
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗

ส่งสอบ ๒,๕๓๖ รูป ขาดสอบ ๔๘๕ รูป คงสอบ ๒,๐๕๑ รูป สอบได้ ๑,๑๘๗ รูป สอบตก ๘๖๔ รูป (๕๗.๘๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๑๖๐/๐๐๐๑
พระพชรพล สิริภทฺโท ใจมา

๒๑/๑๑/๒๕๒๐

๓/๔/๒๕๕๙
เจ็ดยอด  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๐๒
พระเรืองศักดิ

์

ธมฺมรโส ตือเปง

้

๑/๒/๒๕๒๙ ๒๗/๘/๒๕๕๙

เจ็ดยอด  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๐๓
พระดวงติบ

๊

อินฺทปฺโ แสงแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๒๐
๐๘/๓/๒๕๔๑

ชัยมงคล  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๐๔
พระวิไลวรรณ สุวณฺณเมธี สีพะจันทร์

๑/๑/๒๕๓๕ ๑/๔/๒๕๕๕
ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๐๕
พระสมบัติ พฺรหฺมจาโร คำแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๓๖

๑/๔/๒๕๕๕
ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๐๖
พระสุมล ปฺาทีโป จรางกูร

๑๗/๗/๒๔๙๔
๑/๔/๒๕๕๖

ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๐๗
พระพนา มนฺตชาโต โนทัย

๘/๗/๒๕๓๖
๑/๒/๒๕๖๐

ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๐๘
พระนพดล สนฺติกโร วงศ์ษา

๑๓/๕/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรสรพงค์  คำพร

๑๕/๑๑/๒๕๓๔

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรบุญแก้ว  ติกะญาณะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรบุญติบ

๊

 เขมินตะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรบุญแสง  จันทสาระ

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรกสิณ  พาณิชสุขุมาลย์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรจำนง  จะกุ๊

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรพุทธิชัย  นัทกุลพลพินิจ

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรสหัสวรรษ  กูกำจัด

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรกอนคำ  ลุงแสง

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรมานพ  ผู้งอกงาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรจ่ออุง  ลุงทุน

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรสาละวิน  ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรขวัญเมือง  ออหว่าหลิง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรธนพล  ลุงต๊ะ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรพันธวิศ  หรีจา

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรพงษ์สวรรค์  สมบูรณ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

 ช่างเคียน

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑ / ๓๕
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ชม ๓๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรพรเทพ  เปงโย

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรเอ  ลุงมา

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรอภิชัย  แก้วมูล

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรอภิรักษ์  แก้วมูล

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรสุพจน์  ทวีชัยสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรภัคธร  กอนจืน

้

๓/๔/๒๕๔๕
 ดับภัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรวันชัย  เทือกอินต๊ะ

๒/๕/๒๕๔๕
 ดับภัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรจรูญ  ทรงภพสกุล

๒๕/๖/๒๕๔๕

 ดับภัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรจิรฉัตร  มูเซอ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 ดับภัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรวรวิช  โปทา

๑๘/๑/๒๕๔๖

 ดับภัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรธณรัฐ  พลน้อย

๓๑/๓/๒๕๔๖

 ดับภัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรณัฐพงศ์  โพธิเส็ง

์

๒๔/๙/๒๕๔๖

 ดับภัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรกันต์ศักดิ

์

 แก้วทิศ

๒๙/๒/๒๕๔๗

 ดับภัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรศิวกร  อิตฐากูร

๒๑/๕/๒๕๔๗

 ดับภัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรวิสิด  ศรีธิเขียว

๒๖/๖/๒๕๔๗

 ดับภัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรภูริณัฐ  เครือวาระ

๑๒/๘/๒๕๔๗

 ดับภัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรทวีศักดิ

์

 ปนทะวงค์

๑๔/๘/๒๕๔๗

 ดับภัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรบิก

๊

 จิงนะ

่

๕/๑/๒๕๔๘
 ดับภัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรทักษิณ  ดำรงวงศ์ตระกูล

๑๖/๕/๒๕๔๕

 ดาวดึงษ์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรธีรภัทร์  สัตยาเรือง

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

 ดาวดึงษ์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรอนุชา  มะพอ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

 ทรายมูลเมือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรทรงภพ  ชุนหวัฒน์คีรี

๖/๘/๒๕๔๖
 ทรายมูลเมือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรอจิงต้า

่

 นามดวง

๒๗/๔/๒๕๔๔

 ท่าหลุก  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรมณฑา  ทรัพย์เหลือแสน

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

 ท่าหลุก  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรสุรพล  เรืองพนา

๑/๑/๒๕๔๓
 ท่าหลุก  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรธนวัฒน์  วังลอยชาย

๒/๑๒/๒๕๔๕

 ท่าหลุก  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรอานิ  เกษตรวิชา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 นันทาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรอ่องแลง  หนอแสง

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 ปาเปา  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรชิดชัย  เซอหมือ

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรอรรถพล  นามุง

๔/๑๐/๒๕๔๔

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรบูณยกร  คำรินทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรภูมิภาค  อินตา

๙/๑/๒๕๔๕
 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรบอล  วังใจนะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรฉัตรมงคล  ทองอร่าม

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรสาทตราวุทธ  กองแก้ว

๒๓/๘/๒๕๔๕

 พระสิงห์  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรอนุชา  เทียนไชยนำโชค

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรอภิชาต  คำอ่อน

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรคมกริช  แซ่โซ้ง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรธนกฤต  แซ่โซ้ง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรกฤตนัย  ทองอร่าม

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรพรพินิต  มุ่งวิชา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรณัฐพล  จันทร์พร

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรธนวัฒน์  ศิริพันธ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรศุภชัย  มงคลสิริแสงซ้ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรจิรายุ  ลุงจ้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรชมบุญ  กุลเฉลียง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรธนชัย  มีจิต

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรวิทวัส  ไชยวงค์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรสรพงษ์  คำโพธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรธรณ์เทพ  อภิมหาชัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรชินวัตร  รังสี

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรภัทรพันธ์  บัวสาย

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรสุพิทักษ์  ทับบำรุง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรจ่อละ  บุญแท้

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรนิติภูมิ  ติบดี

๊

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรธีรเดช  ลุงหมอกคำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรธนชิต  กันยา

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

 พระสิงห์  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรธนกฤต  

ขจรเกียรติภิญโญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

 พวกเปย  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรกำพล  จูเปอะ

๒๐/๖๕/๒๕๔๑

 พันเตา  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรศิริศักดิ

์

 สาครธำรง

๒๑/๘/๒๕๔๒

 พันเตา  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรวีระชัย  พรรณ์คำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 พันเตา  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรกฤษฎา  เสาร์คำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

 พันแหวน  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรกฤษติชัย  อุตสม

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

 เมธัง  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรอนุชิต  สายปด

๑/๑๐/๒๕๔๕

 เมืองมาง  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรสวรรค์วงศ์  ภักก่าสาม

๑/๖/๒๕๔๖
 เมืองมาง  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรระพี  สมเจริญ

๑/๑๑/๒๕๔๖

 เมืองมาง  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรถาวร  พงศ์ปญญาดี

๑/๙/๒๕๔๗
 เมืองมาง  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรสุทธิรักษ์  อูปเงิน

๑๕/๖/๒๕๔๖

 ร้องอ้อ  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรแสง  ลุงต๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ศรีบัวเงิน  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรณรงค์ชัย  คงทวีโชค

๖/๒/๒๕๔๖
 ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓ / ๓๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรสมชาย  อุตส่าห์

๑๔/๘/๒๕๔๗

 สวนดอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรรชต  วงค์วาลี

๒๑/๑/๒๕๔๘

 สวนดอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรศิวะ  วรรชนะเจริญ

๑๔/๘/๒๕๔๖

 สวนดอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรชินพัฒน์  ศรีตองอ่อน

๑๓/๖/๒๕๔๖

 สวนดอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรพรพรหมณ์  พุกะนัดด์

๒๓/๕/๒๕๔๗

 สวนดอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรศิลวัต  อาซอง

๒๖/๓/๒๕๔๘

 สวนดอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรนพดล  ศรีส่วน

๑๙/๗/๒๕๔๗

 สวนดอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรวันชัย  ลุงอ่อง

๒๔/๖/๒๕๔๔

 สวนดอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรนรินทร์  รุ่งเรือง

๒๘/๘/๒๕๔๔

 สวนดอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๐๔
สามเณรอนิรุทธิ

์

 วงค์คำมูล

๓๐/๙/๒๕๔๖

 แสนเมืองมาหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๐๕
สามเณรภัทรชนน  ตุ่นแก้ว

๒๙/๘/๒๕๔๗

 แสนเมืองมาหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๐๖
พระอุไร จนฺทโก จันทพาวงศ์

๑๐/๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

อุโมงค์  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๐๗
สามเณรยุทธนา  คุนาพล

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 ถาวรรังสี  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๐๘
สามเณรวรเมธ  เจือเจริญกุล

๑๓/๔/๒๕๔๕

 บ้านถำ  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 เพชรศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 วารีสุทธาวาส  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรพลวัต  แก้วลืมไพร

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีประดู่  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๑๑
สามเณรศรายุทธ  เก่งผสานคุณ

๒๕/๖/๒๕๔๕

 ขันแก้ว  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๑๒
พระกิตติพงษ์ ตุลธมฺโม สุรัตน์หิรัญ

๒๑/๐๖/๒๕๒๓

๑/๔/๒๕๖๐
เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรเหลา  ลุงจอ

๑๘/๐๔/๒๕๔๑

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรสมพงษ์  ลุงอ่อง

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรจำรัส  พนาสกุลดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรวาดา  ชาตรียินดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๑๗
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 ยะเอ่อ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๑๘
สามเณรดิแฮเกล่อ

๊

 โฉมงามวิจิตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรพันธการ  ลุงทุน

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรไชยยา  แปซอ

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรแสงเมือง  คำดี

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรนภดล  อ้วยเยอ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรสมชัย  แซ่จู

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรเจษฎา  ตระกูลมูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรวิทยากร  แซ่ท่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรภูธเนศ  อัมพรธารา

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรอ่องขิน

่

 นันต๊ะ

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรปรเมศร์  ดำรงพันธ์บวร

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรสหศวรรษ  พันมะวงค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

 เชตุพน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔ / ๓๕

้
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ชม ๓๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรไกรศิริ  แซ่วือ

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรพิเชษฐ์  พิลาศชวนพิศ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรรักตะวัน  กุ่ยแฮ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรอ้ายอยู่  แซ่ป

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรสุวรรณ  ชัยวงศ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรนวมินทร์  มันใจ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๓๖
สามเณรธนกฤต  จำงาม

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๓๗
สามเณรสุรพล  น่อชะเจ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๓๘
สามเณรวิรัช  แซ่ย่าง

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรปยะพงษ์  แสนยี

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๔๐
สามเณรธีรพล  วดีสุขเกษม

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรสมชาย  แสงจ๊ะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรอดุลย์ศักดิ

์

 มาลัยวิภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรนราวิชญ์  สินจ้าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรสุวิชัย  แซ่จ๋าว

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรคมสัน  แซ่ฟา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรเกียรติ  -

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรสุรพงษ์  ไชยยานนท์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรอาคม  ลุงคำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรอำพล  เมธายอด

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรฉัตรชัย  เฟองยศพินิจ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรกฤษดา  แปซอ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรยิงศักดิ

่ ์

 นายตาล

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรวิรัตน์  เตชะเลิศพนา

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรจักรพงษ์  อินผิว

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรอธิตพล  อาสาพิทักษไพร

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรอริญชัย  หล้าจู

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรวิชัยรัตน์  ทานา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรโชคประดิษฐ์  หารปุก

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรวีระพล  จันเพ็ชร

๋

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรธนวัฒน์  แซ่ล้อ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๖๑
สามเณรภาคิน  มูลเมือง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรยุทธนา  แก้วกลม

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรศักดิรินทร์

์

 อ่องคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรพะศิน  ลุงปอก

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

 เชตุพน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕ / ๓๕

้
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ชม ๓๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรอภิชาต  เรือนสม

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรธวัชชัย  หมืนราง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรอ่องเมือง  ลุงวิ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๖๘
สามเณรปฏิภาณ  วงวาน

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรภาสกร  ควรอนุสรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 กัลยา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 สุฑาอัฐ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรพงษ์พิษณุ  สีมาเรณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรคำมน  ลุงวิ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรพิษณุ  แซ่ย่าง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรศิวัช  ค้ากำยาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 เลาจาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรอนุสรณ์  เฟองยศพินิจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๗๘
สามเณรอภิชาต  บุญปน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรประเสริฐ  แซ่โซ้ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรสายฟา  ลุงหงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๘๑
สามเณรกฤธเมธ  พูลเขตวิทย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรวัชระ  ภู่พูนทรัพย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรกิตติภพ  วนาวิฑูร

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๘๔
สามเณรศักดิทวี

์

 ตะยะแซค

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรณัฐพล  เมืองมา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรเฉลิมโชค  วงค์ษา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรนิรันดร์  ลิซอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรทวีศักดิ

์

 พัชรานุกุล

๑๕/๑๓/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรพรพิพัฒน์  เจริญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรพินิต  ทาฟู

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรธีระ  สิญญานันท์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

 เชตุพน  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๙๒
พระสัง ปวโร คำงาม

๔/๑๐/๒๕๓๔
๑/๒/๒๕๕๔

ท่าสะต๋อย  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๙๓
สามเณรเงิน  อุ่นเมือง

๙/๓/๒๕๓๙
 ท่าสะต๋อย  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรอนุชา  แสงดาว

๗/๒/๒๕๔๒
 ท่าสะต๋อย  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๙๕
พระปราโมทย์ โชติวํโส สิมปวิทยาธร

๑๑/๑๐/๒๕๐๓

๑/๗/๒๕๖๐
สันปาข่อย  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๙๖
สามเณรแสงปน  แสงทิทย์

๓/๓/๒๕๔๘
 สันปาข่อย  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๙๗
พระปรีชา ปฺาสิริ ดุษฎีโรจน์

๓๐/๐๕/๒๕๐๖
๑๐/๗/๒๕๖๐

พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๙๘
สามเณรอ่องคำ  -

๑/๐๑/๒๕๔๓

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๖๐/๐๑๙๙
สามเณรมงคล  อินต๊ะ

๑/๐๓/๒๕๔๕

 พระธาตุดอยสุเทพ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖ / ๓๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๑๖๐/๐๒๐๐
สามเณรพัชรพล  กิงชนะรัตนมณี

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๐๑
สามเณรภูผา  โลหะกิจ

๔/๐๒/๒๕๔๖

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรพงศกร  กันยอง

๗/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรสายวัน  เปาจา

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๐๔
พระกิตติพงษ์ านวีโร ดีศิริ

๑๐/๕/๒๕๔๐ ๑๐/๔/๒๕๖๐

รำเปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๐๕
พระปยะพล ติกฺขาโณ นุตเกษม

๒๒/๘/๒๔๘๕

๒/๗/๒๕๖๐
รำเปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๐๖
พระภานุพงศ์ ปฺาวชิโร ณ ลำพูน

๒๓/๑/๒๕๐๗
๒/๗/๒๕๖๐

รำเปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๐๗
พระพงษ์ยอด กนฺตวีโร คำเลิศ

๓๑/๕/๒๕๐๘
๒/๗/๒๕๖๐

รำเปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๐๘
พระสิรภพ จิรวฑฺฒโน แท่นมณี

๘/๗/๒๕๑๘
๒/๗/๒๕๖๐

รำเปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๐๙
พระสมบูรณ์ านุตฺตโม แก้วตา

๒๙/๖/๒๕๒๐
๒/๗/๒๕๖๐

รำเปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๑๐
พระพิศิษฐ์ านวีโร ตาคำ

๘/๙/๒๕๒๕ ๒/๗/๒๕๖๐
รำเปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๑๑
พระพสพาสน์ สิริภทฺโท ทองคำ

๒๐/๕/๒๕๒๖
๒/๗/๒๕๖๐

รำเปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๑๒
พระณัฏฐภัทร อมโร คำกอง

๒๗/๖/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
รำเปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรฤทธิพร  พอกะ

๑๑/๕/๒๕๔๖

 รำเปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรธันย์ธร  อ่อนจุ้ย

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

 รำเปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๑๕
สามเณรนิเวศ  พุทธโจทย์

