
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาค ๗

ส่งสอบ ๑,๓๘๓ คน ขาดสอบ ๒๙๕ คน คงสอบ ๑,๐๘๘ คน สอบได้ ๕๘๕ คน สอบตก ๕๐๓ คน (๕๓.๗๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายไทยสรรค์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงส่วยเหย่น ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงเสาวณีย์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงใหม่ ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงธันยา ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายธนกร ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายศิรา ไม่มีชือสกุล

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายพชรพล ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายพัฒน์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายณัฐ ไม่มีชือสกุล

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายอนุภัทร ไม่มีชือสกุล

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายสมพร ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงนันทิพร โสภาฉัตรณรงค์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงนิตยา สุขใจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงณิชา ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงจันทรานุช ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายศุภกร วิวัฒนธนมงคล

๒๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงภัสสริน แก้วดวง

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๑๙
นางสาวมรกต -

๑๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงวิไล จรรยาอร่ามกุล

๒๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงแสงส่วย ไม่มีชือสกุล

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงจิรภัทร ปุดตะลา

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๒๓
นางสาวเสาวนีย์ แซ่ลี

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงศรีพรรณ ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑ / ๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงสิดาพร ก้องปฐพีสกุล

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๒๖
นางสาวฟาพร ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๒๗
นายอุ๊ด ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงณัฐนรี ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงวนิชา บุญจันดา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๓๐
นางสาวส่วยส่า ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงสุชานุช มังมีทวีลาภ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงสุทธิภรณ์ พัฒนาเรืองศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงอุษา ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงสุพาณี ภาพเฉลิมพจน์

๒๘/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๓๕
นางสาวเงินหอม ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงดมิสา สมการ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงอังคณา อังศิริประภาวัติ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงมนัสพร หมอกคำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงยุ้ย พงศีศา

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงแสงเงิน จางสร้อย

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงใหม่ ไม่มีชือสกุล

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายสรายุทธ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

กุงไม้สัก  

มส ๓๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงปาณิศา สวัสดินันท์

์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

กุงไม้สัก  

มส ๓๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายพัสกร ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

กุงไม้สัก  

มส ๓๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงมอนศรี คำสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงอรพิน พิป

๑๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๔๗
นางสาวปรียานุช สิงขรบรรจง

๐๒/๐๕/๒๕๓๔
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๔๘
นางผ่องใส อโนทัย

๒๒/๐๒/๒๕๒๙
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๔๙
นางสาวทัศนีย์ เกิดพนา

๐๖/๑๒/๒๕๒๙
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๕๐
นายวิสุทธิ

์

ขุนนำ
๐๒/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงจินต์จุฑา เบญจคีรีทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงเกวลิน คงนำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เลาลี

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงอัมพร เปยะผะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายศุภกร ธรรมทวีสิน

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๕๖
นายเสกสรรค์ จีรเดชานันท์

๐๑/๐๑/๒๕๓๙

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๕๗
นายอาทิตย์ เลาหรี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๕๘
นางสาวนามะ รัตนชัยสุริยะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายรักษ์พนา แก้ววงวาน

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒ / ๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงอาทิตยา เลาลี

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงแจ่มสกุล เหลืองดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงพัชรา ก๋าคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงพีรภาร์ จีนา

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๖๔
นางสาวจันทินี ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๖๕
นางสาวกิตติมา พรมคุด

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๖๖
นางสาวลักษิกา อุตราช

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายศิวกร วงค์พระยา

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายทัศน์พล ขวานทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายวิชัย -

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายณัชพล รักสัตย์สัญญา

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายกวินทิพย์ วนาสนองคุณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายศุภกฤต กันทาคำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายณราวุฒิ ไพรบรรลือ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงอักษรภัค คล้ายเก้าแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงเบญทิพย์ การวิเศษศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๗๖
นายทักษ์ ธารภูผา

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เลาหมี

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๗๘
นางสาวจันทร์ศรี ไม่มีชือสกุล

