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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๒๕๙/๐๐๐๑
พระนราธิป สีลวฑฺฒโน ศิลาเจริญ

๗/๙/๒๕๑๓ ๑๕/๙/๒๕๕๗

เจ็ดยอด  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๐๒
พระภูฐาน สนฺตมโน ดาวเด่น

๒๓/๓/๒๕๒๒ ๒๗/๗/๒๕๕๘

เจ็ดยอด  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรกมลภพ  สายบัวพัฒน์

๖/๑/๒๕๔๐
 เจ็ดยอด  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรสาธิต  ทิกัณทา

๒๙/๑/๒๕๔๓

 เจ็ดยอด  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรเย่  แซ่ย่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรปรีชา  ร่มพนาธรรม

๐๖/๑๒/๒๕๔๑

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรสมพงษ์  แซ่ย้าง

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรภานุวัฒน์  ณ ถลาง

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรนำพล  สายศิลป

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรจักรกฤษ  กตเวทีธรรม

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรวรวิทย์  แก้วนวล

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรชัยพล  มหาวัณท์

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรวรรธนะ  วานเวียง

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรภูมิชาย  ถนอมวรกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรชนะพล  มหาวัณท์

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรดิแบล๊ะ

๊

 ดงดินดำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรเสาร์  วรรณดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรกิด  ลุงมุ้ง

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรจุตรงค์  พัชรานุกุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรวิทูร์  จะอือ

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรสมพร  หนันต่า

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรซอเง  วนาสมบูรณ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรทนกร  มาลัยวิภา

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรแสงหน่อ  ลุงพอก๊ะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

 เชตุพน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑ / ๑๑
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรปริญญา  ช้างตว๋า

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรกรรชัย  อินทรัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรสุเทพ  วิทยาวัฒนกิจ

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรอำนาจ  ธนูไตร

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรยุง  ทาเปยง

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรม่องยอ  ลุงยอญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรหนุ่มเครือ  ลุงปอก

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรข่อง  ลุงปาง

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรปรีชา  เจริญศรีมติวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรยอดชาย  -

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรธวัชชัย  มูลสม

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรเครือ  ลุงลอด

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรสหัสวรรษ  ถนอมวรกุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรสุริยา  ปูเบอะ

๒/๒/๒๕๔๓
 ธาตุคำ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรดนุชัย  คงธรรมสกุล

๙/๘/๒๕๔๕
 นันทาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรบุญชู  แซ่ส้ง

๑/๖/๒๕๔๐
 ปราสาท  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรภูมินทร์  พรมสุวรรณ์

๒๒/๒/๒๕๔๓

 ปาแพ่ง  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๔๒
พระศรีนรินทร ธนปาโล มโนกุล

๑/๖/๒๕๒๒ ๑/๗/๒๕๕๗
ฝายหิน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรคำจันทร์  บุญมา

๑/๓/๒๕๔๐
 ฝายหิน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรศรีลา  ชนะชัย

๒๔/๗/๒๕๔๐

 ฝายหิน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรแรง  คำทา

๑/๑๑/๒๕๔๐

 ฝายหิน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรวรวิทย์  ไพรนฤเมศ

๑/๑/๒๕๔๑
 ฝายหิน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๔๗
พระสนิท สิริปฺุโ มาศรี

๒๑/๗/๒๕๐๒
๑/๗/๒๕๕๓ พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๔๘
พระอรรณพ ธมฺมรโต ก่าดู

๑๒/๑๑/๒๕๓๖
๑๒/๕/๒๕๕๘

พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรจักริน  ลุงมา

๒๖/๗/๒๕๔๑

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรอดับชัย  ผ่องพินิจศรี

๙/๘/๒๕๔๓
 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรภูมิรัตน์  นทีเชาว์

๙/๘/๒๕๔๓
 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรอำนาจ  ปรัชญากุงดล

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรลาพอ  นทีเชาว์

๙/๑/๒๕๔๔
 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรภัทรพล  ทองนรินทร์

๑๒/๒/๒๕๔๔

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรไชโย  พรหมภักดี

๒๗/๒/๒๕๔๔

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรอู  ดวงดี

๒๘/๒/๒๕๔๔

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรประชัน  ไพททิษเชษฐ

๑๙/๔/๒๕๔๔

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรภัทรกร  สดมณี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรชิติพันธ์  เต๋จ๊ะ

๒๒/๓/๒๕๔๕

 พระธาตุดอยสุเทพ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒ / ๑๑

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรปยพงษ์  สิริมงคล

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรอาทิตย์  คำดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรก่านล  นิลศิลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๖๓
พระพงค์พิสุทธิ

