงพรรษา สุมงคลบุญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงเมธาพร กรรณิกา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงลัลนา แซ่เห่อ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงวิจิตรรัตน์ แซ่จัง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงวิวยาดา ยอดดอย

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงศิริรัฐ คำษา

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงสมร ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายนภัทร โสภณกุลทรัพย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายพงศ์เทพ คุ้มครอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายพรสวรรค์ ประสงค์รวมใจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายวีรภัฏ เงินใส

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายสิทธิชัย ใจกอบกู้

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงเกสรา ขอบเขตเงินตรา

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงณีรนุช เมฆสีสวย

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงนฤพร ฤดีพรพรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงพัทธนันต์ ทรงสุขใจ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงภาวินี แสงเฮ่อ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงศาลศณี กรองมาดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงสุวรรณี ไกรเจษฏา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงณัฐวรา วจีพจนา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายวัฒนชัย กันทรเถกิง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ปาง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงณัฐิตา กมลโชติกุล ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ปาง แม่ปาง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงกัญชรส บงกชมาศอำพน ๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปาง แม่ปาง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงดิฐภา ต้นแบบ

๑๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ปาง แม่ปาง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงวิสา ปองนิมิตพร

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ปาง แม่ปาง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงจินตภา ชวชีวานนท์

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ปาง แม่ปาง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงพีรดา ปกรณ์ประภาพ

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ปาง แม่ปาง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายณัฐภูมิ วรรณสุข

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปาง แม่ปาง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงณัฐธิดา กองรัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ปาง แม่ปาง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงจิรสุตา

ศรีพัฒนาพรรักษ์ ๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ปาง แม่ปาง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงกันตยา

ศรีพัฒนาพรรักษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปาง แม่ปาง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายสุทธิชัย ถาวรทรัพย์สุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ปาง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๕๒
นางสาวธิดา สารพัดประดิษฐ์

๑๕/๐๗/๒๕๓๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๕๓
นางสาวสุปราณี นโคทรอดิเรก

๓๐/๑๒/๒๕๓๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๕๔
นางสาวเสาวลักษณ์ อุดมมหาไพร

๒๕/๐๒/๒๕๓๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๙ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

มามือ

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๕๖
นายณัฐเดช การมงคลกวิน

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายพิธาน อัตตะแจ่มใส

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงกรกช ตันติพุทธินันท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ ธารากวินสุข

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงนิชญา ศิลปพรไพร

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงบุษยามาศ ปุญสมาวนารักษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายคมกริช พรสิริโภคากุล

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๖๓
นายชยพล ธนทวีพร

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายเทพพิทักษ์ ฤทธิเกษมพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายสมศักดิ

์

ก่อกู้เกียรติคุณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายสัมฤทธิ

์

ยาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายเสน่ห์ วิทยานราธร

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๖๘
นางสาวดารุณี เกรียงไกรทวีสุข

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงอรสุดา วัฒนเลิศกิจ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายพลาธิป สันติตระกูล

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สิงหนาถ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายบิน เจริญจิตนิรันดร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายชอบ เลาจาง

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายญาณาธิป จำรัสกันทร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายณรงศักดิ

์

ขันติธนโสภณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายดาวิน พนาศานติ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายพุทธินันท์ สันติคีรีไพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายมงคล พิทยาพูนผล

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายสมชาย เปรมประทีปกร

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายอนันดา เจริญจิตนิรันดร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายอุทัย วิปสสนาสกุล

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ มรกตกันทร

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงพรธิรา ตุ้ยตามพันธ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงมีนา สันติอรุณโชค

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงกมลชนก ศิริธัญสิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงกัญยารัตน์ โกศลบำรุงกิจ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงจินดาพร ขจรธรรมพาที

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงชญานินี มณีกังวาน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงปณิดา โรจนรัศมี

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๔๐ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงพรชนก พิศาลสิงขร

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงวันสาย ครรชิตอานนท์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงอรนุช พิรุฬห์พนม

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงนิลาวรรณ์ พนาดรหรรษา

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายก้องเกียรติ ถาวรก่อสกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายกิติศักดิ

