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คําปริวรรต : ฉํ่า ทองคําวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๕)

๑. าน ๓ ชายนีงยิง ๒ ลุน เมยันีงแก้ วเมยันีง

๑. าน ๓ ชายหนึง่ หญิง ๒ ลุน เมียหนึง่ แก้ ว เมียหนึง่

บุนมีเมยันีงแมวเมยันีงลู (ก) ๒ ชายนีงยิงนีงทอ
๒. นเมยันีง อินเมยันีงลูกนีงชายชยงเมยันีง
กวานแก่วงเมยันีงอุน่ เมยันีงลูก ๒ ชายนีงญิง
๓. นีงหลาน ๒ ยิง ลนเมยันีง เริ อนกลางเมยันีง
ลูกนีงยิง ช่างเหลกบุนเมยันีง ลูก ๒ ชายนีง ยิง
๔. นีง ช่างพรมงัคล฿ยส฿เมยันีงลูก ๒ ยิง
ญอดครง฿ลกู นีงยิง เมยัเพิบลูก ๓ ชาย
๕. ๒ ยิงนีง อ้ ายนางทยมนางสงักาบุนเกือ
แม่ลกู บุนช่น่ผวัเมยั จนัทรา
๖. ลูก ๒ ชายนีงยิงนีง นางสงักา เมยัหน้ าไม้

บุญมี เมียหนึง่ แมว เมียหนึง่ ลูก ๒ ชายหนึง่ หญิงหนึง่ ทอ –
๒. นเมียหนึง่ อินเมียหนึง่ ลูกหนึง่ ชายเชียง เมียหนึง่
กวานแกว่ง เมียหนึง่ อุน่ เมียหนึง่ ลูก ๒ ชายหนึง่ หญิง
๓. หนึง่ หลาน ๒ หญิง ลุนเมียหนึง่ เรื อนกลาง เมียหนึง่
ลูกหนึง่ หญิง ช่างเหล็กบุญ เมียหนึง่ ลูก ๒ ชายหนึง่ หญิง
๔. หนึง่ ช่างพรมงคลยศ เมียหนึง่ ลูก ๒ หญิง
ยอดครง ลูกหนึง่ หญิง เมียเพิบ ลูก ๓ ชาย
๕. ๒ หญิงหนึ่ง อ้ ายนางเทียม นางสังกา บุญเกื ้อ
แม่ลกู บุญชนะผัวเมีย จันทรา
๖. ลูก ๒ ชายหนึง่ หญิงหนึง่ นางสังกา เมียหน้ าไม้

นางพวกหมอยาบาดลูกมีนีงยิง

นางพวกหมอยาบาด ลูกมีหนึง่ หญิง

๗. นางหมืนวัดเก่าลูกนีง ข้ า ๔ ยิง

๗. นางหมื่นวัดเก่า ลูกหนึง่ ข้ า ๔ หญิง

ยอดคมัลกู ๒ ยิง วงปูกางเมยันีงอีคมันีง อี
๘. ปานนีง บ่เหลกนีง อีฝ้ายนีง
บ่ขวนั เมยันีง บ่เลมเมยันีง บคมันีงอีนางพีนีง

ยอดคํา ลูก ๒ หญิง วงปูกาง เมียหนึง่ อีคําหนึง่ อี
๘. ปานหนึง่ บะเหล็กหนึง่ อีฝ้ายหนึง่
บะขวัน เมียหนึง่ บะเล็ม เมียหนึง่ บะคําหนึง่ อีนางพีหนึง่

๙. ต่ญางมานข่มจูมนิง เถ้ าเมิองหน้ อยนีง

๙. ตะญางมานข่มจูมหนึง่ เฒ่าเมืองน้ อยหนึง่

เถ้ าเมิองแก้ วนีง นายหนงัสืคลประ

เฒ่าเมืองแก้ วหนึง่ นายหนังสือคลประ

๑๐. หญานีง พนัน้อยหนํคมันีงพนัน้อยหนานีง
ล่ามพนัอนุ่ นีง นายชาวคมัมุ
๑๑. นนีง นายชาวทนนีง นายชาวเริองนีง
นายชาวรดันีงเปนแก่เค้ าคนมี ๔๐ เริอ
๑๒. น ๑๐๒ ชาย ห้ องหมืนหวัเสิอ
พรญาหลวงเจ้ ายาดนัม ทานทงัลกู
๑๓. เมยัข้าคนลูกขุนชาวนาคนยูกบัช่หู มู่
ไวเปนข้ ากบัวดัชยงหมนัช่คู นชู่฿แห่ง