์

สุทฺธจิตฺโต วังมูล
๑/๕/๒๕๓๕ ๑/๒/๒๕๕๗

พระสิงห์  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๖๔
พระอาทิตย์ อนุตฺตโร คุณธรรมคีรี

๒๐/๖/๒๕๓๖ ๑๗/๕/๒๕๕๗

พระสิงห์  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรโชติชัย  บัวเสาวรส

๓๐/๑/๒๕๔๓

 พระสิงห์  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรกฤษฏา  ใจดี

๒๐/๗/๒๕๔๔

 พระสิงห์  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรกิตติวัฒน์  อัมพรพนา

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

 พระสิงห์  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรศักรินทร์  เวียงทอง

๘/๕/๒๕๔๕
 พระสิงห์  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๖๙
สามเณรไกรลาส  แซ่เฮ้อ

๖/๑๐/๒๕๔๕

 พระสิงห์  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรทินกร  มีวัน

๒/๑๑/๒๕๔๕

 พระสิงห์  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๗๑
สามเณรอภิชาต  พงศาวิภาวัฒน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 พระสิงห์  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรชนกันต์  ทาสิงห์คำ

๒๓/๒/๒๕๔๖

 พระสิงห์  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรนรวิชญ์  ทะบุญ

๒๘/๓/๒๕๔๓

 พันแหวน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรประพันธ์  โกฏิฉกรรจ์

๒๘/๓/๒๕๔๕

 พันแหวน  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรขจรพงษ์  แก้วปน

๒๙/๙/๒๕๔๐

 ฟอนสร้อย  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๗๖
พระบัญชา สุวฑฺฒโน สุขนันทา

๒๓/๐๓/๒๕๓๗ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

เมืองลัง  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๗๗
พระสุนันท์ กตปฺุโ เจนหัตถ์

๐๒/๐๑/๒๕๐๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

รำเปง  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๗๘
สามเณรปฎิภาณ  เก่งจริง

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

 รำเปง  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๗๙
สามเณรชนะชล  ไชยเวช

๓๐/๖/๒๕๔๓

 ลอยเคราะห์  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๘๐
สามเณรวทัญู  ปานสวัสดิ

์

๒๓/๗/๒๕๔๓

 ลอยเคราะห์  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๘๑
สามเณรศิวกร  ฤทธิชนันท์

์

๒๕/๓/๒๕๔๒

 โลกโมฬ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๘๒
สามเณรนุวัตร  ใหม่แก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

 โลกโมฬ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๘๓
สามเณรวชิรเมธี  เขียงมะดัน

๖/๓/๒๕๔๓
 ศรีเกิด  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๘๔
สามเณรไพโรจน์  ช่อทิพย์คีรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

 ศรีเกิด  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๘๕
สามเณรปทติพันธ์  ไทยพัฒนา

๒๑/๑/๒๕๔๑

 ศรีเกิด  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๘๖
พระโชคนิธิไท ิตนิธิเมธี ฐิตนิธิไท

๒๕/๑๑/๒๕๐๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๘๗
สามเณรวีระชัย  วิเศษฐ์แก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๐

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๘๘
สามเณรธวัชชัย  ทรัพย์สมบูรณ์ดี

๒๒/๑/๒๕๔๑

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๘๙
สามเณรพงศา  สิงขรพิมาน

๒๙/๘/๒๕๔๑

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๙๐
สามเณรพาดีผะ  ขวัญชัยตราชู

๑/๑๐/๒๕๔๑

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๙๑
สามเณรวรชัย  ไสวชาวดอย

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๙๒
สามเณรกล้าหาญ  วิทยาอาวุธ

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๙๓
สามเณรพีรพล  ไพรพัชรา

๒๒/๘/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๙๔
สามเณรขวัญชัย  จิตพิทักษ์

๒๓/๙/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓ / ๑๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๒๕๙/๐๐๙๕
สามเณรชัยฤทธิ

์

 พิทักษ์พนาสิทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๙๖
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 โชดกดิลก
๑/๙/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๙๗
พระสมุห์วีระ ภูริาโณ ทมานนท์

๑๗/๐๓/๒๕๑๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๔

สวนดอก  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๙๘
สามเณรคำหลู่  นายหมอก

๑๑/๑๑/๒๕๓๙

 สวนดอก  

ชม ๓๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรมาวแลง  จองปา

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

 สวนดอก  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๐๐
สามเณรเอกวุฒิ  วิดจา

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

 สวนดอก  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๐๑
สามเณรจีรกฤต  วิเศษศิริ

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

 สวนดอก  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๐๒
สามเณรอิทธิพล  ทองภูมิ

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

 สวนดอก  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๐๓
สามเณรสิริวัฒน์  หารพงดง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

 สวนดอก  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๐๔
สามเณรวีรพงษ์  โยคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 สวนดอก  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรจามร  ด้วงบาง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