์

คำรณกานน
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

อิทธิพลจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายดนุพงศ์ ธีรสาโรจน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายภราดร เกียรติธนาสิน

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายวรวุฒิ คำรณธารา

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายวสันต์ ทันจิตสกุล

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายวสิษ์ฐพล ขจรบุญอำรุง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายสรายุทธ สิริเรืองศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายอดิเทพ พนาอุกฤษ์สุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายอานนท์ พรงดงาม

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายอินทัช สกุลเฉลิมพร

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงศุทธนุช นิธิศิริพันธ์วงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงณัฐวิภา เลิศสายัณห์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ จำรัสสิงขร

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงดวงกมล จริยวัฒน์อำไพ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงดาราวรรณ ฤทธิเกษมพร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงธิดาพร ยืนยงชลาลัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงรจนา ปทุมตราสกุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงวริษา มนัสภูมิชัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงสุชาดา เกษมสุขบำรุง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงอัครยา พิรุฬห์กันทร

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายอรรณพ สุขสมัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายสพล นพคุณเจริญวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายไกรวิชญ์ ชูน๊ะ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายคาเชนทร์ ฤทธิเกษมพร

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายชัยรัฐพงษ์ นิเวศน์พนม

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ภูทา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายธีร์ธวัช พนาดรอนุพงษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายปยุต สิทธิพลเลิศ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายพงษ์สวรรค์ ถนอมสินธุมาศ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๔๑ / ๕๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายพรศักดิ

์

ตระกูลต้นรัก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เอกมณีไพรพงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายถวิล เลิศสกุลทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงทิพปภา สิริวีระนันท์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงชฎาพร เลิศสกุลทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงกชกร เกียรติไกรสิทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงกุลธิดา อรุณสิงขรโชติ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงธัญรดา กนกวงอมร

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงธิดา เจิดจรัสกูล

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงมลฤดี ปญญาฤทธิรงค์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงวรรณิกา โชคจตุสรรพ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พิทักษ์เวชธรรม

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงอรุณรุ่ง กิตติคุณอำไพ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายกันตพล หยกรุ่งธนานนท์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงจันทนา เลิศสกุลทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงปยาพัชร เดชเอือพร

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงรัชนีภรณ์ จันพิลา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงสุพัตรา สุจา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงเยาวภา เจริญจิตนิรันดร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงธัญพร เจริญใจ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงธิวรรณาพร ชวลิตกิจสาคร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายชนะชัย ชำนาญหมอ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายอัฏฐวุฒิ อ่อนมล

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายศักดา พลขันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายวีรภัทร เรือนมูล

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายธีรภัทร ศักดิภิรมย์

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงศุภณัฐ มุกดา

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงสุณัฐชา ไชยธรรมมา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงพอเพียง จองปุก

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงธนัญญา ประยูรวงษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงสุพิชชา คำยันต์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงขวัญพญา สุรินทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงอาภัสรา ซอน๊ะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงศศิวิมล ปนใจ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงวรัชญา อรัญภูมิ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๔๒ / ๕๒

้
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มส ๓๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงจิตรารัตน์ เต๋จ๊ะ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงชนกกร โอดคำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงนำฝน ทุนอ่อง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงปรดา ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงกชกร กล้าหาญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงสุปราณี แซ่หลี

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงอภิญญา ประดับใจ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงกริษฐา สำนวน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงนันทัชพร แกนาง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงชลนาถ

จึงประสบการค้า
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงสุทธิชา ลำลอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงพริมา โกวินร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ ใจหมัน

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงฐิติยา วิทยวิจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชโย

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงกุลธิดา จองส่า

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงสิรินาถ วันเพ็ญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงจุฑามาศ เลิศมงคล

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายคมชิต เฮงประดิษฐ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงอาทิมา สีลาเหลียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงหมวยหอม ทุนเอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงปภานัน ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงนวพรรษ หม่อเจริญทรัพย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงพิมพ์พกานต์

คำหลวง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำเปา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงกนกอร เสาร์ปน