๑๐. หญาหนึง่ พันน้ อยหน่อคําหนึง่ พันน้ อยหนาหนึง่
ล่ามพันอุน่ หนึง่ นายชาวคํามุ –
๑๑. น หนึง่ นายชาวทนหนึง่ นายชาวเรื องหนึง่
นายชาวรัดหนึง่ ป็ นแก่(๑) เค้ าคน(๒) มี ๔๐ เรื อ
๑๒. น ๑๐๒ ชาย, ห้ อง(๓) หมื่นหัวเสือ,
พญาหลวงเจ้ าหยาดนํ ้า ทาน(๔) ทังลู
้ ก
๑๓. เมีย ข้ าคน ลูกขุนชาวนาคนอยูก่ บั ชู่(๕) หมู่
ไว้ เป็ นข้ ากับวัดเชียงมัน่ ชู่คนชู่แห่ง

(ต่อ)
๒๘. ง ยิง ๔ ชูมหมืนตางญางอ้ อยเปนนาย

(ต่อ)
๒๘. ง หญิง ๔ ชูมหมื่นต่างญางอ้ อยเป็ นนาย

มี ๖ เริ อน ๖ ครว ฿๒๒ คน ฿ชาย ๑๐ ยิง

มี ๖ เรื อน ๖ ครัว ๒๒ คน ชาย ๑๐ หญิง

๒๙. ๑๒ ลูกน้ อย ๖ ชายนีง ยิง ๕
ชูมนางข่มมามี ๒ เริอน นีงครว ฿๙ คน ฿ชาย ๒
๓๐. ยิง ๗ ลูกน้ อย ๒ ชายนีงยิงนีง
นางหมืนฟอนเชยงดาวเก่าครว
๓๑. หมอแม่ลกู ข้ า ๒ ยิง นางหมืน
ล่ามพราน เก่า ครว ฿ลกู นีงยิง ข้ า

๒๙. ๑๒ ลูกน้ อย ๖ ชายหนึง่ หญิง ๕
ชูมนางข่มมา มี ๒ เรื อน หนึง่ ครัว ๙ คน ชาย ๒
๓๐. หญิง ๗ ลูกน้ อย ๒ ชายหนึง่ หญิงหนึง่
นางหมื่นฟ้อนเชียงดาว เก้ าครัว
๓๑. หมอแม่ลกู ข้ า ๒ หญิง นางหมื่น –
ล่ามพราน เก้ า ครัว ลูกหนึง่ หญิง ข้ า

๓๒. ๓ ยิง ข้ าพรคมั นางหมืนอวน

๓๒. ๓ หญิง ข้ าพระคํา นางหมื่นอวน

อีคมัพีนีง อีคมัน้องนีง อุน่

อีคําพี่หนึง่ อีคําน้ องหนึง่ อุ่น

๓๓. นีงเริอน เมยันีง อายหลวง ลูกเมยันีง

๓๓. หนึง่ เรื อน เมียหนึง่ อายหลวง ลูกเมียหนึง่

ลูก ๒ ยิง ลูนเริอน เมยันีง

ลูก ๒ หญิง ลุนเรื อน เมียหนึง่

๓๔. พ่อคมัเริ อน เมยันีง ลูกนีงยิง

๓๔. พ่อคําเรื อน เมียหนึง่ ลูกหนึ่งหญิง

๓ ครว ฿นีเค้ าคน ฿ญวส฿มเ฿ดจเจ้ า
๓๕. ทานไวพรเจ้ ามนด฿ก ฿ไหม้ จนั
เมยันีง ลูกนีงยิง พ่ลนุ เมยันีง
๓๖. ๒ ครว ฿นีหืรยนตีจงัโกกบัชยงหมนั

๓ ครัวนี ้เค้ าคน ญัว(๖) สมเด็จเจ้ า
๓๕. ทานไว้ พระเจ้ ามนดก ไหม่(๗) จัน
เมียหนึง่ ลูกหนึง่ หญิง พ่อลุน เมียหนึง่
๓๖. ๒ ครัว หื ้อ(๘) เรี ยนตีจงั โก(๙) กับเชียงมัน่