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๗๙
นายนรินทร์ เล่อกา

๑๘/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงสิริกัญญา พรมมา

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๘๑
นายตรัยพจน์ ขะจู

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๘๒
นางสาวธนาภา อินทวงศ์

๒๐/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๘๓
ว่าที ร.ต. นเรศน์

่

อาทิตย์
๑๙/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๘๔
นายภีสมะ กอบกู้ธรรม

๑๑/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๘๕
นายศรัณยู กันทะมัง

๐๒/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงเกวลิน แสนคำฟู

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายสมุทร พงษากุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงชุดาภา มาแฮ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๘๙
นายตะวัน สลักจิตรสกุล

๑๐/๐๗./๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายวิภพ รวมมิตรสมัคร

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายธีรวัฒน์ ทวีเพิมพูน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายธวัชชัย ภาระษี

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายวีรพล ชืนชไมยพร

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายพงศ์นาถ สิงห์นาคภูมิ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓ / ๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงศศิภา สกุลวงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงณิชาภา จะหย่อ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงจารุกัญญา ไพรประดิษฐผล

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายพงศกร เพชรประดับ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายวายุ มงคลชัยวารี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงมัณฑนา อักษรสมัคร

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงฐิติกานต์ หลวงภา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงจิยาทร ปานยุ้น

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงนันทิพร ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงสุพรรณิกา การวิเศษศักดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายนันทวัฒน์ โชติเวทย์พัชรกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงดวงสมร เลายีปา

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงจิดาภา ดอยเจริญสุข

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงศิริวรรณ

ทยานนท์ทิพยกุล
๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงภัคจิรา คงวรปรัชญ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๑๐ เด็กหญิงอักษราภรณ์ ทองอักษรานนท์
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงวรดา พิทักษ์พนาสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๑๒
นายปกาสิต ลาภวนารักษ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ ไพรประสิทธิผล

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงมล ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงนิรมล ชอบชัยภูมิ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายธีรสันต์ ไพรเนติธรรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๑๗
นายจาย ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายอธิชาติ ไพรประดิษฐผล

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ ศักดิปยเมธากุล

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๒๐
นางสาววิภาวรรณ เอกวัฒน์วงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๒๑
นางสาวณิชา รัตนนัยสุริยะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงพิมพ์เดือน วิเชียรยอดกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๒๓
นางพัฒนาพร ไชยสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๒๔
นางสาวกนกอร เวชกิจ

๐๑/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายโชคชัย แซ่หลี

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อย่างจัง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงรุ้งจันทร์ วังรินทิพย์

๑๓ / ๗ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงณัฐวดี ใจมุข

๙ / ๑๐ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงจริภัทร ลีวงค์ดำรง

้

๑๗ / ๓ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๔ / ๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี ยีปา

่

๑๔ / ๑๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงนัดดา -

๑ / ๑ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ยาเขต

๒๓ / ๗ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไพรมาเกิด

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายพีรวัฒน์ แสงอุ่น

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงเจนจิรา แซ่ว่าง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงพรสินี เลาลี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายธีรพงษ์ อุกอาจ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงนวลจิง

่

ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงดรุณี เลาหมี

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายแหลง ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงมอญจิง

่

ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๔๓
นางสาวเจษฎาพร ทวีกิงเพชร

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๔๔
นางสาวแสงจันทร์ ลูกเวียง

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงณัฐชไม แซ่ยัง

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๕๖๐/๐๑๔๖
นายบุญโรจน์ ปญญาเยาว์

๐๔/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายธนธร วิดูลย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายณัฐภัทร เดชทรงชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงเครือฟา รู้ดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงปภพินท์ สุขเรือนทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๕๑
นางสาวยลดา วนาพานิชย์

๐๑/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายสิวกร สินธพทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายธนากร พรนราหัสดีกุล

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายธันยรัต ธนุส

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายบรรพต รินต้า

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงวรรณิตา วราฤทธิภาคกุล

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงพาณิภัค โชคทวีพร

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ จรรยาไพจิตร

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงเกศราภรณ์ พาลิแล

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายปยะบุตร วงค์เมือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงวันทนีย์