๙/๙/๒๕๔๖
 รำเปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรวนศักดิ

์

 อินตะณี
๙/๙/๒๕๔๖

 รำเปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรธนายุทธ  บุญยาว

๒๘/๕/๒๕๔๖

 โลกโมฬ  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๑๘
สามเณรสมบูรณ์  ปุงซุง

๕/๖/๒๕๔๖
 โลกโมฬ  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๑๙
สามเณรรุ่งเพชร  ยอดคำ

๗/๗/๒๕๔๖
 โลกโมฬ  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรดุลยวัต  บุญเทพ

๑๖/๙/๒๕๔๖

 โลกโมฬ  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรจิรายุ  จันแก้ว

๖/๒/๒๕๔๘
 โลกโมฬ  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๒๒
พระนนทนันท์ นนฺทนนฺโท ใจประสิทธิ

์

๑๒/๗/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๒๓
พระสมคิด สมจิตฺโต รืนจิตต์

่

๒๓/๒/๒๕๒๔ ๑๔/๑/๒๕๖๐

ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรสำเริง  เจตนาสมบูรณ์ดี

๓๐/๔/๒๕๔๑

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๒๕
สามเณรวา  แซ่ว่าง

๒/๕/๒๕๔๑
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรเสฎฐวุฒิ  มีพลังดี

๗/๗/๒๕๔๑
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๒๗
สามเณรพุฒิพงศ์  ศรีสกุลดอย

๒/๒/๒๕๔๓
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๒๘
สามเณรนันทวัฒน์  วารีวิวัฒนา

๗/๒/๒๕๔๓
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๒๙
สามเณรจงรักษ์  

จงสถาพรพิพัฒน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๓๐
สามเณรสุทธิพงษ์  ชัยยโฆษิต

๗/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๓๑
สามเณรวิโรจน์  เพชรบริบูรณ์ดี

๑/๑/๒๕๔๔
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๓๒
สามเณรปยะชาติ  คำหล้า

๒๒/๑/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๓๓
สามเณรเกษมสันต์  ยงไพบูลย์พานิช

๙/๓/๒๕๔๔
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๓๔
สามเณรสหรัฐ  สองยางเจริญสุข

๒๘/๓/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗ / ๓๕

้
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ชม ๓๑๖๐/๐๒๓๕
สามเณรนิติพงษ์  อาภรณ์เลิศวิไล

๘/๔/๒๕๔๔
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๓๖
สามเณรธนันชัย  จริยาภาพันธ์

๔/๘/๒๕๔๔
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๓๗
สามเณรสุภชัย  ชัยยโฆษิต

๒๑/๘/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๓๘
สามเณรบุญดี  ศรีวนาลาภศิริ

๖/๙/๒๕๔๔
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๓๙
สามเณรพงศกร  วิชัย

๑๒/๙/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๔๐
สามเณรณัฐวุฒิ  แรโน

๗/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๔๑
สามเณรประสิทธิพล

์

 
ชวาลจำเนียรวงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๔๒
สามเณรวินัย  คีรีกนกเขียว

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๔๓
สามเณรพงษ์สันต์  โอภาสชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๔๔
สามเณรอุดร  กมลโชติวิศิษฏ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๔๕
สามเณรภัทรพล  สุมี

๓/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๔๖
สามเณรศราวุธ  ท้องฟาชวาล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๔๗
สามเณรกิตติธัช  หว่าแฮ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๔๘
สามเณรอัธยา  บุญสุขประสิทธิ

์

๒๙/๑/๒๕๔๕

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรธีรัช  นารากันทร

๓/๒/๒๕๔๕
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรสุเทพ  รักษาประเพณี

๑๐/๕/๒๕๔๕

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๕๑
สามเณรอดุลย์  วิมานบำรุง

๑/๖/๒๕๔๕
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๕๒
สามเณรอภิรัตน์  

ปญญาอนันต์วงศ์
๑๔/๗/๒๕๔๕

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๕๓
สามเณรจีรศักดิ

์

 จำรัสธรรมศีล

๒๑/๘/๒๕๔๕

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรประสิทธิ

์

 คุ้มประภา
๘/๙/๒๕๔๕

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรพายุ  คุ้มประภา

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรสรศักดิ

์

 จองคำ

๑/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๕๗
สามเณรธนวัฒน์  พิทักษ์พนาสิทธิ

์

๑๕/๑/๒๕๔๖

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๕๘
สามเณรเอกอนันต์  ปาบือ

๒๒/๑/๒๕๔๖

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรศรัณย์  แสนเฮ้อว

๒๐/๓/๒๕๔๖

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๖๐
สามเณรทศพล  แซ่ม้า

๒๑/๕/๒๕๔๖

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๖๑
สามเณรวรายุส  กึกก้องปฐพี

๒๔/๕/๒๕๔๖

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรชลิต  แซ่ม้า

๑/๖/๒๕๔๖
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๖๓
สามเณรสิรวิชญ์  วิมานประไพ

๒๕/๙/๒๕๔๖

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๖๔
สามเณรศักดินรินทร์

์

 สีเปน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๖๕
สามเณรวรเกียรติ  แซ่ลี

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๖๖
สามเณรสิทธิชัย  สุขทองใบ

๑๗/๗/๒๕๔๗

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๖๗
สามเณรอภิสร  หล้าจู

๒๘/๘/๒๕๔๗

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๖๘
พระนิยม ปริสุทฺโธ สายพันธุ์

๑๓/๗/๒๕๐๔ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

อุโมงค์สวนพุทธธรรม
 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๖๙
พระฐิตินันท์ เกตุธมฺโม สุนทรสนาน

๒๖/๓/๒๕๐๐
๘/๗/๒๕๖๐ อุโมงค์สวนพุทธธรรม
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ชม ๓๑๖๐/๐๒๗๐
พระชัชวาล อคฺคเตโช วชิรมาศ

๒๕/๑/๒๕๑๓

๘/๗/๒๕๖๐ อุโมงค์สวนพุทธธรรม
 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๗๑
พระปรียะวิศว์ ปยธมฺโม ถนอมเสียง

๑๘/๑๑/๒๕๑๔

๘/๗/๒๕๖๐ อุโมงค์สวนพุทธธรรม
 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๗๒
พระกุลวัฒน์ อตฺตสาโร กาพันธ์

๒๘/๘/๒๕๑๕

๘/๗/๒๕๖๐ อุโมงค์สวนพุทธธรรม
 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๗๓
พระสมคิด ปภาธโร สุนันตา

๑๐/๙/๒๕๓๐
๘/๗/๒๕๖๐ อุโมงค์สวนพุทธธรรม

 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๗๔
พระศักดิชัย

์

ปฺาวโร เรืองศรี

๓/๑๒/๒๕๓๐
๘/๗/๒๕๖๐ อุโมงค์สวนพุทธธรรม

 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๗๕
พระเดชนินทน์ วรธมฺโม เธียรโชติ

๒๓/๓/๒๕๓๑

๘/๗/๒๕๖๐ อุโมงค์สวนพุทธธรรม
 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๗๖
พระชำนาญศิลป ธมฺมวโร สอนบัว

๓๑/๓/๒๕๓๓ ๒๙/๕/๒๕๕๙
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๗๗
พระปฏิภาณ ปฏิภาโณ ทรัพย์ประวัติ

๒/๑๗/๒๕๓๔ ๑๑/๒๘/๒๕๕๙

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๗๘
พระวิโรจน์ อมโร รูปดี

๓๑/๘/๒๔๙๕

๗/๒/๒๕๖๐ พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๗๙
พระพีรเชษฐ์ จิตฺตสํวโร อัครชาติภิรมย์

๑๘/๑๐/๒๕๓๗

๗/๒/๒๕๖๐ พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๘๐
พระธรรมศักดิ

์

ขนฺติโก สุขวัฒนา

๒๙/๖/๒๔๙๖ ๒๕/๕/๒๕๖๐
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๘๑
พระไพศาล ิตธมฺโม มงคลประเสริฐ

๒๑/๓/๒๕๐๐
๗/๖/๒๕๖๐ พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๘๒
สามเณรลาวลี  มัว

๓/๙/๒๕๔๓
 

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๘๓
สามเณรเย็งปอ  จือ

๒/๑๐/๒๕๔๓

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๘๔
สามเณรยุทธนัย  แสนเมืองมา

๒๓/๕/๒๕๔๖

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรสายวสันต์  ศรีเบ็ญจรัตน์

๗/๗/๒๕๔๖
 

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๘๖
สามเณรธนบูรณ์  ยุบยำแสง

๒๕/๕/๒๕๔๗

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๘๗
สามเณรปอก  คำศรี

๔/๖/๒๕๔๗
 

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๘๘
สามเณรศรราม  กันทะปง

๑๗/๔/๒๕๔๘

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๘๙
สามเณรศุภกฤต  ยอดทรายคำ

๑๘/๖/๒๕๔๘

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๙๐
พระวรชัย ถาวโร นุมวย

๐๗/๐๙/๒๕๓๗

๑/๑/๒๕๖๐
แม่สอย  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๙๑
สามเณรธีรพัฒน์  พรหมมา

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 แม่สอย  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๙๒
สามเณรจารุณา  ฟากุศล

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

 ศิลานิมิตร  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๙๓
สามเณรชัยนุภา  กนกไพรวัลย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

 
ท่าหลุกวังปลาสร้อย

 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๙๔
สามเณรภูริวัจน์  แก้วดอกรัก

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

 
ท่าหลุกวังปลาสร้อย

 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๙๕
สามเณรบุญช่วย  เตโม

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

 
ท่าหลุกวังปลาสร้อย

 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๙๖
สามเณรอนุรักษ์  พนาบรรพต

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

 
ท่าหลุกวังปลาสร้อย

 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๙๗
สามเณรแสนศักดิ

์

 สุนทรีไพรวัลย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 
ท่าหลุกวังปลาสร้อย

 

ชม ๓๑๖๐/๐๒๙๘
สามเณรรชชานนท์  ซูผลา

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

 ทุ่งปูน  

ชม ๓๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรกิตติธัช  เตจาบูรณ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

 บ้านแปะ  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรณรงค์  คงคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านแปะ  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๐๑
สามเณรศุภกิจ  ผาติพงศ์ธร

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๖๐/๐๓๐๒
สามเณรณัฐนันท์  อุปรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

 แม่สอย  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๐๓
สามเณรปรเมษฐ์  ชุ่มเย็น

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

 โมคคัลลาน  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๐๔
สามเณรพัฒนพงค์  ไทยใหม่

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 สบแปะ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙ / ๓๕

้
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ชม ๓๑๖๐/๐๓๐๕
สามเณรมนุเชษฐ์  จันทิมา

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

 หนองอาบช้าง  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๐๖
สามเณรวอนุกร  ศักดิสถิตย์ชัย

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

 หนองอาบช้าง  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๐๗
พระพิทักษ์ ปชฺโชโต คำปวน

๑๓/๑๐/๒๕๐๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โขงขาว  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๐๘
พระนิรุตน์ สุโต เรือนน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๑๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โขงขาว  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๐๙
พระชัยวุฒิ นิพนฺโธ โพธิกาศ

๒๑/๐๓/๒๕๒๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โขงขาว  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๑๐
พระสุชาติ ชวโน ดวงแข

๒๗/๐๘/๒๕๒๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โขงขาว  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๑๑
สามเณรอานนท์  งามชาติ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

 โขงขาว  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๑๒
สามเณรฐิติพงศ์  อุปนันท์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 โขงขาว  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๑๓
สามเณรอลงกรณ์  คำหมืนยอง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

 โขงขาว  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๑๔
สามเณรสุรพัชร  พงค์กู่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

 โขงขาว  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๑๕
สามเณรพีรพัฒน์  ปญญา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

 โขงขาว  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๑๖
สามเณรนวคุณ  ด้วงคำแดง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

 ทุ่งท้อ  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๑๗
สามเณรรัฐภูมิ  จอมมูล

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

 ปากทางสามัคคี  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๑๘
สามเณรทินกร  คิรีกังวาล

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

 ปาลาน  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๑๙
สามเณรไตรภพ  รังษีนพดล

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

 พระธาตุดอยน้อย  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๒๐
สามเณรพชรพล  แบบพิมพ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

 พระธาตุดอยน้อย  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๒๑
พระรัฐภพ นรินฺโธ ปญญาเสน

๑๓/๐๒/๒๕๐๕ ๑๘/๐๗/๒๕๒๙

พระธาตุดอยหล่อ  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๒๒
สามเณรพุฒิภัทร  จิตตาดู

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

 ยางคราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๒๓
สามเณรสิทธิกร  แสงตะวันเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๒๔
สามเณรพัชรพล  ธุวานนท์สกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๒๕
สามเณรอภิวุฒิ  คิรีกังวาล

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๒๖
สามเณรพลพล  อินต๊ะวงค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

 สองแคว  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๒๗
สามเณรอดิศักดิ

์

 ปุกคำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

 สองแคว  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๒๘
สามเณรณัฐวุฒิ  พรมบ้านเปลือย

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

 สองแคว  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๒๙
สามเณรวรากร  บุญสม

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

 สองแคว  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๓๐
สามเณรธีระวัฒน์  ปูคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

 หนองหลัว

้

 

ชม ๓๑๖๐/๐๓๓๑
สามเณรพงศกร  เพือปฐพี

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

 หลังถำ  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๓๒
พระแดง อาภสฺสโร ทรเทพ

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

อรัญญวาส  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๓๓
สามเณรภาณุภณ  พรหมยะดวง

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

 ดอนชัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๓๔
สามเณรซีวา  -

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

 ดอนชัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๓๕
สามเณรบุญช่วย  คงกิตติเกษม

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 ปญญาวุธาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๓๖
สามเณรณัฐยศ  สุขีขจรไพร

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

 ปญญาวุธาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๓๗
สามเณรไกรวิชญ์  ภูผานำตก

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

 ปญญาวุธาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๓๘
สามเณรปรีชา  ณะวรรณติบ

๊

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

 ศิลานิมิตร  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๓๙
พระจันทร์ คุตฺตจิตโต ชัยวงศ์

๑๒/๓/๒๕๑๖ ๑๘/๗/๒๕๕๖

กลางทุ่ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐ / ๓๕

้
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ชม ๓๑๖๐/๐๓๔๐
สามเณรสุธีร์  ลุงก้อน

๒/๒/๒๕๔๖
 จอมคีรี  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๔๑
สามเณรนิคม  ลุงตา

๑๕/๔/๒๕๔๖

 จอมคีรี  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๔๒
สามเณรณัฐวุฒิ  ขอดแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

 ดอนศรีสะอาด  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๔๓
สามเณรนพคุณ  ลุงซอ

๑/๓/๒๕๔๗
 ดอนศรีสะอาด  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๔๔
สามเณรณัฐศักดิ

์

 บุญทอง
๔/๕/๒๕๔๗

 ดอนศรีสะอาด  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๔๕
สามเณรเมือง  ลุงติ

๊

๒/๓/๒๕๔๘
 ดอนศรีสะอาด  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๔๖
สามเณรอนุวัตร  ดอนดี

๔/๔/๒๕๔๗
 ดับภัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๔๗
สามเณรพรศักดิ

์

 ไพรแสนพัฒน์

๙/๑๒/๒๕๔๖

 ทุ่งหลุก  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๔๘
พระชายชาญ วีรวงฺโส ตุแฮ

๑/๑/๒๕๑๗ ๒๓/๗/๒๕๖๐

ปางเฟอง  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๔๙
สามเณรเหล่ากร  ลุงที

๕/๑๑/๒๕๔๖

 แม่อีด  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๕๐
สามเณรชาคริต  ปางน้อย

๙/๒/๒๕๔๕
 สว่างอารมณ์  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๕๑
สามเณรนุ  ลุงอู

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 สว่างอารมณ์  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๕๒
สามเณรทุนอ่อง  ปูถะ

๖/๑๐/๒๕๔๗

 สว่างอารมณ์  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๕๓
สามเณรอูจิง

่

 ลุงแดง
๑/๕/๒๕๔๘

 สว่างอารมณ์  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๕๔
สามเณรศุภนัฐ  งามพร้อม

๒๖/๕/๒๕๔๙

 สว่างอารมณ์  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๕๕
สามเณรพีรพล  สีนวน

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 ห้วยเปา  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๕๖
สามเณรพีรวิชญ์  หนันต่า

