
 
รายช่ือผูสอบประโยค ธรรมศึกษาช้ันตรี(มัธยมศึกษา)ได ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒ 

สํานักเรียน คณะจังหวัดเชียงราย  ภาค  ๖ 
สนามสอบ  โรงเรียนเทงิวิทยาคม  อําเภอเทงิ  จังหวัดเชียงราย 

ที่ เลขที่ ปกศ. ช่ือ นามสกลุ พ.ศ. สังกัดวัด องคกร/สถานศึกษา 
๑ ชร ๓๔๒๖๒/๐๘๙๑ เด็กชายธีศวิสุทธ์ิ มุงเครือกลาง ๒๕๕๐ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒ ชร ๓๔๒๖๒/๐๘๙๒ เด็กชายนิติธร ผลมาก ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๓ ชร ๓๔๒๖๒/๐๘๙๓ เด็กชายบุญญพัฒน จุมป ู ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๔ ชร ๓๔๒๖๒/๐๘๙๔ เด็กชายปณณทัต ณ นาน ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๕ ชร ๓๔๒๖๒/๐๘๙๕ เด็กชายพงคจกัรภัทรต์ิ ปานตะรังษี ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๖ ชร ๓๔๒๖๒/๐๘๙๖ เด็กชายพัชรพล อุกําแพง ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๗ ชร ๓๔๒๖๒/๐๘๙๗ เด็กชายพรศักด์ิดา หนอแกว ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๘ ชร ๓๔๒๖๒/๐๘๙๘ เด็กชายภูรินทร ศรีอินทยุทธ ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๙ ชร ๓๔๒๖๒/๐๘๙๙ เด็กชายศิวกร คุณควน ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

๑๐ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๐๐ เด็กหญิงกนกพิชญ อาทรประชาชิต ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๑ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๐๑ เด็กหญิงกนกวรรณ ดีหลาย ๒๕๕๐ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๒ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๐๒ เด็กหญิงกฤษณา จําเรญิ ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๓ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๐๓ เด็กหญิงฐิติกานต ลําสาร ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๔ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๐๔ เด็กหญิงณัฐธิดา มะโนวงค ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๕ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๐๕ เด็กหญิงธนัญญา รักยา ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๖ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๐๖ เด็กหญิงนงนุช สวางศร ี ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๗ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๐๗ เด็กหญิงนภาพร หลอดี ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๘ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๐๘ เด็กหญิงนวียา วัฒนาพร ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๙ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๐๙ เด็กหญิงนันทนภัส ไชยเลิศนุกิจ ๒๕๕๐ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๐ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๑๐ เด็กหญิงบุษกร อนุกิจ ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๑ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๑๑ เด็กหญิงปณฑิตา โพธ์ิเกตุ ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๒ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๑๒ เด็กหญิงปพิชญา บุญตัน ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๓ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๑๓ เด็กหญิงปยาภรณ ฟาตา ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๔ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๑๔ เด็กหญิงพชรพร บุญชวยเหลือ ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๕ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๑๕ เด็กหญิงพริิยา พงษอําไพ ๒๕๔๘ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๖ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๑๖ เด็กหญิงพทัธนันท ขันคํา ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๗ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๑๗ เด็กหญิงมนพัทธ ไกลถ่ิน ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๘ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๑๘ เด็กหญิงรณพร โกเมฆ ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๙ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๑๙ เด็กหญิงรุรญิา สิบปุด ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๓๐ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๒๐ เด็กหญิงวีรยา วินทา ๒๕๕๐ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๓๑ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๒๑ เด็กหญิงสวิชญา โสตถิสรรเสริญ ๒๕๕๐ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๓๒ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๒๒ เด็กหญิงสุกัญญา วิไลหลา ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๓๓ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๒๓ เด็กหญิงอกัษราภัค รูทํานอง ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๓๔ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๒๔ เด็กชายถิรวัฒน อินทรวงศวาร ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๓๕ ชร ๓๔๒๖๒/๐๙๒๕ นางสาวขวัญฤทัย เวียนรอบ ๒๕๔๕ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

 



รายช่ือผูสอบประโยค ธรรมศึกษาช้ันโท(มัธยมศึกษา)ได ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒ 
สํานักเรียน คณะจังหวัดเชียงราย  ภาค  ๖ 

สนามสอบ  โรงเรียนเทงิวิทยาคม  อําเภอเทงิ  จังหวัดเชียงราย 
ที่ เลขที่ ปกศ. ช่ือ นามสกลุ พ.ศ. สังกัดวัด องคกร/สถานศึกษา 
๑ ชร ๓๕๒๖๒/๐๕๘๓ เด็กหญิงกนกพิชญ โยธาไพร ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒ ชร ๓๕๒๖๒/๐๕๘๔ เด็กหญิงขวัญฤทัย หลายนาสาร ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๓ ชร ๓๕๒๖๒/๐๕๘๕ เด็กหญิงอาจารียา ปกครองบาน ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๔ ชร ๓๕๒๖๒/๐๕๘๖ เด็กชายกีรพล อุทธิยา ๒๕๔๘ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๕ ชร ๓๕๒๖๒/๐๕๘๗ เด็กชายธนพจน ตะจันทร ๒๕๔๘ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๖ ชร ๓๕๒๖๒/๐๕๘๘ เด็กชายพันธวัช ศรีปญญา ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๗ ชร ๓๕๒๖๒/๐๕๘๙ เด็กหญิงจิรัชยา สิ่งของ ๒๕๔๘ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๘ ชร ๓๕๒๖๒/๐๕๙๐ เด็กหญิงนัชชา หนูจันทร ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๙ ชร ๓๕๒๖๒/๐๕๙๑ เด็กหญิงนิชนันท บุญธรรม ๒๕๔๘ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