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงอรอนงค์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงนันทฉัตร วงษ์คำจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงรินลดา แซ่โกะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงธัญชนก พรหมจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายพันธุ์ทิตย์ จำรัสธรรมศีล

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กชายเจษฎากร จำปสุข

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กชายอนาวิล แสนจ้าง

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายวัศพล เลาซาง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายอธิชนม์ กิจโชคประเสริฐ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๔๓ / ๕๒

้
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มส ๓๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายภานุพงศ์ จองลน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายศรัญู เขียวแปง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายวีรพัชร์ ขาวรัมย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายสุรชัย แซ่หล่อ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายพัฒนากร กำแพงแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายวรัตถ์ แซ่จาง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายพรรวินท์ วังในธรรมเจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายชินกฤต พงษ์นุฟอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงสายฝน สุวรรณพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงอลิสา ไม่มีชือสกุล

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงญาดา ติบปาละ

๊

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงพัสกร คำมา

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงเปมิกา โกต่า

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงณัฐพร ศรีพายัพ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงโศรยา ไม่มีนามสกุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงปรียาภัทร ซาวแซ่ขัด

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงภัณฑิรา คำภีระ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงรมิตา แก้วศิริ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงเอืออาทร

้

พิพรชัยเดช
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงวรัมพร ปนแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงมาย แทนรินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงชนาภา ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงสุรีพร เมืองแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงพิชญธิดา เสริมผ่อง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงญาณิกา บุญเข็ม

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายภูวนัย เผือยา

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายภักควัฒน์ อ่องทา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายจิรพงษ์ พรมปอ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายทานุทัต ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๒๔
นายอาทิตย์ กุนนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายศราวุธ ชีวีมหรรณพ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงณิชา คำอ่อง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงมนตรา ลุงแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงขวัญมณี ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มูลแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๔๔ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงณัฐฑิชา แดงจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงบุษบา แซ่ลี

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงศิดินพร ไม่มีนามสกุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงอาภัชรา ซาทู

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงสุภัสรา ปลอดภัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงณัทภัค ขันนันต๊ะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายอดิชาติ ยอดพิบุญ

๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายนักรบ ไม่มีชือสกุล

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายรณวีย์ ไม่มีชือสกุล

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายปวธิศ สุคำ

๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายปฐมพงศ์ พร้อมธงชัย

๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายอุทิศ ไม่มีชือสกุล

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายเสฏฐวุฒิ เกียรติสำราญ

๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายเครือหลาว ไม่มีชือสกุล

่

๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายณัฐวัศ แก่ช้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายวิษณุ ศรีโพธิช้าง

์

๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงอภิญญา ยอดพิบุญ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงณัฐมล ไม่มีชือสกุล

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงน๊อต ไม่มีชือสกุล

่

๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงอุษา ไม่มีชือสกุล

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงแสงยา ไม่มีชือสกุล

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายธีรภาพ สุธรรม

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กชายวรภัทร ไม่มีชือสกุล

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายธรรมนูญ ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายธนพัตร ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายภาคิน ชีพชนแดน

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายชณวีย์ ไม่มีชือสกุล

่

๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายณครินทร์ คำแก้ว

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายกิตติภพ ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายราชรถ สายน้อย

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายจ๋อม ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายปฐพี ไม่มีชือสกุล

่

๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงจันทนา ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงธีระภัทร์ สุธรรม

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๔๕ / ๕๒

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงพิชาพร ไม่มีชือสกุล

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงจิดาภา วิวัฒนาไชย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงมนฤดี ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงอชิรา จองเลา

๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงพนิดา ไม่มีชือสกุล

่

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงชิดาภรณ์ ไม่มีชือสกุล

่

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายวน ไม่มีชือสกุล

่

๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๗๒
นายแบะ ไม่มีชือสกุล

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายภูมินทร์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๗๔
นายธรรมกร ยีปา

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงจันทิมา ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงจินดาภา ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงเสาวณีย์ ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงสกุณา ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงนวลจันทร์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายอิสรา ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงศิริสุรางค์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายฤทธิไกร ไม่มีชือสกุล