โชติเวทย์ศรานนท์ ๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงสุวรรณี พิทักษ์กิตติคุณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงวราวี ปยชาติศรกุล

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงสรัลพร ธงชัยชนะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕ / ๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายนวพล ชนะชูเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๖๖
นายสุภาพชน พัฒนวโรทัย

๓๐/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายจิระวิน จีรพัฒน์พงศ์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงณัฐริกา สิริมงคลพิศาล

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๖๙
นางสาวแสงดาว คุ้มวานช

๑๕/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายโชคชัย ไพรเพชราทิพย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายชัยนันทน์ สำเภาโอฬาร

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงอรพรรณ ไพรเนติธรรม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงยุพิน สำเภาโอฬาร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงจารุดา สินสายไทย

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงสตรีรัตน์ สำเภาโอฬาร

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงวันเพ็ญ ไพรเนติธรรม

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงศิรินดา วิวัฒน์ธรรม

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงพิมพ์วิภา วราฤทธิหิรัญกุล

์

๓๐/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงจ๋ามพอง ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงนวลคำ ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงจ๋ามทวย ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงคำทวย ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงจิดาภา วราฤทธิหิรัญกุล

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงเดือนแสง ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงแสงห่าน ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๘๖
นางสาวเปาหอม ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายคำปาง ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายแสงเมือง ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงคำโหย่ง ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงหอมฮืน ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๙๑
นายส่วยอุ่ง ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายปรวัฒน์ บุญทำใจ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายทรงศักดิ

์

ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายเนาว์ ไม่มีชือสกุล

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายพีระพัฒน์ อัศวิน

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายอนุภัทร รินเงิน

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายธีรดนัย ไพรวนาวัลย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายธนพล ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายเอกภพ บุญทำใจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๖ / ๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงจันทกานต์ ไพรวนาวัลย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงจันทราภา ไพรวนาวัลย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงสวภัทร อัศวิน

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๒๐๓
นางสาวณัฐวัลย์ เมืองลือ

๑๙/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๒๐๔
นางสาวเกษรินทร์ อินแห้ว

๑๖/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๕๖๐/๐๒๐๕
นายสัญชัย ดอกอิน

๐๘/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๕๖๐/๐๒๐๖
นายปยวัช ทิพย์ประเสริฐ

๐๗/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๕๖๐/๐๒๐๗
นายนัฐพงศ์ ชัยประพันธ์

๒๖/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๕๖๐/๐๒๐๘
นายเสกสรร ภิชัย

๐๑/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๕๖๐/๐๒๐๙
นายทศพล อุปคำ

๑๕/๐๖/๒๕๐๗

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๕๖๐/๐๒๑๐
นายสิงห์แก้ว ทายะนา

๐๑/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๕๖๐/๐๒๑๑
นายสมบัติ กระสานติธารา

๐๑/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๕๖๐/๐๒๑๒
นายรัฐกร แปงเงิน

๒๕/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๕๖๐/๐๒๑๓
นายจรัสวุฒิพร กุมณภัคศรี

๑๙/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๕๖๐/๐๒๑๔
นางสาวอำภา สมัครพงศ์พันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านพะมอลอ กิตติวงศ์  

มส ๓๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายจิรภัทร ใฝใจทรัพย์กุศล

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะมอลอ กิตติวงศ์  

มส ๓๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงพิรดา ใฝรักษา

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะมอลอ กิตติวงศ์  

มส ๓๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงสุชาดา พิทักษ์ทนงศักดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะมอลอ กิตติวงศ์  

มส ๓๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงณิชา ไสวเพ็ญสุภา ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงกันธิชา ธรรมวินิจสกุล

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงจิดาภา ธรรมวินิจสกุล

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๒๑
นางสาวเกษร สิริชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๒๒
นางสาวนันทิยา พายุหมุนวน

๐๔/๐๔/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๒๓
นางสาวชลิดา กองสิงห์

