ศ. ๘

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
ส่งสอบ ๖๐๙ คน ขาดสอบ ๓๙ คน คงสอบ ๕๗๐ คน สอบได้ ๔๕๖ คน สอบตก ๑๑๔ คน (๘๐%)
เลขที่

ชื่อ

ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๐๑ เด็กหญิงณิชา
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กหญิงกิรณา
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กชายณัฐพงค์
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๐๔ เด็กหญิงจือจือ
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๐๕ เด็กหญิงกานต์ธิดา
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กหญิงแนน
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๐๗ เด็กหญิงเฟองฟา
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กหญิงชัญญา
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กหญิงจุฑามาศ
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กหญิงนัทชฎาร์
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๑๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๑๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๑๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๑๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๑๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๑๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๑๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๑๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๑๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๒๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๒๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๒๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๒๓

เด็กหญิงศิวกานต์
เด็กหญิงหญากร
เด็กหญิงอภิชยาภา
เด็กหญิงอัญชลีพร
เด็กหญิงอาณัญชา
เด็กชายกณิฎ
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงจีรภัทร
เด็กหญิงชญพรรษ
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กชายณัฐชนน

ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๒๔ เด็กหญิงณัฐชานันท์

นามสกุล
ปานอ่อง
ลี
ประกายสิทธิ์
เฉิน
ศรีแก้ว
คำสร้อย
ลุงจื่น
คำมน
ท้าววิบูลย์
ปญญา
บุพศิริ
กันทะบุตร
กนกรัชต์เกษม
บุญสม
รัชอินทร์
ประมุทจิต
แสงจง
วงศ์ศิริวิวัฒน์
วาฤทธิ์
จิตตปญญา
ปะถานะ
อินทรชัย
ธีรเมทินี
อมรสุทธิกุลชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวนดอก

๐๑/๐๖/๒๕๕๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงน้อย
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงน้อย

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงน้อย
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงน้อย
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงน้อย

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธิโศภน
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพุทธิโศภน
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธิโศภน
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธิโศภน
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธิโศภน

๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธิโศภน
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนพุทธิโศภน
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวนดอก
วัดสวนดอก
วัดสวนดอก
วัดสวนดอก
วัดสวนดอก
วัดสวนดอก
วัดสวนดอก
วัดสวนดอก
วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์

สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๑๔
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ศ. ๘
เลขที่
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๒๕

ชื่อ
เด็กชายเตชิต

ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๒๖ เด็กหญิงทองพันนา
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๒๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๒๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๒๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๓๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๓๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๓๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๓๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๓๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๓๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๓๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๓๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๓๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๓๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๔๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๔๑

เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายนภดล
เด็กหญิงนภัชพร
เด็กชายนภัทร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายนาเคนทร์
เด็กหญิงปองขวัญ
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กหญิงพงศ์ภรณ์
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา
เด็กหญิงเพียงออ
เด็กหญิงเมธาพร
เด็กหญิงรดาณัฐ
เด็กหญิงรินทร์วรี

ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๔๒ เด็กหญิงลานนาเทวี

เด็กหญิงวรกมล
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๔๔ เด็กชายวรดร
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๔๕ เด็กหญิงวรรณวนัช
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๔๖ เด็กหญิงธนัญชนก
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๔๓

ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๔๗ เด็กหญิงพลอยไพลิน
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๔๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๔๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๕๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๕๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๕๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๕๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๕๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๕๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๕๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๕๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๕๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๕๙

เด็กหญิงรัญชิดา
เด็กหญิงวรรณิญา
เด็กชายวัฒนาพงค์
เด็กหญิงวาณิชการ
เด็กชายสวพล
เด็กชายสุทธิเบร์ส
เด็กหญิงกชวรรณ
เด็กหญิงญาณินท์
เด็กชายสุนันท์
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงณัฎฐา

นามสกุล
เปยมแสง
สุวรรณ
ข้าวเหนียว
หอมศิริกมล
วิญญานะ
บัวลอย
อินต๊ะแก้ว
ชัยเขียว
แก้วเกาะสะบ้า
สวนโน
ทนคง
ไชยปญญา
พงษ์พิพัฒน์
เรืองจำเนียร
ดวงแสง
มูตยะ
วงศ์แก้ว
ศรีตระกูล
พันธุ์ศิริ
วงค์สิงหา
คำตุ้ย
ฟองรัตน์
แซ่ล้ี
วงค์วิลัย
ทรายอ่อน
ไต๋เสรี
ใหม่อารินทร์
ปญญาเหล็ก
ลุงช่วย
ผ่าตา
แสนทอง
บุญเสริม
เฟองฟูกิจการ
ลุงคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
๐๙/๑๒/๒๕๕๑
๑๐/๑๑/๒๕๕๑
๑๐/๑๒/๒๕๕๑
๒๙/๐๘/๒๕๕๑
๑๙/๐๕/๒๕๕๑
๑๑/๐๘/๒๕๕๑

๐๘/๑๐/๒๕๕๑
๑๖/๐๔/๒๕๕๒
๑๑/๑๒/๒๕๕๑

๐๑/๐๗/๒๕๕๑
๐๙/๐๓/๒๕๕๒
๐๓/๑๐/๒๕๕๑
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