่

๒๐/๓/๒๕๔๖

 ห้วยเปา  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๕๗
สามเณรวรวิชญ์  ยาสบ

๒๙/๓/๒๕๔๖

 ห้วยเปา  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๕๘
พระส่วย สุทฺธิสทฺโธ นายซอ

๑/๑/๒๕๓๐ ๙/๗/๒๕๕๘
ห้วยไส้  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๕๙
พระนิเวช สุทฺธมโน มะโนคำ

๑๙/๕/๒๔๙๕
๙/๕/๒๕๕๗

อินทาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๖๐
พระบุญทา ฉนฺทสีโล พงษ์มี

๙/๙/๒๕๐๑
๓๑/๕/๒๕๕๘

อินทาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๖๑
พระภูวนาท พุทฺธาจาโร ยืนยง

๒๕/๒/๒๕๑๘ ๒๑/๗/๒๕๕๘

อินทาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๖๒
พระประดิษฐ์ ธมฺมทีโป เรือนแก้ว

๑๗/๕/๒๕๑๒ ๑๔/๗/๒๕๕๙

อินทาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๖๓
พระประเสริฐพัชญ์ ธมฺมวโร เหมือนใจ

๓/๑๒/๒๕๐๖
๗/๘/๒๕๕๙

อินทาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๖๔
สามเณรจะทอ  ไอสัก

๑/๑/๒๕๔๔
 อินทาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๖๕
สามเณรสุจิตต์  จอมมงคล

๕/๕/๒๕๔๔
 อินทาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๖๖
สามเณรชัยพร  ขันคำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 อินทาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๖๗
สามเณรทรงวุฒิ  เพชรชมพู

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 อินทาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๖๘
สามเณรอนุรัตน์  ศุภชัยพิสุทธิ

์

๖/๗/๒๕๔๖
 อินทาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๖๙
สามเณรเพชร  -

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 อินทาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรอภิวิชญ์  เรนา

๒๗/๑/๒๕๔๗

 อินทาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๗๑
สามเณรทนาวิน  กันทะวงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 อินทาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๗๒
สามเณรซออู  ลุงคำ

๑/๑/๒๕๔๘
 อินทาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๗๓
สามเณรศุภกร  ชมบัว

๒๓/๘/๒๕๔๔

 อุตตาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๗๔
สามเณรธนากร  ชมบัว

๖/๑๑/๒๕๔๖

 อุตตาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑ / ๓๕

้
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ชม ๓๑๖๐/๐๓๗๕
สามเณรอาทิตย์  สมพร

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

 เชียงหมัน

้

 

ชม ๓๑๖๐/๐๓๗๖
สามเณรอภิวิชญ์  บุญกุ้ง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

 ต้นโชค  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๗๗
สามเณรอาหลู่  ส่างกาน

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

 ต้นโชค  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๗๘
สามเณรศรราม  คำน้อย

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 ทรายขาว  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๗๙
สามเณรสุริยา  กาใจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

 ทุ่งยาว  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๘๐
สามเณรปเตอร์  อุ่นบ้าน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 บุณฑริกาวาส  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๘๑
สามเณรปะ  ลุงต๊ะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

 ปงตำ  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๘๒
พระสุทิวัส สุขวฑฺฒโก ทวีอภิรดีวุฒิ

๒๐/๐๒/๒๕๐๘ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

ปาแดง  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๘๓
สามเณรอ่องคำ  สายวรรณ

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

 ปาไม้แดง  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๘๔
สามเณรอนุวัฒน์  ตอเสือ

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

 ปาไม้แดง  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๘๕
สามเณรสุรเดช  เมฆสุวรรณ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

 ปาไม้แดง  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๘๖
สามเณรริง  จอเมือง

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

 ปาไม้แดง  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๘๗
สามเณรศักดา  พอติยะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

 ปาไม้แดง  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๘๘
พระภัทรพงษ์ ภทฺทธมฺโม นาจิน

๑๘/๑๐/๒๕๒๖

๗/๔/๒๕๖๐
มหิงสาวาส  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๘๙
พระวิรัตน์ อตฺตทีโป ปูเมา

๒๒/๐๓/๒๕๒๔ ๐๗/๐๔/๒๕๕๕

ศรีดงเย็น  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๙๐
สามเณรอาลีอัคบาร์  ฉางหวาง

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีดงเย็น  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๙๑
สามเณรชัยวัฒน์  ก๋าแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

 สุปฎนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรเนติ  สุนันตา

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

 สุปฎนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๙๓
สามเณรไกรวิชญ์  ลุงซู่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

 สุปฎนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๙๔
พระเป อภินนฺโท ลุงต๊ะ

๒๕/๐๓/๒๕๓๑ ๐๘/๐๔/๒๕๕๖

หนองเทียนคำ  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๙๕
สามเณรสมบูรณ์  สามเมือง

๑๑/๐๒/๒๕๓๙

 อรัญญวาสี  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๙๖
สามเณรเมือง  ลุงเตียง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

 อรัญญวาสี  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๙๗
พระประเสริฐ กิตติโสภโณ จันทร์ต๊ะ

๐๕/๑๐/๒๔๘๒ ๒๓/๐๗/๒๕๕๖

อินทาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๙๘
สามเณรสุรพล  จะเสอ

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

 ศรีบัวเงิน  

ชม ๓๑๖๐/๐๓๙๙
สามเณรพีรากร  ซีมี

่ ่

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีบัวเงิน  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๐๐
สามเณรสุทัศน์  แซ่ล้อ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีบัวเงิน  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๐๑
สามเณรศิริวัฒน์  จันต๊ะวรรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

 สุคันธวารี  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๐๒
สามเณรอนุชา  หล่อวิจิตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

 ห้วยห้อม  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๐๓
สามเณรวศิน  วิชัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

 อุทกวารี  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๐๔
พระอินทร สนฺตมโน ปูเข้า

๓๐/๖/๒๕๓๒ ๓๐/๔/๒๕๕๗

บ้านโปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๐๕
พระสุริยัน สุริยธมฺโม ปูผา

๑๔/๑/๒๕๓๐ ๑๙/๑/๒๕๖๐

บ้านโปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๐๖
พระสุรศักดิ

์

ทีปวํโส โมกแก้ว

๑๖/๙/๒๕๓๘

๘/๕/๒๕๖๐
บ้านโปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๐๗
พระเอกวัสส์ เอกวสฺโส อัครรัศมีโภคิน

๓๐/๑๐/๒๕๑๒

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านโปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๐๘
พระวิษณุ เตชธมฺโม รัตนสะอาดดี

๒/๓/๒๕๓๔ ๑๕/๓/๒๕๖๐

บ้านไร่  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๐๙
พระจิรายุทธ์ อาภาธโร ติบปุด

๊

๕/๕/๒๕๓๔ ๑๕/๓/๒๕๖๐

บ้านไร่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒ / ๓๕
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ชม ๓๑๖๐/๐๔๑๐
พระนพรัตน์ ปฺุาคโม โด้คำ

๒๕/๑/๒๕๑๖ ๒๔/๕/๒๕๖๐

บ้านไร่  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๑๑
พระอดิศักดิ

์

าณธโร ไหวยะ

๑๓/๑๑/๒๕๓๓

๒๔/๕/๒๕๖๐

บ้านไร่  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๑๒
สามเณรเดชนุภาพ  เผ่าพันธุ์พวงไพร

๘/๑๒/๒๕๔๔

 บ้านไร่  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๑๓
สามเณรนพดล  ไหวยะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านไร่  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๑๔
พระเอกรัตน์ อภิฉนฺโท ปูตน

๑๘/๓/๒๕๒๗

๗/๔/๒๕๖๐
ประถมการาม  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๑๕
พระเจษฎา ชยฺยธมฺโม สันติกุล

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

๒๑/๑/๒๕๖๐

แปลงห้า  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๑๖
พระปู กตตฺสิโร สีสันงาม

๑๐/๓/๒๕๔๐ ๒๑/๑/๒๕๖๐

แปลงห้า  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๑๗
สามเณรสมยศ  เหมรา

๑๖/๔/๒๕๔๑

 แปลงห้า  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๑๘
พระครรชิต กิตฺตวณฺโณ ก้านเพชร

๑๔/๖/๒๕๒๕
๕/๗/๒๕๔๖ พระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๑๖๐/๐๔๑๙
พระประจำ ปริสุทฺโธ นุชธิสาร

๓๑/๓/๒๔๙๖ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙
พระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๑๖๐/๐๔๒๐
สามเณรดนุสรณ์  มณีวรรณ์

๔/๕/๒๕๔๗
 พิงคาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๒๑
พระศักดิดา

์

วชิโร จารุวงค์

๑๕/๑/๒๕๓๕

๒/๔/๒๕๖๐
ศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๒๒
สามเณรอาคเนย์  ศรีวิชัย

๔/๖/๒๕๔๔
 ศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๒๓
พระอธิป โสภณรตโน มูลประชา

๗/๘/๒๕๓๕ ๕/๑๒/๒๕๕๙

สันติสุข  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๒๔
สามเณรณัฐพงษ์  มณีวรรณ

๒๘/๕/๒๕๔๗

 กัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๒๕
สามเณรธนนันท์  สุทธิแย้ม

๑๐/๘/๒๕๔๗

 กัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๒๖
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 ศาสนมิติ
๙/๒/๒๕๔๗

 ชยาลังการ์  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๒๗
สามเณรศราวุฒิ  มานะสกุลพงษ์

๑๑/๗/๒๕๔๗

 ชยาลังการ์  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๒๘
สามเณรศุภกฤต  เจริญมันคง

่

๒๐/๘/๒๕๔๗

 ชยาลังการ์  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๒๙
สามเณรเอกพล  คำจุนสวรรค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 ชยาลังการ์  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๓๐
สามเณรวัชรศักดิ

์

 ติดไชย

๑๐/๔/๒๕๔๗

 ชัยประดิษฐ์  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๓๑
สามเณรโสรถ  ลางเคอ

๕/๙/๒๕๔๔
 ดอยกู่  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๓๒
สามเณรวทัญู  ไชยปน

๖/๗/๒๕๔๕
 ดอยกู่  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๓๓
สามเณรกรินทร์  แก้วพิภพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 ดอยกู่  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๓๔
สามเณรสรวิชญ์  จันทร์เล็ก

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

 ดอยกู่  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๓๕
สามเณรทัศสุรินท์  จิตอารีย์

๙/๔/๒๕๔๒
 ดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๓๖
สามเณรภานุเดช  กุลสุทธิ

์

๑๗/๑/๒๕๔๖

 ดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๓๗
สามเณรอภิชัย  ไพบูลย์เฉลย

๖/๖/๒๕๔๖
 ดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๓๘
สามเณรชนากานต์  อวดเขต

๑๙/๙/๒๕๔๗

 ดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๓๙
สามเณรฐิติพงศ์  พรหมสินทร

๕/๕/๒๕๔๕
 เทพินทราราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๔๐
สามเณรศรัณย์ภัทร  หางศร

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

 ปทุมสราราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๔๑
สามเณรขจรศักดิ

์

 แสนวิมล
๑/๗/๒๕๔๕

 ปทุมสราราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๔๒
สามเณรพลวรรธ  เลาหลู่

๒๓/๖/๒๕๔๖

 ปทุมสราราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๔๓
สามเณรภานุพงษ์  แสงคำ

๓๑/๑/๒๕๔๗

 ปทุมสราราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๔๔
สามเณรกฤษฎา  จันทร์ผล

๒๕/๒/๒๕๔๗

 ปทุมสราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓ / ๓๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๑๖๐/๐๔๔๕
สามเณรสิริภาส  บัวแผ่น

๑๕/๔/๒๕๔๗

 ปทุมสราราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๔๖
สามเณรยศชนา  มหายศ

๕/๕/๒๕๔๗
 ปทุมสราราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๔๗
สามเณรธีรศักดิ

์

 สุจริตธรรม

๓๐/๕/๒๕๔๗

 ปทุมสราราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๔๘
สามเณรธนพันธ์  สังพนัด

๑๔/๘/๒๕๔๗

 ปทุมสราราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๔๙
พระชนัตถ์ ธนปฺโ รัตนตถิกุล

๗/๙/๒๕๓๑
๖/๗/๒๕๖๐ พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๕๐
พระบัณฑิต สิรินนฺโท เสียงเพลิน

๒๕/๙/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐ พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๕๑
พระณัฐชัย สิริเสฏโ

อมรปุระอภิโรดม ๗/๖/๒๕๔๐ ๖/๗/๒๕๖๐ พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๕๒
สามเณรปาง  ลุงพระ

๖/๖/๒๕๔๓
 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๕๓
สามเณรหลู่  ลุงกอพิต

๕/๑๒/๒๕๔๔

 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๕๔
สามเณรประพันธ์  ลุงมูหลิง

่

๕/๙/๒๕๔๕
 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๕๕
สามเณรปญญา  ลุงต้า

๑๑/๔/๒๕๔๗

 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๕๖
สามเณรแลง  ลุงสู้

๕/๖/๒๕๔๘
 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๕๗
สามเณรจิรประวัติ  มิงเหล็ก

่

๔/๙/๒๕๔๕
 โพธิทองเจริญ

์

 

ชม ๓๑๖๐/๐๔๕๘
สามเณรเดชณรงค์  มโนทิพย์เจริญ

๑๘/๒/๒๕๔๖

 มงคลวราราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๕๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ศรีจางวาง

๒๘/๘/๒๕๔๖

 มงคลวราราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๖๐
สามเณรสิงหนุ  บัวจันทร์

๒/๘/๒๕๔๕
 มหาวนาภิมุข  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๖๑
สามเณรสกุลชัย  รักสกุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 มหาวนาภิมุข  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๖๒
สามเณรศักดิชัย

์

 ณ เชียงใหม่

๒๗/๑/๒๕๔๗

 มหาวนาภิมุข  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๖๓
สามเณรแสนศักดิ

์

 ธรรมทัศนสกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 แม่คือ  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๖๔
สามเณรณัฐภูมิ  ชืนชมไพรขจี

่

๓/๒/๒๕๔๘
 แม่คือ  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๖๕
สามเณรสุรเดช  นายหยุ้ง

๒๓/๕/๒๕๔๕

 รังษีสุทธาวาส  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๖๖
สามเณรสราวุธ  ลุงลู

๑๘/๖/๒๕๔๕

 รังษีสุทธาวาส  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๖๗
สามเณรประณพ  วิทยาศิลปสกุล

๑๕/๕/๒๕๔๔

 วังธาร  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๖๘
สามเณรอัมรันด์  วุฒิศีลวัต

๒๒/๙/๒๕๔๔

 วังธาร  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๖๙
สามเณรจักรพันธุ์  แบแจ

๑๘/๕/๒๕๔๕

 วังธาร  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๗๐
สามเณรวีรภัทร  เครือฟาพิลาส

๒๕/๑/๒๕๔๖

 วังธาร  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๗๑
สามเณรเบญจพล  เด่นคีรีรัตน์

๓๑/๑/๒๕๔๗

 วังธาร  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๗๒
สามเณรวิฉัตชา  

รุ่งทรัพย์เจริญผล
๑๙/๑/๒๕๔๘

 วังธาร  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๗๓
สามเณรสุรพล  วิทยาศิลปสกุล

๑/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีชยาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๗๔
สามเณรวรภพ  อุปครุท

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีประดิษฐ์  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๗๕
สามเณรธีรัตน์  สารเล็ก

๑/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีประดิษฐ์  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๗๖
สามเณรณัฐวุฒิ  สุนันต๊ะ

๖/๘/๒๕๔๖
 ศรีประดิษฐ์  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๗๗
สามเณรพชร  พรหมพิจารณ์

๒๗/๙/๒๕๔๗

 ศรีประดิษฐ์  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๗๘
สามเณรสายวัน  แสงแก้ว

๑๒/๕/๒๕๔๒

 สันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๗๙
สามเณรอ่องหลู่  ชายน้อย

๖/๑/๒๕๔๓
 สันต้นม่วงเหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔ / ๓๕

้
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เลขที
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ชือ

่
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ชม ๓๑๖๐/๐๔๘๐
สามเณรบุญทอง  บำรุงชนนี

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 สันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๘๑
สามเณรวันดี  ชายวัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 สันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๘๒
สามเณรเฉลิมเดช  ลุงมู

