
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗

ส่งสอบ ๖๓๔ รูป ขาดสอบ ๑๒๔ รูป คงสอบ ๕๑๐ รูป สอบได้ ๔๐๗ รูป สอบตก ๑๐๓ รูป (๗๙.๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๓๕๙/๐๐๐๑ สามเณรพงพัฒน์  โคนทรงแสน
๑๙/๘/๒๕๔๒

 วัดเกตการาม  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๐๒ สามเณรวัฒนพัฒน์  อุปารี

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

 วัดเกตการาม  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๐๓ พระสันติ สนฺติโก เสาร์คำ
๒๑/๑/๒๕๒๖ ๒๗/๗/๒๕๕๓

วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๐๔ พระจาย อธิปฺโ แซ่ซิง
๑๒/๖/๒๕๓๗ ๑๓/๕/๒๕๕๘

วัดชัยมงคล  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๐๕ สามเณรสุรเดช  คำศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

 วัดช่างเคียน

่

 

ชม ๓๓๕๙/๐๐๐๖ สามเณรนัฐวุทย์  วันเจริญใหม่
๒๖/๗/๒๕๔๔

 วัดช่างแต้ม  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๐๗
พระวณิชสยาม มหิทฺธิโก อมุงมา

๒๙/๑๒/๒๕๓๗ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๐๘ พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร เต๋จ๊ะดี

๐๗/๑๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๐๙ พระสุรัช ภูริวฑฺฒนเมธี ลุงคำ

๑๔/๑๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรพิชัย  สิริพยาบาล

๐๕/๐๗/๒๕๓๙

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรหลวง  โชติเหล่าทวีพรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๑๒ สามเณรหยึแกว่  เรืองเพชรกุล

๑๑/๐๑/๒๕๔๐

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๑๓ สามเณรธนกร  แซ่หาง

๒๔/๐๕/๒๕๔๐

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๑๔ สามเณรธวัชชัย  คงปรีดา

๒๖/๐๗/๒๕๔๐

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๑๕ สามเณรมงคลชัย  ธาดาเสาวดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๐

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรสมบัติ  ไอ้สาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรสมพงษ์  น้อย

๑๕/๐๑/๒๕๔๑

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๑๘ สามเณรอ่องคำ  ลุงเจาะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๑

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๑๙ สามเณรอลงกต  เสวี

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๒๐ สามเณรพีระ  สนวิเศษณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๒๑ สามเณรศุภฤกษ์  ขันแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๑

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรทองสุข  อุปคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๒๓
สามเณรวรายุทธ  จิรวัฒนกุลชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๒๔
สามเณรตาลขิน

่

 ลุงจิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 วัดเชตุพน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑ / ๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๓๕๙/๐๐๒๕
สามเณรสมเพชร  พงศกรไพศาล

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๒๖
สามเณรธนากร  สว่างรัตนชัยยง

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรชัยพร  ทิพมูล

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรตะวัน  แสงเงิน

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรบุญทอง  แซ่ยะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๓๐ สามเณรวิชิต  ประดับหยก

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๓๑ สามเณรวีรยุทธ  ทาบุญสม

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรอภิชาต  แซ่มัว

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๓๓
สามเณรเกียรติ  มะหะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๓๔
สามเณรทูน  ลุงเฮือน

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๓๕
สามเณรสิธิพงษ์  ร่มพนาธรรม

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๓๖ สามเณรสรวิทย์  แซ่ยะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๓๗
สามเณรฟง  แซ่ซ่ง

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๓๘
สามเณรจ่าม  ลุงซอ

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรนาถ  ทรายคำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๔๐ สามเณรธีรยุทธ  ลุงจิง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๔๑ สามเณรดาราจักร  ลุงคำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรมู  ลุงซอ

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๔๓
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 เตชะเลิศพนา

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรวรวิทย์  เพชรดำ

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรวิทยา  ถนอมเกษตรกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๔๖ สามเณรศิวะ  ประสงค์ทรัพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรธนวัฒน์  คำมา

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๔๘
พระวชิรวิทย์ ชวนปฺโ มณีวงค์

๑๗/๒/๒๕๒๔ ๑๑/๗/๒๕๕๔
วัดท่าข้าม  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๔๙
พระศุภโชค สุทฺธิจิตฺโต มณีวงค์

๒๕/๒/๒๕๒๖ ๑๑/๗/๒๕๕๔
วัดท่าข้าม  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๕๐ พระวีรยุทธ ยโสธโร กิตติยานุรักษ์
๒๗/๓/๒๕๓๔

๙/๑/๒๕๕๖ วัดท่าข้าม  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๕๑ สามเณรสมบูรณ์  ไทยใหญ่ ๑/๑/๒๕๓๘  วัดทุงยู  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๕๒
สามเณรสุพจน์  ตกแต่งพงไพร

๑๘/๓/๒๕๔๒

 วัดธาตุคำ  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๕๓
สามเณรสมยายุทธ  จริตดีสม

๒๙/๑/๒๕๔๓

 วัดธาตุคำ  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๕๔
สามเณรวีรชัย  ศรีวิภาดา

๒๕/๕/๒๕๔๒

 วัดนันทาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๕๕
พระเฉลิมเกียรติ สนฺตวํโส กาลันสีมา

๐๙/๐๖/๒๕๑๓ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

วัดบวกครกน้อย  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๕๖ พระศรัณย์ ปฺาวชิโร แก้วบุตร ๘/๒/๒๕๑๑
๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดบุพพาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๕๗
สามเณรวรวิทย์  วรปญญาพงศ์

๐๔/๐๙/๒๕๓๙

 วัดบุพพาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๕๘
สามเณรธนากร  จันทร์มูล

๐๘/๑๒/๒๕๓๙

 วัดบุพพาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๕๙
สามเณรนิรุทธิ

์

 สุทรา

๐๕/๐๖/๒๕๔๐

 วัดบุพพาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒ / ๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๓๕๙/๐๐๖๐ สามเณรณรงกรณ์  ชอบอรัญวา

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

 วัดบุพพาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๖๑ สามเณรกิตติพงษ์  คำจุนสวรรค์

