
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาค ๗

ส่งสอบ ๔๑๑ คน ขาดสอบ ๔๙ คน คงสอบ ๓๖๒ คน สอบได้ ๒๔๕ คน สอบตก ๑๑๗ คน (๖๗.๖๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๖๕๙/๐๐๐๑
นางอำภา บุญคำมา

๐๐/๐๐/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง

วัดพระธาตุดอยกองมู
 

มส ๓๖๕๙/๐๐๐๒
ว่าทีร้อยตรีศักดิชัย

่ ์

สุวรรณ์
๐๐/๐๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง
วัดพระธาตุดอยกองมู

 

มส ๓๖๕๙/๐๐๐๓
นายณัฐพล คีรีวิเศษสกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๐๔
นายสมพล -

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๐๕
นายสหรัฐ แซ่จาง

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๐๖
นางสาวญานิศา ปยศักดิภาคกุล

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๐๗
นางสาวศลิษา รักรวย

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๐๘
นางสาวหยาดพิรุณ -

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๐๙
นางสาวอายิง แซ่โจว

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๑๐
นายกฤษฎา แซ่หลิว

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๑๑
นายพิภพ อารยานิติกุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๑๒
นางสาวกชกร -

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงชไมพร บวรธีระพงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๑๔
นางสาวบังอร -

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๑๕
นางสาวบัวเงิน ดานุกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๑๖
นายธนวิชญ์ หว่างปอ

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๑๗
นายยศพร สุริจรรยา

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๑๘
นายณัฐพล ยีปา

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๑๙
นายสมชาย -

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๒๐
นางสาวพรทิพย์ คำดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๒๑
นางสาวแดงคำ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป วัดหมอกจำแป  

มส ๓๖๕๙/๐๐๒๒
นางสาวเจนนี

่

-

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านห้วยผา วัดห้วยผา  

มส ๓๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายจุมพล ลักษณ์จรัล

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

วัดกุงไม้สัก  

มส ๓๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายมินอ่อง

้

-
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

วัดกุงไม้สัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑ / ๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงอริยา จอมวงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

วัดกุงไม้สัก  

มส ๓๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงอ้อม -

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

วัดกุงไม้สัก  

มส ๓๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงเครือแสง -

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

วัดกุงไม้สัก  

มส ๓๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงปวันรัศน์ ทรายทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

วัดกุงไม้สัก  

มส ๓๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงคำจิง

่

-
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

วัดกุงไม้สัก  

มส ๓๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายศุภิสรา เลาหม่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

วัดกุงไม้สัก  

มส ๓๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายสาริศ -

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

วัดกุงไม้สัก  

มส ๓๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงชนัญธิดา จิตรชืนเย็น

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

วัดกุงไม้สัก  

มส ๓๖๕๙/๐๐๓๓
นางสาวนันทวรรณ พรพนาสิทธ์

๐๑/๐๘/๒๕๓๒
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

วัดกุงไม้สัก  

มส ๓๖๕๙/๐๐๓๔
นางสาวสิริภาคย์ พรพนาสิทธ์

๐๔/๐๑/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

วัดกุงไม้สัก  

มส ๓๖๕๙/๐๐๓๕
นายนิติพงษ์ ยอดทอง

๐๔/๐๑/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

วัดกุงไม้สัก  

มส ๓๖๕๙/๐๐๓๖
นางสายฝน เล่าเรียนดี

๒๖/๑๒/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

วัดกุงไม้สัก  

มส ๓๖๕๙/๐๐๓๗
นายวัน ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๓๘
นางสาวจิราวรรณ สารเร็ว

๒๒/๑๒/๒๕๒๖
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๓๙
นายเอกลักษณ์

เลิศขวัญพงษ์พนา ๑๔/๐๔/๒๕๒๗
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายวิชิต โชคศรีวิไล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงปทมา ลูหะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๔๒
นายประสงค์ จ้างจา

๐๑/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงอรจิรา แก้วกองทองสิริ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๔๔
นางสาวจีรพร สินศักดิสงวน

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายจีรศักดิ

์

คีรีประสิทธิเวช

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงช่อผกา พวงสุคนธ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๔๗
นางสาวชัญญานุช วรรณะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงณัฐจรีย์ ชัยชนะงาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๔๙
นางสาวดวงฤทัย -