๗/๑๒/๒๕๔๙

 สันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๘๓
สามเณรกัมพล  ซอภาก๊ะ

๑๕/๕/๒๕๔๖

 

สันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๑๖๐/๐๔๘๔
สามเณรไกรวุฒิ  มุณิจันต๊ะ

๑/๑/๒๕๔๗
 

สันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๑๖๐/๐๔๘๕
สามเณรกำธร  ปญญาวัมสะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

 

สันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๑๖๐/๐๔๘๖
สามเณรสุทธิวัจน์  ทรัพย์สุข

๑๐/๒/๒๕๔๔

 สุนทรศิริ  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๘๗
สามเณรปฏิพล  ฤทธิวาจา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

 สุนทรศิริ  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๘๘
สามเณรอานนท์  เปลือกเขียว

๕/๑/๒๕๔๕
 สุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๘๙
สามเณรยุ่น  ลุงคำ

๑๒/๕/๒๕๔๖

 สุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๙๐
สามเณรภูริณัฐ  เอืองอ้อย

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 สุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๙๑
สามเณรปอย  สุลาคำ

๓/๔/๒๕๔๗
 สุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๙๒
สามเณรธีรภัทร  ครองมัจฉา

๑/๖/๒๕๔๗
 สุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๙๓
สามเณรนนทกร  ใจศิลป

๒๗/๗/๒๕๔๗

 สุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๑๖๐/๐๔๙๔
สามเณรจีรพันธ์  กิจอารีพร

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

 
ใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๑๖๐/๐๔๙๕
สามเณรธีรศักดิ

์

 สุนันตา

๑/๑๑/๒๕๔๖

 
ใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๑๖๐/๐๔๙๖
สามเณรพีรณัฐ  แก้วศักดาคงมัน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 
ใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๑๖๐/๐๔๙๗
สามเณรศุภสัณฑ์  ทรัพย์ขุนดอน

๖/๒/๒๕๔๗
 

ใหม่ชลประทานชูชาติ
 

ชม ๓๑๖๐/๐๔๙๘
สามเณรสมศักดิ

์

 สิงขรนาคา
๕/๖/๒๕๔๗

 
ใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๑๖๐/๐๔๙๙
สามเณรฉัตรชัย  ประสาท

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 พระบาทตีนนก  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๐๐
พระนัท าณธมฺโม สุวรรณา

๔/๑๑/๒๕๓๗

๗/๔/๒๕๖๐
สันหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๐๑
พระกอน กิริโย แก้วคำ

๘/๕/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

สันหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๐๒
สามเณรชัยวัฒน์  ไทยใหญ่

๑๒/๗/๒๕๔๖

 คงคานิมิตร  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๐๓
สามเณรศุภวัชน์  จันทร์แก้ว

๑๒/๒๖/๒๕๔๔

 คงคาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๐๔
สามเณรยงยุทธ  ปนต๊ะ

๙/๒๓/๒๕๔๔

 เจดีย์งาม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๐๕
สามเณรเคอ  ลายเฮอ

๙/๒๗/๒๕๔๔

 เจดีย์งาม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๐๖
สามเณรอิทธิชัย  ลายเฮือง

๑๑/๑๓/๒๕๔๕

 เจดีย์งาม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๐๗
สามเณรประหยัด  นายนันท์

๗/๒๒/๒๕๔๕

 เจดีย์งาม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๐๘
สามเณรวิทุน  ลุงติ

๘/๑/๒๕๔๖
 เจดีย์งาม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๐๙
สามเณรศุภกร  ลุงกลม

๔/๔/๒๕๔๖
 เจดีย์งาม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๑๐
สามเณรนันตา  ลุงนุ

๖/๑/๒๕๔๗
 เจดีย์งาม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๑๑
สามเณรพงศธร  ลุงต๊ะ

๒/๑๘/๒๕๔๗

 เจดีย์งาม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๑๒
สามเณรสมชาย  ทุนหม่อง

๘/๒๐/๒๕๔๗

 เจดีย์งาม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๑๓
สามเณรวรวุธ  กาวี

๒/๒๓/๒๕๔๗

 ชัยเกษม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๑๔
พระเก่ง เตชิวโร คำแดง

๓๐/๐๔/๒๕๓๗ ๒๕/๐๔/๒๕๕๘

ทุ่งจำลอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕ / ๓๕
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ชม ๓๑๖๐/๐๕๑๕
สามเณรณัฐวุฒิ  บุญทา

๑๐/๑๖/๒๕๔๔

 ทุ่งจำลอง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๑๖
สามเณรชิษณุชา  มีมาก

๑๑/๑/๒๕๔๕

 ทุ่งจำลอง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๑๗
สามเณรเดวิด  ลุงหม่อง

๖/๑๔/๒๕๔๖

 ทุ่งจำลอง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๑๘
สามเณรนรินทร์  โกราช

๘/๖/๒๕๔๗
 ทุ่งจำลอง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๑๙
สามเณรสุระชาติ  มุลิลา

๑/๒๐/๒๕๔๗

 เทพอำนวย  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๒๐
สามเณรนิคม  แซ่ลี

่

๑๑/๑๓/๒๕๔๒

 ประทุมมาวาส  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๒๑
สามเณรแดง  ธรรมแสง

๑/๑/๒๕๔๖
 ประทุมมาวาส  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๒๒
สามเณรอินทร์  จองคำ

๑๑/๒/๒๕๔๖

 ประทุมมาวาส  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๒๓
สามเณรบุญธรรม  จะแฮลา

๑๐/๔/๒๕๔๕

 ปณณาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๒๔
สามเณรขวัญชัย  กิจจารุ่งเรือง

๖/๒/๒๕๔๖
 ปณณาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๒๕
สามเณรคำ  เซียมลาย

๑/๑/๒๕๔๕
 ปาแดง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๒๖
สามเณรวัฒนกฤษ  จิตเกษม

๖/๑๐/๒๕๔๕

 ปาแดง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๒๗
สามเณรเอนก  เกตุวัง

๘/๒๓/๒๕๔๕

 ปาแดง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๒๘
สามเณรจีรศักดิ

์

 แซ่ลี

่

๗/๒๗/๒๕๔๕

 ปาแดง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๒๙
สามเณรระวี  ละปาน

๖/๒๕/๒๕๔๖

 ปาแดง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๓๐
สามเณรธนากร  คำภา

๙/๒๒/๒๕๔๗

 ปาแดง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๓๑
พระอ๊อด อธิฎาโม ลุงต๊ะ

๒/๑๐/๒๕๓๗ ๓/๐๖/๒๕๖๐

โปงทรายคำ  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๓๒
สามเณรพลิมา  คำปน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

 โปงทรายคำ  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๓๓
พระนนทพัทธ์ จนฺทวํโส สมเปา

๑๐/๒๙/๒๕๓๔ ๑๐/๒๙/๒๕๕๘

พระบาทอุดม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๓๔
สามเณรกฤติกรณ์  โชติกุญฃร

๑๑/๖/๒๕๔๕

 พระบาทอุดม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๓๕
สามเณรธนา  ลุงติ

๊

๑/๑/๒๕๔๗
 พระบาทอุดม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๓๖
สามเณรหาญณรงค์  บุญตัน

๙/๒๕/๒๕๔๗

 พระบาทอุดม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๓๗
สามเณรเงิน  ลุงเนือง

๑/๑/๒๕๔๘
 พระบาทอุดม  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๓๘
สามเณรประณพ  เต็ม

๘/๑๔/๒๕๔๕

 ล้องอ้อ  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๓๙
สามเณรอำพล  ลุงสุรินทร์

๑/๑/๒๕๔๖
 ล้องอ้อ  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๔๐
สามเณรเดชา  ปูหมืน

่

๑/๑๑/๒๕๔๗

 ล้องอ้อ  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๔๑
สามเณรพัชรพล  โองโมง

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

 วัดหนองยาว  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๔๒
พระเนตรธวัช สุนทฺโร สีลมดี

๑๐/๐๙/๒๕๒๕ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

ศรีดอนชัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๔๓
สามเณรสามารถ  บ่อตุ

๒/๖/๒๕๔๕
 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๔๔
สามเณรธนกร  วรรณวรรณา

๘/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๔๕
สามเณรเรือง  พันงาม

๕/๑/๒๕๔๖
 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๔๖
สามเณรอนุวัต  เซียมลาย

๒/๙/๒๕๔๖
 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๔๗
สามเณรอภิวัฒน์  นายปาน

๑๒/๑๕/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๔๘
สามเณรทู  ละปาน

๕/๓/๒๕๔๗
 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๔๙
สามเณรสมชาย  ลายอย

๘/๓/๒๕๔๗
 ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๑๖๐/๐๕๕๐
สามเณรสมชาย  ลุงสมบูรณ์

๗/๕/๒๕๔๗
 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๕๑
สามเณรหลู่  มันยิง

๗/๗/๒๕๔๗
 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๕๒
สามเณรศรันยู  จองแสง

๑/๘/๒๕๔๗
 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๕๓
สามเณรธนวัฒน์  เต๊จ๊ะนัง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๕๔
สามเณรกอง  ละวรรณ

๒/๑๕/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๕๕
สามเณรภคฤทธิ

์

 บุญทา

๑๑/๑๖/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๕๖
สามเณรชลธร  จันทา

๖/๒๒/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๕๗
สามเณรมน  บากน้อย

๘/๓๐/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๕๘
สามเณรอุง  ละปาน

๑/๑/๒๕๔๔
 หนองยาว  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๕๙
สามเณรเลา  ละปาน

๖/๑๕/๒๕๔๕

 หนองยาว  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๖๐
สามเณรแสงคำ  ลุงเมือง

๑๐/๖/๒๕๔๖

 หนองยาว  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๖๑
สามเณรณัฐวัฒน์  คำหมัน

่

๑/๑๙/๒๕๔๗

 ห้วยโจ้  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๖๒
สามเณรทวีทรัพย์  พิมพ์ทอง

๔/๒๑/๒๕๔๗

 อุดมมงคล  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๖๓
สามเณรนิวส์  จันทร์วิ

๑/๑/๒๕๔๓
 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๖๔
พระทศพร ถิรจิตฺโต วันตาล

๑๘/๙/๒๕๓๖
๑๐/๕/๒๕๖๐

เขือนผาก

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๕๖๕
สามเณรสี  สุธัมโม

๑๘/๖/๒๕๔๓

 เขือนผาก

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๕๖๖
สามเณรอธิป  ลุงข่วย

๒๔/๑/๒๕๔๗

 ต้นกอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๖๗
สามเณรจีรภัทร  พรหมจันทร์

๒๔/๔/๒๕๔๖

 บ้านโปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๖๘
สามเณรณัฐภูมิ  ปนสา

๑/๘/๒๕๔๗
 ปาจี

้

 

ชม ๓๑๖๐/๐๕๖๙
สามเณรปรพล  อินทร์แสง

๕/๑๒/๒๕๔๗

 ปาจี

้

 

ชม ๓๑๖๐/๐๕๗๐
สามเณรจิรายุ  จำกัด

๒๓/๓/๒๕๔๗

 ปาลัน  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๗๑
สามเณรศุภวิชญ์  พรมเสน

๓๐/๙/๒๕๔๗

 หนองอ้อ  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๗๒
สามเณรพรหมพิริยะ  บุญส่ง

๒/๙/๒๕๔๗
 ห้วยบง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๗๓
สามเณรวิชาญ  ขจรเกียรติวนาลี

๒๙/๖/๒๕๔๕

 กู่  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๗๔
สามเณรสุรเกียรติ  จันทร์ศรี

๒๔/๘/๒๕๔๕

 กู่  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๗๕
สามเณรสมศักดิ

์

 พิชิตชัยสถาน

๑๕/๖/๒๕๔๕

 กู่  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๗๖
สามเณรชิงชัย  วัดจันทร์ปวงชน

๘/๑/๒๕๔๑
 กู่  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๗๗
สามเณรปรีดา  ลำเนาบุญเขต

๙/๑/๒๕๔๒
 กู่  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๗๘
สามเณรไผท  สารินจา

๒๑/๔/๒๕๔๗

 กู่  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๗๙
สามเณรสุรกิต  จันทร์ศรี

๒๖/๙/๒๕๔๗

 กู่  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๘๐
สามเณรอำพล  มุนิลทร

๑๐/๒/๒๕๔๗

 ช่างเคิง

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๕๘๑
สามเณรพงษ์สิทธิ

์

 วิจิตรโยธิน

๒๔/๓/๒๕๔๗

 ช่างเคิง

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๕๘๒
พระแสนใจ โชติโก สมสัตย์

๑๕/๖/๒๔๙๗
๓๐/๔/๒๕๖๐

ต่อเรือ  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๘๓
พระชัยยุทธ ชาตปฺโ สุขระแหง

๑๘/๔/๒๕๒๑ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ต่อเรือ  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๘๔
สามเณรพิเดช  อุทิศสิงขร

๑๗/๕/๒๕๔๗

 ต่อเรือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗ / ๓๕

้
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่

ชือ

่
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ชม ๓๑๖๐/๐๕๘๕
สามเณรพศวัต  ลิขิตวรปกรณ์

๕/๕/๒๕๔๕
 นาฮ่อง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๘๖
สามเณรกิตติศักดิ

์

 มนตราประทีป

๑๒/๓/๒๕๔๗

 นาฮ่อง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๘๗
สามเณรเดชา  วิลาวรรณ

๑๖/๔/๒๕๔๗

 นาฮ่อง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๘๘
สามเณรพูนชัย  ชุลีกรมงคล

๗/๑๐/๒๕๔๖

 บนนา  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๘๙
สามเณรศิริชัย  แจ่มยืนยงชัย

๑๕/๓/๒๕๔๖

 บ้านเจียง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๙๐
สามเณรดนุพงษ์  ทันเจริญ

๑๘/๓/๒๕๔๖

 บ้านเจียง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๙๑
สามเณรชาติชัย  กมลฤทัยกุล

๒๘/๔/๒๕๔๖

 บ้านเจียง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๙๒
สามเณรวีรภัทร  นำค้างยอดดอย

๒/๘/๒๕๔๖
 บ้านเจียง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๙๓
สามเณรสมชัย  อรุณวิชัยชาญ

๘/๒/๒๕๔๗
 บ้านเจียง  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๙๔
สามเณรกันต์กวี  สารินจา

๑๓/๓/๒๕๔๖

 บ้านทัพ  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๙๕
สามเณรจันทรัช  เพ็ญธรรม

๒/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านทัพ  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๙๖
สามเณรกิตติพงศ์  นันยา

๔/๗/๒๕๔๖
 บ้านทัพ  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๙๗
สามเณรอรรถพล  โยรภัตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านทัพ  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๙๘
สามเณรเสน่ห์  ดีอูป

๑๗/๔/๒๕๔๗

 บ้านทัพ  

ชม ๓๑๖๐/๐๕๙๙
สามเณรนวพงษ์  เตชะแก้วพงศ์

๔/๗/๒๕๔๗
 บ้านทัพ  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๐๐
สามเณรจิรพงศ์  วงค์ยา

๑๔/๙/๒๕๔๗

 บ้านทัพ  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๐๑
สามเณรจิรพงศ์  ทะบุญ

๙/๑๑/๒๕๔๗

 บ้านทัพ  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๐๒
สามเณรภานุพงศ์  สุขปวง

๒/๙/๒๕๔๘
 บ้านทัพ  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๐๓
สามเณรวีระพงษ์  โสภณวิชญา

๖/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านเหล่า  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๐๔
สามเณรวิษณุ  พัชรสิริโยธิน

๑๓/๒/๒๕๔๗

 บ้านเหล่า  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๐๕
สามเณรไกรวิทย์  จิตรรัตนทวี

๒๕/๔/๒๕๔๗

 บ้านเหล่า  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๐๖
สามเณรสรัล  ชวนะมุ่งสกุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 บ้านเหล่า  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๐๗
สามเณรอัมรินทร์  ท่าผาพัฒนกิจ

๒๔/๓/๒๕๔๖

 บุปผาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๐๘
สามเณรชญานนท์  กุออ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 บุปผาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๐๙
สามเณรณรงศักดิ

์

 สมพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 บุปผาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๑๐
สามเณรนันทชัย  ใจเพชรคีรี

๑๗/๑/๒๕๔๗

 บุปผาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๑๑
สามเณรศุภชัย  เขตผาตินโคทร