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

 วัดบุพพาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๖๒ พระวรศักดิ

์

สํวโร หลงปนใจ

๐๖/๐๙/๒๕๑๗ ๑๘/๐๘/๒๕๕๖

วัดปาข่อยเหนือ  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๖๓ พระโกศล ภูริปฺโ เลิศนทีเจริญลาภ

๒๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๖๔ สามเณรวิรุต  ศรีพรม
๒๘/๘/๒๕๔๓

 วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๖๕ พระสุริยันต์ สนฺตจิตฺโต คำปา

๑๐/๐๙/๒๕๒๙ ๐๕/๐๓/๒๕๕๓
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๓๕๙/๐๐๖๖ พระพศวัต จกฺขุโก ปญจเนตร

๐๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๓๕๙/๐๐๖๗
พระคณิต คุณจิตฺโต ยานกุล

๑๕/๑๑/๒๕๓๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๓๕๙/๐๐๖๘ สามเณรหลวงแก้ว  บุญทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๓๕๙/๐๐๖๙
สามเณรพงษ์  มันคง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๓๕๙/๐๐๗๐
สามเณรปรีชา  ดำรงกิจรุ่งเรือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๗๑
สามเณรวิโรจน์  อรัญสง่างามยิง

่

๒๓/๑/๒๕๔๐

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๗๒
สามเณรอ่อง  อินตา

๔/๗/๒๕๓๙
 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๗๓
สามเณรปรีชา  มายี

๒๐/๗/๒๕๔๒

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๗๔
สามเณรยุทธนา  ม่วงมี

๒๖/๘/๒๕๔๒

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๗๕
สามเณรจีระพงศ์  ถินฟาหลวง

่

๕/๑๑/๒๕๔๒

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๗๖
สามเณรณัฐพล  หน่อเขียว

๑๑/๘/๒๕๔๓

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๗๗
สามเณรนพรัตน์  ถาวรทรัพย์สุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๗๘
สามเณรณัฐพงศ์  ต๋าฝน

๒๘/๒/๒๕๔๓

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๗๙
สามเณรจิรยุทธ  เลาย่าง

๙/๑๑/๒๕๔๓

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๘๐ สามเณรสมศักดิ

์

 อินสองใจ
๒๖/๑/๒๕๔๔

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๘๑ สามเณรอาบะ  ชีหมือ

่

๑/๑/๒๕๔๐  วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๘๒
สามเณรอังคาร  ใจสดใส

๑๐/๑๑/๒๕๔๐

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๘๓
สามเณรพุฒิชัย  แก่นจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๘๔
สามเณรอุทัย  เขียวสุทธิ

๒๒/๘/๒๕๔๑

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๘๕
สามเณรกฤษณพงศ์  ปาระมี

๑๗/๗/๒๕๔๓

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๘๖ สามเณรกิติภูมิ  ศรีทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๘๗
พระไกรฤกษ์ ขนฺติธโร ไพยารมณ์

๒๖/๙/๒๕๓๑
๖/๔/๒๕๕๗ วัดพันตอง  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๘๘
สามเณรเดชรักษ์  โอเงิน

๑๕/๒/๒๕๔๓

 วัดพันแหวน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๘๙
สามเณรอรรถชัย  จีนา

๒๓/๕/๒๕๔๔

 วัดพันแหวน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๙๐ สามเณรศุภกร  กันทา
๒๐/๑/๒๕๔๔

 วัดพันแหวน  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๙๑
พระมานพ สาทโร สมพันจันทร์ ๑/๒/๒๕๐๘ ๑๒/๕/๒๕๕๔

วัดเมธัง  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๙๒
พระนรเศรษฐ์ ปภากโร คำผัด

๐๑/๐๕/๒๕๓๐ ๐๒/๐๘/๒๕๕๗

วัดเมืองมาง  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๙๓
สามเณรรัตนศักดิ

์

 พุทธวงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

 วัดเมืองมาง  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๙๔
สามเณรไชยตรี  ชนแดนคีรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

 วัดเมืองมาง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓ / ๑๓

้
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ชม ๓๓๕๙/๐๐๙๕
พระทัศไนย ทสฺสนีโย แก้วยศ

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดแม่หยวก  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๙๖
พระคมสัน กิตติเมธี ปาละสี

๐๑/๐๒/๒๕๓๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดแม่หยวก  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๙๗
พระรัฐธรรมนูญ ธมฺมนฺูโ ปนทองมา

๑๒/๐๕/๒๕๓๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดแม่หยวก  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๙๘
พระอร่าม อนาลโย สัมพันธสิทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๐๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๕

วัดรำเปง  

ชม ๓๓๕๙/๐๐๙๙
สามเณรอาทิตย์  ศึกษาพงษ์พันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๓๙

 วัดรำเปง  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๐๐ สามเณรกิตติธัช  รัสดาดาน
๕/๑๑/๒๕๔๒

 วัดโลกโมฬ  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๐๑ สามเณรเสกสันต์  กาบกันทา

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

 วัดโลกโมฬ  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๐๒ พระชวลิต าณกิตฺติ กิตติลาด
๕/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๓/๒๕๕๙

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๐๓ สามเณรนาย  แต๊ะเจ
๑๒/๗/๒๕๓๙

 วัดศรีปงเมือง  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๐๔ พระศุทธวีร์ สุทธฺวีโร แม่สองภัทรกุล
๑/๑๑/๒๕๓๖ ๒๙/๖/๒๕๕๗

วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๐๕ พระประชา ถีตยุโต เวชพนาพงษ์
๓/๘/๒๕๓๗ ๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๐๖ พระณรงค์ศักดิ

์

านฺสิริ ปนสี
๒๙/๕/๒๕๓๙ ๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๐๗
พระวันชัย สุชโย โสภาตระกูลคีรี ๑/๑/๒๕๓๖ ๓/๗/๒๕๕๙ วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๐๘ สามเณรจ่าย่อ  จะกอ ๑/๑/๒๕๓๘  วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๐๙ สามเณรสมจิตร  ชัยวรายุทธ
๒๖/๑/๒๕๓๘

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๑๐ สามเณรเอกรัตน์  จันกุ
๒๘/๔/๒๕๔๑

