
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗

ส่งสอบ ๔๔๗ รูป ขาดสอบ ๑๐๑ รูป คงสอบ ๓๔๖ รูป สอบได้ ๒๗๗ รูป สอบตก ๖๙ รูป (๘๐.๐๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๓๖๐/๐๐๐๑ พระเสาร์จัง ิตาโณ วังมูล
๗/๔/๒๕๓๓ ๒๘/๕/๒๕๕๓

วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๐๒ พระกิตติพงศ์ ปวรชโย ไชยประเสริฐ

๑๐/๑๐/๒๕๑๗

๔/๗/๒๕๕๗ วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๐๓ พระภูฐาน สนฺตมโน ดาวเด่น
๒๓/๓/๒๕๒๒ ๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๐๔ สามเณรกมลภพ  สายบัวพัฒน์ ๖/๑/๒๕๔๐  วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๐๕ สามเณรสมรักษ์  เรียนไธสง
๓๑/๑/๒๕๔๓

 วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๐๖ พระเจนวิทย์ าณสงฺวโร โนแย

๑๗/๐๙/๒๕๓๙
๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรเสาร์  วรรณดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรอำนาจ  ธนูไตร

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรม่องยอ  ลุงยอญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรข่อง  ลุงปาง

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรสหัสวรรษ  ถนอมวรกุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 วัดเชตุพน  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรอานึง  จองแหลง
๓/๘/๒๕๔๒

 วัดดับภัย  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรดนุชัย  คงธรรมสกุล
๙/๘/๒๕๔๕

 วัดนันทาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๑๔ พระเอกภพ พุทธสีโล แซ่เอียะ

๊

๒๑/๗/๒๕๓๗

๑/๒/๒๕๕๘ วัดบุพพาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๑๕ พระพะตาเซ โกวิโท ไพรเจือทอง ๑/๔/๒๕๓๔ ๙/๘/๒๕๕๘ วัดโปงน้อย  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรศรีลา  ชนะชัย
๒๔/๗/๒๕๔๐

 วัดโปงน้อย  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๑๗ สามเณรอาทร  ประกอบวุฒิกุล
๙/๙/๒๕๔๔

 วัดผ้าขาว  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๑๘ พระศรีนรินทร ธนปาโล มโนกุล
๑/๖/๒๕๒๒ ๑/๗/๒๕๕๗ วัดฝายหิน  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรวรวิทย์  ไพรนฤเมศ ๑/๑/๒๕๔๑  วัดฝายหิน  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๒๐ พระสนิท สิริปฺุโ มาศรี
๒๑/๗/๒๕๐๒

๑/๗/๒๕๕๓ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 

ชม ๓๓๖๐/๐๐๒๑ พระประเสริฐ ปสนฺโน สุทรรศนันท์

๐๖/๐๙/๒๕๐๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๓๖๐/๐๐๒๒ พระอรรณพ ธมฺมรโต ก่าดู

๒๑/๑๑/๒๕๓๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๓๖๐/๐๐๒๓ สามเณรปยพงษ์  สิริมงคล

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๓๖๐/๐๐๒๔ สามเณรจักริน  ลุงมา

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑ / ๙

้
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เลขที
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๓๖๐/๐๐๒๕ สามเณรอาทิตย์  คำดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๓๖๐/๐๐๒๖ สามเณรภัทรพล  ทองนรินทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๓๖๐/๐๐๒๗ สามเณรไชโย  พรหมภักดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๓๖๐/๐๐๒๘ สามเณรโชติชัย  บัวเสาวรส
๓๐/๑/๒๕๔๓

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๒๙ สามเณรศักรินทร์  เวียงทอง
๘/๕/๒๕๔๕

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรไกรลาส  แซ่เฮ้อ
๖/๑๐/๒๕๔๕

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรทินกร  มีวัน
๒/๑๑/๒๕๔๕

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๓๒ สามเณรอภิชาต  พงศาวิภาวัฒน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๓๓ พระเดช วชิรวํโส ยนทะจิตร
๒๒/๘/๒๕๔๐

๙/๔/๒๕๖๐ วัดพันตอง  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๓๔ สามเณรนนณัฐ  สิทธิราช ๓/๖/๒๕๔๐  วัดพันตอง  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๓๕ สามเณรขจรพงษ์  แก้วปน
๒๙/๙/๒๕๔๐