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายพรพิชิต โนนด้วง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๘๔
นายชาติชาย ไม่มีชือสกุล

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๘๕
นายไพศาล ไม่มีชือสกุล

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายธรรมนูญ หมืนเต๊ะ

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๘๗
นายสมชาย คำมา

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๘๘
นายคำ ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๘๙
นางสาวอภิศรา ปูวี

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงญาศิณี ศานต์สามัคคี

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๙๑
นางสาวอรวรรณ ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๙๒
นางสาวแสงรวี ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางคาม ปางคาม  

มส ๓๔๖๐/๑๕๙๓
นายพัฒนา ลุงมน

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๕๙๔
นายอัครพล สุขใจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงอารารัตน์ ปนแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงณัฐณิชา องอาจศักดิศรี

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงวรดา ฮ้วงดีสุข

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงศุภจิตรา เลาหลือ

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงสุวนันท์ แซ่เฮ้อ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๔๖ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงแสงดาว ไม่มีสกุล

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงจริดา คีรีศรีเพชร

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายภูริพัฒน์ ปลอดภัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายสรัช พิเศษเสถียร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายเหลาคำ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงขิงตอง

่

ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงจ๋ามเงิน ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงชนิดา กมลเจริญรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงทิพยา ปอสาย

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงนรินทิพย์ มีธรรมะ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงปาลี อ่องละ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงพัณณิตา ปอสาย

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงแอริน ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๔๖๐/๑๖๑๓
นางสาวศิริขวัญ เพ็ญจิตต์

๑๖/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านแม่เงา ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๑๖๑๔
นางสาวจารุณี แสนดังใจ

่

๑๑/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านแม่เงา ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายขวัญชัย สุการี

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงจันทกานต์ เงินอนันต์บุญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายชานน สุดใจ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงนงรักษ์ ปรีดาสิทธินันท์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงปนัดดา ถวิลครองศักดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงปวีณา ดาราเรืองรอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงปาลิดา ชีวบุญสิทธิ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงพิมพา พลอยรักษาสกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงวรรณลัยพร พรหมส่องแสง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงวิชญาดา โภคสวัสดิกุล

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายธีรพงษ์ นันทนาเลิศ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายภูมิบดินทร์ ปนตา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายฤทธิเดช ทองประดิษฐ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงรติกานต์ คล้ายบ้านกอก

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายเจษฎา เปยผากู่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ จักษุบรรเจิด

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายกบิล คณิตดีแท้

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายทวีชัย พนาวินิจกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายอาชาชาญ ครุฑสิงขร

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายพัชรพงษ์ มะโนส้าว ๙/๗/๒๕๔๙ แม่คะตวน แม่คะตวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๔๗ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงชนาพร เหล่าวนาสณฑ์

๒๙/๑/๒๕๔๙
แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ บัวกล้า

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงอชิรญา ศรีวิชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายธัญเดช ไมตรีมิตรแท้ ๑/๖/๒๕๔๘ แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายศราวุธ อาทรพรไชย

๑๕/๗/๒๕๔๘
แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายอัคคพล ยอดบรรพต

๑๐/๙/๒๕๔๗
แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายเทิดชัย

เลิศพิเชียรไพบูลย์
๕/๑/๒๕๔๗ แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงจุฑาวรรณ ทับทิมสยาม ๓/๕/๒๕๔๗ แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงกรกมล โก่งพอ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงชนาภัทร เหล่าวนาสณฑ์

๒๖/๓/๒๕๔๗
แม่คะตวน แม่คะตวน  

มส ๓๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงเกสรา ดุจเฟองฟา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงวรินทร ชูพิริยะพฤกษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงณัฐนพิน สุดก้องไพร

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงสุชานาฎ เคียงอมร

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงชยุตตรา เหล่าไพรวัลย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงเรืองลัดดา เงินพาณิชกิจ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงสมวรี จันทร์แดง

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงณัชนันท์ จารุมาโนชญ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงศรีพร ลาภคุ้มบุญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงนฤกานต์ ร่มประยูรวงศ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ซา กุหลาบสีเมย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงจตุพร ความสงบ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงศิริพรรณ ดาวเด่นงาม