๓๐/๐๗/๒๕๕๑
๑๑/๐๖/๒๕๕๑
๒๔/๐๓/๒๕๕๒
๑๗/๑๑/๒๕๕๑
๑๕/๑๒/๒๕๕๑

๒๐/๐๙/๒๕๕๑
๒๓/๐๓/๒๕๕๒
๒๕/๐๘/๒๕๕๑
๒๑/๐๔/๒๕๕๒

๑๐/๐๑/๒๕๕๒
๑๑/๐๖/๒๕๕๑
๑๙/๑๑/๒๕๕๐
๒๗/๐๘/๒๕๕๑
๒๒/๐๑/๒๕๕๒
๒๔/๐๖/๒๕๕๑
๑๓/๑๐/๒๕๕๑
๒๑/๑๑/๒๕๕๑

๐๑/๐๗/๒๕๕๑
๑๐/๐๘/๒๕๕๑
๐๗/๐๕/๒๕๕๒
๐๗/๑๒/๒๕๕๑

วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วัดพระสิงห์
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
วัดบุพพาราม
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
วัดบุพพาราม
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
วัดบุพพาราม
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
วัดบุพพาราม
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
วัดบุพพาราม
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
วัดบุพพาราม
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
วัดบุพพาราม
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
วัดบุพพาราม
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย วัดศรีดอนไชย
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสุพรรณ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสุพรรณ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสุพรรณ
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
โรงเรียนบ้านดอนปน
วัดต้นปน

สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๑๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กชายจ๋อม
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๖๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๖๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๖๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๖๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๖๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๖๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๖๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๖๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๖๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๗๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๗๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๗๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๗๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๗๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๗๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๗๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๗๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๗๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๗๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๘๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๘๑

เด็กชายชาย
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายเพชรายุทธ
เด็กชายราชพฤกษ์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายอนุกุล
เด็กหญิงออมสิน
เด็กหญิงคำนุ
เด็กหญิงดลชนก
เด็กชายวัน
เด็กชายอนันทวีป
เด็กชายรัชรพี
เด็กหญิงอินอร
เด็กหญิงเต็ง
เด็กชายธนกร
เด็กชายธวัช
เด็กชายแสงหาญ
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กชายหลง
เด็กหญิงเอวิกา

ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๘๒ เด็กหญิงณัฐชานันท์
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๘๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๘๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๘๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๘๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๘๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๘๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๘๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๙๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๙๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๙๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๙๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๙๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ
เด็กชายธนสิทธิ์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายวรากร
เด็กหญิงศิริกร
เด็กหญิงสิริวรรณ
เด็กหญิงชลนา
นายช่วย
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงนางซาน
เด็กหญิงริจินัล

นามสกุล
ลุงซอ
ดวงใจ
ลุงส่วย
ศรีสมบัติ
แสงมนต์
คำภา
ภูเพชรปราการ
ลุงทา
ลุงอ่อง
คำแดง
บาวรชัยกุล
คำแดง
จันตาวงศ์
ต่ายบุญ
อินต๊ะสงค์
ลุงต๊ะ
พวงพั้ว
ลุงต๊ะ
นายคำ
วุฒิตระกูลวรรณ
เมืองนาง
ภีระมูล
เวงสูงเนิน
นันทะสังข์
ประเสริฐสังข์
เตจ๊ะสา
ยะสุรินทร์
ชัยเนตร
หมื่นยอง
เจริญธัญญาพร
ช่วย
ยะสุรินทร์
เงินสุขใจ
ศิริยศสกุลชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศิริมังคลาจารย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริมังคลาจารย์
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริมังคลาจารย์
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริมังคลาจารย์

๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริมังคลาจารย์
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริมังคลาจารย์
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริมังคลาจารย์
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริมังคลาจารย์

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริมังคลาจารย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเสาหิน
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเสาหิน

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเสาหิน
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเสาหิน
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเมืองสาตร

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงปาหวาย
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงปาหวาย
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงปาหวาย
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงปาหวาย
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนชื่น

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนชื่น
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนชื่น
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเปา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าเปา
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าเปา

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเปา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าเปา
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าเปา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตำหนัก
วัดตำหนัก
วัดตำหนัก
วัดตำหนัก
วัดตำหนัก
วัดตำหนัก
วัดตำหนัก
วัดตำหนัก
วัดตำหนัก
วัดสันปาเลียง
วัดสันปาเลียง
วัดสันปาเลียง
วัดสันปาเลียง
วัดสันปาเลียง
วัดสันปาเลียง
วัดอรัญญวาส
วัดอรัญญวาส
วัดอรัญญวาส
วัดอรัญญวาส
วัดดอนชื่น
วัดดอนชื่น
วัดดอนชื่น
วัดเหล่าเปา
วัดเหล่าเปา
วัดเหล่าเปา
วัดเหล่าเปา
วัดเหล่าเปา
วัดเหล่าเปา
วัดเหล่าเปา
วัดเหล่าเปา
วัดเหล่าเปา
วัดเหล่าเปา
วัดเหล่าเปา
วัดเหล่าเปา
วัดเหล่าเปา

สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๑๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๙๕