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงนิรัชพร กัมปนาถสิริกุล

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงบัวภา คีรีเสาวภาคย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๕๒
นางสาวปรารถนา แดนทวีฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๕๓
นางสาวรัตนพร อ่อนตะวงศ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๕๔
นางสาววิภาพร รัตนอารยธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เยาวลักษณ์เลิศ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๕๖
นางสาวสุดาพร เลาหลือ

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๕๗
นางสาวอังคณา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๕๘
นายอุทิศ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงพรธิดา สำเภาโอฬาร

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒ / ๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายกิตติพงศ์ ถินพนาสุข

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายชยธร ไพรเนติธรรม

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายสุรชัย วีระอำไพ

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงอัมพา บุณนะ

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๖๔
นางสาวญาณิกา กันธิยะ

๐๔/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านถำลอด วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงเมธิตา -

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำลอด วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงจรรจิรา โสภาวรการ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำลอด วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงอพัชฌา -

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำลอด วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงจิตสุภา เทอดไตรรงค์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำลอด วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงคริสต์มาส โรจน์เกษตรสิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำลอด วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงเขมิกา คำตุ่นแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำลอด วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงศศิกานต์ เสาเจริญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำลอด วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายติน

่

-
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถำลอด วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงนันทวัลย์ สิทธิพรคำลือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวนาหลวง วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงอรพิน เลิศสินชัยสกุล

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวนาหลวง วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ขัดศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๗๖
นางสาวอัศรา แก้วคำ

๑๔/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านวนาหลวง วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงอำภา เกษตรกอบแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายจตุพร หมันถือศิล

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงวลัยวรรณ

ประภาสกานต์โกศล ๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงศิริพร มาแฮ

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงสรวลี มิตรมากดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงดวงฤทัย คีรีหลักเพชร

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงอารียา เพขรประดับ

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงชฎาวดี เลาหมี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงรวิภรณ์ ว่างปอ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วัดสบปอง  

มส ๓๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายศุภชีพ นะนอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ละนา วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

สีออน
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ละนา วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงปยธิดา ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ละนา วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงวรรณิกา วราฤทธิภาคกุล

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ละนา วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงพันธิสา ทรัพย์ผ่องใส

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ละนา วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายจิราธิวัตร คีรีเกิดเกียรติ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ละนา วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายรณภพ เทอดไตรรงค์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ละนา วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงปาณิสรา ดวงตา

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ละนา วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงสุดาพร บุญกิติ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ละนา วัดแม่ละนา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓ / ๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงอาทิตยา -

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ละนา วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงชนากานต์ พงษ์จักร์

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ละนา วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ ปานสอน

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่ละนา วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงดาวเรือง -

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่ละนา วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงศิริกานต์ จุลเหลา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่ละนา วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงสุกานดา จันทร์เขียว

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่ละนา วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงธีรสุดา กัมปนาทวิจิตกุล ๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ละนา วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายอุดม ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาปูปอม วัดนาปูปอม  

มส ๓๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายสมพงษ์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาปูปอม วัดนาปูปอม  

มส ๓๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายปานคำ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาปูปอม วัดนาปูปอม  

มส ๓๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยอนุรักษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาปูปอม วัดนาปูปอม  

มส ๓๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงพัชรา งามเมือง

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาปูปอม วัดนาปูปอม  

มส ๓๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงรวิภา แปงฟู

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาปูปอม วัดนาปูปอม  

มส ๓๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายอดิเทพ จรรยาธาร

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาปูปอม วัดนาปูปอม  

มส ๓๖๕๙/๐๑๐๙
นางจิราพร วงศ์พลวรรณ

๐๒/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านนาปูปอม วัดนาปูปอม  

มส ๓๖๕๙/๐๑๑๐
นายบำรุง แด้แก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านนาปูปอม วัดนาปูปอม  

มส ๓๖๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงพรวลัย พงษ์ปญญา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปูปอม วัดนาปูปอม  

มส ๓๖๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงปทมา พันธุ์คีริกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปูปอม วัดนาปูปอม  

มส ๓๖๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายยศภัทร ธีรไชยชาญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงขวัญใจ คีรีวัฒนรัตน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงจินดาภา ไพรเนติธรรม

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ วัดแม่ละนา  

มส ๓๖๕๙/๐๑๑๖
นายสุรศักดิ

์

เขียวสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำแม่สะเรียง วัดสิทธิมงคล  