๒๑/๐๘/๒๕๓๗
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๒๔
นางสาววันเพ็ญ ขจรเกียรติคีรี

๑๔/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายอภิชาติ แดนทองมณีกุล

๒๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงสุภาพร วงขุน

๓๐/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงศศิธร ชัยยา

๒๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายชญานนท์ จริยางามพร้อม

๒๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงกรองทอง ไสวสายเมือง

๑๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายวีรชัย หล้าหลวง

๑๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงสุจริดา รุ่งอรุณทอแสง

๑๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายมงคล โพธิวิษา

๒๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงสุพรรษา บรรยง

๑๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงนภัสกร ทะนะคำ

๒๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๗ / ๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายสิทธิพล มงคลผาสุข ๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงชมูพอ ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงกชพรรณ ผาติวโรดม ๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงกชวรรณ ผาติวโรดม ๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงกชมน ผาติวโรดม ๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฝายรีย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายพรชัย มีสัมพันธ์ไมตรี ๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายศุภกฤต อ่วมปน

๒๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงเจนจิรา พรสวรรค์นนท์

๑๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงนิวาริน กู้เกียรติมงคล

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงชมพูนุช ศิลาชาล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงธีวรา ผลาวรรณ์

๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงสุพิชญา มาลามิตรปติ

๑๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ธานิยาธาม ๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงพนิดา บูชาดวงประทีป

๒๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อ้นนาง

๒๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงนิภา วันเผด็จ ๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายศรันย์ภัทร มงคล

๒๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงอภิชญา สิยานันท์

๒๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงปสุตา ทยาน

๑๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงธาริณี -

๑๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงรัชนีกร ปญญาชนก

๒๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงพรหมพร วารี

๒๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายวีรภัทร หยกขุมทรัพย์ ๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงภานิดา ถาวรวิภาสขจร

๒๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงวิลาสิณี ศรีแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พวงไพรพฤกษ์

๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงรวีวรรณ กันทา

๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงญาณิศา ทวีผลคูณลาภ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงธีร์จุฑา บุญโสภาคย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บึงวิชัย ๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ใฝกุศลสูง ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายเจษฎา กันธาสิทธิ

์

๓๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที 193

่

จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายณรงค์ ไผ่อนุรักษ์มงคล

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงนงนภัส ผาติวัฒนลาภ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๘ / ๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายกรวิชญ์ มาลาชัยกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายเจริญรัตน์ จรูญค้าเจริญ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายธิติ ดอกไม้ปา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายธนชัย เลิศดวงพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายปฏิพน อาภาจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายภัทรพล กรองบริสุทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายรพีภัทร อมรนิรันดร์กุล

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายอธิปไตย วรารักษ์กุลชัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงอัญชิสา มาลาดีเลิศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๗๙
นางสาวรัตนา ปุตตากลม

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายภูมินทร์ ผาติลาภพิพัฒน์ ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงทาริกา ประธารพรสกุล

๒๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงณพวดี อมรใฝทรงกิจ

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๘๓
นางกฤษณา สุวรรณลพ ๘/๕/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงปยะฉัตร ใฝเจริญมิง

่

๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ บ้านแพะ  

มส ๓๕๖๐/๐๒๘๕
นายเกษม กันทาหอม

๑๖/๑๒/๒๕๐๑

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๒๘๖
นายพีระยุทธ์ นงค์ยา

๑๐/๑๒/๒๕๑๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๒๘๗
นางเสาวนีย์ ชูเกียรติ

๑๓/๐๙/๒๕๑๒

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๒๘๘
นางบุญศรี ชูเกียรติ

๔/๐๔/๒๕๑๗
วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๒๘๙
นางสุนารี ธารายืนยง

๑๘/๐๓/๒๕๒๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายธนกร ปณณิกา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายพงศธร เลิศหลังหลาย

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ประทินสุขอำไพ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายสิทธิพล สุขวาง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงปริยากร วงษ์ภูธร

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงกฤษณา ปูติบ

๊

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงนิภาวรรณ ปนทวัง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายปกฤต สมฟู