คําอ่ าน : โครงการวิจยั : การปริ วรรตและชําระจารึกล้ านนา
(พ.ศ. ๒๕๕๑)
๑. าน ๓ ชายนึงยีง ๒ ลุนเมยันึงแก้ วเมยันงึ
บุนมีเมยันงึ แมวเมยันงึ ลู ๒ ชายนึงยีงนึงทอ
๒. นเมยนึง อินเมยันงึ ลูกนึงชายชยงเมยันงึ
ควานแก่วงเมยันงึ อุน่ เมยันงึ ลูก ๒ ชายนึงญีง
๓. นึงหลาน ๒ ยีง ลูนเมยันงึ เริ อนกลางเมยันงึ
ลูกนึงยีง ช่างเหลกบุนเมยันงึ ลูก ๒ ชายนึง ยีง
๔. นึง ช่างพรมงัคล฿ยสเ฿มยันงึ ลูก ๒ ยีง
ญอดครงลู฿กนึงยีง เมยัเพิบลูก ๓ ชาย
๕. ๒ ยีงนึง อ้ ายนางทยมนางสงักาบุนเกีอแม่ลกู
บุนช่น่ผวเ฿มยั จนัทรา
๖. ลูก ๒ ชายนึงยีงนึง นางสงักา เมยัห̅น้าไม้

คําปริวรรต : โครงการวิจยั : การปริวรรตและชําระจารึกล้ านนา
(พ.ศ. ๒๕๕๑)
๑. าน ๓ ชายหนึง่ หญิง ๒ ลุนเมียหนึง่ แก้ วเมียหนึง่
บุญมีเมียหนึง่ แมวเมียหนึง่ ลู(ก) ๒ ชายหนึ่ง หญิงหนึง่ ทอ–
๒. นเมียหนึง่ อินเมียหนึง่ ลูกหนึง่ ชาย เชียงเมียหนึง่
ควานแกว่งเมียหนึง่ อุน่ เมียหนึง่ ลูก ๒ ชายหนึง่ หญิง
๓. หนึง่ หลาน ๒ หญิง ลูนเมียหนึง่ เรื อนกลางเมียหนึง่
ลูกหนึง่ หญิง ช่างเหล็กบุญเมียหนึง่ ลูก ๒ ชายหนึง่ หญิง
๔. หนึง่ ช่างพระมงคลยศเมียหนึง่ ลูก ๒ หญิง
ยอดครง ลูกหนึง่ หญิง เมียเพิบ ลูก ๓ ชาย
๕. ๒ หญิงหนึ่ง อ้ ายนางเทียม นางสังกาบุญเกื ้อแม่ลกู
บุญชนะผัวเมีย จันทรา
๖. ลูก ๒ ชายหนึง่ หญิงหนึง่ นางสังกา เมียหน้ าไม้

นางพวกห̅มอ̅ยาบาดลูกมีนงึ ยีง

นางพวกหมอยาบาด ลูกมีหนึง่ หญิง

๗. นางห̅มืนวัดเก่าลูกนึง ข้ า ๔ ยีง

๗. นางหมื่นวัดเก่า ลูกหนึง่ ข้ า ๔ หญิง

ยอดคมัลกู ๒ ยีง วงัปกางเมยั
ู่
นงึ อี่ฅมันงึ อี่
๘. ปานนึง บ่เหลกนึง อีฝ้ายนึง บ่ขวนัเมยันงึ
บ่เลมเมยันึง บ่กมันงึ อีนางพีนงึ

ยอดคําลูก ๒ หญิง วังปู่ กาง เมียหนึง่ อีคําหนึง่ อี
๘. ปานหนึง่ บะเหล็กหนึง่ อีฝ้ายหนึง่ บะขวันเมียหนึง่
บะเล็มเมียหนึง่ บะคําหนึง่ อีนางพีหนึง่