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงสุพิชญา เตจ๊ะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงสุวรรณา บุญปาน

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงมาติกา กุสุมาเกษม

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงศรีไพร คงศรีทาน

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ กุหลาบสีเมฆ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงวันวิสา แก้วศรีมาลากุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงวันวิสาข์ ประเสริฐสมาน

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงนฤมล ขันทิศ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๖๖
นางสาวธันย์ชนก ณวรรณติบ

๊

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายณัฐพงษ์ ทุ่งท้องไร่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงฐิติภรณ์ ธูปทองดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายศิวนาท มูลขำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๔๘ / ๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงสายสุนีย์ วิณิชกุลพันธ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงรัญชิดา รังสรรค์ศิลป

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายพิเชฐพล เพียงไพรชม

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงดอยพร ปรีดาสิทธินันท์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงสิทธิภรณ์ สิทธิเวช

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงชนิดา อุดมสมาธิวัฒน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงอภิญญา ศิริทรัพย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงชุลีพร รุ่งแสง

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงจีรนันท์ ฉิมพาลี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงชวิศา นิกุล

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงนวินดา สะนู

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๔๖๐/๑๖๘๑
นายจิรเมธ วงค์น้อย ๑/๑/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๘๒
นายเดชธิชัย วุ่นพันธ์ ๔/๑/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๘๓
นายบัญชา บุษมาโร

๒๓/๕/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๘๔
นายวรวัฒน์ จันทร์วงค์

๘/๑๑/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๘๕
นายชาญชัย อินเทียง

่

๒๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๘๖
นายธนพล เลาต๋า

๑๙/๖/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๘๗
นายธนาทรัพย์ ธงธรรมชัย

๑๕/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๘๘
นายอภิสิทธิ

์

ตันสิงห์
๒๔/๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๘๙
นายพิรภพ จันทร์แก้ว

๓๐/๙/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๙๐
นายพิษณุ ทึงโคตร

้

๒๙/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๙๑
นายจรัญ สุขเจริญ

๒๖/๖/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๙๒
นายนิรุตต์ จุมพนัส

๒๑/๕/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๙๓
นายคมปาน เมทา

๒๔/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๙๔
นายพงศกร แซ่ย่าง

๓๑/๓/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๙๕
นายธงชัย วันตัน

๑๐/๓/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๙๖
นายเชาวลิต ปญญา

๒๗/๑/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๙๗
นายพงศ์เทพ ชำนิบุตร

๒๔/๕/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๙๘
นายวัชระพงษ์ กาใจ

๒๗/๗/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๖๙๙
นายเข็มทอง ใหม่วงค์

๑๘/๒/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๗๐๐
นายสุริยัน เงินสัจจา

๒๗/๗/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๗๐๑
นายสุริยา อุตมูล

๑๗/๒/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๗๐๒
นายกรกช อินต๊ะมา ๑/๑/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๗๐๓
นายประสงค์ แสนสัจจะ ๔/๗/๒๕๐๓ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๗๐๔
นายนิวัฒน์ ดิทา

๑๓/๖/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๔๙ / ๕๒

้
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มส ๓๔๖๐/๑๗๐๕
นางสาวดุษฎี แก้วสมบัติ

๑๘/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๗๐๖
นางสาวทิธรรมพร ตะเคียนงาม

๓๑/๘/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๗๐๗
นางสาวกาญน์เกล้า ศิริยานนท์

๒๔/๓/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๗๐๘
นางสาววาสนา เชือแดง

้

๖/๑/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๗๐๙
นางสาวจรีย์ญา เต็งอ่อน

๑๙/๕/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๗๑๐
นางสาวพนารัตน์ มุ่งผล ๖/๒/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๔๖๐/๑๗๑๑
นายจตุพร เบญจมาศสีทอง ๑๘/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)

นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๑๒
นายพงษ์นรินทร์ -

๒๕/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๑๓
นายสิทธินนท์ สิรินันทจิตร์ ๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๑๔
นายวีรวัฒน์ แซ่หล่อ