๒๗/๕/๒๕๔๗

 บุปผาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๑๒
พระณัฐพงษ์ อภิปฺุโ ใสนวล

๑๖/๖/๒๕๓๔ ๑๑/๔/๒๕๖๐

พร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๑๓
พระศรายุทธ สุมงฺคโล แก้วบุตร

๖/๓/๒๕๓๕
๑/๗/๒๕๖๐

พร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๑๔
พระธีรณัฐ อนุตฺตโร ปนศิริ

๑๓/๙/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
พร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๑๕
สามเณรธีรศักดิ

์

 ท้วมเจริญ

๑๘/๙/๒๕๔๗

 พร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๑๖
สามเณรสุริยา  จันทบุตร

๑๙/๖/๒๕๔๔

 แม่นาจร  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๑๗
สามเณรสิทธิพล  รู้จำ

๒๕/๒/๒๕๔๗

 แม่นาจร  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๑๘
สามเณรณรากร  โพธิชนะ

๒๙/๒/๒๕๔๗

 แม่นาจร  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๑๙
สามเณรบุญไพร  พงศ์ประทีปชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

 แม่วาก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘ / ๓๕
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ชม ๓๑๖๐/๐๖๒๐
สามเณรสุวิชัย  พงศ์ประทีปชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 แม่วาก  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๒๑
สามเณรพรพนม  ใจคำ

๒๕/๔/๒๕๔๗

 แม่วาก  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๒๒
สามเณรจารุวัฒน์  ศรีเทียง

่

๒๓/๓/๒๕๔๗

 ยางหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๒๓
สามเณรวรเทพ  สารินจา

๑/๔/๒๕๔๗
 ยางหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๒๔
พระฐปนัท กิตฺติภทฺโท กาพย์ตุ้ม

๒๐/๑๒/๒๕๒๕
๑๔/๕/๒๕๕๘

ห้วยริน  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๒๕
พระวัฒนา จิตฺตคุตฺโต พิทาคำ

๓๐/๘/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ห้วยริน  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๒๖
สามเณรพลพล  เรืองกิจเจนจบ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

 ห้วยริน  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๒๗
สามเณรรัตนผล  ทาวดี

๑๒/๘/๒๕๔๐

 อมเม็ง  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๒๘
สามเณรกฤตพจน์  ถาวรพงศ์ธรรม

๓/๙/๒๕๔๗
 อมเม็ง  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๒๙
สามเณรถิรวัฒน์  มุนินทร

๒๕/๕/๒๕๔๗

 อมเม็ง  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๓๐
สามเณรก้องภพ  เก่งการทำ

๓๐/๙/๒๕๔๗

 อมเม็ง  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๓๑
สามเณรจิรายุทธ  วงศ์สุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

 อมเม็ง  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๓๒
พระธนภัทร ภทฺราโณ พระเทพ

๘/๙/๒๕๒๙ ๑๖/๖/๒๕๕๙

พระบาทอุดม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๓๓
พระลิขิต สุเมธโส ลายนอก

๑๗/๔/๒๕๓๕

๙/๔/๒๕๖๐
ทุ่งหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๓๔
พระจักรกฤษณ์ กิตฺติาโณ ใจตรง

๒๓/๙/๒๕๓๙ ๑๕/๖/๒๕๖๐

บวกหมือ

้

 

ชม ๓๑๖๐/๐๖๓๕
สามเณรทวี  พวงทอง

๗/๒/๒๕๔๑
 ปางเปา  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๓๖
สามเณรแลงเมือง  ลุงจิง

่

๑๕/๕/๒๕๔๕

 ปางเปา  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๓๗
พระวืรัตน์ คุณวโร มะโนรัตน์

๘/๑๐/๒๕๓๓
๑/๗/๒๕๖๐

ปาตึงงาม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๓๘
พระอรากร ธีรปฺโ

เวียงแกสินทร์ทรัพย์
๑๒/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

ปาเนรมิต  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๓๙
สามเณรยุทธนา  สุริยะวรพันธ์

๑๕/๑/๒๕๔๕

 ปาเนรมิต  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๔๐
สามเณรพัฒน์พงษ์  สุรินทร์

๒๕/๑/๒๕๔๕

 พระธาตุจอมธรรม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๔๑
พระเสกศักดิ

์

วิสุทฺโธ สมภักดี
๙/๖/๒๕๒๕ ๑๗/๖/๒๕๖๐ พระธาตุดอยจอมแจ้ง

 

ชม ๓๑๖๐/๐๖๔๒
สามเณรธนูเทพ  ใคร้นาค

๒๗/๔/๒๕๔๖

 ม่วงคำ  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๔๓
สามเณรอาชวิน  บุญหล้า

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

 ม่วงชุม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๔๔
พระชัยสิทธิ

์

อชิโต สุนันตา
๔/๓/๒๕๒๒ ๑๐/๖/๒๕๕๙

มืดกาพัฒนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๔๕
พระกาญ สิริพุทโธ ศิริ

๖/๔/๒๕๐๕
๒๔/๗/๒๕๕๒

สันปาสัก  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๔๖
พระเชิดชาย โสรโต บัวรัตน์

๒๓/๒/๒๕๑๑ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

สันปาสัก  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๔๗
พระอภิชาติ กาจนธโร ปะฏิเต

๓/๘/๒๕๓๕ ๕/๗/๒๕๖๐
สันปาสัก  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๔๘
พระสมปอง สุจิตฺโต สุเทพ

๑๗/๑๒/๒๕๒๕

๑/๗/๒๕๕๑
สันปูเลย  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๔๙
สามเณรวรเชษฐ์  ธรรมชัย

๒/๖/๒๕๔๗
 สันปูเลย  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๕๐
พระสุชาติ านวโร รักดี

๑/๙/๒๕๐๘ ๑/๗/๒๕๖๐
หนองก๋าย  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๕๑
พระสราวุธ จิตฺตปาโล เพชรอุดม

๑๔/๑๑/๒๕๑๐

๑/๗/๒๕๖๐
หนองก๋าย  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๕๒
พระอมรวิทย์ ธมฺมทีโป ทองอยู่

๒๒/๙/๒๕๒๒

๑/๗/๒๕๖๐
หนองก๋าย  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๕๓
พระบุญส่ง กิตปฺโ ศรีคงยศ

๑๔/๖/๒๕๒๕

๑/๗/๒๕๖๐
หนองก๋าย  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๕๔
พระสุรสิทธิ เตชปฺุโ บุญชัย

๑๐/๑๒/๒๕๓๑

๑/๗/๒๕๖๐
หนองก๋าย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙ / ๓๕

้
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ชม ๓๑๖๐/๐๖๕๕
สามเณรรุจรวี  โอ๊ะเรือนแก้ว

๓/๖/๒๕๔๗
 หนองโค้ง  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๕๖
สามเณรศรีสกุล  ก๋องแก้ว

๔/๖/๒๕๔๗
 หนองโค้ง  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๕๗
สามเณรสมชาย  เข็มรัตน์

๘/๖/๒๕๔๖
 หนองบัว  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๕๘
สามเณรหนุ่มเชียง  นายจิน

่

๑/๗/๒๕๔๘
 หนองบัว  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๕๙
พระเจริญ อาภากโร พวงอินแสง

๑๐/๕/๒๔๘๘ ๓/๑๒/๒๕๕๘

หนองหล่ม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๖๐
พระมานิตย์ ปฺาวชิโร เหรา

๓๑/๓/๒๕๐๙ ๑๐/๓/๒๕๕๙

หนองหล่ม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๖๑
สามเณรบัณฑิต  ไชยเลิศ

๖/๙/๒๕๔๗
 หนองออน  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๖๒
สามเณรเอกลักษณ์  ปญญาน้อย

๙/๑๒/๒๕๔๘

 หนองออน  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๖๓
พระปาน ปภาโส อินแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๒๔
๑๒/๗/๒๕๕๘

ห้วยไร่  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๖๔
พระชูเกียรติ สุทุธิาโณ บุญโส

๒๗/๒/๒๔๙๑ ๒๓/๑/๒๕๕๙

ห้วยไร่  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๖๕
พระวีระ ธมฺมรตโน หนองภักดี

๑๐/๒/๒๕๐๕ ๒๔/๔/๒๕๕๙

ห้วยไร่  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๖๖
พระภคจีร ปภาโส เข็มรัมย์

๓/๔/๒๕๒๓
๒๕/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยไร่  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๖๗
พระสมเกียรติ จิตฺตธมฺโม อินพร

๐๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๒/๒๕๕๗

เจดีย์สถาน  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๖๘
พระอิทธิพร ทินฺนวโร ดอนจันทร์ไพร

๒๘/๑๑/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เจดีย์สถาน  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๖๙
สามเณรอนุชา  บุญมี

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

 เจดีย์สถาน  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๗๐
สามเณรกวิน  บุญแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

 เจดีย์สถาน  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๗๑
สามเณรอานนท์  บุญแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

 เจดีย์สถาน  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๗๒
สามเณรสมชาย  ใจแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 เจดีย์สถาน  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๗๓
สามเณรพีรพงษ์  บุญแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

 เจดีย์สถาน  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๗๔
สามเณรพีรพันธ์  บุญแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

 เจดีย์สถาน  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๗๕
สามเณรหลวงตุ้ย  นวลแสง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

 ดอนชัย  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๗๖
พระสุภาพ จารุวํโส เลาลี

๐๗/๐๕/๒๕๒๗ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

ตำหนักธรรมนิมิตร  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๗๗
พระอธิเมศร์ วรปฺโ ภูเรือง

๐๑/๐๖/๒๕๒๑ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ตำหนักธรรมนิมิตร  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๗๘
พระกิตติพงศ์ กิตฺติวํโส พลเกษตร

๐๓/๐๙/๒๕๒๑ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ตำหนักธรรมนิมิตร  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๗๙
สามเณรสิรวิชย์  กุยน้อย

๑๔/๐๘/๒๕๔๐

 ตำหนักธรรมนิมิตร  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๘๐
สามเณรนภดล  ลุงติ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

 ตำหนักธรรมนิมิตร  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๘๑
สามเณรสุภวิทย์  ลอเฒ่า

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 ทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๘๒
สามเณรจักรินทร์  คำแดง

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

 นำตกแม่สา  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๘๓
สามเณรคำแดง  ลุงหล้าแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 นำตกแม่สา  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๘๔
สามเณรสันติภาพ  ลุงชิง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

 นำตกแม่สา  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๘๕
สามเณรจักรี  นวลจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

 บุปผาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๘๖
สามเณรชิม  ธนาภูมิพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

 บุปผาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๘๗
สามเณรธนะชัย  เลาว้าง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 บุปผาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๘๘
สามเณรรัฐภูมิ  วิพันธ์ศาสตร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

 ปยาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๘๙
สามเณรคณาวุฒิ  ธรรมปญญา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

 พรหมประดิษฐ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐ / ๓๕

้
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ชม ๓๑๖๐/๐๖๙๐
สามเณรแดนชัย  ตาอ่อง

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

 พระธาตุจอมแตง  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๙๑
สามเณรสราวุฒิ  แซ่ลี

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 พระธาตุจอมแตง  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๙๒
สามเณรชินวัตร  แซ่เห่อ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

 พระธาตุจอมแตง  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๙๓
พระเสถียรพงษ์ ปภสฺสรจิตโต ศรีวงค์

๒๓/๐๗/๒๕๑๓ ๒๙/๒๔/๒๕๖๐

พระนอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๙๔
สามเณรสุรชาติ  วรการกุศลไพร

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

 พระนอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๙๕
สามเณรธนวัฒน์  คะโน

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

 พระนอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๙๖
สามเณรปณัย  มูลสี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

 พระนอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๙๗
สามเณรสาม  นายนะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 โพธินิมิตร  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๙๘
สามเณรสมชาย  ยงค์คำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

 โพธินิมิตร  

ชม ๓๑๖๐/๐๖๙๙
สามเณรรัฐนันท์  พรหมมิตร

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

 มงคลประสิทธิ

์

 

ชม ๓๑๖๐/๐๗๐๐
สามเณรจิตริน  มิหลิง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๑

 แม่ริม  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๐๑
สามเณรวี  วิมล

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

 แม่ริม  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๐๒
สามเณรเสกสรร  เตชะบุญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

 แม่ริม  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๐๓
สามเณรคณิศร  พาพัยทรงพร

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

 ลัฎฐิวัน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๐๔
สามเณรปยวัฒน์  แซ่ลี

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

 ลัฎฐิวัน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๐๕
สามเณรสมชาย  แซ่วะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

 ลัฎฐิวัน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๐๖
สามเณรอรรถพล  เลาเฒ่า

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

 ลัฎฐิวัน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๐๗
สามเณรนำโชค  จองปาน

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

 วาลุการาม  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๐๘
สามเณรชรัญ  ยอดแสง

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 วิจิตรวารี  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๐๙
สามเณรสุรเดช  มูลทา

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

 วิจิตรวารี  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๑๐
สามเณรภูมิภัจจ์  ศิลปพิสุทธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

 วิจิตรวารี  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๑๑
สามเณรภากร  ทองน้อย

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

 เวฬุวัน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๑๒
สามเณรสุริยะ  ลุงออ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๑๓
สามเณรแสงหัน  ลุงชู

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๑๔
สามเณรณัฐพงษ์  ปนธิยะ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๑๕
สามเณรมิน

้

 ปน

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

 สระฉัททันต์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๑๖
สามเณรณัฐนันท์  พรหมฤทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

 สระฉัททันต์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๑๗
สามเณรวรชัย  มนัสเพิมพูน

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

 สว่างบรรเทิง  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๑๘
สามเณรเคอแลง  ใจมาสุข

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 สว่างเพชร  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๑๙
สามเณรอ่องเมือง  บุญแสง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

 สามัคคีธรรม  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๒๐
สามเณรเมือง  บุญแสง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 สามัคคีธรรม  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๒๑
สามเณรป  สุหนันต่า

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

 โสภณาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๒๒
สามเณรจ่ามฟา  ลุงทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

 โสภณาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๒๓
สามเณรรพีภัทร  ปญญามูล

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

 หัวดง  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๒๔
สามเณรจัตุมงคล  สมแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

 หัวดง  
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ชม ๓๑๖๐/๐๗๒๕
สามเณรทาณัฐ  นิยะรัตน์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

 หัวดง  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๒๖
พระภานุวัฒน์ ติสฺสโร มาติบ

๊

๑๒/๐๕/๒๕๓๓ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

ดอนเปา  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๒๗
พระอุดร อริยวงฺโส ปญญาแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๒๔ ๐๓/๐๔/๒๕๖๐

ดอยสัพพัญู  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๒๘
สามเณรสิทธิชัย  พิมพ์พระ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

 ดอยสัพพัญู  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๒๙
สามเณรณัฐพงศ์  ตาจาย

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

 ดอยสัพพัญู  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๓๐
สามเณรพัสกร  เจริญสุข

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

 ดอยสัพพัญู  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๓๑
สามเณรวิวัฒน์  เลาซ้ง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

 ดอยสัพพัญู  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๓๒
สามเณรศุภวัฑน์  หมืนแสนล้าน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

 รังษีสุทธาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๓๓
สามเณรแสงเมือง  คอน

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

 ใหม่เมืองสวรรค์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๓๔
สามเณรวันชัย  พนานิมิต

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

 ใหม่สวรรค์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๓๕
สามเณรหนึง

่

 ต๊อดแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

 ใหม่สวรรค์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๓๖
สามเณรธีรโชติ  ธารณอารัญ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

 ใหม่สวรรค์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๓๗
สามเณรณัฐพงศ์  พะโนลอย

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

 ท่าโปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๓๘
สามเณรธรณ์เทพ  เจริญสุขสมบัติ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

 ท่าโปง  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๓๙
พระลอง นิปโก กองแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๒๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ท่าตอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๔๐
สามเณรพนัส  จะกู

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 ท่าตอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๔๑
สามเณรอัษฎาวุธ  เรืองลือ

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

 ท่าตอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๔๒
สามเณรธนากร  ก้างบุลี

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

 ท่าตอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๔๓
สามเณรศรายุทธ  จะอืน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

 ท่าตอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๔๔
สามเณรลี  หวาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 ท่าตอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๔๕
สามเณรพล  นาอ่อง

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

 ท่าตอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๔๖
สามเณรขุนพลเจริญ  จะหวะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