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๑๑ สามเณรอดิศักดิ

์

 ปุมะ
๗/๗/๒๕๔๑

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๑๒ สามเณรเจ้อ  แซ่ว่าง
๑/๑๐/๒๕๔๑

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๑๓ สามเณรอุดมศักดิ

์

 อรุณอร่ามศรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๑

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๑๔ สามเณรสุรเกียรติ  สมสิริชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๑๕ สามเณรสมพงษ์  พรพนาถ้อย
๒๕/๖/๒๕๔๒

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๑๖ สามเณรสุชัย  จะอือ

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๑๗
สามเณรจะเต็ง  แอเป ๑/๑/๒๕๔๓  วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๑๘ สามเณรณัฐวุฒิ  คำหน้อย
๙/๒/๒๕๔๓

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๑๙
สามเณรอภิชาติ  อภิมหาชัย

๑๘/๗/๒๕๔๕

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๒๐ พระนรินท์ นรินฺโท ลุงต๊ะ

๑๒/๐๔/๒๕๓๔ ๐๘/๐๖/๒๕๕๕

วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๒๑ พระกตัญู ิตสทฺโธ ทองมานิจ

๑๓/๐๑/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๒๒
สามเณรธีรยุทธ  สุวรรณรอด

๑๓/๐๖/๒๕๔๑

 วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๒๓
สามเณรบรรณสรณ์  ไทยใหญ่

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

 วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๒๔
สามเณรจ่ามแสง  นายเฮือง

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

 วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๒๕
สามเณรมิน

้

 ลูต๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๒๖
สามเณรสมบูรณ์รัตน์  พงศ์เดชชัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

 วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๒๗
สามเณรถิรธรรม  จ่าลอ

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

 วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๒๘
สามเณรสุรพล  ลุงยอด

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

 วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๒๙
สามเณรไชยธร  วรสุทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

 วัดสวนดอก  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔ / ๑๓
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ชม ๓๓๕๙/๐๑๓๐ สามเณรวีรวัฒน์  เกตุสุวรรณ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๓๑ สามเณรกมลดนัย  แสงศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

 วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๓๒
สามเณรจิรเดช  วันยา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

 วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๓๓
สามเณรนพดล  มูลเฟอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

 วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๓๔
สามเณรสมศักดิ

์

 คะโน

๐๑/๑๑/๒๕๔๐

 วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๓๕
สามเณรฐิติกร  แสนสิง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

 วัดแสนฝาง  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๓๖ สามเณรมนตรี  สุขลักษณ์

๑๕/๐๖/๒๕๓๙

 วัดแสนเมืองมาหลวง  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๓๗
สามเณรสุภาไชย  ฟองตา

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

 วัดหมืนสาร

่

 

ชม ๓๓๕๙/๐๑๓๘
สามเณรพาแจ้  ไพรเจือทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

 วัดใหม่ห้วยทราย  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๓๙
สามเณรพงษ์สิทธิ

์

 ปริญญารัตน์
๗/๔/๒๕๔๓

 วัดอินทขิน  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๔๐ สามเณรวราเทพ  จริยคุณธรรม
๒๓/๓/๒๕๔๓

 วัดอินทขิน  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๔๑ พระจักรกฤษณ์ ธฺวํโส กันทะวี
๑๖/๗/๒๕๓๑ ๓๑/๗/๒๕๕๕

วัดอุโบสถ  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๔๒
พระพิศาล ปริสทฺโธ แก้วคำ

๓๑/๑๐/๒๕๒๘
๑๐/๓/๒๕๕๔

วัดอุปคุต  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๔๓
พระนพกร รชฺชธโน ทรัพย์ราชันย์

๑/๔/๒๕๒๔ ๑/๒/๒๕๔๙
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

 

ชม ๓๓๕๙/๐๑๔๔
พระอนงค์ ธมฺมธโร ตาดี

๑๖/๑๒/๒๕๒๑ ๒๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๔๕
พระชัยโชติ ลาภสฺสโร กู้ทรัพย์

๑๕/๙/๒๕๒๙ ๒๒/๔/๒๕๕๕
วัดชัยสถาน  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๔๖ สามเณรศุภวัฒน์  ตาจิโน
๑๑/๓/๒๕๔๓

 วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๔๗
สามเณรนครินทร์  ยศยิง

่

๒/๑๐/๒๕๔๒

 วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๔๘
สามเณรสุวิทย์  เมืองพัฒนาไพร

๙/๑๑/๒๕๔๑

 วัดพระธาตุดอยน้อย  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๔๙
สามเณรพีระพงษ์  ทองมนต์

๑๖/๙/๒๕๔๓

 วัดม่วงคำ  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๕๐ สามเณรณัฐรัตน์  สุริยะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

 วัดสันปาสัก  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๕๑ สามเณรอาทิตย์  ไชยยะ
๑๓/๖/๒๕๔๒

 วัดหนองก๋าย  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๕๒
สามเณรอภิชาติ  อินตา

๘/๑๒/๒๕๔๒

 วัดปยาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๕๓
พระหล้า นนฺตเมทา ลุงทุน

๓๐/๐๕/๒๕๓๕
๙/๑๑/๒๕๕๘

วัดพระนอน  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๕๔
พระพิสูตร สุภทฺโท ธิใจเงิน

๐๖/๐๖/๒๕๑๘ ๐๑/๐๒/๒๕๓๙

วัดจอมธรรม  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๕๕
พระพลังเศรษฐ์ ปยุตฺโต วงศ์ปญจ

๒๗/๐๒/๒๕๐๑ ๐๑/๐๒/๒๕๕๗

วัดถำเมืองออน  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๕๖ พระจิรายุ โชติโก จันทร์ขาว

๐๒/๐๑/๒๕๐๕ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดถำเมืองออน  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๕๗
พระสมบัติ กตปฺุโ อะติถะ

๐๓/๐๑/๒๔๙๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดห้วยทราย  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๕๘
สามเณรประมาณ  ไพโรจน์พัสถาน

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

 วัดแช่ช้าง  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๕๙
สามเณรบัญชา  ไพโรจน์พัสถาน