 วัดฟอนสร้อย  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๓๖ พระชูชัย สมฺปณฺโณ พนาคีรีสมบูรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๒/๒๕๕๗

วัดเมืองสาตรหลวง  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๓๗ พระสุนันท์ กตปฺุโ เจนหัตถ์

๐๒/๐๑/๒๕๐๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดรำเปง  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๓๘ สามเณรปฎิภาณ  เก่งจริง

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

 วัดรำเปง  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๓๙ สามเณรชนะชล  ไชยเวช
๓๐/๖/๒๕๔๓

 วัดลอยเคราะห์  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรกิตติวัฒน์  อัมพรพนา

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

 วัดล่ามช้าง  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรศิวกร  ฤทธิชนันท์

์

๒๕/๓/๒๕๔๒

 วัดโลกโมฬ  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๔๒ พระอาทิตย์ อนุตฺตโร คุณธรรมคีรี
๒๐/๖/๒๕๓๖ ๑๗/๕/๒๕๕๗

วัดศรีเกิด  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๔๓ สามเณรบุญชู  แซ่ส้ง ๑/๖/๒๕๔๐  วัดศรีเกิด  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๔๔ พระเขษมศักดิ

์

พฺรหฺมวณฺโณ แสงผึง

้

๑๐/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๓/๒๕๕๙

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๔๕ พระโชคนิธิไท ิตนิธิเมธี ฐิตนิธิไท

๒๕/๑๑/๒๕๐๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๔๖ สามเณรพงศา  สิงขรพิมาน
๒๙/๘/๒๕๔๑

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๔๗ สามเณรพาดีผะ  ขวัญชัยตราชู
๑/๑๐/๒๕๔๑

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๔๘ สามเณรวรชัย  ไสวชาวดอย

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๔๙ สามเณรกล้าหาญ  วิทยาอาวุธ

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๕๐ สามเณรสุทธิชัย  พิจารณา
๒๒/๓/๒๕๔๒

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๕๑ สามเณรพีรพล  ไพรพัชรา
๒๒/๘/๒๕๔๓

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๕๒ สามเณรชัยฤทธิ

์

 พิทักษ์พนาสิทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๕๓ สามเณรเพชรแท้  พะแนะ
๒๑/๒/๒๕๔๔

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๕๔ สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 โชดกดิลก
๑/๙/๒๕๔๔

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๕๕ สามเณรยุทธนา  กังเง
๒๕/๘/๒๕๕๔

 วัดศรีโสดา  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๕๖ พระคำหลู่ ปรกฺกโม นายหมอก

๑๑/๑๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๕๗ สามเณรมาวแลง  จองปา

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

 วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๕๘ สามเณรเอกวุฒิ  วิดจา

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

 วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๕๙ สามเณรปภพ  สีปนดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

 วัดสวนดอก  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒ / ๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๓๖๐/๐๐๖๐ สามเณรอิทธิพล  ทองภูมิ

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

 วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๖๑ สามเณรจามร  ด้วงบาง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

 วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๖๒ สามเณรวรวัฒน์  จองแสง

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

 วัดสวนดอก  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๖๓ สามเณรคุณานนต์  เต๊ะแชะและ

๒๒/๗/๒๕๔๔

 วัดหมืนตูม

่

 

ชม ๓๓๖๐/๐๐๖๔ สามเณรประนพ  วังสะทุง

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

 วัดอินทขิน  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๖๕ สามเณรสาริน  เมธาทวีชัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

 วัดอินทขิน  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๖๖ สามเณรกิตตินันท์  ใจจุ้ม
๓๐/๖/๒๕๔๓

 วัดเจติยานุสรณ์  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๖๗ สามเณรพิษณุชัย  ไชยเทพ
๒/๑/๒๕๔๕

 วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๖๘ สามเณรมูดา  ฤทธิไกรไตรภพ

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

 วัดนำแพร่  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๖๙ สามเณรอ่อง  ลุงออ

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

 วัดพันหลัง  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๗๐ พระสุรศักดิ

์

ธีรปฺโ อัง
๔/๓/๒๕๓๖ ๑๒/๔/๒๕๕๘

วัดวารีสุทธาวาส  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๗๑ สามเณรสรรเสริญ  วงค์อ้าย

