ศ. ๘

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ เอก (อุดมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗
ส่งสอบ ๔๙ คน ขาดสอบ ๗ คน คงสอบ ๔๒ คน สอบได้ ๓๗ คน สอบตก ๕ คน (๘๘.๑%)
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

มส ๓๖๓๖๒/๐๐๐๑ นางสาวเดือนวิสาข์ หนูหงษ์

๐๓/๐๖/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง

มส ๓๖๓๖๒/๐๐๐๒ นางสาวทัศนีย์

๐๖/๑๒/๒๕๒๙ โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

มส ๓๖๓๖๒/๐๐๐๓ นางสาวณัฐชญา
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๐๔ นางสาวพรพรรณ
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๐๕ นางสาวนิตยา
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๐๖ นางสาวเพชรา
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๐๗ นายยอดขวัญ
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๐๘ นายนรินทร์
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๐๙ นางสาววันเพ็ญ
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๑๐ นางภรณ์นภัส
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๑๑
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๑๒
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๑๓
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๑๔
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๑๕
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๑๖
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๑๗
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๑๘
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๑๙

มส ๓๖๓๖๒/๐๐๒๐
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๒๑
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๒๒
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๒๓
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๒๔

นางสาวไพลิน
นางอรพินท์
นายรณชัย
นางปาริฉัตร
นายสง่า
นางนุชศลา
นายธีรวุฒิ
นายวิเชียร
นายชีวานนท์
นางเพ็ญศรี
นางสาวจรูญศรี
นางสาวกันต์กมล
นางสาวลาวัณฉวี
นางรัชนีพร

เกิดพนา
นามเรือง
ชนะชูเจริญ
กอบชนยกย่อง
ปูแขก
อินทรทัศน์
เล่อกา
สืบสกุลพรหม
ปนทวัง
ไชยสวัสดิ์
ดงสงเคราะห์
เรืองแดง
เพียรสว่าง
สิทธิ
ชิงชัย
ปญญา
ใต้ตา
ศรีศักดิ์สกุลดี
เมฆบุญเขต
งามสมบัติ
คุณรัตน์
ลาดหนองขุ่น
มีสี

๐๒/๐๒/๒๕๓๕ โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
๑๓/๑๐/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านถำลอด

๒๐/๑๑/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านถำลอด
๑๒/๑๑/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านถำลอด

๑๓/๑๑/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านถำลอด
๑๘/๐๗/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านวนาหลวง

๐๙/๐๓/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓
๑๕/๐๕/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓
๑๓/๐๘/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓
๑๑/๐๙/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓
๑๖/๑๐/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓

๐๙/๐๓/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓
๑๔/๐๕/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านสบหาร
๐๖/๑๑/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านสบหาร
๒๔/๐๘/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านสบหาร
๒๕/๐๘/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้

๐๓/๐๒/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้
๑๙/๐๕/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ
๑๖/๐๔/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ
๐๙/๑๒/๒๕๒๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)

๐๓/๑๐/๒๕๑๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)
๑๒/๐๘/๒๕๒๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพระธาตุดอยกองมู
วัดสบปอง
วัดสบปอง
วัดสบปอง
วัดสบปอง
วัดสบปอง
วัดสบปอง
วัดสบปอง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดบ้านแพะ
วัดบ้านแพะ
วัดบ้านแพะ
วัดบ้านแพะ
วัดบ้านแพะ
วัดบ้านแพะ
วัดบ้านแพะ
วัดสุพรรณรังษี
วัดสุพรรณรังษี
วัดสุพรรณรังษี

สำนักเรียน คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗ ธรรมศึกษาชั้นเอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

มส ๓๖๓๖๒/๐๐๒๕ นางสาวชนากานต์
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๒๖
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๒๗
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๒๘
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๒๙

มส ๓๖๓๖๒/๐๐๓๐
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๓๑
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๓๒
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๓๓
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๓๔

นางสาวสุพรรษา
นางเบญจวรรณ
นางณัษญา
นายราชันย์
นางพิมประภา
นายวิโรจน์
นางอังคณา
นางวันเพ็ญ
นางกันยกร

มส ๓๖๓๖๒/๐๐๓๕ นางสาวเสาวลักษณ์

นายปณณวัชญ์
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๓๗ นางสาวรสสุคนธ์
มส ๓๖๓๖๒/๐๐๓๖

นามสกุล
เอกจันทร์
เงาใส
ทองชัย
จำปศรีโสภา
บัวศรี
จันทรัตน์
เต็มสุนทรวารี
มุงเมือง
เปงเขียว
กระบวนสง่า
ญาณพันธุ์
พัชรอมรรัตน์
องอาจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๔/๒๕๔๐ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๐๔/๑๐/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
๑๑/๐๑/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
๒๗/๐๕/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง

๑๒/๐๓/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านท่าผาปุม
๑๘/๑๒/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านแม่ออ
๒๘/๑๒/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านแม่ออ

๑๙/๐๒/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านหว่าโน

๐๑/๐๑/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านหว่าโน
๑๒/๐๒/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านหว่าโน

๐๒/๐๙/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านห้วยส้าน
๐๙/๐๔/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านห้วยส้าน
๒๙/๐๘/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านแม่เงา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยทรายใต้
วัดผาผ่า
วัดผาผ่า
วัดผาผ่า
วัดแม่ลาน้อย
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดผาผ่า

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักเรียน คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗ ธรรมศึกษาชั้นเอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๒
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