เด็กหญิงชลัยรัตน์
เด็กหญิงณัฏฐนันท์
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงมนัสวี
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงณัชชาพร
เด็กหญิงณัฐสุดา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงพัชรา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอัยลีนา
เด็กหญิงจินตภาส์
เด็กชายฐิติพงษ์
เด็กหญิงธัญสุดา
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กหญิงพิมพ์พิมล
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงธนภร
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายพงศกร

ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๙๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๙๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๙๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๐๙๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๐๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๐๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๐๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๐๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๐๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๐๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๐๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๐๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๐๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๐๙
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๑๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๑๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๑๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๑๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๑๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๑๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๑๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๑๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๑๘

ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๑๙ เด็กหญิงเพ็ญทุออน

ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๒๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๒๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๒๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๒๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๒๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๒๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๒๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๒๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๒๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๒๙

เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงภัสสร
เด็กชายวงศธร
เด็กหญิงศุภาภรณ์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายทูล
เด็กหญิงสุภานี
นางสาวอาจู
เด็กหญิงนชริยา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก

นามสกุล

อุบลวรรณศักดิ์
ก๋องโน
สีดา
มอยแก้ว
สายแก้ว
คนขยัน
ปญญาจักร์
เกียรติทับทิว
จันทร์อ้าย
แสนกันธิ
สุยะนันท์
วัฒนาไกรเวช
แสงคร้าม
ประนันติ๊บ
หล้าหม่อง
ปาทะ
รัศมีประภา
สุกเต๋จะ
ต๊ะเปง
จาเรือน
ใจหนู
ปนศิริ
วัตวงศ์เสรีกุล
แก้วจา
ปานกลาง
ปูสุข
สุทธะวัน
วันเจริญใหม่
มาอ้าย
ลุงยะ
หลิ่งอุ่น
ลุงแหลง
ลุงติ
วงศ์หน่อ
สุวรรณสอน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแปลง ๕

๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแปลง ๕

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแปลง ๕
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแปลง ๕
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแปลง ๕

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแปลง ๕
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่บวน
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปง
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปง
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก

๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก

๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดแปลงห้า
วัดแปลงห้า
วัดแปลงห้า
วัดแปลงห้า
วัดแปลงห้า
วัดแปลงห้า
วัดศรีพิงค์ชัย
วัดศรีพิงค์ชัย
วัดศรีพิงค์ชัย
วัดศรีพิงค์ชัย
วัดศรีพิงค์ชัย
วัดศรีพิงค์ชัย
วัดท่าเดื่อ
วัดบ้านน้อย
วัดบ้านน้อย
วัดท่าครั่ง
วัดบ้านโปง
วัดบ้านโปง
วัดบ้านโปง
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ
วัดร้องขี้เหล็ก
วัดร้องขี้เหล็ก
วัดร้องขี้เหล็ก
วัดร้องขี้เหล็ก
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๑๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๓๐

เด็กหญิงภัทรจารี
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงศิริภัสสร
เด็กหญิงอักษราภัค
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงชิชญา
เด็กหญิงณิชาภัทร

ทองดี
เขื่อนคล่าย
พรมน้อย
สุรอังกูร
ชัยพยอม
สินมี่
เจษฎาวาณิชย์
มูลกาวิน
จาเรือง
รังษี
แซ่หาง
โกชุม
ศิริวุฒิ
วิทิน
คำปน
เชื้อทรัพย์
เชื้อทรัพย์
เทพใจ
ลุงจาง
วงถาปน
สวนอารัญ
ลุงจ้อ
อักษรบริสุทธิ์
เลาลี
ลุงทูล
จันตา
คำหลู่
ลุงคำ
เกษตรกุลทรัพย์
ทิพย์ปนทอง
เราเท่า
ปร๊ะย่อ
ลุงต๊ะ
ลุงศักดิ์

ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๓๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๓๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๓๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๓๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๓๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๓๖

ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๓๗ เด็กหญิงธัญญานันต์
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๓๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๓๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๔๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๔๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๔๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๔๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๔๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๔๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๔๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๔๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๔๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๔๙

เด็กชายธีนธารา
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงอัมพร
เด็กหญิงเกศราพร
เด็กชายจิรสิน
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายอัครวินท์
เด็กชายจิรนันต์
เด็กชายจิรยุทธ
เด็กหญิงจุฑามณี
เด็กชายเดชา
เด็กหญิงทีรการ์

ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๕๐ เด็กหญิงพัชราภรณ์
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๕๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๕๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๕๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๕๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๕๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๕๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๕๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๕๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๕๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๖๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๖๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๖๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๖๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๖๔

เด็กหญิงดาว
เด็กชายถาวร
เด็กหญิงเบญญา
เด็กชายสมชาย
เด็กชายสมศักดิ์
เด็กหญิงแสงนวล
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอรพินิตย์
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายชานนท์
เด็กหญิงดาว
เด็กหญิงทับทิม มูลทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสันคะยอม
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันคะยอม
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันคะยอม
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันคะยอม

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันคะยอม
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันคะยอม
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันคะยอม

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำริน
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำริน
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำริน

๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำริน
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงแยงใน
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงแยงใน
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงแยงใน
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงแยงใน
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงแยงใน
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงแยงใน
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดสุรินทราษฎร์
วัดสุรินทราษฎร์
วัดสุรินทราษฎร์
วัดสุรินทราษฎร์
วัดสุรินทราษฎร์
วัดสุรินทราษฎร์
วัดสุรินทราษฎร์
วัดสุรินทราษฎร์
วัดสุรินทราษฎร์
วัดสุรินทราษฎร์
วัดสุรินทราษฎร์
วัดสว่างเพชร
วัดสว่างเพชร
วัดสว่างเพชร
วัดสว่างเพชร
วัดสว่างเพชร
วัดสว่างเพชร
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๑๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๖๕

เด็กหญิงทาภัสสร
เด็กหญิงพินดาธาร
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายเสนาวุฒิ
เด็กชายเก่งกล้า
เด็กชายทุนทอง

ภูสิริพัฒนานนท์
ภูสิริพัฒนานนท์
หิมะวัน
กันยา
รัตนดิลกกุล
นายชาญ
ลุงวิ
ภมรวิจิตร
แซ่ว้าง
แซ่ลี
เตชะพนาลัย
แซ่จาง
ภมรวิจิตร
ปาเปง
สุรามิตร
ไกรทอง
แก้วกันทา
จันทร์สว่าง
ตุละทา
ลุงหนาน
วรรณะ
ว่างตระกูล
พนาสันติกุล
พรหมมาเย็น
แซ่ลี
แซ่ม้า
โชคสถิต
วศินธนวัฒน์
กาคำ
อ่อง
แดงปุน
ลุงคำ
เพชรหว้าโง๊ะ
แก้วหล้า
ลุงนั่นต่า

ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๖๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๖๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๖๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๖๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๗๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๗๑

ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๗๒ เด็กหญิงนภัสวรรณ
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๗๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๗๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๗๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๗๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๗๗

เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายศุกลวัฒ
เด็กชายสันติ
เด็กชายสุรศักดิ์

เด็กหญิงกรณิศ
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๗๙ เด็กหญิงอภิสมัย
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๘๐ เด็กหญิงแจ่มชื่น
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๗๘

ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๘๑ เด็กหญิงเบญญาภา
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๘๒ เด็กหญิงศุพรรณษา
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๘๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๘๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๘๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๘๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๘๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๘๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๘๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๙๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๙๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๙๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๙๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๙๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๙๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๙๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๙๗

เด็กชายกรวิทย์
เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายชุติพันธ์
เด็กหญิงปริศนา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายพิชุตม์
เด็กหญิงพิณณิภา
เด็กหญิงมณธาการ
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงแสง
เด็กหญิงปวิชญา
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงกฤติยาณี

ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๙๘ เด็กชายก้องกิดากร
ชม ๓๖๑๖๓/๐๑๙๙

เด็กหญิงกาญมณี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองแหะ

๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองแหะ
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบวกจั่น
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบวกจั่น
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบวกจั่น

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบวกจั่น
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบวกจั่น
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบวกจั่น

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่สา
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่สา
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทรายมูล
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทรายมูล

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทรายมูล
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)

๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าปาฝาง

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ
วัดสว่างบรรเทิง
วัดสว่างบรรเทิง
วัดทรายมูล
วัดทรายมูล
วัดทรายมูล
วัดพรหมประดิษฐ์
วัดพรหมประดิษฐ์
วัดพรหมประดิษฐ์
วัดจำลอง
วัดจำลอง
วัดจำลอง
วัดจำลอง
วัดจำลอง
วัดจำลอง
วัดจำลอง
วัดจำลอง
วัดศิริชัยนิมิตร
วัดรังษีสุทธาราม
วัดมกายอน
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม

สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๑๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงชนิกานต์ ใจคำ
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๐๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๐๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๐๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๐๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๐๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๐๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๐๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๐๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๐๙
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๑๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๑๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๑๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๑๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๑๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๑๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๑๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๑๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๑๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๑๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๒๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๒๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๒๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๒๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๒๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๒๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๒๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๒๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๒๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๒๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๓๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๓๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๓๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๓๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กหญิงชัชชญา
เด็กชายชาญณรงค์
เด็กชายชาญวุฒิ
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนเทพ
เด็กชายนนทรี
เด็กหญิงนิภาวรรณ
เด็กหญิงบุรัสกร
เด็กหญิงบุศรา
เด็กหญิงเบนยามิน
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงปนปนัทธ์
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพลอย
เด็กชายพีรดล
เด็กชายภานุวิชญ์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กหญิงออย
เด็กหญิงอุษณี
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงขนิฐา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงธารา
นางสาวเสาวภา
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงพิมพ์นภา

กันทะนันท์
จันทร์ช่ืน
ตันตรา
แสนดวงดี
ใจสุข
ปวงแก้ว
สุตา
ศรีบุญเรือง
พิมมาศ
พัฒนเกียรติชีวิน
สามลอ
พะพู่
พาพู่
ดอยกิ่ง
อินเฟย
นิลทเสน
วิพอ
อ่องเยาะ
ธรรมชัย
มหาไม้
จิ่งหลู่
มูลมุ่ง
เต่จ๊ะ
อัมพุธ
ลุงมู่หลิ่ง
เจริญคุณ
การะหงษ์
มะโนวรรณา
เต่าสิงห์แก้ว
เลายี่ปา
ลุงคำ
วันนะวันนา
มุขเพ็ชร
คำวัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม

๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกองลม

๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกองลม
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม

๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกองลม
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกองลม
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกองลม
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกองลม
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกองลม
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองลม
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเวียงแหง
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเวียงแหง

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเวียงแหง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเวียงแหง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสันโค้ง
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม
วัดสันก้างปลา
วัดร้องวัวแดง
วัดร้องวัวแดง
วัดร้องวัวแดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๑๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๓๕

เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายพุทธิพงษ์
เด็กชายวรวิช
เด็กชายวรวิช
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงคำ
นายคำ

ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๓๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๓๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๓๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๓๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๔๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๔๑

ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๔๒ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๔๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๔๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๔๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๔๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๔๗

เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงสิริฐิติยา
เด็กหญิงอารยา

ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๔๘ เด็กหญิงไอยวริญญ์
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๔๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๕๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๕๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๕๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๕๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๕๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๕๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๕๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๕๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๕๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๕๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๖๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๖๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๖๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๖๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๖๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๖๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๖๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๖๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๖๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๖๙

นายจ๋อม
นางสาวจ๋ามคำ
เด็กหญิงมิ้น
นายวันชัย
เด็กหญิงศิริวิภา
นายสมชัย
นางสาวสุวิภา
เด็กชายหลาวเปง
เด็กชายกร
นายศราวุธ
เด็กหญิงสริตา
นางสาวแสงเดือน
เด็กชายสุมิตร
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา
เด็กหญิงไพลิน
เด็กชายมนัส
เด็กหญิงมาริษา
เด็กชายสมชาย
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงกุลปริยา

นามสกุล

นิลตาติ๊บ
พิมใจ
คำผง
ลำภา
ศิริชัย
เซียมราย
ลุงซอ
จักร์แก้ว
ดวงใจ
จักรแก้ว
ลุงต๊ะ
ศรีดารัตน์
อุดทยอด
ฤทธิวงศ์
สุนันตา
สุนันตา
ซอนะ
ทุนจิ่ง
ศรีคำ
เงินยอด
ลุงหมาย
ลุงป
ยอดคำ
แสงทอง
กันเรือน
ลุงกอ
บุญมาแรง
แจ่มชาวนา
ตาบัน
บัวทอง
แสใหม่
แซ่เติ๋น
ลุงลี
คำปน
โปธิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดล้านตอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดล้านตอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดล้านตอง
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดล้านตอง

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดล้านตอง
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดล้านตอง

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดล้านตอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดล้านตอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดล้านตอง
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสันคะยอม
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสันคะยอม
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอุเม็ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดร้องวัวแดง
วัดปาตึง
วัดแม่ปูคาเหนือ
วัดแม่ปูคาเหนือ
วัดทุ่งต้อม
วัดทุ่งต้อม
วัดทุ่งต้อม
วัดทุ่งต้อม
วัดทุ่งต้อม
วัดทุ่งต้อม
วัดทุ่งต้อม
วัดทุ่งต้อม
วัดทุ่งต้อม
วัดสันมะฮกฟา
วัดสันมะฮกฟา
วัดสันมะฮกฟา
วัดสันมะฮกฟา
วัดสันมะฮกฟา
วัดสันมะฮกฟา
วัดสันมะฮกฟา
วัดสันมะฮกฟา
วัดสันมะฮกฟา
วัดสันมะฮกฟา
วัดสันมะฮกฟา
วัดสันมะฮกฟา
วัดสันมะฮกฟา
วัดสันคะยอม
วัดสันคะยอม
วัดสันทรายมูล
วัดสันทรายมูล
วัดสันทรายมูล
วัดสันทรายมูล
วัดสันทรายมูล
วัดสันทรายมูล
วัดอุเม็ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๑๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๗๐

เด็กหญิงเกสรา
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวรรณมณี
เด็กชายชุติเดช
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงปวิชญา
เด็กหญิงปุณยาพร

ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๗๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๗๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๗๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๗๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๗๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๗๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๗๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๗๘

ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๗๙ เด็กหญิงพราวจันทร์

ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๘๐ เด็กหญิงพลอยพชรวฤณ
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๘๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๘๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๘๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๘๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๘๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๘๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๘๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๘๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๘๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๙๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๙๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๙๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๙๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๙๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๙๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๙๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๙๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๙๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๒๙๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๐๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๐๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๐๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๐๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๐๔

เด็กหญิงวริษา
เด็กชายศุวิล
เด็กหญิงโสรยา
เด็กหญิงกิติยา
เด็กหญิงสุทธิกานต์
เด็กชายหลาวใส
เด็กหญิงลักษมี
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงธิมาพร
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายศานุวัฒน์
เด็กชายศิรสิทธิ์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กหญิงสุคนธา
เด็กชายอัครชัย
เด็กชายแดง
เด็กหญิงธรรมพร
เด็กชายปองคุณ
เด็กชายพรภวิษย์
เด็กหญิงสิริกร
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กหญิงณัฐณิกา