๑๓/๐๖/๒๕๔๑

 วัดโขงขาว  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๗๒ พระสุรเชษฐ์ สุรเตโช เกสรีเฉิดฉาย
๗/๑๒/๒๕๓๖

๒/๕/๒๕๕๗ วัดปากทางสามัคคี  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๗๓ สามเณรนัฐกร  มุนินทร
๒๒/๘/๒๕๔๓

 วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๓๖๐/๐๐๗๔ สามเณรอิทธิกร  กิติตา

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

 วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๓๖๐/๐๐๗๕ สามเณรวัชรพงษ์  วงษ์นำ
๘/๕/๒๕๔๔

 วัดบ้านปง  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๗๖ สามเณรไกรสร  หลีทำ
๓/๑๐/๒๕๔๑

 วัดปยาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๗๗
สามเณรภาณุพงศ์  กำแพงแก้ว

๓๐/๑/๒๕๔๖
 วัดถำเมืองออน  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๗๘ พระพิเชษฐ์ มณีวณฺโณ สุขสวัสดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๓๓ ๒๓/๑๑/๒๕๕๔

วัดกอสะเลียม  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๗๙
สามเณรธารากร  ตาไฝ

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

 วัดปาแดง  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๘๐ สามเณรธนพนธ์  อ้ายเสาร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

 วัดมะขาม  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๘๑ สามเณรสุทธินันท์  พรมสัญญา
๒๘/๒/๒๕๔๔

 วัดสันกลางใต้  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๘๒ สามเณรหล้าวิน  ลุงกอหลิง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 วัดสันกำแพง  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๘๓ สามเณรชาญณรงค์  ปอกนันตา

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

 วัดศรีรัตนาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๘๔ สามเณรโชควัฒน์  วรรณ์สอน
๖/๓/๒๕๔๕

 วัดอุเม็ง  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๘๕ สามเณรเอกชัย  พยุงกรรณิกา

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๘๖ สามเณรวุฒิพร  ก๋องคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

 วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๘๗ สามเณรแสงมาว  ลุงติ
๑๐/๕/๒๕๔๕

 วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๘๘ สามเณรสิทธิกัด  พยุงกรรณิกา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

 วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๘๙ สามเณรเอกอนันต์  พงศธรทรัพย์
๗/๑/๒๕๔๔

 วัดบ้านกลาง  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๙๐ พระอารมณ์ ฉนฺทธมฺโม ดงหงษ์

๐๗/๑๒/๒๔๙๗
๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๓๖๐/๐๐๙๑ พระศักดินา สุธมฺโม ยาโม้
๖/๐๘/๒๕๒๙ ๗/๐๔/๒๕๕๕

วัดเวฬุวัน  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๙๒ พระสงกรานต์ จิรวฑฺฒโน ไชยวงศ์เศษ ๑/๑/๒๕๓๔ ๑/๓/๒๕๕๕ วัดสุวรรณประดิษฐ์  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๙๓ พระชัชวาล ขนฺติโก ธาดาสุรเวทย์

๑๒/๑๑/๒๕๐๕ ๐๖/๐๔/๒๕๕๐

วัดหนองตอง  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๙๔ พระทัศพงษ์ านวุโธ ลัดดากุล

๐๔/๐๓/๒๕๓๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๐

วัดหนองตอง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓ / ๙

้
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่
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ชม ๓๓๖๐/๐๐๙๕ พระปรัตถกรณ์ จนฺทสาโร พูลประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๐๗
๐๘/๐๖/๒๕๕๑

วัดหนองตอง  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๙๖ สามเณรปง  ลุงก๊ะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๐

 วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๙๗ สามเณรเกรียงไกร  ธรรมศิริ
๒๗/๓/๒๕๔๓

 วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๙๘ สามเณรสมควร  ปานคำ
๕/๒/๒๕๔๕

 วัดไชยพฤกษาวาส  

ชม ๓๓๖๐/๐๐๙๙ สามเณรสมศักดิ

์

 ปานคำ
๑๙/๔/๒๕๔๕

 วัดไชยพฤกษาวาส  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๐๐ สามเณรหน่อแดง  นาริน
๑๕/๒/๒๕๔๔

 วัดเทพินทราราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๐๑ สามเณรสุรชาติ  ปูทะ
๓๐/๑/๒๕๔๒

 วัดนาคาสถิตย์  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๐๒ สามเณรสราวุธ  วรรณฤทธิ

์

๒๐/๑/๒๕๔๓

 วัดปทุมสราราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๐๓ สามเณรพันธการ  แก้วมณี
๗/๙/๒๕๔๓

 วัดปทุมสราราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๐๔ สามเณรกฤษณพันธ์  วรรณวารา
๒๘/๒/๒๕๔๕

 วัดปทุมสราราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๐๕ สามเณรณัฐวุฒิ  ทาคำ
๑๘/๓/๒๕๔๕

 วัดปทุมสราราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๐๖ สามเณรบรรพต  พิลัยหล้า
๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดปทุมสราราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๐๗ สามเณรอนุวัฒน์  ศรีม่วง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๓๖๐/๐๑๐๘ สามเณรจิตวิสุทธิ

์

 ศรีบุญปน

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

 
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๓๖๐/๐๑๐๙ พระวิชาญ ชาคโร โยดินชัย ๐/๐/๒๕๐๔ ๐/๐/๒๕๕๗ วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๑๐ สามเณรศรายุทธ  เลาหมี
๑๕/๖/๒๕๔๕

 วัดยางทอง  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๑๑ สามเณรนิกร  จองทุน

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

 วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๓๖๐/๐๑๑๒ สามเณรมานพ  ลุงอยู่

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดรังษีสุทธาวาส  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๑๓ สามเณรวงศกร  ถนอมคีรี
๑/๑๒/๒๕๔๔

 วัดวังธาร  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๑๔ สามเณรคณิต  เปยงตา
๑๖/๕/๒๕๔๖

 วัดวังธาร  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๑๕ สามเณรศุภัทรพงษ์  คุณยศยิง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

 วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๑๖ พระณัฐพงษ์ วรปฺโ สุริยาสุข

๑๕/๑๑/๒๕๓๘ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๓๖๐/๐๑๑๗ พระกำพล กมพลาโณ คำยอดใจ

๑๘/๑๐/๒๔๙๘ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗

วัดสุขวิเวการาม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๑๘ สามเณรพรเทพ  พานอรุณรุ่ง
๓๐/๘/๒๕๔๔

 วัดสุขวิเวการาม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๑๙ สามเณรธนากร  เข่งตุ่น
๑๑/๓/๒๕๔๓

 วัดสุนทรศิริ  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๒๐ สามเณรโสภณ  ดีสมไพบูลย์
๘/๔/๒๕๔๓

 
วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๓๖๐/๐๑๒๑ สามเณรมงคล  กิจอารีพร
๕/๕/๒๕๔๓

 
วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๓๖๐/๐๑๒๒ สามเณรคัมภีร์  ชีพอาชากุล
๑๐/๑/๒๕๔๔

 
วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๓๖๐/๐๑๒๓ พระธนธรณ์ ภทฺรวํโส ภิมุข

๒๙/๐๙/๒๕๐๙ ๐๙/๐๒/๒๕๕๓

วัดพระธาตุสุนันทา  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๒๔ พระครูสีลรัตโนภาส รตนวณฺโณ มะโนใจ

๑๗/๐๕/๒๔๙๙ ๑๕/๐๖/๒๕๔๗

วัดเมืองกืด

้

 

ชม ๓๓๖๐/๐๑๒๕ สามเณรปาง  คำหล้า

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

 วัดสันปูเลย  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๒๖ สามเณรสำราญ  บัวผัด

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

 วัดเจดีย์สถาน  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๒๗
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 มูลมณี

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

 วัดดวงดี  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๒๘ พระเอกรินทร์ กิตฺติปฺโ บุญรัตน์

๒๕/๐๔/๒๕๓๗ ๒๘/๐๔/๒๕๕๗
วัดตำหนักธรรมนิมิตร

 

ชม ๓๓๖๐/๐๑๒๙ สามเณรนีรูบ  ศากยะ

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

 วัดทรายมูล  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔ / ๙

้
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ชม ๓๓๖๐/๐๑๓๐ สามเณรทินบัติ  พรไพรสณฑ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๐

 วัดปยาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๓๑ สามเณรยุทธนันท์  ตันตุ้ย
๔/๑๒/๒๕๔๒

 วัดปยาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๓๒ สามเณรวีระเดช  แซ่เท้า
๑๕/๓/๒๕๔๕

 วัดปยาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๓๓ สามเณรนพดล  มณฑลนที

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

 วัดปยาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๓๔ สามเณรสหัสวรรษ  สุวรรณชืน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

 วัดพระนอน  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๓๕ สามเณรอัครพล  จุ้ยม่วงศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

 วัดพระนอน  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๓๖ สามเณรเดือน  นายจาง
๕/๐๒/๒๕๔๓

 วัดแม่ริม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๓๗ สามเณรสมชาย  ใจแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดแม่ริม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๓๘ สามเณรชัยณรงค์  ศรีพรเจริญชัย
๑/๐๒/๒๕๔๒

 วัดแม่สา  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๓๙ สามเณรสมพล  จองทอน

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

 วัดแม่สา  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๔๐ พระอานนท์ อภิชยวํโส สง่าเสริมวิชาดี
๔/๕/๒๕๓๗ ๕/๖/๒๕๕๘ วัดวิจิตรวารี  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๔๑ สามเณรบุญเลิศ  ลุงต๊ะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๑

 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๔๒ สามเณรแดน  กุลวงค์
๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดสามัคคีธรรม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๔๓ พระศราวุฒิ ธมฺมวโร ไทรชมภู

๑๐/๐๑/๒๕๓๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดทรายมูล  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๔๔ พระจีรพงศ์ จิตฺตสํวโร เกาซ้วน

๑๘/๑๐/๒๕๒๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๑

วัดท่าศาลา  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๔๕ สามเณรธนพล  วังธรรมกร

๐๒/๐๒/๒๕๔๑

 วัดท่าศาลา  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๔๖ สามเณรจตุพล  ลุงปาง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

 วัดท่าศาลา  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๔๗ พระพุฒิสรรค์ จารุธมฺโม ไชยคำ

๒๘/๐๕/๒๕๓๙
๑๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดคอกหมูปา  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๔๘ พระอานนท์ อินฺทปฺโ ปญญาวิลาศ

๐๔/๐๙/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๔๙ พระพงษ์ธนบดี อานนฺโท อนันวรรณโคตร

๐๒/๐๙/๒๕๐๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๖ วัดดอยแท่นพระผาหลวง

 

ชม ๓๓๖๐/๐๑๕๐ พระอภิรมย์ อภิปุณฺโณ บุญสม

๑๕/๐๕/๒๕๓๑ ๐๗/๐๓/๒๕๕๒

วัดปาบง  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๕๑ สามเณรจิรวัฒน์  ภูพานเพชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

 วัดพระบาทตีนนก  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๕๒ สามเณรสมชาย  นทีเชาว์

๒๙/๑๐/๒๕๔๐

 วัดฟามุ่ย  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๕๓ สามเณรศรายุทธ  จมฟอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

 วัดเมืองขอน  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๕๔ สามเณรยุทธภูมิ  ขันแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๐

 วัดร้องเม็ง  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๕๕ สามเณรกายสิทธิ

์

 พันธ์แสงชัยสิทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๓๙

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๕๖ สามเณรวีระพงษ์  ศิลปพัฒนาไพร

๒๑/๐๗/๒๕๔๐

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๕๗ สามเณรจอมู  ทรัพย์ทวีนิตย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๕๘ สามเณรก้อซอ  พุ่มพนาวรรณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๕๙ สามเณรสุรชาติ  ดอกฟาทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๖๐ สามเณรกิตติชัย  เปรมปรีสมปอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๖๑ สามเณรพีรพล  สุเรียมมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๖๒ สามเณรปุกา  เปะพอ

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๖๓ สามเณรมงคล  ขจรศักดิอุดม

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๖๔ สามเณรธีรศักดิ

์

 ศิลปพัฒนาไพร

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดวิเวกวนาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕ / ๙

้
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ชม ๓๓๖๐/๐๑๖๕ สามเณรพิสุทธิ

์

 เวชกุลอำนวยพร

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๖๖ สามเณรวิทยา  ก่อตระกูลคีรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๖๗ สามเณรอนุวัฒน์  ตะวันแสงสวย