๙. ต่ญางมานข่มจูมนึง เถ้ าเมิองห̅น้อยนึง

๙. ตะญางมานข่มจูมหนึง่ เฒ่าเมืองน้ อยหนึง่

เถ้ าเมิองแก้ วนึง นายห̅นงัสืคลป฿ระ

เฒ่าเมืองแก้ วหนึง่ นายหนังสือคลประ–

๑๐. ห̅ญานิง พนัน้อยห̅น่ฅมันงึ พนัน้อ̅ยห̅นานึง
ล่ามพนัอนุ่ นึง นายซาวฅมัมุ
๑๑. นนีง นายซาวทน ฿นงึ นายซาวเริองนึง
นายซาวรดันงึ เปนแก่เค้ าฅน ฿มี ๔๐ เริอ
๑๒. น ๑๐๒ ชาย || ห้ องห̅มืนหวเ฿สอิ
พรญาหลวงเจ้ าอ̅ยาดนัม ทานทงัลกู

๑๐. หญาหนึง่ พันน้ อยหน่อคําหนึง่ พันน้ อยหนาหนึง่
ล่ามพันอุน่ หนึง่ นายซาวคํามุ–
๑๑. นหนึง่ นายซาวทนหนึง่ นายซาวเรื องหนึง่
นายซาวรัดหนึง่ ป็ นแก่เค้ าคนมี ๔๐ เรื อ–
๑๒. น ๑๐๒ ชาย || ห้ องหมื่นหัวเสือ
พญาหลวงเจ้ าหยาดนํ ้าทานทังลู
้ ก

๑๓. เมยัข้าฅนลู฿กขุนชาวนาฅนอ̅฿ยกู บัช่หู ̅มู่

๑๓. เมีย ข้ าคน ลูกขุนชาวนาคนอยูก่ บั ชู่หมู่

ไวเปนข้ ากบัวดัชยงห̅มนั ้ ช่ฅู นชู่฿แห่ง

ไว้ เป็ นข้ ากับวัดเชียงมัน่ ชู่คนชู่แห่ง

(ต่อ)
๑๔. หมืนหวัเสิอ อุน่ เริอนเมยั ๒ ลูกนีงชาย

(ต่อ)
๑๔. หมื่นหัวเสือ อุน่ เรื อน เมีย ๒ ลูกหนึ่งชาย

ข้ า ๒๐ ชาย ๙ ยิง ๑๑ ค่แก้ วหน้ อย

ข้ า ๒๐ ชาย ๙ หญิง ๑๑ คะแก้ วน้ อย

๑๕. พอ่สดุ เมยันีง ลูกชายนีง ปูงวัเมยันีง
ลูกหลานนีงชาย แม่ฉาง ลูกนีงผูชาย
๑๖. พอ่โตวเมยันีง ลูกนีงชาย ชูมล่ามหมืน
แก้ วเปนนาย นีงเริอน ๖ ครว ฿๒๒ คน
๑๗. ชาย ๘ ยิง ๑๔ ลูกน้ อย ๔ ชายนีง ยิง ๓
ชูมพนัขวาท้ าวน้ อยมี ๓ เริ อน ๔ ครว
๑๘. ๒๒ คน ฿ชาย ๘ ยิง ๑๔ ลูกน้ อย ๓ ยิง
ชูมญาวิชยรแม่สา มี ๒ เริ อน ๑ ครว
๑๙. ๑๒ คน ฿ ชาย ๔ ยิง ๘ ลูกน้ อยนีงยิง

๑๕. พ่อสุด เมียหนึง่ ลูกหนึง่ ชาย ปู่ งัว เมียหนึง่
ลูกหลานหนึง่ ชาย แม่ฉาง ลูกหนึง่ ผู้ชาย
๑๖. พ่อโตว เมียหนึง่ ลูกหนึง่ ชาย ชูมล่ามหมื่น
แก้ วเป็ นนาย หนึง่ เรื อน ๖ ครัว ๒๒ คน
๑๗. ชาย ๘ หญิง ๑๔ ลูกน้ อย ๔ ชายหนึง่ หญิง ๓
ชูมพันขวาท้ าวน้ อยมี ๓ เรื อน ๔ ครัว
๑๘. ๒๒ คน ชาย ๘ หญิง ๑๔ ลูกน้ อย ๓ หญิง
ชูมญาวิเชียรแม่สา, มี ๒ เรื อน ๑ ครัว
๑๙. ๑๒ คน ชาย ๔ หญิง ๘ ลูกน้ อยหนึง่ หญิง