มส ๓๖๕๙/๐๑๑๗
นายวัชรพงษ์ ปญญาสัน

๐๔/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำแม่สะเรียง วัดสิทธิมงคล  

มส ๓๖๕๙/๐๑๑๘
นายธีรวัฒน์ ชะระ

๐๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำแม่สะเรียง วัดสิทธิมงคล  

มส ๓๖๕๙/๐๑๑๙
นายกิจฑิชัย ยะอนันต์

๐๑/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำแม่สะเรียง วัดสิทธิมงคล  

มส ๓๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายวินัย บูชาพุทธโชติ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพซอ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายพจน์ สะอาดชัยกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพซอ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงศิริพร คงบุญลาภ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพซอ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงเสาวภา พรรษาเลิศ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพซอ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายเอกพล ก้องสนันเมือง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพซอ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา คล่องบุญอุดม

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพซอ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงบุญจันทร์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพซอ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงอาทิตยา จิตติรุ่งเรืองกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพซอ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๒๘
นางสาววนิดา ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพซอ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๒๙
นายเกเก ไม่มีชือสกุล

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านโพซอ วัดบ้านแพะ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๔ / ๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๖๕๙/๐๑๓๐
นางสาวจามรี คิดทองนพคุณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโพซอ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๓๑
นางสาวเบบีพอ

้

ไม่มีชือสกุล

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโพซอ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๓๒
นางสาวอรุณี ฉันทกุลถาวร

๑๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโพซอ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๓๓
นางสาวธิดา ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโพซอ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๓๔
นางสาวสมศรี ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโพซอ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๓๕
นางกวินรัตน์ สิริชาติ

๐๘/๐๑/๒๕๑๗

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๓๖
นางโสมสราริน ผิวนวล

๑๓/๐๔/๒๕๒๒

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๓๗
นางสาวเจียรนัย เลิศบุญกุศล

๐๓/๐๓/๒๕๒๔

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๓๘
นางสาวนิมิตพร จันตา

๐๘/๐๘/๒๕๓๒

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๓๙
นายอนันตพล ปุกปน

๒๓/๐๔/๒๕๓๔

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๔๐
นางสาวศรีแก้ว สุขเสริมสุขรุ่ง

๐๗/๐๗/๒๕๓๔

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๔๑
นางสาวบุญทิพย์ ใฝเอกภพ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายประยูร โศภาอักโข

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายภัทรพล จอมกาญจนา

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงจุรี ก้องสนันไพร

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายนรชาติ อันสุข

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายรุ่งวิชัย ไสวรังสรรค์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงวิชญา รักไพรสายเพชร

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงศิริพรรณ พลับพลึงไพร

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงจันทนี เดชมงคลศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายเอกอุดม เปงเมืองมูล

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงนาลิดา รักษาพงไพร

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงวรรณิดา สากลเพชร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงจุฑามณี หอมขจร

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายณัฐพงค์ ธิบุตร

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงสุพรรษา มูลเชียง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงสร้อยฟา หยุดยัง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงมณฑิตา พิทักษ์ทิพากร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายทับทิมโทน ยอดพนา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงสุธิดา นิธิโสภา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายพีรพล ทูแฮ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายวีรภัทร นันต๊ะคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายณัชชา ดาวประกายสี

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายกิตตินันท์ ภู่สะอาด

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงกนกวรรณ อาภาจันทร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕ / ๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๖๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายณัฐนนท์ บำรุงพนัส

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงณัฐริกา รุ้งรังสรรค์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายวรพล ใจดีรุ่งเรืองสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงสุภกร มงคลชัยกุล

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายศรัณย์ มาลากุลคำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงภาวิดา ไผ่อนุรักษ์กุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงพรนภา เนืองพรสุข

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงวาสินี มีอายุยืน

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงวิภวานี ปกปองพนา

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงศิวิกา เจริญอุดมสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ฌาณชีวินเลิศ

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๗๖
นายธนิน ดวงพร

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๗๗
นางสาวพยอม ใฝเวลาดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๗๘
นางสาวรัชณีย์ บวรวรฉัตร

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทาอ้าย

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายไกรศร ไผ่กังสดาลกุล

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงจันทนา งือดา

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงณพาพร มาลาคำดวง

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายธาวิต จรัสอนันต์เจริญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายภูวงค์ ชัยมงคลธรรม

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงศิริวรรณ

ถาวรพงศ์อภิชาติ
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงรักษณาลี มงคลสุนันท์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายพิริยกร กล่าวรัมย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงทิพาวรรณ แหย่พอ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๘๙
นางเอมอร วงค์คำ