นามสกุล

เขียวตั้ง
จุ่มใจ
ตาจิละ
สุนทรประเสริฐ
แต้มไว
พรมจันทร์
เปงเขียว
อัครภิรมย์
ตาปง
สุวรรณประเทศ
เฉลาภักตร์
แก้วดี
หลุยจำลอง
ลำสอนจิตต์
ลุงสาม
ศรีคำสุข
ลุงกอ
คุณบุญ
ใจทา
สัณฑ์วนาคีรี
ศรีนวล
หอมคำรณ
ตั๋นเถื่อน
ศรีคำหน้อย
หล้าเขียว
เปล่งปลั่ง
ยศชัยศรี
สร้อยแสง
สุจา
ลุงชัย
คนซื่อ
คำหล้า
นามปวน
น้อยเซ็น
จันทร์นวล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอุเม็ง
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอุเม็ง

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอุเม็ง
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอุเม็ง
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสันปาตอง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสันปาตอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสันปาตอง
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุเม็ง
วัดอุเม็ง
วัดอุเม็ง
วัดอุเม็ง
วัดร้องสร้าน
วัดร้องสร้าน
วัดร้องสร้าน
วัดร้องสร้าน
วัดร้องสร้าน
วัดร้องสร้าน
วัดร้องสร้าน
วัดร้องสร้าน
วัดร้องสร้าน
วัดร้องสร้าน
วัดร้องสร้าน
วัดร้องสร้าน
วัดร้องสร้าน
วัดห้วยส้ม
วัดศรีนวรัฐ
วัดศรีนวรัฐ
วัดศรีนวรัฐ
วัดศรีนวรัฐ
วัดศรีนวรัฐ
วัดศรีนวรัฐ
วัดศรีนวรัฐ
วัดศรีนวรัฐ
วัดศรีนวรัฐ
วัดศรีนวรัฐ
วัดศรีนวรัฐ
วัดศรีนวรัฐ
วัดศรีนวรัฐ
วัดศรีนวรัฐ
วัดศรีนวรัฐ
วัดปาลาน
วัดปาลาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๑๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสายไหม ลุงซู
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๐๖ เด็กหญิงอภิชญา ปญญาสอน
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๐๗ เด็กหญิงกาญจนสุดา จองหอม
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๐๘ เด็กหญิงมี
อายุบ
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๐๙ เด็กชายขันติ
ลุงมู่หริ่ง
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๑๐ เด็กหญิงจันทร์ดี ลุงปอก
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๑๑ เด็กหญิงดวงคำ คิงยอน
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๑๒ เด็กชายศิทธิพันธ์ ลุงคำ
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๑๓ เด็กหญิงพีชญา ซอนะ
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๑๔ เด็กหญิงนลินทิพย์ แสงพิรุณ
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๑๕ เด็กหญิงยุพากร สว่างคำ
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๑๖ เด็กชายสายวัน ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๑๗ เด็กชายห่าน
ลุงหน่อ
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๑๘ เด็กชายเข็มชาติ ตอนนะ
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๑๙ เด็กหญิงกนกพร นำปุน
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๒๐ เด็กหญิงพรชรินทร์ ปญญาวงค์
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๒๑ เด็กหญิงศิริวรรณ หน่อแก้ว
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๒๒ เด็กหญิงนาวยา แก้วมา
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๒๓ เด็กชายพสุธร
กันทา
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๒๔ เด็กหญิงวรรณกานต์ แสงรุ่ง
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๒๕ เด็กหญิงเขมิกา อัสดงแดนไพร
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๒๖ เด็กหญิงณัฐนันท์ สร้อยฟา
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๒๗ เด็กหญิงจิตติมณฑ์ ยอดธันยพัชร์
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๒๘ เด็กหญิงณัฐกฤตา สุริยา
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๒๙ เด็กหญิงธัญลักษณ์ จุ่มป
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๓๐ เด็กชายธาวิน
จั๋นต๊ะ
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๓๑ เด็กชายนนทกร ขันณะษา
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๓๒ เด็กชายนัชชานนท์ ศรีสุวรรณ์
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๓๓ เด็กหญิงนุจรินทร์ ปนแก้ว
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๓๔ เด็กหญิงเนาวรัตน์ หลวงแก้ว
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๓๕ เด็กชายบุณยกร ลุงแหลง
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๓๖ เด็กหญิงปภัสสร ดาวเรือง
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๓๗ เด็กหญิงประภัสสร ชีวา
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๓๘ เด็กหญิงพิมพ์ดาว ทำทอง
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๓๙ เด็กชายพีรพัฒน์ ลุงจิ่งต่า
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๐๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโรงวัว

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างคำ

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่างคำ
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างคำ

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างคำ
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตาล
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตาล

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาตาล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาตาล
๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีสว่าง

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตองกาย

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปง
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอกแดง

๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขุน
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาลาน
วัดเวฬุวนาราม
วัดชัยวุฒิ
วัดชัยวุฒิ
วัดช่างคำ
วัดช่างคำ
วัดช่างคำ
วัดช่างคำ
วัดท้าวบุญเรือง
วัดลัฎฐิวนาราม
วัดลัฎฐิวนาราม
วัดลัฎฐิวนาราม
วัดลัฎฐิวนาราม
วัดศรีสว่าง
วัดหนองตอง
วัดหนองตอง
วัดหนองตอง
วัดตองกาย
วัดอรัญญวาส
วัดอรัญญวาส
วัดบ้านขุน
วัดบ้านขุน
วัดแม่แก้ดน้อย
วัดแม่แก้ดน้อย
วัดแม่แก้ดน้อย
วัดแม่แก้ดน้อย
วัดแม่แก้ดน้อย
วัดแม่แก้ดน้อย
วัดแม่แก้ดน้อย
วัดแม่แก้ดน้อย
วัดแม่แก้ดน้อย
วัดแม่แก้ดน้อย
วัดแม่แก้ดน้อย
วัดแม่แก้ดน้อย
วัดแม่แก้ดน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๑๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๔๐

เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กหญิงมะลิสา
เด็กหญิงมาลิยา
เด็กชายสุธีกานต์
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกำไร
เด็กหญิงจ๋ามคำ
เด็กชายชัยสิทธิ์

ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๔๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๔๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๔๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๔๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๔๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๔๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๔๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๔๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๔๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๕๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๕๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๕๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๕๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๕๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๕๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๕๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๕๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๕๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๕๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๖๐

เด็กชายทินกร
เด็กหญิงธนาพา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนิตา
เด็กชายไพศาล
เด็กหญิงรัชฎาพร
เด็กหญิงรัตนากร
เด็กหญิงใหม่
เด็กชายอนวัช
นายอ่องเมี่ย

ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๖๑ เด็กหญิงญาณัจฉรา
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๖๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๖๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๖๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๖๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๖๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๖๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๖๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๖๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๗๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๗๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๗๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๗๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๗๔

เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กหญิงอังคณา
เด็กชายจิรกร
เด็กชายจีระวัฒน์
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กชายณัฐกร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐธิตา
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงธัญจิรา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ปนเรือน
แสนสุข
รัตนดิลกกุล
ผางเมือง
จันทร์วรรณ
เยี่ยนน่า
ประจักษ์เมธี
จะลอ
ชาติมุข
วีรยา
ลุงหลง
สิริกันยาธรรม
แซ่หลี่
ลุงจื้น

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย

ไชยวงค์
แซ่จาง
สมคิด
อยู่เย็น
บวรภิรธนา
ลุงซาน
ศรีอ่อน
ทัฬหกรณ์
สีวิชัยคำ
พรมปญญา
หนูมี
กันธาทิพย์
ศรีต๊ิบ
ก้ามสันเทียะ
วารินทร์
แก้วกำ
ไกยะฝาย
อะตะมะ
จันทร์สุข
สุรินทร์

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง

๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง
๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง

๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแปะ
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแปะ

๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแปะ
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแปะ
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแม่แก้ดน้อย
วัดแม่แก้ดน้อย
วัดแม่แก้ดน้อย
วัดแม่แก้ดน้อย
วัดแม่แก้ดน้อย
วัดปาแพ่ง
วัดปาแพ่ง
วัดปาแพ่ง
วัดปาแพ่ง
วัดปาแพ่ง
วัดปาแพ่ง
วัดปาแพ่ง
วัดปาแพ่ง
วัดปาแพ่ง
วัดปาแพ่ง
วัดปาแพ่ง
วัดปาแพ่ง
วัดปาแพ่ง
วัดปาแพ่ง
วัดปาแพ่ง
วัดปาแพ่ง
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๑๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๗๕

เด็กหญิงนิโลบล
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงกฤตยา
เด็กหญิงกุลณัฐ
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายชนกันต์
เด็กชายณัฐชัย
เด็กหญิงณัฐธิตา

ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๗๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๗๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๗๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๗๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๘๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๘๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๘๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๘๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๘๔

ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๘๕ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

เด็กหญิงปภาภรณ์
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๘๗ เด็กชายภาณุวัฒน์
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๘๘ เด็กหญิงรักสกุล
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๘๙ เด็กชายวชิรศักดิ์
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๘๖

ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๙๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๙๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๙๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๙๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๙๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๙๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๙๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๙๗

เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงศศิตา
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กชายบอน
เด็กชายกฤษกร
เด็กชายนฤบดินทร์
เด็กหญิงเพลง

ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๙๘ เด็กหญิงรมิตานันท์
ชม ๓๖๑๖๓/๐๓๙๙

เด็กหญิงกม

ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๐๐ เด็กหญิงกิรติกาญจน์

เด็กชายเครือ
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๐๒ เด็กหญิงฐิตินันท์
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๐๓ เด็กชายดอย
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๐๑

ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๐๔ เด็กชายประภาวินท์
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๐๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๐๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๐๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๐๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๐๙

เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายวิษณุ
เด็กชายแสง
เด็กชายอิฐธิเดช
เด็กชายภาคภูมิ

นามสกุล
สิงห์แก้ว
เพ็ชรโต
คำโพธิ
เปงใจ
สมปญญา
สุภาวงค์
ตานะเปน
อุ่นใจละ
สมปอน
กาวีละ
ยะถาธง
ตันติวา
ปญญามี
กุลบดีพิศุทธิ์
คำลอ
กุศล
จินาวงค์
คำใจ
กองแก้ว
คำแดง
ปูปอ
ลุงแก้ว
ลุงกอ
คงทัน
ลุงทุน
ชวนสุข
คิงต๊ะ
หวันน้อย
ลุงยาว
สุริยา
ลุงอ่อง
บุญเติม
ลุงออ
ปูผัด
วงค์สถาน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแควมะกอก

๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปาแดด
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มหลวง
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มหลวง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่มหลวง

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มหลวง

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่มหลวง
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มหลวง
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่มหลวง
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มหลวง