ชูมแก้ วหน้ อยหนองชอมมี ๓ เริอน นีง

ชูมแก้ วน้ อยหนองชอม มี ๓ เรื อน หนึง่

๒๐. ครว ฿๑๒ คน ฿ชาย ๔ ยิง ๘ ลาวนาหอ

๒๐. ครัว ๑๒ คน ชาย ๔ หญิง ๘ ลาวนาหอ

ลยบเปนนายมี ๔ เริอน ๓ ครว ฿๒๑ คน
๒๑. ชาย ๖ ยิง ๑๕ ลูกน้ อย ๖ ชาย ๓ ยิง ๓
ชูมจ่าเดกชายเปนนายมี ๖ เริอน ๒ ครว
๒๒. ๓๘ คน ฿ชาย ๑๑ ยิง ๒๗ ลูกน้ อย ๘
ชาย ๕ ยิง ๓ ชูมตางไจบาน่บอ่เปนนาย
๒๓. มี ๗ เริ อน นีงครว ฿๒๔ คน ฿ชาย ๙ ยิง
๑๕ ลูกน้ อย ๑๒ ชาย ๕ ยิง ๗ ชูมพนัแ
๒๔. สนเปนนาย มี ๕ เริอน ๒๐ คน ฿ชาย ๙
ยิง ๑๑ ลูกน้ อย ๒ ยิง ชูมพวกนา เ
๒๕. ปนนาย มี ๓ เริอน นีงครว ฿๑๖ คน ฿ชาย ๗
ยิง ๙ ชูมควานหมยงเปนนาย มี

เลียบเป็ นนายมี ๔ เรื อน ๓ ครัว ๒๑ คน
๒๑. ชาย ๖ หญิง ๑๕ ลูกน้ อย ๖ ชาย ๓ หญิง ๓
ชูมจ่าเด็กชายเป็ นนายมี ๖ เรื อน ๒ ครัว
๒๒. ๓๘ คน ชาย ๑๑ หญิง ๒๗ ลูกน้ อย ๘
ชาย ๕ หญิง ๓ ชูมต่างใจบ้ านบ่อเป็ นนาย
๒๓. มี ๗ เรื อน หนึง่ ครัว ๒๔ คน ชาย ๙ หญิง
๑๕ ลูกน้ อย ๑๒ ชาย ๕ หญิง ๗ ชูมพันแ –
๒๔. สนเป็ นนาย มี ๔ เรื อน ๒๐ คน ชาย ๙
หญิง ๑๑ ลูกน้ อย ๒ หญิง ชูมพวกนา เ –
๒๕. ป็ นนาย มี ๓ เรื อน หนึง่ ครัว ๑๖ คน ชาย ๗
หญิง ๙ ชูมควานเหมียงเป็ นนาย มี

๒๖. ๓ เริอน นีงครว ฿๑๔ คน ฿ชาย ๔ ยิง ๑๐

๒๖. ๓ เรื อน หนึ่งครัว ๑๔ คน ชาย ๔ หญิง ๑๐

ลูกน้ อย ๓ ชาย ๒ ยิงนีง ชูมญีผา

ลูกน้ อย ๓ ชาย ๒ หญิงหนึ่ง ชูมยีผา –

๒๗. น้ อยเปนนาย มี ๖ เริอน นีงครว ฿๑๙ คน ฿
ชาย ๘ ยิง ๑๑ ลูกน้ อย ๕ ชายนี

๒๗. น้ อยเป็ นนาย มี ๖ เรื อน หนึง่ ครัว ๑๙ คน
ชาย ๘ หญิง ๑๑ ลูกน้ อย ๕ ชายหนึ่ –