๐๒/๐๒/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๙๐
นางอัมพร ใจวัน

๑๒/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๙๑
นางนริสรา โพธิพฤกษ์

๑๖/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๙๒
นางอนงค์ ขาวผ่อง

๑๔/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๙๓
นางศิริพร โพธิหย่า

์

๑๘/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๙๔
นางอรทัย ยวงศิริ

๓๑/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๙๕
นางอรพิณ อัยกร

๑๑/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๙๖
นางศิรดา คำอ่อง

๐๔/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๙๗
นายภาคิณ ยาวิราช

๑๖/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายประพันธ์ ทาปญญา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายพีรพล ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ วัดบ้านแพะ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๖ / ๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงศิริเขตต์ มาตา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๒๐๑
นายวิรัตน์ คำเรือง

๐๐/๐๐/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๖๕๙/๐๒๐๒
นายปรีชา สอนมาลา

๒๔/๐๔/๒๕๑๘

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๖๕๙/๐๒๐๓
นายศุภชัย ศรีบุศย์

๐๒/๐๗/๒๕๒๗

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายธนกฤต สุพรรณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๖๕๙/๐๒๐๕
นางสาวชลดา หยกโรจนพสุ

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๖๕๙/๐๒๐๖
นางสาวธนาภรณ์ พิชิตงาน

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงวรนุช พนาพิมาน

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายไพบูลย์ บัวลอย

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทรายใต้  

มส ๓๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ อำนาจพิสุทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทรายใต้  

มส ๓๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ นายดุ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทรายใต้  

มส ๓๖๕๙/๐๒๑๑
นายอาทิตย์ชัย พนาพงศ์ไพร

๑๖/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทรายใต้  

มส ๓๖๕๙/๐๒๑๒
นางจันทร์ศรี วงค์วงค์

๒๕/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทรายใต้  

มส ๓๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงบุญสิตา เงินทวีสัมพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงภาวานา คุณการกิจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงวรรณดี เงินดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายชาญชัย ปญญาพิทูร

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๖๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ร้อยรสอารมณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม วัดแม่เกาะ  

มส ๓๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญร่วม

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม วัดแม่เกาะ  

มส ๓๖๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงทรายทอง สันติธานี

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม วัดแม่เกาะ  

มส ๓๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงเรนุกา กันทาทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม วัดแม่เกาะ  

มส ๓๖๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงวิมลสิริ เอกอุรุพันธุ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม วัดแม่เกาะ  

มส ๓๖๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงสุวิภา จันทรคราส

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม วัดแม่เกาะ  

มส ๓๖๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงอรณิชา ทิพย์ชัย

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม วัดแม่เกาะ  

มส ๓๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายณัฐวุติ ขัดคำ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม วัดแม่เกาะ  

มส ๓๖๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงซ่ากา ลลิตตาคม

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม วัดแม่เกาะ  

มส ๓๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงมาลัย วนาอนุรักษ์ไพร

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม วัดแม่เกาะ  

มส ๓๖๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงจินตนา กำหนดเขตคาม

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม วัดแม่เกาะ  

มส ๓๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงวิไลวรรณ สิริเสริมภักดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม วัดแม่เกาะ  

มส ๓๖๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายสิปปกร ทิพไชย

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม วัดแม่เกาะ  

มส ๓๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงนารี ฤดีนพฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม วัดแม่เกาะ  

มส ๓๖๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงนุชสร เมืองพัฒนาไพร

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม วัดแม่เกาะ  

มส ๓๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงจินตนา ธรรมรัตนคีรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายทักษ์ดนัย พาณิชย์ศุภโชค

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายภูผา จอมเดช

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา วัดแม่ลาน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๗ / ๘
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๖๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายจิรพัฒน์ ผ่องสติปญญา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงจิตราพร

บูชาพุทธรักษารุ่ง ๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงอรพิมล วงศ์แสน

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๖๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงเปมิกา คำไพรสนธ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา วัฒนดิลกสกุล

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงวรนุช เชิงประโคนรักษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงพิชญา รัตนพูนสุข

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงกวิสรา พงศ์ไพรภูมิ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงเนาวรัตน์

งามจารุนันทวงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๖๕๙/๐๒๔๔
นางสาวพรชุลี โชคกิตติพงษ์

๒๗/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านละอูบ วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายชุมพล ปองนิมิตรพร

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปาง วัดแม่ปาง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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