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๖๘ สามเณรโดมชัย  คุณเลิศเกษม

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๖๙ สามเณรเจษฎา  ใจครุ่นคิด

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๗๐ สามเณรสุวัฒน์  ปยาภรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๐

 วัดศรีงาม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๗๑ พระภูวกร ธนิสฺสโร ไชยดี

๐๔/๐๒/๒๕๒๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๗๒
พระชัยยงค์ ปฺาวโร สร้างช้าง

๐๖/๐๓/๒๕๑๗ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๗๓ พระรชต จนฺทโชโต
สังขทัต ณ อยุธยา

๐๙/๐๔/๒๕๑๒ ๐๔/๐๓/๒๕๕๕

วัดสบแฝก  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๗๔ สามเณรสมศักดิ

์

 บุญทา

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

 วัดสันทรายมูล  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๗๕ พระสุรศักดิ

์

โชติวโร เม็งขาว

๒๙/๑๐/๒๕๒๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๔

วัดสันนาเม็ง  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๗๖ พระธวัชชัย ผาสุโก โพธินาม

๒๔/๐๗/๒๕๑๓ ๒๕/๐๒/๒๕๕๓

วัดสันปาสัก  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๗๘ พระพิฆเณศร์พรชัย ภทฺทปฺโ ไชยวรรณ
๒๗/๔/๒๕๑๕ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดห้วยเกียง

๋

 

ชม ๓๓๖๐/๐๑๗๙
พระวิรัตน์ ภานุวํโส ปายัน

๒๕/๒/๒๕๒๕ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดห้วยเกียง

๋

 

ชม ๓๓๖๐/๐๑๘๐ พระภัคพงศ์ สุเมโธ พหลโยธิน

๒๕/๑๑/๒๕๒๐ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดห้วยเกียง

๋

 

ชม ๓๓๖๐/๐๑๘๑ สามเณรปรีชากร  โพธิ
๒๖/๒/๒๕๔๔

 วัดดับภัย  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๘๒ สามเณรคำปาง  ลุงตอ
๒๖/๗/๒๕๔๔

 วัดดับภัย  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๘๓ สามเณรอินทร  ลุงทุน
๑๐/๘/๒๕๔๔

 วัดดับภัย  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๘๔ สามเณรป  ลุงแดง
๒/๑/๒๕๔๓

 วัดแม่อีด  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๘๕ สามเณรพิพัฒน์พงษ์  ใจธิมา
๖/๔/๒๕๔๔

 วัดแม่อีด  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๘๖ สามเณรสิทธิโชค  ยาเขต

๐๑/๐๗/๒๕๔๐

 วัดท่ามะเกียง

๋

 

ชม ๓๓๖๐/๐๑๘๗ พระณัฐกิตติ

์

ิตมานโส เมืองสง่า

๒๘/๐๗/๒๕๐๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๔

วัดทุ่งน้อย  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๘๘ พระณัฐพงษ์ กิตฺติโสภโณ ปนตา

๒๓/๑๒/๒๕๓๔ ๓๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๘๙ สามเณรภานุวิชญ์  ปนทะยะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

 วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๙๐ สามเณรวรยุทธ์  พันธกิจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๙๑ สามเณรรัตนากร  จารี

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

 วัดบ้านโปง  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๙๒ สามเณรเอกราช  แสงคำ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

 วัดบ้านล้อง  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๙๓ สามเณรเครือดี  ลุงนะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

 วัดปาไหน่  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๙๔ สามเณรดนุสรณ์  นายเคิง

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

 วัดโปงงาม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๙๕ สามเณรอนุกูล  บุญหวาน

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดโปงงาม  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๙๖ พระสมพร จิตฺตโสภโณ วิชามล

๐๑/๐๑/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดแม่แวน  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๙๗
สามเณรณัฐภัทร  ส่างใส

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

 วัดโล๊ะปูเลย  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๙๘ สามเณรอัครพล  วิพันธ์ศาสตร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๐

 วัดสันปง  

ชม ๓๓๖๐/๐๑๙๙ พระไววิทย์ ขนฺติโสภโณ เกสทอง

๐๑/๐๑/๒๕๒๖ ๐๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดห้วยบง  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๐๐ พระวรวิทย์ นริสฺสโร ปาระมี