 ท่าตอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๔๗
สามเณรหนุ่ม  จุ้มเงิน

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

 ท่าตอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๔๘
สามเณรภัทร  นายหน่อ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

 ท่าตอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๔๙
สามเณรกอง  จักรวาล

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 ท่าตอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๕๐
สามเณรพัฒน์  เรือนคำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

 ท่าตอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๕๑
สามเณรคำนวล  นายยอด

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

 ท่าตอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๕๒
สามเณรลอด  เซียมลาย

๑๒/๕/๒๕๔๘

 ท่าตอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๕๓
สามเณรณัฐภูมิ  ลุงหล้า

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

 แม่อายหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๕๔
สามเณรศักดิ

์

 ลุงต๊ะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 แม่อายหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๕๕
พระวีรพงษ์ สนฺตมโน พันธุ์ซือ

่

๐๘/๐๔/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

รัตนาวาส  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๕๖
พระสถาพร อรุโณ กุลสุ

๐๘/๐๘/๒๕๐๔ ๐๘/๐๕/๒๕๕๔

กองลม  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๕๗
พระวันรบ ถิรคุโณ จายเรือน

๑๙/๐๗/๒๕๒๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

กองลม  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๕๘
สามเณรหน่อคำ  ลุงติ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

 กองลม  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๕๙
สามเณรฐิติกร  ยอดยิง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

 กองลม  
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ชม ๓๑๖๐/๐๗๖๐
สามเณรมีลาภ  ลุงลุน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

 กองลม  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๖๑
พระสรวิศ จารุวณฺโณ จารุวรรยาวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๒๖
๒๔/๐๔/๒๕๖๐

กำแพงใหม่  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๖๒
สามเณรขวัญ  ลิงาลาห์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

 นายาง  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๖๓
พระสน ิตสีโร สุ้นต๊ะ

๒๑/๐๔/๒๕๑๕ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

เปยงหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๖๔
สามเณรวีรภัทร  ซ่มู

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

 พระธาตุแสนไห  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๖๕
สามเณรอนุรักษ์  คำแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

 พระธาตุแสนไห  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๖๖
พระทุนคำ ธีรวํโส จองอ่อง

๐๗/๐๗/๒๕๓๑ ๐๕/๐๓/๒๕๕๕

ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๖๗
พระต้น โชติโก สมอินทร์

๑๐/๑๐/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๖๘
พระณรงค์ชัย นรินฺโท จองดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๐ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๖๙
สามเณรเมธีย์  ชัยอินทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๐

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๗๐
สามเณรอ่อนเคอ  หนันต่า

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๗๑
สามเณรเตวิทย์  พลอินทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๗๒
สามเณรสุรินทร์  แสงอินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๗๓
สามเณรจันทร์  สีสว่าง

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๗๔
สามเณรประสิทธิ

์

 อินทร์ใหม่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๗๕
สามเณรสมชาย  ลุงสาม

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๗๖
สามเณรจรศักดิ

์

 ลุงนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๗๗
สามเณรปฏิวัตร  แสงทุน

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๗๘
สามเณรชินวร  อู่หลง

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

 มกายอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๗๙
สามเณรขวัญแสง  ม่านเฮือง

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

 มกายอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๘๐
สามเณรจอมยุทธ  หลวงหล้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 มกายอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๘๑
สามเณรวิชัย  แสนกิจ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 มกายอน  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๘๒
สามเณรวีรภาพ  มันคง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

 ม่วงเครือ  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๘๓
พระเครือแสง เถวโร คองโซ

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๔/๐๔/๒๕๕๕

ม่วงปอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๘๔
พระวิรุฬห์ วิรินฺโท ปางใส

๐๕/๐๔/๒๕๓๖ ๐๔/๐๔/๒๕๕๕

ม่วงปอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๘๕
พระมานิต มานิโต ปางใส

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

ม่วงปอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๘๖
สามเณรนันติยะ  ลุงมอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๐

 ม่วงปอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๘๗
สามเณรแสงทุน  ลุงวัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 ม่วงปอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๘๘
สามเณรอ่องบุญ  อินตา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ม่วงปอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๘๙
สามเณรอ่องส่า  สมใจ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

 ม่วงปอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๙๐
สามเณรทัตพงศ์  ปยนันทวงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

 ม่วงปอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๙๑
สามเณรโพธิรักษ์  ลุงติ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

 ม่วงปอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๙๒
สามเณรกฤษฎิ

์

 ดีจิงมุ้ง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

 ม่วงปอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๙๓
สามเณรวรรณ  ลุงสุก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 ม่วงปอก  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๙๔
สามเณรวิจิตร  แสงใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

 ม่วงปอก  
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ชม ๓๑๖๐/๐๗๙๕
สามเณรกิตติวัฒน์  คำหลี

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

 แม่หาด  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๙๖
สามเณรโอชิน  คำหลี

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

 แม่หาด  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๙๗
สามเณรอโนทัย  ใจหาญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

 เวียงแหง  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๙๘
สามเณรอภินันท์  คุ้มครอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

 เวียงแหง  

ชม ๓๑๖๐/๐๗๙๙
สามเณรบี  เล็กช่วย

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

 เวียงแหง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๐๐
สามเณรเดือน  ลุงหม่อง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

 เวียงแหง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๐๑
สามเณรทรงกลด  จิงหลู่

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 เวียงแหง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๐๒
สามเณรซือ

้

 ลุงติ

๊

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

 เวียงแหง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๐๓
สามเณรเอกชัย  ยอดเมืองนาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

 เวียงแหง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๐๔
สามเณรเครือ  นายทุน

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

 เวียงแหง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๐๕
สามเณรโกมินทร์  นวลสาย

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

 สามภู  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๐๖
พระพระครูโสรัจพัฒนคุณ จิรวฑฺฒโน เรือนคำ

๑๔/๐๒/๒๕๑๐ ๒๖/๐๓/๒๕๒๙

ทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๐๗
พระอนุวัฒน์ อนีโฆ วงษ์หิรัญ

๒๕/๖/๒๕๓๒

๒/๖/๒๕๖๐
ทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๐๘
พระธนาธร โชติปฺโ ธรรมวงษ์

๕/๑๑/๒๕๓๙
๒๐/๖/๒๕๖๐

ทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๐๙
พระณัฐภัทร กิตฺติปฺโ อินแก้ว

่

๗/๑๐/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

ทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๑๐
พระโชติวิชช์ ขีณมโล วาระดี

๒๔/๒๔/๒๕๓๒

๑๒/๘/๒๕๖๐

ทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๑๑
พระสุรพล กนฺตสีโล รัตนพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๐๗

๓/๓/๒๕๖๐
ท่าศาลา  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๑๒
สามเณรแดง  นาเวียง

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

 ท่าศาลา  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๑๓
สามเณรพิทักษ์  เคทะ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

 ท่าศาลา  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๑๔
พระธนาธรณ์ ิตธฒฺโม อินเหลือละ

๑ / ๑ / ๒๕๓๕
๑๘ / ๐๓ / ๒๕๖๐

แม่สาบเหนือ  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๑๕
พระมนตรี มนฺตชาโต วงศ์พายัพกุล

๒๖/๑๒/๒๔๙๙

๘/๖/๒๕๔๙
สะเมิง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๑๖
พระสรายุธ สุทฺธมโน แสงศรีธูป

๑๕ / ๑๒ / ๒๕๓๒
๒๐ / ๐๔ / ๒๕๕๓

สะเมิง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๑๗
พระสิทธิพร สฺจิตฺโต ศรีแสน

๑๑/๐๙/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

สะเมิง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๑๘
พระธนวัฒน์ จกฺกวโร ทวีรัมย์

๑๑/๑๐/๒๕๓๗ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

สะเมิง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๑๙
สามเณรธนกร  กอบเดชกิตติ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

 สะเมิง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๒๐
สามเณรพิธิวัต  ไชยคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

 สะเมิง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๒๑
พระพลากร านิโย เรือนคำมา

๑/๔/๒๕๑๓ ๖/๗/๒๕๖๐ พระธาตุดอยผาตัง

้

 

ชม ๓๑๖๐/๐๘๒๒
สามเณรสิทธิชัย  แก้วอูป

๑๐/๔/๒๕๔๗

 พระธาตุดอยผาตัง

้

 

ชม ๓๑๖๐/๐๘๒๓
พระอำพน จิตฺตทนฺโต ฉิมมังกรทอง

๙/๔/๒๕๓๙ ๒/๔/๒๕๕๙
แม่ตะไคร้  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๒๔
สามเณรวิรุจน์  ไพโรจน์พัสถาน

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 แช่ช้าง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๒๕
สามเณรชัยวัฒน์  คำมุงคุณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

 แช่ช้าง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๒๖
พระมานิต อธิปฺโ ปวยะ

๒๖/๑๐/๒๕๑๒
๒๒/๑/๒๕๖๐

ต้นเปา  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๒๗
พระภาคภูมิ ปวโร คุณรังษี

๑๒/๒/๒๕๓๖ ๒๒/๑/๒๕๖๐

ต้นเปา  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๒๘
พระกฤษฎา กนฺตปฺโ ใจศรี

๘/๙/๒๕๒๙
๙/๔/๒๕๖๐

ต้นเปา  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๒๙
สามเณรวีระชัย  มะโนคำ

๑๖/๒/๒๕๔๘

 ปงปาเอือง

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๑๖๐/๐๘๓๐
สามเณรยีเปง

่

 สุขเกษมสำราญ
๑/๑/๒๕๔๕

 ปาตึง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๓๑
สามเณรเจษฎา  ภาวะดี

๔/๘/๒๕๔๗
 ปาตึง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๓๒
พระยุทธนา ปฺาวุฑฺโฒ พรหมวุฒิ

๗/๙/๒๕๒๑ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ปาเปา  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๓๓
พระระวี อคฺคธมฺโม สิทธิตา

๒๒/๑๑/๒๕๓๕

๔/๔/๒๕๖๐
ปาเปา  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๓๔
สามเณรปณณวัตน์  จันต๊ะจาย

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

 ปาเปา  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๓๕
พระกัมพล าณธมฺโม ยีเรือง

่

๓๑/๘/๒๕๒๕

๑/๔/๒๕๖๐
แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๓๖
สามเณรสมคิด  บุญธรรม

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๓๗
สามเณรพงศธร  ขอดอิน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

 แม่ปูคาเหนือ  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๓๘
สามเณรณัฐวุฒิ  คำอินต๊ะ

๑๔/๕/๒๕๔๖

 แม่ผาแหน  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๓๙
พระหาญ จิรวฑฺฒโน คำจอน

๑๒/๗/๒๕๒๐ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

สันก้างปลา  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๔๐
สามเณรนพณัฏฐ์  ฝอยทอง

๒๓/๕/๒๕๔๖

 สันก้างปลา  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๔๑
สามเณรพรหมเทวัญ  ใจสม

๕/๗/๒๕๔๖
 สันก้างปลา  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๔๒
สามเณรภราดร  สันก้างปลา

๑/๑/๒๕๔๘
 สันก้างปลา  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๔๓
สามเณรธนธรณ์  จุมปา

๖/๘/๒๕๔๘
 สันก้างปลา  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๔๔
พระสุพจน์ ปภงฺกโร คำฝน

๘/๒/๒๕๑๑ ๒๗/๓/๒๕๕๙

สันโค้ง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๔๕
สามเณรสงกรานต์  ลุงคำวาว

๑๖/๔/๒๕๔๗

 สันปาค่า  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๔๖
พระมานิตย์ ถาวโร ยอดชมภู

๒๖/๓/๒๔๙๒

๑/๔/๒๕๖๐
สิริมงคล  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๔๗
พระตี

๋

ปฺาวชิโร แซ่หย่าง
๕/๑/๒๕๓๒ ๒๙/๕/๒๕๕๙

สีมาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๔๘
พระชัชวาล จนฺทโชโต แซ่เยือง

้

๘/๕/๒๕๓๓ ๙/๖/๒๕๖๐
สีมาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๔๙
สามเณรศราวุธ  จิโน

๖/๖/๒๕๔๖
 หนองโค้ง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๕๐
พระสุจินดา นรินฺโท เอืองคำ

้

๒๓/๐๕/๒๕๓๕ ๓๐/๑๐/๒๕๕๗
ดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๑๖๐/๐๘๕๑
สามเณรอรุชา  สายทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

 ต้นจันทน์  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๕๒
สามเณรเอืออังกูร  พัลลาภะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

 ท่าทุ่ม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๕๓
สามเณรจักรพงศ์  ปญญาฟู

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

 เมืองเล็น  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๕๔
พระสำราญ จารุธมฺโม สุรพัฒน์

๓๐/๐๙/๒๔๙๔ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐

แม่โจ้  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๕๕
พระชานน อินฺทวณฺโณ รตจีน

๑๕/๐๔/๒๕๒๗
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

แม่โจ้  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๕๖
สามเณรชานน  แก้วธรรม

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

 ร้องเม็ง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๕๗
สามเณรจิณณพัต  จันทร์แก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

 ร้องเม็ง  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๕๘
สามเณรอุทิศ  ไพรประภาส

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๕๙
สามเณรจักรกฏษณ์  แดงคำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๖๐
สามเณรบรรจง  บารมีมิงสกุล

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๖๑
สามเณรสมาน  ชัยเผชิญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๖๒
สามเณรพงศกร  บัวสร้อย

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๖๓
สามเณรบารมี  โรจนคีรีสันติ

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๖๔
สามเณรศราวุธ  ชัยพนาวรรณ

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

 วิเวกวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕ / ๓๕

้



ศ.๔
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ชม ๓๑๖๐/๐๘๖๕
สามเณรอาทิตย์  ชัยพนาวรรณ

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๖๖
สามเณรสมนึก  อาญาสถิตย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๖๗
สามเณรศุภวิชญ์  จาตุมา

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๖๘
สามเณรสุแจ  พนมพนาไพร

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๖๙
สามเณรวรพล  เรืองอดุลย์วิทย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๗๐
สามเณรประกิจ  สดใสวิมาน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๗๑
สามเณรนิธิ  ไพรงามบุญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๗๒
สามเณรจตุพล  เอกรัฐไพรพนา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๗๓
สามเณรศุภชัย  สวรรค์ในพนา

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๗๔
สามเณรพิชัยพร  สุขเงินนอน

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๗๕
สามเณรธนู  ค้างคีรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๗๖
สามเณรสุแพ  ดาซอ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๗๗
สามเณรนฤเทพ  วนากนกจำรูญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๗๘
สามเณรธนาวัฒน์  สมศักดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๗๙
สามเณรกวิน  แม่ต้านพัฒนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๘๐
สามเณรนภัส  บรรพชนสิงขร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๘๑
สามเณรแสงลืน  คำอ้อย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๘๒
สามเณรทีรยุทธ  จ่อโพ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๘๓
สามเณรสุชาติ  เอนกพัฒนาไพร

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๘๔
สามเณรเธียร  อินแสง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๘๕
สามเณรธนพล  นำโชคอริยะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๘๖
สามเณรสุพจน์  กุ่ยแฮ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๘๗
สามเณรพินิจ  ไพรพันเงิน

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๘๘
สามเณรศราวุฒิ  ห้วยสาม

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๘๙
สามเณรวิชัย  ธนาเรืองอนันต์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๙๐
สามเณรกฤษฎา  ศิลปพัฒนาไพร

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๙๑
สามเณรวัชรพงษ์  กันธามูล

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๙๒
สามเณรยุทธพิชัย  มะเชอพะ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๙๓
สามเณรเมธี  นะบอ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๙๔
สามเณรณัฐยศ  เชิดชูธรรมกุล

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๙๕
สามเณรกือ

่

 แซ่ท่อ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๙๖
สามเณรอดิศร  ชัยวัชรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๙๗
สามเณรพุทธกร  ก้อนศักดิสิทธิ

์ ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๙๘
สามเณรชุ่ยคือ  จอโพ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๘๙๙
สามเณรวีรภาพ  พนาพิมาน

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

 วิเวกวนาราม  
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ชม ๓๑๖๐/๐๙๐๐
สามเณรปฏิภัทร  

ยกย่องประชาไพร
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๐๑
สามเณรจตุรงค์  สวรรค์ในพนา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๐๒
สามเณรอภิชาติ  จ่อโพ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๐๓
สามเณรปฏิภาณ  