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงนภัสสร วิมลอานัน

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงวรัทยา มีถู

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงขวัญชนก ชัยอุปละ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เขตคำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงศิรินญากร เสียพลี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงวนิดา -

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงชนาภา สืบพงษ์ธวัชชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๙ / ๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายเสกสรรค์ ชืนชีวิตสุข

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงธันยพร เย็นศิลาแลง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายนิพนธ์ ร่มไทรงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ไผ่บุญมงคล

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงถาวรีย์ ครองจักรวาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงปาริชาติ บุษบาสดใส

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงผกามาส -

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงศุภานัน มหาลาภยศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงอารี สายชลพิมาน

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงยัสมิน เจะแย

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายสุรชัย ศิริโสภาวัฒนา

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงชญาณี ศิลาชาล

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงสุจีรา วนาสถาพรพิศ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงสุณิสา ตาแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงโสภา ก๋องปุก

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงอรณิชา มหาลาภยศ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงแอะแอะ -

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายคมชาญ ชาติพลพิสุทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๒๓
นายเนมู ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายบริบูรณ์ บริเวช

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงจันจิรา สงวนสมุทร

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงจิรพรรณ สุดแดนไพร

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงจิรวรรณ์ สุดแดนไพร

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงชมเดือน บรรพตพิมาน

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงนัฐกันยา กิงแก้วไพร

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ บูชาโลกธาดา

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงลลิตา คงเจริญงาม

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ขยันจินดาปราณี

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๓๓
นายสัทธา ชูพงษ์เฉิดฉาย

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๓๔
นางสาวชไมพร ดำรงกิตติคุณ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงฐิติพร พนาร่มรืน

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๓๖
นางสาวบุษบา สนันแสงวิจิตร

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ ถาวรนนทคุปต์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงพรภิมล ศรีสันต์อร่าม

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงพรศรี -

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๐ / ๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงพาณี -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงรัตนา ศรีไสวมาลี

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงวรพรรณ คงยอดเยียม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงวิไลพร หมอกมนต์สิทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงสุกัญญา ปรีดาคุณาคุณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงอำภาพร วันเผด็จ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายพลเดช หยกรัตนมาลัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๔๗
นายเสริมพร สิริบุญพาพร

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๔๘
นางสาวมะลิ

ชาติพันธ์แจ่มจรัส
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงรุ่งนภา นอบน้อมไพร

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๕๐
นางสาวไศลา ดวงดีกุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๕๑
นางสาวหน่อเกแพ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายธาราวรรณ เฉิดฉายบริสุทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๕๓
นายธวัชชัย ร่มไทรงาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายนิติพงษ์ เจตนาดำรง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายบัญญัติ โพธิควา

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๕๖
นายวรุตน์ ชืนประสบ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายสิทธิชัย ศรีวาณิชพรกุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงกนกวัน กิตติพันธุ์เสนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๕๙
นางสาวจิตราพร กลินรสทิพย์

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงชุติมา ชืนยุทธนา

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงเนตรนภา เพชรโพธิเงิน

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงวิไลพร ถาวรมิงศักดิ

่ ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๖๓
นางสาวศิรินันท์ ชนาปติ

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงสิริมา เกษมควรคีรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงอรวรรณ

ฌานถนอมเกียรติ ๑๓/๐๙/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

ดอยเกิง

้

 

มส ๓๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายกษิดิส นิธิในเกียรติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคะปวง ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายปญจพล เปนแสงงาม

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคะปวง ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายพิชิตชัย คำเงิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายวีรากร สุนันต๊ะ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายวรภพ นิมประสพ

่

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายณภัส ประมวลอารักษ์

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงพรธิตา ผไทผ่องแผ้ว

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงปพิชญา มูลคำ ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงวันวิวา สิทธิดง

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๑ / ๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงพุทธชาด อุดก้อน

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงลลิตา สงวนวาจา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายประดิษฐ์ สมเย็น