(ต่อ)
๑๔. ห̅มืนหวเ฿สอิ อุน่ เริอนเมยั ๒ ลูกนึงชาย

(ต่อ)
๑๔. หมื่นหัวเสือ อุน่ เรื อน เมีย ๒ ลูกหนึ่งชาย

ข้ า ๒๐ ชาย ๙ ยีง ๑๑ ฅ่แก้ วห̅น้อย

ข้ า ๒๐ ชาย ๙ หญิง ๑๑ คะแก้ วน้ อย

๑๕. พอ่สดุ เมยันงึ ลูกชายนึง ปูงวเ฿มยันิง
ลูกหลานนึงชาย แม่ฉาง ลูกนึงผูชาย
๑๖. พอ่โตุวเมยันงึ ลูกนึงชาย ชูมล่ามหมืนแก้ วเปนนาย
นึงเริ อน ๖ ครว ฿๒๒ คน ฿
๑๗. ชาย ๘ ยีง ๑๔ ลูกน้ อย ๔ ชายนึง ยีง ๓
ชูมพนัฃวาท้ าวน้ อยมี ๓ เริ อน ๔ ครว ฿
๑๘. ๒๒ คน ฿ชาย ๘ ยีง ๑๔ ลูกน้ อย ๓ ยีง
ชูมญาวิชยรแม่สา มี ๒ เริอน ๑ ครว ฿
๑๙. ๑๒ ฅน ฿ ชาย ๔ ยีง ๘ ลูกน้ อยนึงยีง
ชูมแก้ วห̅น้อยห̅นองช้ อมมี ๓ เริอน นึง
๒๐. ครว ฿๑๒ คน ฿ชาย ๔ ยีง ๘ ลาวนาหอลยบเปนนาย
มี ๔ เริ อน ๓ ครว ฿๒๑ ฅน ฿
๒๑. ชาย ๖ ยีง ๑๕ ลูกน้ อย ๖ ชาย ๓ ยีง ๓
ชูมจ่าเดกชายเปนนายมี ๖ เริอน ๒ ครว ฿
๒๒. ๓๘ ฅน ฿ชาย ๑๑ ยีง ๒๗ ลูกน้ อย ๘
ชาย ๔ ยีง ๓ ชูมตางไจบาน่บอ่เปนนาย
๒๓. มี ๗ เริ อน นึงครว ฿๒๔ ฅน ฿ชาย ๙ ยิง ๑๕
ลูกน้ อย ๑๒ ชาย ๕ ยีง ๗ ชูมพนัแ
๒๔. สนเปนนาย มี ๕ เริอน ๒๐ ฅน ฿ชาย ๙
ยีง ๑๑ ลูกน้ อย ๒ ยิง ชูมพวกนา เ
๒๕. ปนนาย มี ๓ เริอน นึงครว ฿๑๖ ฅน ฿ชาย ๗
ยีง ๙ ชูมควานห̅ม้ยงเปนนาย มี
๒๖. ๓ เริอน นึงครว ฿๑๔ ฅน ฿ชาย ๔ ยีง ๑๐
ลูกน้ อย ๓ ชาย ๒ ยีงนึง ชูมญีผา
๒๗. น้ อยเปนนาย มี ๖ เริ อน นึงครว ฿๑๙ คน ฿
ชาย ๘ ยีง ๑๑ ลูกน้ อย ๕ ชายนึ

๑๕. พ่อสุด เมียหนึง่ ลูกหนึง่ ชาย ปู่ งัว เมียหนึง่
ลูกหลานหนึง่ ชาย แม่ฉาง ลูกหนึง่ ผู้ชาย
๑๖. พ่อโตวเมียหนึง่ ลูกหนึง่ ชาย ชูมล่ามหมื่นแก้ วเป็ นนาย
หนึง่ เรื อน ๖ ครัว ๒๒ คน
๑๗. ชาย ๘ หญิง ๑๔ ลูกน้ อย ๔ ชายหนึง่ หญิง ๓
ชูมพันขวาท้ าวน้ อยมี ๓ เรื อน ๔ ครัว
๑๘. ๒๒ คน ชาย ๘ หญิง ๑๔ ลูกน้ อย ๓ หญิง
ชูมญาวิเชียรแม่สา มี ๒ เรื อน ๑ ครัว
๑๙. ๑๒ คน ชาย ๔ หญิง ๘ ลูกน้ อยหนึง่ หญิง
ชูมแก้ วน้ อยหนองชอม มี ๓ เรื อน หนึง่
๒๐. ครัว ๑๒ คน ชาย ๔ หญิง ๘ ลาวนาหอเลียบเป็ นนาย
มี ๔ เรื อน ๓ ครัว ๒๑ คน
๒๑. ชาย ๖ หญิง ๑๕ ลูกน้ อย ๖ ชาย ๓ หญิง ๓
ชูมจ่าเด็กชายเป็ นนายมี ๖ เรื อน ๒ ครัว
๒๒. ๓๘ คน ชาย ๑๑ หญิง ๒๗ ลูกน้ อย ๘
ชาย ๔ หญิง ๓ ชูมต่างใจบ้ านบ่อเป็ นนาย
๒๓. มี ๗ เรื อน หนึง่ ครัว ๒๔ คน ชาย ๙ หญิง ๑๕
ลูกน้ อย ๑๒ ชาย ๕ หญิง ๗ ชูมพันแ–
๒๔. สนเป็ นนาย มี ๔ เรื อน ๒๐ คน ชาย ๙
หญิง ๑๑ ลูกน้ อย ๒ หญิง ชูมพวกนาเ–
๒๕. ป็ นนาย มี ๓ เรื อน หนึง่ ครัว ๑๖ คน ชาย ๗
หญิง ๙ ชูมควานเหมี ้ยงเป็ นนาย มี
๒๖. ๓ เรื อน หนึ่งครัว ๑๔ คน ชาย ๔ หญิง ๑๐
ลูกน้ อย ๓ ชาย ๒ หญิงหนึ่ง ชูมยี(+)ผา–
๒๗. น้ อยเป็ นนาย มี ๖ เรื อน หนึง่ ครัว ๑๙ คน
ชาย ๘ หญิง ๑๑ ลูกน้ อย ๕ ชายหนึ่–