ซือสัตย์เทอดไทย

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๐๔
สามเณรประจวบ  ฤทัยพิทยา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๐๕
สามเณรชินวุฒิ  กาวี

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๐๖
สามเณรพรเพชร  แซ่มัว

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๐๗
สามเณรศิวกร  

ศรีอร่ามดาวเรือง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๐๘
สามเณรวีรยุทธ  นายอแสง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๐๙
สามเณรสรธร  แยมู

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๑๐
สามเณรพงศกร  ตองอ่อน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๑๑
สามเณรผดุงเดช  ผ่องอำไพบุษบา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๑๒
สามเณรชนะชล  ปุดคำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๑๓
สามเณรอรรตพล  จำสิงห์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๑๔
สามเณรภาวัต  แก้วคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๑๕
สามเณรอาทิตย์  คำแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๑๖
พระนิรุจน์ ิตกุสโล เต็งพงศธร

๒๒/๐๔/๒๕๓๐ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

สันทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๑๗
สามเณรอ่องคำ  ลุงส่วย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 สันทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๑๘
สามเณรคำข่อง  ลุงอ่อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 สันทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๑๙
สามเณรณัฐนันท์  ลุงคำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

 สันทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๒๐
สามเณรณัฐชัย  ละวัน

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

 สันทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๒๑
สามเณรชัยชาญ  ปะแนะ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

 สันทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๒๒
สามเณรชาญฤทธิ

์

 ปะแนะ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

 สันทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๒๓
สามเณรวันเฉลิม  มงคลกุล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

 สันทรายมูล  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๒๔
พระสุริยา สุเมโธ แปงน้อย

๐๘/๐๖/๒๕๓๓ ๒๒/๐๖/๒๕๕๖

สันนาเม็ง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๒๕
สามเณรบดินทร์  ตันมา

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

 หนองไคร้หลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๒๖
สามเณรศุภวิชญ์  อุราหาญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

 หนองไคร้หลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๒๗
สามเณรธีระสิทธิ

์

 ขาเหล็ก

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 หนองไคร้หลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๒๘
พระสุรเชษฐ กิตฺติมนฺโต สมพิมาย

๑๐/๐๕/๒๕๑๙ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

ห้วยเกียง

๋

 

ชม ๓๑๖๐/๐๙๒๙
พระเสวต สุชาโต นะที

๐๒/๐๑/๒๕๒๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๓๐
สามเณรวีลาภัท  ทำทาน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

 วัดก่อเก๊า  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๓๑
สามเณรอัครชัย  คำมะวัน

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

 วัดก่อเก๊า  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๓๒
สามเณรวีรภัทร  ริวสมบัติ

้

๔/๐๙/๒๕๔๗

 วัดก่อเก๊า  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๓๓
สามเณรวชิรเมธี  วันณาพูล

๙/๐๓/๒๕๔๘

 วัดก่อเก๊า  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๓๔
สามเณรสมเดช  ดำรงยศยิง

่

๘/๐๗/๒๕๔๔

 วัดกิวแลน้อย

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๑๖๐/๐๙๓๕
พระกาญจนศักดิ

์

ชยวุฑฺโฒ เรือนแก้ว

๒/๐๖/๒๕๒๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๙๓๖
สามเณรณัฐพล  ปานเมือง

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

 วัดกู่คำ  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๓๗
สามเณรพุทธิพงษ์  มณีคำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 วัดกู่คำ  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๓๘
สามเณรเจษฏาภรณ์  สนพิพัฒน์

๘/๐๓/๒๕๔๘

 วัดกู่คำ  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๓๙
พระอนุพงศ์ อนิทปฺโ รักเหล่า

๑๖/๐๑/๒๕๓๗

๑๐/๐/๒๕๖๐
วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๔๐
สามเณรสมภพ  โชคสุขเสียงวิเวก

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

 วัดทุ่งเกียง

๋

 

ชม ๓๑๖๐/๐๙๔๑
สามเณรศรเพชร  จะทา

๗/๐๙/๒๕๔๕

 วัดทุ่งเกียง

๋

 

ชม ๓๑๖๐/๐๙๔๒
สามเณรอภิชัย  พงศ์ประทีปชัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 วัดทุ่งเกียง

๋

 

ชม ๓๑๖๐/๐๙๔๓
สามเณรอาทิตย์  โชคสุขเสียงวิเวก

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

 วัดทุ่งเกียง

๋

 

ชม ๓๑๖๐/๐๙๔๔
สามเณรกรศุทธิ

์

 บูรณี

๕/๑๒/๒๕๔๗

 วัดทุ่งเกียง

๋

 

ชม ๓๑๖๐/๐๙๔๕
พระชินวัตร วรวฑฺฒโน เขือนแก้ว

่

๒/๐๒/๒๕๓๗ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดทุ่งฟาฮ่าม  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๔๖
สามเณรสุวรรณ  พงษ์ประทีปชัย

๒/๐๑/๒๕๔๕

 วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๔๗
สามเณรพิชัย  รติเมธาชน

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

 วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๔๘
สามเณรอานันท์  แซ่ลี

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

 วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๔๙
สามเณรอาสา  พงศ์ประทีปชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

 วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๕๐
สามเณรสุรชัย  สิริแจ่มพงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๕๑
สามเณรละบู  พงศ์ประทีปชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

 วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๕๒
สามเณรสุชาติ  เลาตา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

 วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๕๓
สามเณรอดิศร  เลาเทาะ

๓/๐๕/๒๕๔๗

 วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๕๔
สามเณรภัทรภณ  แซ่ลี

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

 วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๕๕
สามเณรธนพล  กันทา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

 วัดปวงสนุก  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๕๖
สามเณรคณิตศร  ดวงคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

 วัดปาชี

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๙๕๗
สามเณรจารุเดช  ต้นกลาง

๒/๐๖/๒๕๔๖

 วัดปาชี

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๙๕๘
พระอรัญ อตฺตานุรกฺโข ปญญาราช

๕/๐๙/๒๕๓๖
๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาตึงโรงวัว  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๕๙
สามเณรฉัตรชัย  เพียงสุธา

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

 วัดปาไม้แดง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๖๐
สามเณรกฤษฏา  สีลอย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

 วัดร้องธาร  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๖๑
พระจิรภาส จิรวฑฺฒโน ปนทอง

๒๐/๐๔/๒๕๒๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๕

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๖๒
สามเณรชัยณรงค์  หมันกลาง

่

๖/๐๒/๒๕๔๕

 วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๖๓
สามเณรชูศักดิ

์

 สัตตัง

๑/๐๖/๒๕๔๖

 วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๖๔
พระวุฒิพงษ์ ิตพาโล พานะ

๒๒/๐๗/๒๕๓๓

๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดโรงวัว  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๖๕
สามเณรปชัย  นุเกว

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

 วัดโรงวัว  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๖๖
สามเณรวีรชัย  กะพอ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

 วัดโรงวัว  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๖๗
สามเณรศิวกร  สุรินทร์

๙/๑๐/๒๕๔๒

 วัดศรีเกิด  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๖๘
สามเณรเอกภพ  เกียงเกษร

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

 วัดศรีเกิด  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๖๙
สามเณรเจนติพัทธ์  ใจเปง

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘ / ๓๕
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ชม ๓๑๖๐/๐๙๗๐
สามเณรอติชาต  โกมลช่อมาลี

๔/๐๑/๒๕๔๗

 วัดศรีปนเงิน  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๗๑
สามเณรชัยตรี  วิกัปวินัย

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

 วัดศรีปนเงิน  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๗๒
สามเณรภัทรธาวุธ  โปธิ

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

 วัดหนองพันเงิน  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๗๓
สามเณรอภิวัฒน์  หทัยอมรวงศ์

๑/๙/๒๕๔๕
 เมืองสาตรน้อย  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๗๔
สามเณรภานุเดช  พิมลโรจน์

๒๘/๘/๒๕๔๖

 เมืองสาตรน้อย  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๗๕
สามเณรพิพัฒน์พงษ์  มานัสพิพัฒ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 เมืองสาตรน้อย  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๗๖
สามเณรอาทิตย์  มานัสพิพัฒ

๑๑/๑/๒๕๔๗

 เมืองสาตรน้อย  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๗๗
สามเณรก้องเกียรติ  หรรษาภิญญโญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

 เมืองสาตรน้อย  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๗๘
สามเณรภาคภูมิ  บรรพตเกษตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

 เมืองสาตรหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๗๙
สามเณรกิตติกรณ์  อุดมสิงคาร

๑/๘/๒๕๔๔
 เมืองสาตรหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๘๐
สามเณรสมพร  เปรมปรีสมปอง

๑/๓/๒๕๔๖
 เมืองสาตรหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๘๑
สามเณรพาเต่จอ  สู่อรุณชัย

๑/๓/๒๕๔๖
 เมืองสาตรหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๘๒
สามเณรสุจ่า  จิตสว่างสงบ

๑/๕/๒๕๔๖
 เมืองสาตรหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๘๓
สามเณรชาคริส  คะโน

๘/๗/๒๕๔๒
 สันปาเลียง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๘๔
สามเณรบุญชัย  คำหล้า

๒๐/๒/๒๕๔๔

 สันปาเลียง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๘๕
สามเณรวิทูรย์  ลุงซอ

๖/๕/๒๕๔๔
 สันปาเลียง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๘๖
สามเณรศิริกร  ช่อดะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 สันปาเลียง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๘๗
สามเณรบัณฑิต  ลุงอาริยะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 สันปาเลียง  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๘๘
พระภาณุวัฒน์ ภูริวฑฺฒโก ถาเกิด

๒๙/๘/๒๕๓๙ ๑๒/๓/๒๕๕๙

กู่เสือ  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๘๙
สามเณรพงษ์มี  อ่องเมือง

๑/๓/๒๕๔๕
 กู่เสือ  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๙๐
สามเณรพัฒนพงศ์  ยศยิงอภิราม

่

๑๒/๙/๒๕๔๕

 เจดีย์เหลียม

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๙๙๑
สามเณรกันตพงศ์  วนาเฉลิมพันธ์

๑๕/๑/๒๕๔๖

 เจดีย์เหลียม

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๙๙๒
สามเณรติบคือ

๊

 ยศยิงอภิราม

่

๑๙/๕/๒๕๔๕

 เจดีย์เหลียม

่

 

ชม ๓๑๖๐/๐๙๙๓
สามเณรวินัย  อุดมพรพนา

๒๐/๒/๒๕๔๕

 เชียงแสน  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๙๔
สามเณรเอกพันธ์  ทุ่งทองกวา

๑๒/๘/๒๕๔๖

 เชียงแสน  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๙๕
สามเณรดนัยณัฏฐ์  วิเชียร

๒๒/๒/๒๕๔๘

 เชียงแสน  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๙๖
สามเณรยสวริศ  บวรพัชรเหม

๑๖/๘/๒๕๔๖

 เชียงแสน  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๙๗
สามเณรพิเชษชัย  หล้าขัติ

๒๙/๖/๒๕๔๗

 เชียงแสน  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๙๘
สามเณรเดชานนท์  สุพรดวงชัย

๑๐/๔/๒๕๔๔

 ดอนจืน  

ชม ๓๑๖๐/๐๙๙๙
สามเณรวุฒิชัย  สุพรดวงชัย

๒๙/๖/๒๕๔๔

 ดอนจืน  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๐๐
สามเณรธนรังสี  ศิริ

๑/๕/๒๕๔๗
 ดอนจืน  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๐๑
สามเณรธัญเทพ  แดงมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

 ต้นโชคหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๐๒
สามเณรมงคล  วรรณสอน

๙/๕/๒๕๔๕
 ตำหนัก  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๐๓
สามเณรยุทธศาสตร์  ภูผาอนุรักษ์

๓/๕/๒๕๔๕
 เทพาราม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๐๔
สามเณรธีรศักดิ

์

 ปญญาสกุลไพร

๑๖/๒/๒๕๔๖

 เทพาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙ / ๓๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๑๖๐/๑๐๐๕
สามเณรดุษฎี  

เจริญวัฒนเศรษฐ
๓๐/๔/๒๕๔๖

 เทพาราม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๐๖
สามเณรรัฐนันท์  

ไพโรจน์สภิตธาดา ๓/๓/๒๕๔๗
 เทพาราม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๐๗
สามเณรธนชัย  สุกัลทะ

๑๗/๘/๒๕๔๗

 เทพาราม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๐๘
สามเณรนเรศ  มูลปุก

๖/๖/๒๕๔๖
 บวกครกเหนือ  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๐๙
สามเณรกอนแนง  ใจหม่อง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

 บุบผาราม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๑๐
สามเณรสุรพล  พลโต

๕/๒/๒๕๔๔
 ปากกอง  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๑๑
สามเณรจีรภาพ  ฟาแดง

๒๓/๖/๒๕๔๘

 ปาแคโยง  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๑๒
สามเณรธเนศ  ฟาบรรพต

๒๔/๗/๒๕๔๕

 ปางิว

้

 

ชม ๓๑๖๐/๑๐๑๓
สามเณรธงชัย  มิงมงคลทอง

่

๕/๙/๒๕๔๕
 ปางิว

้

 

ชม ๓๑๖๐/๑๐๑๔
สามเณรวีรชน  

กิดาการประกาศ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 ปางิว

้

 

ชม ๓๑๖๐/๑๐๑๕
สามเณรประเวช  บัวใบ

๘/๑/๒๕๔๕
 ปาบงหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๑๖
สามเณรณัฐกุล  ลุงหม่อ

๑/๔/๒๕๔๕
 พญาชมภู  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๑๗
สามเณรอภิชาติ  แซ่เย้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

 พญาชมภู  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๑๘
สามเณรธนากร  นายซุ

๕/๕/๒๕๔๖
 พญาชมภู  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๑๙
สามเณรธนาดล  หล้าสงค์

๕/๕/๒๕๔๖
 พระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๑๖๐/๑๐๒๐
สามเณรสิรภัทร  สุขทัง

่

๑๐/๕/๒๕๔๖

 พระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๑๖๐/๑๐๒๑
สามเณรอนุชิต  วงลคร

๓/๗/๒๕๔๔
 พระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๑๖๐/๑๐๒๒
สามเณรศุภกิตติ  รัตนะ

๑๒/๗/๒๕๔๕

 พระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๑๖๐/๑๐๒๓
สามเณรแสง  ชอบสันติ

๑๓/๖/๒๕๔๕

 พระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๑๖๐/๑๐๒๔
สามเณรชุตินันท์  ตาฟูย้อย

๓๑/๘/๒๕๔๗

 พระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๑๖๐/๑๐๒๕
สามเณรพรชัย  แก้วดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 พระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๑๖๐/๑๐๒๖
สามเณรธนายุส  สีนวล

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

 แม่สะลาบ  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๒๗
สามเณรอภิวิชญ์  เรือนงาม

๒/๓/๒๕๔๔
 เวฬุวัน  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๒๘
สามเณรนัทธพงศ์  อินทรัตน์

๒๖/๓/๒๕๔๔

 เวฬุวัน  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๒๙
สามเณรรัฐพล  คำกันธา

๑๖/๕/๒๕๔๗

 เวฬุวัน  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๓๐
สามเณรอภิวัฒน์  อุปธรรม

๘/๕/๒๕๔๘
 เวฬุวัน  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๓๑
สามเณรธนวัต  อุตนะวงค์

๑๖/๗/๒๕๔๖

 ศรีคำชมภู  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๓๒
สามเณรธีรศักดิ

์

 ศักดิหน่อ

์

๖/๙/๒๕๔๖
 ศรีคำชมภู  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๓๓
สามเณรต้าร์  รัตนวงศ์

๒/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีคำชมภู  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๓๔
สามเณรหล้าทุน  ลุงแลง

๒/๑/๒๕๔๔
 ศรีคำชมภู  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๓๕
สามเณรจาน  ลุงส่อ

๑/๑/๒๕๔๕
 ศรีคำชมภู  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๓๖
สามเณรรัตนะ  ไพบูลย์เจริญ

๒๕/๕/๒๕๔๔

 สันกลาง  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๓๗
สามเณรสมชาติ  ภูจรัสพงศ์

๑/๑/๒๕๔๖
 สันกลาง  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๓๘
สามเณรอุดม  วิเศษเอกภพ

๑๕/๖/๒๕๔๖

 สันกลาง  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๓๙
สามเณรธีรพัฒน์  ชัยสีธิ