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดแช่ช้าง  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๖๐ สามเณรปรีชา  พิลาสชวนพิศ

๑๑/๐๙/๒๕๓๙

 วัดดงขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๓๕๙/๐๑๖๑ พระพิทักษ์ คุตฺตธมฺโม ตันสุ

๑๓/๑๐/๒๕๑๘ ๓๑/๑๐/๒๕๕๒

วัดดอนมูล  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๖๒
สามเณรชนะโชติ  มณเฑียร

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

 วัดปาเปา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๖๓ สามเณรธีรพงศ์  เทพสุติน ๖/๒/๒๕๔๑  วัดปาเปา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๖๔ พระชาญวิทย์ กตทีโป ปะฮะ

๒๖/๑๒/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดร้องวัวแดง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕ / ๑๓

้
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ชม ๓๓๕๙/๐๑๖๕ พระพีรวัส ปยธมฺโม เรือนจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดร้องวัวแดง  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๖๖ สามเณรสุริยา  จำธรรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

 วัดสันกลางใต้  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๖๗
สามเณรอำนวยพร  นักขาย

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

 วัดสันกลางใต้  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๖๘
สามเณรนพกร  ชมภูเมืองชืน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๑

 วัดสันกลางเหนือ  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๖๙
พระนที อธิมุตฺโต หมืนแสน

่

๐๔/๐๔/๒๕๑๙ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๗๐
สามเณรแสงหนุ่ม  คำจ้อย

๐๗/๐๖/๒๕๔๐

 วัดสันก้างปลา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๗๑
พระสมบูรณ์ ปภสฺสโร ใหม่แก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๑๒ ๒๓/๑๐/๒๕๕๖

วัดสันปาค่า  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๗๒
พระวิษณุพงษ์ ทีปงฺกโร บุญทาขันแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๓๗ ๐๒/๐๒/๒๕๕๘

วัดสันมะฮกฟา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๗๓
สามเณรจีรศักดิ

์

 ตาจิโน
๒/๑๑/๒๕๔๒

 วัดสิริมงคล  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๗๔
สามเณรพัชรพล  ใจแก้ว

๒๗/๖/๒๕๔๒

 วัดบ้านดง  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๗๕
สามเณรชัยมงคล  ศรีวิชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

 วัดกู่แดง  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๗๖
สามเณรอานนท์  สิริเมธีตระกูล

๑๘/๓/๒๕๔๒

 วัดเจดีย์เหลียม

่

 

ชม ๓๓๕๙/๐๑๗๗
พระธีระวิทย์ ธีรปฺโ กัณทวี

๒๓/๐๓/๒๕๑๗ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖

วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๓๕๙/๐๑๗๘
สามเณรอาทิตย์  จ่ามแปง ๔/๑/๒๕๔๑  วัดกำแพงงาม  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๗๙
สามเณรธนกฤต  มีฉัยยา

๑๕/๖/๒๕๔๑
 วัดกำแพงงาม  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๘๐ สามเณรมนต์  รักษ์ไพร
๑๓/๘/๒๕๔๑

 วัดขันแก้ว  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๘๑ สามเณรวัชรินทร์  คำซาว ๖/๑/๒๕๔๒  วัดเด่น  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๘๒
สามเณรธีรภัทร  กรรณิกา

๓/๒/๒๕๔๕
 วัดตองกาย  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๘๓
สามเณรภานุพงษ์  นวลสนิท

๑๘/๓/๒๕๔๒

 วัดวงค์เมธา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๘๔
สามเณรศรัณยู  วงศ์ขัด

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

 วัดเวียงด้ง  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๘๕
พระเทวินทร์ เทวาโณ ใจแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๔

วัดศรีล้อม  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๘๖ สามเณรกฤษฎา  คำวังสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

 วัดศาลา  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๘๗
พระดวงสอน าณธโร จันทร์ฟู

๑๕/๗/๒๕๑๐
๖/๔/๒๕๔๗ วัดหนองตอง  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๘๘
พระมนตรี ปริสุทฺโท เทียงแท้

่

๓/๕/๒๕๐๖ ๒/๗/๒๕๕๓ วัดหนองตอง  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๘๙
สามเณรรัชพล  เพ็ชรสจันทร์

๒๖/๗/๒๕๔๔

 วัดหนองตอง  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๙๐ สามเณรตระการ  นันทา
๒/๕/๒๕๔๓

 วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๙๑ สามเณรธนวัฒน์  โนภิระ
๒๘/๑/๒๕๔๔

 วัดอินทร์เทพ  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๙๒
พระภูมิพัฒน์ จารุธมฺโม เมรัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๔

วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๙๓
พระวันแสง นนฺทิโย กันทา

๐๑/๐๑/๒๕๓๒ ๒๓/๐๖/๒๕๕๔

วัดกู่ม่าน  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๙๔
สามเณรภัทรดนัย  พัฒนาศาสตร์กุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

 วัดชยาลังการ์  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๙๕
สามเณรมินทดา  มานะสกุลพงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

 วัดชยาลังการ์  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๙๖
สามเณรไตรภพ  เขือนแก้ว

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

 วัดชัยสถิตย์  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๙๗
สามเณรอภิดล  คิวดวงตา

้

๒๔/๐๙/๒๕๓๙

 วัดเทพินทราราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๙๘
สามเณรณัฐพงศ์  เชือมูลรินทร์

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 วัดเทพินทราราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๑๙๙
สามเณรวุฒิชัย  ชัยวุฒิ

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

 วัดปทุมสราราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๓๕๙/๐๒๐๐ สามเณรพันธ์ศักดิ

์

 ทุนละ

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

 วัดพรหมจริยาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๐๑ สามเณรธนสิน  จำป

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

 วัดพรหมจริยาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๐๒
สามเณรบุญ  ลุงจิง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

 
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๓๕๙/๐๒๐๓
สามเณรรากฐาน  มันคงพิพัฒน์

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

 วัดแม่คือ  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๐๔
พระสถาพร อติธมฺโม ตาฟูย้อย

๑๙/๐๕/๒๕๑๑ ๑๒/๐๒/๒๕๕๓

วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๐๕
สามเณรณัฐนนท์  ตันสุข

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

 วัดศรีประดิษฐ์  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๐๖ สามเณรสัญญา  บัวศรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