๒๖/๑๒/๒๕๓๕ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดปาไม้แดง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖ / ๙

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๓๖๐/๐๒๐๑ พระพิทักษ์พงษ์ ปาวชิโร ปาระมี

๐๓/๐๕/๒๕๓๓ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดศรีดงเย็น  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๐๒ สามเณรอนุวัฒน์  แสงตาติบ

๊

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

 วัดศรีดงเย็น  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๐๓ สามเณรธนพล  อินทนนท์

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

 วัดสุปฎนาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๐๔ สามเณรณัฐนนท์  กันทะหล้า

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

 วัดอินทาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๐๕ สามเณรจืน  ธรรมใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดคงคานิมิตร  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๐๖ สามเณรนพพล  สุขสะอาด

๒๗/๒/๒๕๔๔

 วัดคงคาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๐๗ สามเณรแลง  จองสาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๓๖๐/๐๒๐๘ สามเณรกฤษนัย  คำสร้อย

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

 วัดท่าสะแล  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๐๙ สามเณรธนัต  ลุงติ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

 วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๓๖๐/๐๒๑๐ พระสุพรรณ์ ธมฺมวุฑฺโฒ วงค์มี
๒๐/๔/๒๕๐๖ ๐๑/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๑๑ พระสามารถ ธมฺมวีโร ประติพงษ์

๐๒/๐๑/๒๕๓๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๕

วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๑๒ สามเณรลู  ฮอาง

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

 วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๑๓ สามเณรสมเกียรติ

์

 ลายอย
๑๓/๖/๒๕๔๕

 วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๑๔ สามเณรพีระพัฒน์  ตานุ
๑๘/๗/๒๕๔๔

 วัดโสภณาราม  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๑๕ พระปติ ถาวโร ตันขุนทด

๐๗/๐๖/๒๔๙๕ ๐๘/๐๖/๒๕๕๖

วัดท่าตอน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๑๖ พระธนิต าณวีโร สุวรรณเมนะ

๓๐/๐๙/๒๕๐๑ ๐๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดท่าตอน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๑๗
พระชัยพร จิตฺลาโภ ธนถาวรกิจ

๒๙/๐๑/๒๔๙๐ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดท่าตอน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๑๘ สามเณรสำเริง  ลุงทร

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

 วัดท่าตอน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๑๙ สามเณรณัฐพงษ์  จะหวะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

 วัดท่าตอน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๒๐ สามเณรวัชรพล  ทองเหลือง

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

 วัดท่าตอน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๒๑ สามเณรชาติ  ลุงหริง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

 วัดท่าตอน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๒๒
สามเณรอู  ลุงปนต๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 วัดท่าตอน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๒๓ สามเณรสมชาย  สจี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดท่าตอน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๒๔
สามเณรธนาวินท์  ฉิมโค้

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

 วัดท่ามะแกง  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๒๕ สามเณรจักรวาล  ชัยลังกา

๑๐/๐๖/๒๕๔๐

 วัดธัมมิกาวาส  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๒๖ สามเณรธนกฤต  สมบุญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

 วัดนิวาสสถาน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๒๗
พระมาส กุสโล คุณหลวง

๒๑/๐๒/๒๕๓๕ ๐๗/๐๔/๒๕๕๖

วัดบ้านใหม่ปูแช่  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๒๘
สามเณรธานินทร์  หอมนวล

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

 วัดสันต้นดู่  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๒๙
พระธรรม สุทฺธจิตฺโต สิทธิชัย

๑๕/๒/๒๕๐๐ ๐๗/๐๑/๒๕๕๕
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๓๖๐/๐๒๓๐ สามเณรอภิสิทธิ

์

 ปูแก้วหลวง

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุดอยน้อย  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๓๑ สามเณรสมบัติ  ลิโป

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๓๒
พระพิชัย สุรชาโต กุลัตถ์นาม

๐๖/๐๖/๒๕๐๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๒

วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๓๓ พระจำเริญ จนฺทูปโม จตุพรพิทักษ์กุล

๐๖/๐๘/๒๕๑๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๕

วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๓๔ พระทรงธรรม โรจนธมฺโม โชคมณีรุ่งเรือง