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงจารุภา ชุ่มดวงพร

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ มุ่งมันเพชร

่

๑๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงนัชนันท์ อุดก้อน

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายพิชัย คำออน

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายศรัญู สุรเสถียรไทย

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงดาวเรือง เดชเรืองธรรม

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายกสิน ภูธรสายนำเย็น ๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายศรราม ธรรมสุขคีรี

๑๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงแพรวา นำใจไมตรี

๒๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๘๗
นางสาววิมล ณรงค์สายชล ๙/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายอนุสรณ์ ผู้มีโชค

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายธีรพล แววทราย

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายพิสุทธิ

์

อุดมสมาธิวัฒน์
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายยอดชาย วนาสงบ

๑๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายสุชาติ อมรใฝธนากุล ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายธนพล สุนทรพนา ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายธวัชชัย สัมพันธ์วนา

๒๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายชินตนัย ธรรมชาติสูตร

๓๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงอัมพร อมรเกศมณี

๑๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงโสพิศนภา สุวรรณพิศมัย ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงพรไพรลิน เชาไว ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงสุวิมล กุศลหิรัญ ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๐๐ เด็กหญิงพลอยไพลิน พรเลิศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงธิดาพร แย้มสถิต

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายศุภกานต์ มาชืน

่

๒๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายวิธิสรรค์ นายสกุล

๑๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายศรชัย บุญศิริกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายสหภาพ ทองประดิษฐ์ ๕/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงสุภาวดี เกริกเกียรติวารี

๒๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงกัลยา กริชดาดอย

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงลลิตา กวีก้องสกุลนภา ๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงวิภารัตน์

คมคายมณีจันทร์
๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๒ / ๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงสุภาพร ใจผูกพันธรรม

๑๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๑๑
นายนันทภพ อมรใฝนิจ

๑๙/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๑๒
นายสวาท ใจมาดี

๐๘/๐๒/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายภูมิภัทร คงสุขสม

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายอนุภัทร ลุงกุย

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายชาติชาย แก้วเตียะ

๊

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงพิมพ์พลอย สิงขรล่องไพร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงชนธิดา จุมพุธ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงณัฐชนา คงสง่ากุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงจีรนันท์ คงความเพียร

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายเจษฎา คงสุขสม

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายอานนท์ สุนิติปญญาวงศ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีพจมานวิมล

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงนันทพร สง่าวุฒิเลิศ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงแก้วมณี คงเทียงธรรม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงณัฐธิดา สุนิติมณฑล

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงสุนิษา ศรีพจนมงคล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา สิริเมธีตระกูล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงเมธิณี อาภรณ์เลิศกุล

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายอติกาน สุนิติภานนท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงสุริยา ศรีบุญดีสกุล

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายศุภชัย ศักดิชัยปญญา

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายเอกชัย สิงขรล่องไพร

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายวัชรพงศ์ คงเทียงธรรม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายอัมรินทร์ สุแสงทิพย์เนตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงสุพรรษา รังยาว

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงอรรพรรณ พิทักษ์ถาวรกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายวัชรพงษ์ สุอภิรักษ์กุล

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายปกรณ์ สุวศินจรัสกุล

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายพศวีร์ ไชยพูน

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงเขมาพร สุนิธิมงคลชัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอมพาย จอมแจ้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายภูพิงค์ สุดแสนเฉลียว ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายชยากร ฤทธิราญรอน

์

๒๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ นิลมูล

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายอนุภัทร อินแถลง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๓ / ๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายพสิษฐ์ ฤทธิลาวัลย์

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงศลิษา วงศาโรจน์ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงพรรณราย มหาไชย

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายณัฐพล ถาวรชัชวาล

๑๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายพรชัย สุทธินิคม ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายประพันธ์ วัฒนจิรารัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงสุทธิดา เอกอุรุพันธุ์