๒๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๑๕
นายรัชภูมิ - ๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๑๖
นายพงศกร - ๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๑๗
นายสุวิทย์ ชืนรนสาร

่

๒๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๑๘
นางสาววชิรญาณ์ สว่างธรรมศรี

๑๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๑๙
นางสาวเพียงขวัญ - ๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๒๐
นางสาวสุรีวรรณ แซ่หยัง ๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๒๑
นางสาวกุลนิภา จตุรงค์ธีรกุล ๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๒๒
นางสาวกัลสุดา จตุรงค์สันติกุล

๒๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๒๓
นางสาวพัชรพร บวรธีระพงษ์ ๑/๑/๒๕๔๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๒๔
นางสาวธีราพร -

๑๐/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา ธนนภา

๑๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๒๖
นางสาวพัชรินทร์ ดอนแก้ว

๑๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๒๗
นางสาวสายทอง วจีวุธิคุณ

๑๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๒๘
นางสาวรุ่งอรุณ แก้ววิเชียรดี

๒๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงนาภาพร แซ่หลี ๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๓๐
นางสาวพรทิพา อุ่นประเสริฐ

๑๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๓๑
นายพุทธชาติ แซ่หม่า

๑๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๓๒
นายโชคชัย - ๖/๗/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายชัยพล แซ่จาง

๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายชนกานต์ กันทะสี

๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๓๕
นายเปาจู แซ่เกา

๑๒/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายธงชัย แซ่หย่าง

๑๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๓๗
นายปฏิพล -

๑๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายทักษ์ดนัย หงส์ใส

๑๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๓๙
นางสาวจรรยาพร มงคลธนานนท์

๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๐ / ๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๖๐/๑๗๔๐
นางสาวนัฐยา แก้วอาราม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงจันทมณี สิรินันทจิตร์

๒๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๔๒
นางสาวสิรินทรา ทิพากรธรรม

๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงเจนจิรา มนมาส

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๔๔
นางสาวดลยา เลาหลือ

่

๒๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงอรทัย แสงนวล ๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงยีกึง

่

แซ่เกา
๑๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)

นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงมยุรี มงคลธนานนท์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงนุชรดี ห้วยผางาม ๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงนำผึง

้

สรานนท์หิรัญกุล ๑๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ตังเงิน

้

๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงจันทร์ธิดา เกียรติภัคดีพงศ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายนวิน แซ่เฉิง

่

๒๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายณภัทร แซ่หยิว

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสงคำ
๑๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)

นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายนนท์ -

๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายกันตวัฒน์ ตังเงิน

้

๒๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๕๗
นายเจตริน เกิดศิลปกิจ

๑๖/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงพิมลนาฎ เกียรติชาวไพร

๑๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงสุกัญญา พาณุสกุลวงศ์

๒๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงกัญญา พงษ์พันเดช ๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คงชืน

่

๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)

นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงอัจฉรา มูลคำ

๓๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงสาวินีย์ มุ่งทางดี ๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงทิฆัมพร แซ่เถ่า

๑๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงกัณทิมา พรมปอ

๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงกันธิดา จิตรพินิจสกุล

๒๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงจิราภา แซ่หม่า

๒๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงนภา

พงค์พนาไพรวัลย์
๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กชายสิทธินันท์ สิรินันทจิตร์

๓๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๗๐
นายปญญา - ๔/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายภาคภูมิ ญาณชีวีนสุข

๒๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายกนิศ -

๒๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายณรงค์ -

๑๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายฐปกร แซ่ว่าง ๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๑ / ๕๒
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มส ๓๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายอดิชาติ ทิพากรธรรม

๑๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายตังปนิธาน

้

เจริญพานิชย์
๒๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)

นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายพงศ์เทพ -

๒๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายเต๋า - ๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ เอกอุดมศักดิ

์

๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)

นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงอรณี -

๒๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงเหมยหนุ่ม -

๑๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงแจน -

๑๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๘๓
นางสาวนาดา จะไกล

๑๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงดาริน - ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายชินวัตร ผิวผ่อง

๒๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

มส ๓๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงไท้จิว

้

แซ่ลี

่

๒๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
นำกัด  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเสนาบดี)

เจ้าคณะภาค ๗

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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