 วัดศรีประดิษฐ์  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๐๗
สามเณรปานภัทร  ลุงหลู่

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

 วัดศรีประดิษฐ์  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๐๘
สามเณรวรวุฒิ  ธรรมลึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

 วัดสุนทรศิริ  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๐๙
สามเณรธนโชติ  ตรงซอน

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

 วัดสุนทรศิริ  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๑๐ สามเณรอนุรักษ์  อริยะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

 วัดสุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๑๑
สามเณรมงคล  นุจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

 
วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๓๕๙/๐๒๑๒
สามเณรพงศธร  ดุริยะนันท์

๔/๓/๒๕๔๓
 วัดบ้านช้าง  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๑๓
สามเณรเมธี  ชัยคำ

๖/๑๑/๒๕๔๓

 วัดปางเปา  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๑๔
สามเณรคำหล้า  ลุงหลิง

่

๑๒/๓/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุสุนันทา  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๑๕
สามเณรอานนท์  พิมพารัตน์

๒/๒/๒๕๔๗
 วัดพระธาตุสุนันทา  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๑๖
สามเณรจรินทร์  ปานกลาง

๑๖/๘/๒๕๔๒

 วัดมะองค์นก  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๑๗
สามเณรสิทธิราช  อินทยศ

๑๗/๓/๒๕๔๓

 วัดแม่แตง  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๑๘
พระณัฐวุฒิ จิรวฑฺฒโน ศรีจอมคำ

๑๗/๗/๒๕๒๒

๕/๕/๒๕๕๗ วัดหนองก๋าย  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๑๙
สามเณรมล  หนันต่า

่

๑/๑/๒๕๔๓  วัดหนองโค้ง  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๒๐
สามเณรจิงทุน

่

 ลุงแก้ว
๙/๑๒/๒๕๔๓

 วัดหนองโค้ง  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๒๑
สามเณรใส  เฒ่าแสง

๓/๕/๒๕๔๔
 วัดหนองโค้ง  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๒๒
สามเณรธนาวุฒิ  ใหม่ดี

๒๒/๕/๒๕๔๔

 วัดหนองโค้ง  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๒๓
พระสมเพ็ชร กิตฺติสาโร กันธิโย

๑๖/๔/๒๕๒๒ ๑๖/๑๐/๒๕๕๖

วัดหนองบัว  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๒๔
สามเณรสยาม  ดีเลิศ

๑๐/๑๐/๒๕๔๐

 วัดกุมภประดิษฐ์  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๒๕
สามเณรบุญรอด  นามแสง

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

 วัดกุมภประดิษฐ์  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๒๖
สามเณรสมหวัง  ลุงแดง

๐๘/๐๖/๒๕๔๐

 
วัดตำหนักธรรมนิมิตร

 

ชม ๓๓๕๙/๐๒๒๗
สามเณรสุรชัย  แข็งแรง

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

 
วัดตำหนักธรรมนิมิตร

 

ชม ๓๓๕๙/๐๒๒๘
พระสมพงษ์ สีลสีโล ไชยขันธ์

๑๕/๖/๒๕๒๑ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดทรายมูล  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๒๙
สามเณรดวงทิพย์  เริอนวงค์

๐๓/๐๕/๒๕๔๐

 วัดทรายมูล  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๓๐
สามเณรยี

่

 บุญดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

 วัดทรายมูล  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๓๑
สามเณรแดง  นายคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 วัดนันทาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๓๒
พระจรัญ ปฺาวฑฺฒโน ม่วงมอย

๐๘/๐๙/๒๕๓๗ ๐๓/๐๔/๒๕๕๗

วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๓๓
สามเณรธีระพล  กรินทร

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

 วัดปยาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๓๔
สามเณรศุภัทรโชค  วงค์เสือ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

 

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๓๕๙/๐๒๓๕
สามเณรมงคล  พิลา

๒๙/๐๕/๒๕๔๐

 วัดพระนอน  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๓๖
พระประพันธ์ ณฎฺิเมธี อนาคตไพรวัลย์

๒๘/๐๓/๒๕๓๐ ๐๙/๐๕/๒๕๕๔

วัดมงคลประสิทธิ

์

 

ชม ๓๓๕๙/๐๒๓๗
พระสมาน วิสุทฺธจิตโต เตวิน

๒๐/๐๒/๒๕๐๔ ๐๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดเมืองก๊ะ  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๓๘
สามเณรโปง  ลุงออ

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

 วัดแม่ริม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๓๙
สามเณรมน  ลุงทุน

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดแม่ริม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๔๐
สามเณรมน  ลุงแสง

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

 วัดแม่ริม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๔๑
สามเณรทีม  ก้านบัว

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

 วัดแม่แอน  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๔๒
สามเณรณัฐวุฒิ  กาวินจ๊ะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๐

 วัดรัตนาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๔๓
สามเณรภานุพงษ์  ปริมิตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๑

 วัดรัตนาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๔๔
พระกษิเดช สุรปฺโ ญาณาธร

๒๔/๐๗/๒๕๓๕ ๒๘/๐๔/๒๕๕๔

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๔๕
สามเณรธีรวัตร  แซ่จ่าว

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

 วัดสระฉัททันต์  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๔๖
สามเณรนพดล  มนัสเพิมพูล

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

 วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๔๗
สามเณรพนม  พิชิตธรรมกร

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

 วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๔๘
สามเณรพิทักษ์  สิตานนท์

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๔๙
สามเณรสาคร  แก้วคำ

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๕๐
สามเณรปกรณ์  โกยทา

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

 วัดโสภณาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๕๑
สามเณรวิทวัส  มูลปานันท์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

 วัดโสภณาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๕๒
สามเณรฉัตรมงคล  สมแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

 วัดหัวดง  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๕๓
สามเณรณัฐวุฒิ  ทิพจร

๑๑/๐๒/๒๕๔๑

 วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๕๔
สามเณรบุญ  รัตนชัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๐

 วัดอินทาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๕๕
สามเณรสุธิพงษ์  ทารินทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

 วัดอินทาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๕๖
พระจักรวาล สุเมโธ พันธ์ไชยศรี

๐๒/๐๖/๒๕๑๐ ๒๕/๑๑/๒๕๕๓

วัดทรายมูล  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๕๗
พระธัชธรรม์ สีลสํวโร สามารถ

๐๕/๑๐/๒๕๒๔ ๐๓/๐๘/๒๕๕๕

วัดทรายมูล  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๕๘
สามเณรเอกชัย  เลาย่าง

๑๓/๐๔/๒๕๔๐

 วัดทรายมูล  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๕๙
สามเณรรึก  ลุงดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

 วัดทรายมูล  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๖๐ สามเณรกิตติพงษ์  พรมมา

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

 วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๖๑
สามเณรจิรนันท์  บุญสุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

 วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๖๒
พระจิรวัฒน์ จารุธมฺโม เรือนงาม

๐๗/๐๑/๒๕๐๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๖

วัดสะเมิง  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๖๓
พระสมหมาย มุนิสนฺโต คำวัง

๑๕/๐๙/๒๔๙๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๓

วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๖๔
สามเณรศุภกิตติ

์

 รามวงค์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

 วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๖๕
พระดวงคำ สุภทฺโท วงค์จันทร์ตา

๐๒/๑๐/๒๔๘๖ ๒๙/๐๓/๒๕๕๕ วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๓๕๙/๐๒๖๖
พระอานันท์ อานนฺโท กล้าหาญ

๑๙/๐๗/๒๕๑๓ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดต้นจันทน์  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๖๗
สามเณรอธิวัฒน์  แพร่หลาย

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

 วัดต้นจันทน์  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๖๘
สามเณรสายรุ้ง  แก้วสาสุข

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

 วัดต้นจันทน์  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๖๙
พระวรวุฒิ อารยธมฺโม จันทร์แก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๓๗ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

วัดทุ่งข้าวตอก  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๓๕๙/๐๒๗๐
สามเณรวรากร  ไชยวุฒิ

๒๐/๔/๒๕๔๐

 วัดบ้านท่อ  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๗๑
สามเณรเชาวลักษณ์  วอนเพียร

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

 วัดปาแดด  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๗๒
พระนิติธร นิติธโร ทนันไชยคำ

๒๖/๐๘/๒๕๒๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๔

วัดปาเหมือด  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๗๓
สามเณรสุชาติ  เก่งผสานคุณ

๒๕/๐๙/๒๕๓๙

 วัดฟามุ่ย  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๗๔
พระแหลง ทีปวํโส ธิวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๐๖ ๒๖/๐๓/๒๕๕๔

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๗๕
สามเณรเหลิน  ลุงทุน

๐๒/๐๑/๒๕๓๘

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๗๖
สามเณรเอกราช  เอกรัฐไพรพนา

๒๓/๐๕/๒๕๔๐

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๗๗
สามเณรนาวิน  พุงขาว

๒๖/๑๒/๒๕๔๐

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๗๘
สามเณรสุรชัย  ก่อตระกูลศีรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๗๙
สามเณรยะทู  เปะพอ

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๘๐
สามเณรพิชัย  สกุณารักไพร

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๘๑
สามเณรอดิลักษณ์  ค้างศีรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๘๒
สามเณรเล้ง  แซ่ลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๘๓
สามเณรอภิสิทธิ

์

 บุญรัง

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๘๔
สามเณรดนุพร  นำใจดีงาม

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๘๕
พระวีระยุทธ สุจิตฺโต ออนสา

๓๐/๐๔/๒๕๒๕ ๒๔/๐๓/๒๕๕๗

วัดศรีงาม  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๘๖
พระกฤษฎา ปภสฺสโร อนุวงศ์

๒๒/๐๘/๒๕๐๒ ๑๗/๐๖/๒๕๒๒

วัดสันทรายมูล  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๘๗
สามเณรภานุวัฒน์  ตันมา

๐๒/๐๕/๒๕๔๑

 วัดหนองไคร้หลวง  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๘๘
สามเณรอนุชา  สองเมือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

 วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๘๙
สามเณรจตุรงค์  ลุงต๊ะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

 วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๙๐
พระธวัช ปชฺโชตชโย กิงโกศล

่

๑๑/๕/๒๕๑๙ ๒๓/๗/๒๕๕๓
วัดห้วยเกียง

๋

 

ชม ๓๓๕๙/๐๒๙๑
พระประเสริฐ กิตฺติโสภโณ บุญตาล

๐๓/๑๐/๒๔๙๒ ๐๘/๐๗/๒๕๔๙

วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๙๒
สามเณรชายแดน  ลุงกู่

๒๐/๒/๒๕๔๔

 วัดเจริญราษฎร์  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๙๓
สามเณรภูธเนศ  จอมเพรช

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

 วัดดอนศรีสะอาด  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๙๔
สามเณรชากร  ลุงวิ

๒/๒/๒๕๔๔
 วัดม่วงคำ  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๙๕
สามเณรหลาวเครือ  เล็กส่วย

๓/๑๒/๒๕๔๔

 วัดม่วงคำ  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๙๖
พระสุทัศน์ ิตคุโณ ทองใจ

๒๔/๒/๒๕๑๓

๒/๖/๒๕๕๖ วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๙๗
พระสิทริพร สุทฺธิาโณ สนธิ

๒๓/๕/๒๕๓๑ ๒๘/๒/๒๕๕๔
วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๙๘
พระวัชระ วชิรปฺโ ลภิรัตนากูล

๑๓/๓/๒๕๓๓ ๒๔/๑๑/๒๕๕๕

วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๓๕๙/๐๒๙๙
พระจิระเดช าณธีโร ลองใจคำ

๙/๖/๒๕๒๔ ๑๙/๕/๒๕๔๔
วัดศรีอุ่นเมือง  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๐๐ สามเณรจองวัน  ลุงปรึก ๑/๒/๒๕๔๐  วัดห้วยเปา  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๐๑ สามเณรอานัส  แนนสุข
๒/๒/๒๕๔๑

 วัดห้วยเปา  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๐๒
สามเณรทรงวุฒิ  จีนะ