๑๗/๗/๒๕๔๗

 สันทราย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่
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ชม ๓๑๖๐/๑๐๔๐
สามเณรธีรพงษ์  ชัยสีธิ

๒๗/๗/๒๕๔๗

 สันทราย  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๔๑
สามเณรวัชรพล  เงาทอง

๖/๒/๒๕๔๘
 สารภี  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๔๒
สามเณรเชาว์  วศินวงศ์สว่าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 แสนหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๔๓
สามเณรพีรวัฒน์  พนาอมรชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

 แสนหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๔๔
สามเณรณัฐพงษ์  ชินารักษ์

๔/๕/๒๕๔๘
 แสนหลวง  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๔๕
สามเณรขวัญชัย  สมยศ

๑๖/๕/๒๕๔๕

 หนองปาแสะ  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๔๖
สามเณรนพดล  ปนน๊ะ

๒๗/๖/๒๕๔๔

 หนองปาแสะ  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๔๗
สามเณรพัฒนา  เงาเงิน

๘/๒/๒๕๔๕
 หนองแฝก  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๔๘
สามเณรกิตติคุณ  สิงห์คำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

 หนองแฝก  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๔๙
สามเณรกิติกร  แสนสม

๒๖/๙/๒๕๔๗

 หนองสีแจ่ง

่

 

ชม ๓๑๖๐/๑๐๕๐
พระดวงจันทร์ จนฺทโชโต ไชยาสุข

๑/๑/๒๕๐๕
๑๑/๑/๒๕๓๘

อุโบสถ  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๕๑
สามเณรธนบดี  นามวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

 ฮ่องกอก  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๕๒
สามเณรธนโชติ  อินแก้ว

่

๒๙/๕/๒๕๔๖

 ฮ่องกอก  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๕๓
สามเณรอนุสรณ์  เยเบียง

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

 ดับภัย  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๕๔
สามเณรศรัณย์  ใจคำ

๑๒/๒/๒๕๔๗

 ดับภัย  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๕๕
สามเณรทิตย์ชัย  สงวนพันธศักดิ

์

๒๖/๗/๒๕๔๒

 สันคะยอม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๕๖
สามเณรเดชา  ทรงคีรีบรรพต

๑๕/๔/๒๕๔๖

 สันคะยอม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๕๗
สามเณรบัณฑิต  เลิศวงศ์รัตนกุล

๑๐/๑/๒๕๔๗

 สันคะยอม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๕๘
สามเณรสิทธิชัย  ศิริวนารักษ์

๔/๓/๒๕๔๗
 สันคะยอม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๕๙
สามเณรทรงวุฒิ  บรรพตเกศคีรี

๒๓/๕/๒๕๔๗

 สันคะยอม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๖๐
สามเณรรัฐชานนท์  สงวนพันธ์ศักดิ

์

๒๒/๖/๒๕๔๗

 สันคะยอม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๖๑
สามเณรศุภชา  ทวีรัตนา

๒๒/๗/๒๕๔๗

 สันคะยอม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๖๒
สามเณรสมชาย  ทรงคีรีบรรพต

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

 สันคะยอม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๖๓
สามเณรณัฐทรา  รอบรู้

๘/๗/๒๕๔๐
 กำแพงงาม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๖๔
สามเณรสองเมือง  ปแสงเงิน

๓/๙/๒๕๔๗
 กำแพงงาม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๖๕
สามเณรมหวัฒน์  มณี

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

 ขุนคง  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๖๖
พระทองอินทร์ อุฏาโน สุยัง

๒๒/๑/๒๕๑๐ ๑๙/๓/๒๕๖๐

ขุนเส  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๖๗
พระมานิตย์ อาภากาโร อภิธรรมา

๒๒/๙/๒๕๒๘

๖/๗/๒๕๖๐
ขุนเส  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๖๘
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 เลาซาง

๒๐/๘/๒๕๔๖

 โขงขาว  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๖๙
สามเณรนพดล  โปธิ

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

 จอมทอง  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๗๐
สามเณรกิตติภูมิ  ฟองรส

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 จันทราวาส  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๗๑
สามเณรจุลจักร  จุมปาสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

 จันทราวาส  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๗๒
สามเณรณัฐวุฒิ  วงศ์ชมภู

๙/๗/๒๕๔๔
 ฉิมพลีวัน  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๗๓
สามเณรอนุรักษ์  จันตา

๑๖/๕/๒๕๔๖

 ฉิมพลีวัน  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๗๔
สามเณรอภิรักษ์  หน่อแก้ว

๑๕/๒/๒๕๔๗

 ฉิมพลีวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑ / ๓๕

้
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ชม ๓๑๖๐/๑๐๗๕
สามเณรทุน  ธนูแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

 ชัยสถิต  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๗๖
สามเณรตานหลู่  แสง

๑๖/๓/๒๕๔๔

 ชัยสถิต  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๗๗
สามเณรคมกฤษ  หน่ออินตา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

 ถวาย  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๗๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 สมพงษ์

๑๕/๑/๒๕๔๓

 ถาวรธรรม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๗๙
สามเณรธีรเทพ  งามขำ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

 ถาวรธรรม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๘๐
พระกฎตกร านุตฺตโร ชัยลังกา

๑๘/๐๓/๒๕๓๕ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

ท่านาค  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๘๑
พระเจริญชัย อภินนฺโท ศิริวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๑๓
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ท่านาค  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๘๒
สามเณรภพธร  บุญมา

๒๒/๒/๒๕๔๘

 ท้าวคำวัง  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๘๓
สามเณรโกวิทย์  ไชยแม่ขัก

๙/๕/๒๕๔๘
 ท้าวคำวัง  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๘๔
พระณัฐวุฒิ มหาวิริโย ก้อนจา

๑๓/๒/๒๕๓๕ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

มงคลเกษม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๘๕
พระประชัน ปภสฺสโร ปณราชา

๑๕/๗/๒๕๒๖
๗/๗/๒๕๕๙

วรเวทย์วิสิฐ  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๘๖
พระอุกฤต สิริปฺโ อินปนแก้ว

๔/๓/๒๕๓๑ ๖/๗/๒๕๖๐
วาฬุการาม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๘๗
สามเณรจุฑาภัทร  โกมลธง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 วาฬุการาม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๘๘
สามเณรวาทะพร  อินต๊ะ

๒๓/๖/๒๕๔๗

 วาฬุการาม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๘๙
สามเณรวิทยา  ตาใจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

 วุฑฒิราษฎร์  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๙๐
พระธริษตร์ านุตฺตโร มาลา

๕/๑๐/๒๕๒๐
๔/๕/๒๕๖๐

เวียงด้ง  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๙๑
สามเณรนิรุทธ์  สุดใจ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

 ศรีล้อม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๙๒
สามเณรสายฝน  คำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

 ศรีล้อม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๙๓
สามเณรธีรภัทร  อินน้อย

๐๓/๐๒/๒๕๕๐

 ศรีล้อม  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๙๔
พระปรีดา เตชปฺโ อุ่นเรือน

๓/๑๐/๒๕๐๗ ๑๕/๓/๒๕๖๐

ศรีลังกา  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๙๕
พระณัฐวุฒิ ชุตินฺธโร กันต๊ะ

๑๑/๕/๒๕๓๖

๕/๔/๒๕๖๐
ศรีลังกา  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๙๖
สามเณรชัยณรงค์  เดชาเวฬุมาศ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีลังกา  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๙๗
สามเณรดำรง  ขุนเขาฟูเฟอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีลังกา  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๙๘
สามเณรชาคริส  ทองขันธ์

๑๖/๔/๒๕๔๗

 ศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๑๖๐/๑๐๙๙
สามเณรพรเทพ  ไปเร็ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๐๐
สามเณรจารุวิทย์  ดวงอาภัย

๒๓/๑/๒๕๔๘

 ศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๐๑
สามเณรยงยุทธ  กันโท

๑/๙/๒๕๔๗
 สุวรรณประดิษฐ์  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๐๒
พระจักรกฤษ์ อภิชาโต ศิวิลัย

๑๕/๐๙/๒๕๐๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

อรัญญวาส  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๐๓
พระเริงฤทธิ

์

สุจิตฺโต สิทธิราษฎร์

๐๒/๐๔/๒๕๒๐ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

อรัญญวาส  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๐๔
พระทนงศักดิ

์

อภินนฺโท บูญลือ

๐๒/๐๔/๒๕๐๒ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

แสนทอง  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๐๕
พระอมร มหาวีโร ใจยศ

๑๒/๐๑/๒๕๑๙
๐๕/๐๑/๒๕๖๐

แสนทอง  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๐๖
พระสายันต์ จนฺทปุณฺโณ สุแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๑๓

๑/๒/๒๕๓๘
บ่อพะแวน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๐๗
สามเณรเจษฏา  หล้าเหลือม

้

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

 บ่อพะแวน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๐๘
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ปนสุ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

 บ่อพะแวน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๐๙
สามเณรเอกพัฒน์  แสนเมืองมา

๑/๐๖/๒๕๔๗

 บ่อพะแวน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒ / ๓๕
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ชม ๓๑๖๐/๑๑๑๐
สามเณรเอกพงษ์  แสนเมืองมา

๑/๐๖/๒๕๔๗

 บ่อพะแวน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๑๑
สามเณรทศพล  ใบไม้สวย

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๑๒
สามเณรวศิน  เปยจอย

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๑๓
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ต๊ะวงค์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๑๔
สามเณรศิริพงษ์  กรัณย์ปรานี

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๑๕
สามเณรอธิวัฒน์  สิงห์บัว

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๑๖
สามเณรสุรชัย  ศุจิพัฒน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๑๗
สามเณรปรีชา  ผาติศักดิศรี

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๑๘
สามเณรวัชระพล  พนาสุขสันติ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๑๙
สามเณรพีรพงษ์  สายคำดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๒๐
สามเณรสมชาย  ธนากุลค้าไกล

๑๐/๓/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๒๑
สามเณรอภิชาติ  เกษสุเทพ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๒๒
สามเณรสมภาพ  กุลทัศนาพร

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๒๓
สามเณรนันทพงศ์  สร้อยฟา

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๒๔
สามเณรศิลาชัย  ขันคำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๒๕
สามเณรสมพงษ์  พนาสุขสันติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๒๖
สามเณรธนวัฒน์  สร้อยฟา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๒๗
สามเณรสุชาติ  ไพศาลพนา

๒๗/๙/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๒๘
สามเณรชญานนท์  มะโนแปง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๒๙
สามเณรนครินทร์  วิทยานำโชค

๓/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๓๐
สามเณรนัฐพล  เดโชวิวัฒนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๓๑
สามเณรณภูมิ  บุญมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๓๒
สามเณรวิชัย  วรรณสินอมร

๑๙/๑/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๓๓
สามเณรครรชิต  

พัฒนามงคลสกุล
๒๑/๑/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๓๔
สามเณรเมธิชา  วงศ์แจ่มจันทร์

๘/๒/๒๕๔๗
 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๓๕
สามเณรสรภัส  สาธิตบุญ

๑๒/๒/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๓๖
สามเณรไพโรจน์  ยาสิทธิ

์

๒๕/๒/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๓๗
สามเณรอรรถพล  

ปราศจากอิทธิพล
๑๑/๓/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๓๘
สามเณรจีรภัทร  อำไพรจรัสสกุล

๕/๔/๒๕๔๗
 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๓๙
สามเณรธนพล  มุยคำ

๕/๔/๒๕๔๗
 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๔๐
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 นามสม
๕/๕/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๔๑
สามเณรวรัญชิต  นำมะ

๒๒/๕/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๔๒
สามเณรเฉลิมชัย  ฤทัยนที

๑๒/๖/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๔๓
สามเณรศุภวิชญ์  เดชากลางคีรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๔๔
สามเณรนาถวัฒน์  ใจตุ้ย

๒๗/๖/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓ / ๓๕
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ชม ๓๑๖๐/๑๑๔๕
สามเณรสุชาติ  มิตรสาธิต

๔/๗/๒๕๔๗
 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๔๖
สามเณรสุดเขต  รำไรพนม

๒๓/๗/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๔๗
สามเณรกตัญู  นันตาเครือ

๑๓/๘/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๔๘
สามเณรธนโชติ  ต๊ะสู้

๑๔/๘/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๔๙
สามเณรสุวิทย์  นาคาม้วนหาง

๑๕/๙/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๕๐
สามเณรนพกร  สิงห์บัว

๑๙/๙/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๕๑
สามเณรวายุ  มิตรสาธิต

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๕๒
สามเณรนนทวัฒน์  สิงห์บัว

๒/๑๑/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๕๓
สามเณรชัยวัฒน์  

ปราศจากอิทธิพล
๔/๑๑/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๕๔
สามเณรกิตติศักดิ

์

 เจตนากิจเกษตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๕๕
สามเณรคณิน  รัศมีพลอย

๑๔/๑/๒๕๔๘

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๕๖
สามเณรวรวิช  เพชรลำเนา

๑๕/๑/๒๕๔๘

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๕๗
สามเณรสุทธิพงษ์  ศรีใบหนา

๑๘/๑/๒๕๔๘

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๕๘
สามเณรสมชาติ  ถนอมบรรพต

๒๙/๔/๒๕๔๘

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๕๙
สามเณรทักษ์ดนัย  พาณิชย์ศุภโชค

๑๔/๕/๒๕๔๘

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๖๐
สามเณรภัทรพล  เพชรลำเนา

๒๐/๕/๒๕๔๘

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๖๑
สามเณรณัฐพล  ตุ้ยเตียม

๙/๖/๒๕๔๘
 บ้านขุน  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๖๒
สามเณรธนาวุฒิ  สร้อยเรือน

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

 อินทาราม  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๖๓
พระวิบูลย์ ธนิสฺสโร เลิศดำเนิน

๑๗/๔/๒๕๑๖
๔/๗/๒๕๕๙

ขุนแม่รวม  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๖๔
สามเณรขวัญใจ  ทองภูคีรีไพร

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

 ขุนแม่รวม  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๖๕
พระทศพล จิรวฑฺฒโน หงห์กนกรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๒๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๐

จันทร์  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๖๖
พระบุญมา านวีโร ไชยนวน

๑๑/๐๑/๒๕๓๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๕

จันทร์  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๖๗
พระบุญส่ง ปฺธโร พ่อจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๐๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

จันทร์  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๖๘
สามเณรธนกฤต  ณรงค์นาถกิจ

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

 จันทร์  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๖๙
สามเณรรักขิต  อารมณ์พุทธคุณ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

 จันทร์  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๗๐
สามเณรรังเรข  อารมณ์พุทธคุณ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

 จันทร์  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๗๑
สามเณรศุภชัย  คชเดชาชัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

 จันทร์  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๗๒
สามเณรสรณ์สิริ  เสนาดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

 จันทร์  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๗๓
สามเณรพลวัต  วงศ์จักร

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

 จันทร์  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๗๔
สามเณรศรีวิชัย  โอภาสเมฆี

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

 แม่แดดน้อย  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๗๕
สามเณรเจษฎากร  แสนสิงขร

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

 แม่ผาปู  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๗๖
สามเณรคมกริช  คชพรชัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

 แม่ผาปู  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๗๗
สามเณรศิริพงศ์  ทรัพย์ประมาณ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

 แม่ผาปู  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๗๘
สามเณรดนัย  บำรุงบรรพต

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

 แม่ผาปู  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๗๙
สามเณรชัชชัย  ชูศรีทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

 แม่ผาปู  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๑๖๐/๑๑๘๐
สามเณรวรรธนะ  อุดมไพรสกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

 แม่ผาปู  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๘๑
สามเณรณัฐกฤต  การมังมี

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 สบแม่แดด  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๘๒
สามเณรทินกร  เสนา

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

 สบแม่แดด  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๘๓
สามเณรสมคิด  แซ่กือ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

 สบแม่แดด  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๘๔
สามเณรโกรเมนท์  แก้ววังศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

 สบแม่แดด  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๘๕
สามเณรคณิสร  หมอคำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

 สบแม่แดด  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๘๖
สามเณรธวัชชัย  ดำรงศฤงคาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 ห้วยปู  

ชม ๓๑๖๐/๑๑๘๗
พระสมหมาย รตนธมฺโม วิไลบรรพต

๑๔/๐๙/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๕

ห้วยฮ่อม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเสนาบดี)

เจ้าคณะภาค ๗

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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