๑๐/๐๑/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๓๕ สามเณรพงศภัค  แซ่ลี

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

 วัดบ้านเปยง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗ / ๙

้
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่
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่
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ชม ๓๓๖๐/๐๒๓๖ สามเณรเมธัส  นุเกว

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

 วัดโรงวัว  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๓๗
สามเณรปยพงษ์  มูลหม่น

๒๓/๑๐/๒๕๔๐

 วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๓๘ สามเณรใจเส้า  เผ่าพันธ์พวงไพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 วัดศิลานิมิตร  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๓๙
พระนิติ จิตฺตทนฺโต เศรษฐนันท์

๒๗/๐๑/๒๕๑๙ ๑๗/๑๑/๒๕๕๖

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๓๖๐/๐๒๔๐ สามเณรสมบูรณ์  บุญเสริม
๓/๑๑/๒๕๔๑

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๔๑ สามเณรนภัสรพี  สีวิจี

๋

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๔๒ สามเณรพงค์ภัค  วนาเชิดชู

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๔๓ สามเณรวิเชียร  ดำรงชูทรัพย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๔๔ สามเณรองอาจ  แซ่เจ๊า

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๔๕ สามเณรบริพัฒน์  รอดอยู่ยืน

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๔๖ สามเณรนนทพัฒน์  
พจมานเกิดปญญา

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๔๗
สามเณรอุดมศักดิ

์

 อัศวาภรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๔๘ สามเณรพีรวิชญ์  พวงพวา

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๔๙ สามเณรณัฏฐนันท์  นำมะ
๒๗/๖/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๕๐ สามเณรกฤษดา  รุจิภาสอัมพร

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๕๑ สามเณรเตชวิทย์  ใฝฝากรัก
๒๔/๗/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๕๒ สามเณรสุเพชร  ประดับขุนเขา

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๕๓ สามเณรชาญวิทย์  อนุรักษ์พงพี

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๕๔ สามเณรวัชระ  พยุงมาลัย
๘/๑๒/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๕๕ สามเณรจักรกริช  ขุนแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๕๖ สามเณรวินัย  ริวไสวโดยคีรี ๓/๑/๒๕๔๕  วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๕๗
สามเณรนภัสกร  สีวิจี

๋

๑๒/๑/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๕๘ สามเณรไชยภัทร  ไพรพนากุล
๒๒/๑/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๕๙
สามเณรวรเมธ  วารียินดี

๑๓/๒/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๖๐ สามเณรอำพล  แย้มสถิต
๘/๓/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๖๑ สามเณรวรัญู  ประยูรยืนยง
๑๕/๓/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๖๒ สามเณรจักรภพ  เก่งผสานคุณ ๖/๔/๒๕๔๕  วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๖๓ สามเณรนัฐวุฒิ  นภาแพรวพรรณ
๒๐/๖/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๖๔ สามเณรจิราพัตร  กุลทัศนาพร
๑/๗/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๖๕ สามเณรธนากร  ตระกูลเสาวภาพ
๓๐/๗/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๖๖ สามเณรชาญชิต  พิมานกระสินธุ์
๕/๘/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๖๗
สามเณรณัฐพงษ์  วันเจริญใหม่

๘/๘/๒๕๔๕
 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๖๘ สามเณรวรากร  เสือสะอาด
๙/๘/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๖๙ สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 อรจง
๑๑/๘/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๗๐ สามเณรนพพร  ประชาพึงพา

่

๒๒/๘/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๓๖๐/๐๒๗๑
สามเณรกิตติศักดิ

์

 พิมพา
๒๘/๘/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๗๒
สามเณรนาคิน  โชคชัยภูษิต

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๗๓
สามเณรวรรณพงษ์  เพชรมุข

๒/๑๑/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๗๔
สามเณรเจริญ  มาลัยศรีฉลวย

๕/๑๑/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๗๕
สามเณรต่อพงษ์  รำไพพนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๗๖
สามเณรปริญญา  รักวิวัฒน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๗๗
สามเณรวัชระพล  รำไพพนม

๙/๑๒/๒๕๔๕

 วัดบ้านขุน  

ชม ๓๓๖๐/๐๒๗๘
สามเณรศุภชัย  เพชรมณีธร

๒๓/๓/๒๕๔๖

 วัดบ้านขุน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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