๒/๔/๒๕๔๑
 วัดห้วยเปา  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๐๓
สามเณรสุจินต์  วิริยะกุล

๑๑/๓/๒๕๔๓

 วัดห้วยเปา  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๐๔
สามเณรมนัส  แตนไตร

๒๓/๕/๒๕๔๓

 วัดห้วยเปา  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙ / ๑๓

้
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่
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ชม ๓๓๕๙/๐๓๐๕
พระมิน

้

สุคนฺโธ จำปา
๑/๑๐/๒๕๒๗ ๒๙/๓/๒๕๕๗

วัดอินทาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๐๖ สามเณรพิษณุ  อินหวัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 วัดอินทาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๐๗
สามเณรนัธพงษ์  ยันนะ

๓/๘/๒๕๔๓
 วัดอุตตาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๐๘
สามเณรชัชวาล  ลุงมา

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

 วัดอุตตาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๐๙
สามเณรนิรุตน์  ยันนะ ๖/๑/๒๕๔๔  วัดอุตตาราม  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๑๐ สามเณรพีรกิจ  ชนะชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 วัดเขือนผาก

่

 

ชม ๓๓๕๙/๐๓๑๑ สามเณรธิติ  สิงโต

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดเขือนผาก

่

 

ชม ๓๓๕๙/๐๓๑๒
พระดวงจันทร์ กนฺตปฺโ ถาผล

๐๑/๐๘/๒๕๐๔ ๐๑/๐๓/๒๕๕๕

วัดดอยใต้  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๑๓
สามเณรอุดมพงษ์  ชะนะเปง

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

 วัดดอยใต้  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๑๔
พระดำ ปริสุทฺโธ เทพมงคล

๐๑/๐๓/๒๕๒๒ ๐๑/๐๒/๒๕๔๓

วัดต้นกอก  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๑๕
พระศรีทน โชติปาโล ปาแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๑๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๔

วัดทุ่งบวกข้าว  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๑๖
พระอธิการจันทร์ ชุติปฺุโ คำปญญา

๐๑/๐๑/๒๕๒๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๑

วัดทุ่งห้า  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๑๗
พระธณัท กลฺยาโณ เงินอินต๊ะ

๑๖/๐๘/๒๕๑๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดนำแพร่  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๑๘
สามเณรนภดล  ตรึกตรอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

 วัดบ่อเต่า  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๑๙
พระอธิการศรีวัย จนฺทวณฺโณ ดวงคำ

๑๕/๐๕/๒๕๐๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

วัดประดู่  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๒๐
พระตาคำ อาสโภ แก้วมาเรือน

๐๑/๐๖/๒๕๐๐ ๐๑/๐๒/๒๕๕๕

วัดปาตุ้มโห้ง  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๒๑
สามเณรดนุพร  จอมบุญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

 วัดปาลัน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๒๒
สามเณรจักรภพ  ชัยชมภู

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

 วัดปาไหน่  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๒๓
สามเณรธีระรัตน์  สิทธิครอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

 วัดปาฮิน

้

 

ชม ๓๓๕๙/๐๓๒๔
สามเณรกัลย์จาฤก  บัวหลวง

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

 วัดปาฮิน

้

 

ชม ๓๓๕๙/๐๓๒๕
สามเณรภานุพงษ์  เหมยดวง

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

 วัดโปงงาม  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๒๖
พระจตุรงค์ ขนฺติธโร ปนทนา

๑๓/๑๒/๒๕๒๗ ๐๙/๑๒/๒๕๔๗

วัดแม่พวก  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๒๗
พระประเสริฐ จนฺทธมฺโม สล่าปน

๐๕/๐๗/๒๔๙๒ ๑๙/๐๔/๒๕๔๐

วัดห้วยทราย  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๒๘
สามเณรสงกรานต์  ยีหงษ์

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

 วัดห้วยบง  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๒๙
พระจิตติพงษ์ ชินวโร วิชัยดิษฐ์ ๑/๖/๒๕๒๑ ๖/๗/๒๕๕๕ วัดกำแพงใหม่  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๓๐
สามเณรนรวัฒน์  ทิพยเสม

๕/๒/๒๕๔๒
 วัดมกายอน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๓๑
สามเณรทัตพล  เมธา

๑๐/๔/๒๕๔๓

 วัดเวียงแหง  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๓๒
สามเณรณัฐกร  มอเมือง

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

 วัดคงคานิมิตร  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๓๓
สามเณรคำหลู่  จะแฮ

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

 วัดคูหาวารีเกษม  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๓๔
สามเณรรัฐธรรมนูญ  ชุคำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 วัดจองแปน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๓๕
สามเณรสมชาย  ลุงต่า

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

 วัดเจดีย์งาม  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๓๖
สามเณรจายเครือ  วี

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 วัดเจดีย์งาม  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๓๗
พระพิจักษ์ สิรินฺทโร สุมะณี

๐๑/๐๒/๒๕๒๓ ๒๗/๐๖/๒๕๕๓

วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๓๕๙/๐๓๓๘
สามเณรนาวิน  องอาจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

 วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๓๕๙/๐๓๓๙
สามเณรวุ้น  ลุงหน่อ

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

 วัดประทุมมาวาส  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๓๕๙/๐๓๔๐
พระหัสนัย มนฺุโ จันทร์ทอง

๐๓/๐๖/๒๕๒๕ ๐๒/๐๕/๒๕๕๗

วัดปางผึง

้

 

ชม ๓๓๕๙/๐๓๔๑
สามเณรจาย  ซอจิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๘

 วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๔๒
สามเณรพิทักษ์พงษ์  แสงหล้า

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

 วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๔๓
สามเณรบัญญัติ  ขัดหมัน

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

 วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๔๔
สามเณรชาณุเดช  ดีดวง

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

 วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๔๕
สามเณรศุภกร  ดวงดอก

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

 วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๔๖
สามเณรชัยสว่าง  สาระคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

 วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๔๗
สามเณรภีมวัจน์  ทรายตา

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

 วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๔๘
สามเณรวรนิพิฐ  เรือนใจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

 วัดมธุราวาส  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๔๙
สามเณรแสง  แสงอู