(ต่อ)
๒๘. ง ยีง ๔ ชูมหมืนตางญางอ้ อยเปนนาย

(ต่อ)
๒๘. ง หญิง ๔ ชูมหมื่นต่างญางอ้ อยเป็ นนาย

มี ๖ เริอน ๖ ครว ฿๒๒ คน ฿ชาย ๑๐ ยีง

มี ๖ เรื อน ๖ ครัว ๒๒ คน ชาย ๑๐ หญิง

๒๙. ๑๒ ลูกน้ อย ๖ ชายนึง ยีง ๕
ชูมนางข่มม้ ามี ๒ เริอน นึงครว ฿๙ ฅน ฿ชาย ๒
๓๐. ยิง ๗ ลูกน้ อย ๒ ชายนึงยีงนึง
นางห̅มืนฟ่ อนชยงดาวเก่าครว ฿
๓๑. ห̅ม้อแม่ลกู ข้ า ๒ ยีง นางห̅มืน
ล่ามพรานเก่า ครว ฿ลกู นึงยีง ข้ า

๒๙. ๑๒ ลูกน้ อย ๖ ชายหนึง่ หญิง ๕
ชูมนางข่มม้ ามี ๒ เรื อน หนึง่ ครัว ๙ คน ชาย ๒
๓๐. หญิง ๗ ลูกน้ อย ๒ ชายหนึง่ หญิงหนึง่ ||
นางหมื่นฟ้อนเชียงดาวเก่า ครัว
๓๑. หม้ อแม่ลกู ข้ า ๒ หญิง นางหมื่น–
ล่ามพรานเก่า ครัว ลูกหนึง่ หญิง ข้ า

๓๒. ๓ ยิง ข้ าพรฅมั นางห̅มืนอวน

๓๒. ๓ หญิง ข้ าพระคํา นางหมื่นอวน

อี่ฅมัพีนงึ อีฅมัน้องนึง อุน่

อีคําพี่หนึง่ อีคําน้ องหนึง่ อุ่น

๓๓. นึงเริอน เมยันงึ อายหลวง ลูกเมยันงึ

๓๓. หนึง่ เรื อนเมียหนึง่ อ้ ายหลวงลูกเมียหนึง่

ลูก ๒ ยีง ลูนเริอน เมยันงึ

ลูก ๒ หญิง ลูกเรื อนเมียหนึ่ง

๓๔. พ่อฅมัเริ อน เมยันงึ ลูกนึงยีง ๓

๓๔. พ่อคําเรื อนเมียหนึง่ ลูกหนึง่ หญิง ๓

ครว฿นีเค้ าฅน ฿ญวส฿มเ฿ดจเจ้ า
๓๕. ทานไวพฺรเจ้ ามนด฿ก ฿ไห̅มจั นัเมยันงึ
ลูกนึงยีง พ่ลนุ เมยันงึ
๓๖. ๒ ครว฿นีหืรยนตีจงั โกกบัชยงห̅ม้นั

ครัวนี ้เค้ าคนญัวสมเด็จเจ้ า
๓๕. ทานไว้ พระเจ้ ามนดก ไหม่จนั เมียหนึง่
ลูกหนึง่ หญิง พ่อลูนเมียหนึ่ง
๓๖. ๒ ครัว หื ้อเรี ยนตีจงั โกกับเชียงมัน่