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายณัฐพล ฉลองมนตรา

๒๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายสมชาย หมืนตุ้ม

่

๒๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายคเชนทร์ ตาดทอง

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายวรชล จุณณทรัพย์กุล

๒๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายอังคาร อินแถลง

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ พนาบรรพต

๒๙/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา ชืนประสบ

่

๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงอรวรรณ บุญทิพย์ ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๖๐
นางสาวจันทร์เดือน ตะวันเพ็ญ

๑๔/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงเชอร์พร

ตะวันสาดแสงเดือน
๒๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงสาธิดา คุณคำ

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงอัญธิสา ปนเกษม ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงสุพิน

สงวนพงศ์ไพบูลย์ ๑๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๖๕
นายสิทธา ทุมมา ๑/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๖๖
นายสมคิด ซิโน

๑/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๖๗
นายการุณ กวินก้องไกร

๓๑/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงจรณา พิกุลแก้ว

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบ ทุ่งแล้ง  

มส ๓๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายวีรศักดิ

์

สุขนิสัย ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายเด่นดนัย อมรรัตนเมธี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงนำเย็น สิริเมธีตระกูล

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๗๒
นายเฉลิมชัย ศรีจรัสพร

๒๒/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงพิชญาภา ชัยประสิทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงชนาพร สุริยะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงศรสวรรค์ ทาอ้าย

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงนันท์สินี วิเศษไพรสน

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๗๗
นางสาวชยาภรณ์ แจ้งจิตร

๐๙/๐๘/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

รัศมีไพร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายสิรภัทร กันทรฉายา

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๔ / ๑๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายบัญชา ฤทัยปราโมทย์

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายธีรภัทร ฉายาสิงขร

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายเอกพงษ์ ศุกดิถาวรกุล

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายราชศักดิ

์

คงมานะ ๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายศรายุทธ สิริโสภาตระกูล

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงนารดา ศิลปะไพรวรรณ

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงญาณิศา เนตรนภากาศ ๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงรสนันท์ ศิลาสมบูรณ์

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงญาณาธิป ชวลิตกิตติคุณ

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงพรสิริ

พนาใสจันทร์แจ่ม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงปภาวรินท์ ปญญาฤทธิรงค์

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงบุญสิตา ณรงค์ชัยขจร

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บูชาแดนไกวัล

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงรุจิดา โชคสุขเสียงวิเวก ๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงวรกานต์ แจ่มสกุลฉาย

๑๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงรินลดา อนันต์สัตย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงเสาวณีย์ ศานติกันทร

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงนำทิพย์ เอืองฟาไพรวัลย์

้

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงวิชุดา ขยันกิจมงคล ๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายชัยทัศน์ มนต์ลือนาม ๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายโชคชัย ศิริวรรณากร

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายดนุพล สิทธิพลเลิศ

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๐๒
นายพัสกร ดวงประทีป

๒๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายสมเกียรติ เฉลิมวงศ์ถาวร

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๐๔ เด็กชาย ด.ช. สมชาย ไตรประชา
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายสุรชัช สุริยะไพร

๑๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายเอกชัย กลการหาญ

๓๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงกฤติกา โอฬารธนกิจ

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงกาญจนา เกสรกระจาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงเกตนิกา กิตติวงศ์นุรักษ์ ๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงจิดาภา พฤกษาพนาวัลย์ ๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๑๑
นางสาวนวลหอม มาลา

๖/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงเบญญาภา ถาวรสุทธินภา

๑๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงพัชราภา ควรปกปอง

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงมณี นาทีพิทักษ์ไพร

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๕ / ๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงสุนิสา เจตนามุ่งหมัน

่

๑๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๑๖
นางสาวอรทัย ควรปกปอง ๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๑๗
นางสาวอ่อน มาลา

๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายภานุวัฒน์ โทชาติ

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ออ โพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงวฤณดา กมลแย้มเสรี

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ออ โพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงอรวรรณ ลักษณ์เลิศวานิช

๒๗/๘๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ออ โพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงจันทร์ธิดา สกุลสำราญใจ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงขวัญฤทัย เกสรชัยสกุล ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงปภาดา ปฏิยัติ