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

 วัดแม่งอน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๕๐
สามเณรนวย  เต็ม

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

 วัดแม่งอน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๕๑
สามเณรไกรวิชญ์  จอมดวง

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

 วัดแม่สูน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๕๒
สามเณรวมิน  ละปาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดล้องอ้อ  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๕๓
สามเณรดวงแก้ว  ลุงติบ

๊

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

 วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๕๔
สามเณรพิเชษฐ์  โพธิจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๓๙

 วัดวิเวกการาม  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๕๕
สามเณรเสือลาย  ลุงหมัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดศรีบัวเงิน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๕๖
สามเณรสมเกียรติ

์

 ใจอินต๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๕๗
สามเณรสน  ลุงแดง

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

 วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๕๘
สามเณรฐิติพงษ์  สุขใจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

 วัดศรีมงคล  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๕๙
พระราเชนทร์ สนฺตมโน สิงห์ทัศน์

๑๒/๐๖/๒๕๓๒ ๑๗/๐๓/๒๕๕๖

วัดกาวีละ  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๖๐ สามเณรทรงพล  อิงต่า

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

 วัดกาวีละ  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๖๑ สามเณรเอกลักษณ์  กันธน้อย

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

 วัดท่าตอน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๖๒
สามเณรคำแก้ว  ลุงทุน

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

 วัดท่าตอน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๖๓
สามเณรรัตนวงศ์  มูหริง

่

๘/๐๘/๒๕๔๔

 วัดท่าตอน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๖๔
สามเณรจีรศักดิ

์

 นายซอ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

 วัดท่าตอน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๖๕
สามเณรวัน  ลุงทวน

๖/๐๒/๒๕๔๒

 วัดบ้านหนองขีนกยาง

้

 

ชม ๓๓๕๙/๐๓๖๖
พระสมุห์โอฬาร วชิรปฺโ ติยะ

๑๗/๐๖/๒๕๒๙ ๒๐/๐๖/๒๕๔๙

วัดมาตุการาม  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๖๗
สามเณรกฤษฎา  อินต๊ะโม

๑๙/๐๘/๒๕๔๐

 วัดสันต้นหมือ

้

 

ชม ๓๓๕๙/๐๓๖๘
สามเณรวรพล  ลุงเหน่

๓๑/๐๘/๒๕๔๐

 วัดสันต้นหมือ

้

 

ชม ๓๓๕๙/๐๓๖๙
สามเณรสุปากรณ์  หน่อคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดสันเวียงมูล  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๗๐
สามเณรอดุลย์  มูลเฟอง

๒๔/๗/๒๕๔๔

 วัดสีลาอาสน์  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๗๑
พระนที กตปุโ แซ่จัง

๒๑/๘/๒๕๒๙ ๐๑/๐๑/๒๕๕๕ วัดพระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๓๕๙/๐๓๗๒
พระเฉลิมวงศ์ มหาปฺโ อนันต์พรพิมล

๒๓/๓/๒๕๓๒ ๐๗/๐๑/๒๕๕๖
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๓๕๙/๐๓๗๓
พระกิติพงษ์ านกโร สินทักทรัพย์

๒๗/๒/๒๕๓๔ ๐๗/๐๑/๒๕๕๖
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๓๕๙/๐๓๗๔
พระปลวัชร ขนฺติพโล รัฐจักร

๒๙/๓/๒๕๑๔ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๓๕๙/๐๓๗๕
สามเณรอนันตชัย  งามฉลาด

๒๗/๓/๒๕๔๔

 
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๓๕๙/๐๓๗๖
พระอิทธิเดช กุสลธโน นิมเจริญ

่

๐๘/๐๖/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๓๕๙/๐๓๗๗
สามเณรสีไป  เกตุโตกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๗๘
สามเณรวัฒนา  วงศ์พิลา

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๗๙
สามเณรวรวิช  ปูติบ

๊

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๘๐
สามเณรชนินาถ  พิบูลนุรักษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๘๑
สามเณรชุมพร  ครองละเอียด

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๘๒
สามเณรคงเดช  วนาลัยคำจุน

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๘๓
สามเณรแดนจันทร์  มณีพวงไพร

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๘๔
สามเณรกำชัย  โอฬารธนกิจ

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๘๕
สามเณรอุทัย  ภูภัพ

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๘๖
สามเณรชาญชัย  พนาสุขสันติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๘๗
สามเณรธีระชัย  ผ่องณัฐวุฒิ

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๘๘
สามเณรกิตติศักดิ

์

 สร้อยฟา

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๘๙
สามเณรภาณุพงษ์  สมพงษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๙๐
สามเณรเอกชัย  อรจง

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๙๑
สามเณรวรวัฒน์  พนาสุขสันติ

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๙๒
สามเณรถนอม  พนาสุขสันติ

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๙๓
สามเณรทักษิณ  ชีวขุนคีรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๙๔
สามเณรฉัตรชัย  สัญจรไพร

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๙๕
สามเณรสุภักดิ

์

 ไพรกันไพรบูลย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๙๖
สามเณรพงศธร  มิตรสาธิต

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๙๗
สามเณรจักรรินทร์  สิงห์ศิลป

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๙๘
สามเณรบุญทอง  ปยะประทีป

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๓๙๙
สามเณรพุฒิพงศ์  สดุดีอรัญไพร

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๔๐๐ สามเณรศุภณัฐ  เกตุโตกุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๔๐๑ สามเณรสุรเดช  อรจง

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๔๐๒
สามเณรพัฒนพงษ์  กันหยัน

้ ่

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๔๐๓
สามเณรสมบูรณ์  นิธิไพจิตมาศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๔๐๔
สามเณรภาคภูมิ  จันต๊ะอินทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๔๐๕
สามเณรศักดิดา

์

 มารศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๕๙/๐๔๐๖ สามเณรวันลพ  ภัทราพรหมกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒ / ๑๓

้
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ชม ๓๓๕๙/๐๔๐๗
พระศักดา สิริสกฺโก ด้วงคำจันทร์

๑๑/๐๖/๒๕๓๖ ๑๖/๐๖/๒๕๕๖

วัดปญญาวุธาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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