๑๐ ชร ๓๕๒๖๒/๐๕๙๒ เด็กหญิงบงกต คํามูล ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๑ ชร ๓๕๒๖๒/๐๕๙๓ เด็กหญิงปรนันท นันตา ๒๕๔๘ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๒ ชร ๓๕๒๖๒/๐๕๙๔ เด็กหญิงปวริศา อินตะเข่ือน ๒๕๔๘ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๓ ชร ๓๕๒๖๒/๐๕๙๕ เด็กหญิงวรกานดา คนเกง ๒๕๔๘ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๔ ชร ๓๕๒๖๒/๐๕๙๖ เด็กหญิงสุชาดา วงคปญญา ๒๕๔๘ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๕ ชร ๓๕๒๖๒/๐๕๙๗ เด็กหญิงสุพิชญา แถวบุญตา ๒๕๔๘ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๖ ชร ๓๕๒๖๒/๐๕๙๘ เด็กหญิงอญัธิฌา สิงหแกว ๒๕๔๘ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๗ ชร ๓๕๒๖๒/๐๕๙๙ เด็กชายรตคีตา บุญเรศ ๒๕๔๘ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๘ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๐๐ เด็กชายวรเดช กอผจญ ๒๕๔๗ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๑๙ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๐๑ เด็กหญิงกญัญภา พรหมสงิห ๒๕๔๗ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๐ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๐๒ นางสาวญาดา แสงเพ็ชร ๒๕๔๗ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๑ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๐๓ นางสาวทับทิม อาโอโนะ ๒๕๔๗ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๒ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๐๔ เด็กหญิงกันยารัตน พรมมา ๒๕๔๗ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๓ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๐๕ เด็กหญิงจีรวรรณ ยศประเสริฐ ๒๕๔๗ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๔ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๐๖ เด็กหญิงณัฐรินีย จันทรแกว ๒๕๔๗ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๕ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๐๗ เด็กหญิงถิรมน หลวงใจ ๒๕๔๘ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๖ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๐๘ เด็กหญิงทสิลักษณ ไชยชุมภู ๒๕๔๗ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๗ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๐๙ เด็กหฐงิธีรัตนดา ชางเชียน ๒๕๔๗ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๘ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๑๐ เด็กหญิงนาฏลดา ศรีคําจักร ๒๕๔๗ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒๙ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๑๑ เด็กหญิงปริยากร สิทธิภารัตน ๒๕๔๗ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 

 



ที่ เลขที่ ปกศ. ช่ือ นามสกลุ พ.ศ. สังกัดวัด องคกร/สถานศึกษา 
๓๐ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๑๒ เด็กหญิงภคพร ปนคํา ๒๕๔๗ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๓๑ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๑๓ เด็กหญิงวรญัญา วรรณฏิ ๒๕๔๗ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๓๒ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๑๔ นางสาวจุไรรัตน แกวประภา ๒๕๔๕ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๓๓ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๑๕ นางสาวนุชจร ี เชยบาล ๒๕๔๕ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๓๔ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๑๖ นางสาวปวัณรัตน อุปการคํา ๒๕๔๕ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๓๕ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๑๗ นางสาวสายสุวรรณ มาลัย ๒๕๔๕ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๓๖ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๑๘ นางสาวโสภิดา แซทอ ๒๕๔๕ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๓๗ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๑๙ นายขจรศักด์ิ เรือนพบิูลย ๒๕๔๕ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๓๘ ชร ๓๕๒๖๒/๐๖๒๐ นายจตุพล มูลทา ๒๕๔๕ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผูสอบประโยค ธรรมศึกษาช้ันเอก(มัธยมศึกษา)ได ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒ 
สํานักเรียน คณะจังหวัดเชียงราย  ภาค  ๖ 

สนามสอบ  โรงเรียนเทงิวิทยาคม  อําเภอเทงิ  จังหวัดเชียงราย 
ที่ เลขที่ ปกศ. ช่ือ นามสกลุ พ.ศ. สังกัดวัด องคกร/สถานศึกษา 
๑ ชร ๓๖๒๖๒/๐๕๔๘ เด็กชายวุฒิชัย ธนู ๒๕๔๙ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๒ ชร ๓๖๒๖๒/๐๕๔๙ เด็กหญิงภาณุมาศ เลิศชมภู ๒๕๔๘ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๓ ชร ๓๖๒๖๒/๐๕๕๐ เด็กหญิงศศิวิมล สื่อไทรงาม ๒๕๔๘ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๔ ชร ๓๖๒๖๒/๐๕๕๑ เด็กหญิงจิราพร คําทองยศ ๒๕๔๗ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๕ ชร ๓๖๒๖๒/๐๕๕๒ เด็กหญิงชลธิชา หมื่นอินทร ๒๕๔๗ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๖ ชร ๓๖๒๖๒/๐๕๕๓ นางสาววุฒิพร ทาเนตร ๒๕๔๗ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
๗ ชร ๓๖๒๖๒/๐๕๕๔ เด็กหญิงศิรริัตน กาวิโล ๒๕๔๗ วัดสันปาบง โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 