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงลลิตา ขจรงามแท้

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายจิรวัฒน์ มาลัยวรรณ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงณัฐทิกา นภาสุขสันต์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงทิพย์กมล สุภาษี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงเนตรดาว กรนำโชค

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงบุรพร ชลบริสุทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงเพชรลดา พาณิชสุริยกล้า

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายสุขสันต์ จันทร์โอภาส

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงเกตน์นิภา วัฒนาทิพย์กุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงจันทร์นภา รักสายสมร

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายศรัณย์ กัลยาบุตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายอรรถชัย วรประสพโชค

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ภูคำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายธนพล ภมรโยธิน

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายปวริศ กำไลทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายพิจิตร ชอบสราญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงสุภาพร หิรัญนิธิเสถียร

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงทิพย์วรรณ บุญทา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๕๖๐/๐๕๔๒
นางสาวชาครี แหลงคำ

๒๑/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ปาง  

มส ๓๕๖๐/๐๕๔๓
นายพลพล คำชูนโคทร

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ปาง  

มส ๓๕๖๐/๐๕๔๔
นางสาวกัลยารัตน์ ซาววงค์

๑๘/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ปาง  

มส ๓๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงจิตรานุช ทูเกาะ

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ปาง  

มส ๓๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายชโยดม กาวิชัย

๑๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ปาง  

มส ๓๕๖๐/๐๕๔๗
นายปยพล คันทะ

๒๓/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนห้องสอนศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๕๖๐/๐๕๔๘
นายธวัช โลกา

๒๗/๘/๒๕๐๔
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๕๖๐/๐๕๔๙
นางพิมพร พจนาปยะกุล

๑๔/๒/๒๕๒๘
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๖ / ๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๕๕๐
นางสาวณิชาภัทร อรรถวิทย์

๒๖/๗/๒๕๓๐
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายศุภวัฒน์ นิธิไพสิฐจินดา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๕๖๐/๐๕๕๒
นายปรีชา คำภีระ

๒๘/๙/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านส้มปอย แม่ลาหลวง  

มส ๓๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โหล่เจ

๑๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงยีเหวิน เต้ง

๑๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงนิยดา ยีปา

่

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงนิมชภัส ไชยยา

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงสุกัญญา คล้ายเงิน ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงคำดาว นาอุทุน

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงกรวรรณ ใสมาศ ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา สุยะดวง

๒๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงอัญชิสา กันยา ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายรีรวัฒน์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายฆรวัณณ์ ไพรขจี

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงจันทนา ทุ่งฤทัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงปรารถนา ดีเด่นธรรม

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงผุดผ่อง ชีวิตเสริม

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงไพลิน จะตอ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายวิฑูรย์ ถวิลครองศักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงศรีเพ็ญ ไพรพนาเวศ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายสิทธิชัย คำแสน

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่สวด ผาผ่า  

มส ๓๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงชลธิชา ชมภู

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายพลวัฒน์ หนันตา

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงฐิติมน นวลแยง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงอรณิช วิลัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงชาลิสา เทิดพงษ์พร

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา ปญโญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงรัญชิดา สิงห์แดนดง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่เกาะ  

มส ๓๕๖๐/๐๕๗๘
นายเบียร์ อุดรเดช

๑๒/๖/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๕๖๐/๐๕๗๙
นายองอาจ ภูริบริบูรณ์

๒๕/๑/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๕๖๐/๐๕๘๐
นายศักดิรินทร์

์

พลายยงค์

๒๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๕๖๐/๐๕๘๑
นายจะฝะ ปก่อย ๒/๖/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๕๖๐/๐๕๘๒
นายอินจันทร์ หล้าแปง ๑/๑/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๕๖๐/๐๕๘๓
นายบวรป พรรธนภพ

๑๘/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๗ / ๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๕๖๐/๐๕๘๔ นายเศกสิทธิ

์

นพบุรี ๓๐/๘/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

มส ๓๕๖๐/๐๕๘๕ นายกฤษฎา เจริญผล
๒๘/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผาอ่าง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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