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มหลวง
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มหลวง

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีงาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดหลวงฮอด
วัดวังสิงห์คำ
วัดวังสิงห์คำ
วัดวังสิงห์คำ
วัดวังสิงห์คำ
วัดวังสิงห์คำ
วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ
วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ
วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ
วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ
วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ
วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ
วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ
วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ
วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ
วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ
วัดบ้านโปง

สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๑๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๑๐

เด็กชายวีรพงศ์
เด็กชายอภิชิต
เด็กหญิงศวิตา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายกิตติ
เด็กหญิงทอรุ้ง
เด็กหญิงนวล
เด็กชายพณิชพล
เด็กหญิงวาทินี
เด็กหญิงจินตนา
เด็กหญิงเจน
เด็กชายธีรศักดิ์

มาแก้ว
ศรีไสวดาวเรือง
ตันมูล
แผนทอง
แก้วดี
สุระเปย
รุ่งเรือง
ตุงคณาคร
ลิลิต
ตั่งแอ
ลุงทร
เมืองเงิน
ลุงต๊ะ
จิ่นต๊ะ
สังกิจ
อุตส่าห์
คงความไพศาลสูง
ยงรัตนโกศล
จะก๊ะ
วงษ์สละ
ลุงคำ
จะนะ
สุนะ
ลุงนะ
ลุงเรือ
เล้าคำ
สุ้นนา
ลุงหยุ้น
ปยะ
ลุงคำ
นายต๋า
เส่งหล้า

ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๑๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๑๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๑๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๑๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๑๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๑๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๑๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๑๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๑๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๒๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๒๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๒๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๒๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๒๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๒๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๒๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๒๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๒๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๒๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๓๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๓๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๓๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๓๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๓๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๓๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๓๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๓๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๓๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๓๙

เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายภูรินทร์
เด็กหญิงส้ม
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปวีณ์นุช
เด็กหญิงปาริชาต
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงจันทร์อร
เด็กชายณัฐพงษ์
นายทูน
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กชายเมืองสาย
เด็กชายฤทธิกร
เด็กหญิงกู่
นางสาวคำหลอด
เด็กหญิงคำเอ

ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๔๐ เด็กหญิงนวลพรรณ

เด็กหญิงวิภา
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๔๒ เด็กหญิงสุกัญญา
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๔๓ เด็กหญิงหมวย
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๔๔ เด็กหญิงชนาภัทร
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๔๑

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีงาม
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีงาม
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่แต
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่แต
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะจับ

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะจับ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองมะจับ
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะจับ
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะจับ
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพญาชมภู
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพญาชมภู
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกองทราย
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกองทราย

๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาเหมือด
๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปาเหมือด
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาเหมือด
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาเหมือด
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาเหมือด

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาเหมือด
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาเหมือด
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนแม่คือวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านโปง
วัดบ้านโปง
วัดบ้านโปง
วัดบ้านโปง
วัดหนองมะจับ
วัดหนองมะจับ
วัดหนองมะจับ
วัดหนองมะจับ
วัดหนองมะจับ
วัดศรีคำชมภู
วัดศรีคำชมภู
วัดศรีคำชมภู
วัดศรีคำชมภู
วัดศรีคำชมภู
วัดศรีคำชมภู
วัดพญาชมภู
วัดพญาชมภู
วัดกองทราย
วัดกองทราย
วัดพระนอนหนองผึ้ง
วัดพระนอนหนองผึ้ง
วัดพระนอนหนองผึ้ง
วัดพระนอนหนองผึ้ง
วัดพระนอนหนองผึ้ง
วัดพระนอนหนองผึ้ง
วัดพระนอนหนองผึ้ง
วัดพระนอนหนองผึ้ง
วัดปาเหมือด
วัดปาเหมือด
วัดปาเหมือด
วัดปาเหมือด
วัดปาเหมือด
วัดปาเหมือด
วัดปาเหมือด
วัดแม่คือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๑๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๔๕

เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงอพิชญา
เด็กชายกฤษตเมธ
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงกาญจนา
นางสาวจิ่นโหย่
เด็กหญิงนาริศา
นางสาวม่อนคำ
เด็กชายหมาย
เด็กหญิงแสงเงิน
เด็กชายหาญแสง
เด็กหญิงอุไรวรรณ

ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๔๖
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๔๗
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๔๘
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๔๙

ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๕๐
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๕๑
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๕๒
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๕๓
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๕๔
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๕๕
ชม ๓๖๑๖๓/๐๔๕๖

นามสกุล
พลอยคีรี
พลอยคีรี
กิติรัตน์
ชื่นชมวงค์
รังศิลป
หล่ามละ
ต๋าฝน
กุงนะ
ลุงมล
ลุงยุ่ง
ชานปอง
คำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่แฝก
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่แฝก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่แฝก
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่แฝก

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่แฝก
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่แฝก
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแม่แฝก
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแม่แฝก
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแม่แฝก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดช่างเคิ่ง
วัดแม่แฝก
วัดแม่แฝก
วัดแม่แฝก
วัดแม่แฝก
วัดแม่แฝก
วัดแม่แฝก
วัดแม่แฝก
วัดแม่แฝก
วัดแม่แฝก

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๑๔
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