 สวนดอก  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๐๖
สามเณรปภพ  สีปนดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

 สวนดอก  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๐๗
สามเณรวรวัฒน์  จองแสง

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

 สวนดอก  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๐๘
สามเณรคุณานนต์  แต๊ะแชะและ

๒๒/๗/๒๕๔๔

 หมืนตูม

่

 

ชม ๓๒๕๙/๐๑๐๙
สามเณรเงิน  ลุงหนันตา

่

๑/๑/๒๕๔๐
 อินทขิน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๑๐
สามเณรจิรายุ  สมสร้อยสวัสดิ

์

๑/๕/๒๕๔๑
 อินทขิน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๑๑
สามเณรฐปวัตร  มีศรีสุข

๒๙/๖/๒๕๔๑

 อินทขิน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๑๒
สามเณรสุรชาติ  บูรพานันท์

๑/๑๐/๒๕๔๑

 อินทขิน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๑๓
สามเณรกอน  กองแสง

๑๐/๓/๒๕๔๓

 อินทขิน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๑๔
สามเณรประนพ  วังสะทุง

๑/๔/๒๕๔๓
 อินทขิน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๑๕
สามเณรสาริน  เมธาทวีชัย

๓๐/๙/๒๕๔๓

 อินทขิน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๑๖
สามเณรช้าง  ลุงอู๋

๖/๑/๒๕๔๔
 อินทขิน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๑๗
สามเณรหนุ่มเมา  กองแสง

๙/๑/๒๕๔๔
 อินทขิน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๑๘
สามเณรธนภัทร  บึกนันตา

๑๙/๑/๒๕๔๒

 ฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๑๙
สามเณรพิษณุชัย  ไชยเทพ

๒/๑/๒๕๔๕
 ถาวรรังสี  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๒๐
สามเณรอ่อง  ลุงออ

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

 พันหลัง  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๒๑
สามเณรกิตตินันท์  ใจจุ้ม

๓๐/๖/๒๕๔๓

 แม่คือ  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๒๒
พระสุรศักดิ

์

ธีรปฺโ อัง

๐๔/๐๓/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

วารีสุทธาวาส  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๒๓
สามเณรนัฐกร  มุนินทร

๒๒/๘/๒๕๔๓

 ฟาหลัง

่

 

ชม ๓๒๕๙/๐๑๒๔
สามเณรวัชรพงษ์  วงษ์นำ

๘/๕/๒๕๔๔
 บ้านปง  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๒๕
สามเณรไกรสร  หลีทำ

๓/๑๐/๒๕๔๑

 ปยาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๒๖
พระสมโภช สนฺตจิตฺโต ปวงอูป

๐๔/๐๙/๒๕๓๒ ๐๑/๐๒/๒๕๕๕

จอมธรรม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๒๗
พระดวงจันทร์ กิตฺติาโณ สมพุฒิ

๑๙/๐๖/๒๕๑๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ถำเมืองออน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๒๘
สามเณรภาณุพงศ์  กำแพงแก้ว

๓๐/๑/๒๕๔๖

 ถำเมืองออน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๒๙
พระจรูญ ขนฺติธโร บัวหนา

๐๗/๐๓/๒๕๐๑ ๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โปงวนาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๒๕๙/๐๑๓๐
พระชาตรี อตฺถคุโณ สุริยา

๑๕/๑๑/๒๕๐๗ ๐๔/๐๕/๒๕๕๓

โปงวนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๓๑
สามเณรปรีดี  เครือแก้ว

๑๗/๕/๒๕๔๕

 คำซาว  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๓๒
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิโก ม่วงเพชร

๒๐/๔/๒๕๒๑ ๑๐/๕/๒๕๕๘

บ่อหิน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๓๓
สามเณรธนพนธ์  อ้ายเสาร์

๑๖/๖/๒๕๔๕

 ร้องวัวแดง  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๓๔
สามเณรสุทธินันท์  พรมสัญญา

๒๘/๒/๒๕๔๔

 สันกลางใต้  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๓๕
สามเณรหล้าวิน  ลุงกอหลิง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 สันกำแพง  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๓๖
พระสมคิด สุทฺธิจิตฺโต จรรยา

๐๗/๐๓/๒๕๑๘ ๑๑/๐๗/๒๕๔๖

สันใต้  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๓๗
สามเณรวินชัย  ต๊ะวรรณะ

๔/๔/๒๕๔๕
 แม่กวง  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๓๘
สามเณรจายซือ

่

 ลุงต๊ะ
๑/๑/๒๕๔๕

 ปางิว

้

 

ชม ๓๒๕๙/๐๑๓๙
สามเณรบัณพิต  แซ่ย่าง

๑๖/๔/๒๕๔๓

 สันคะยอม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๔๐
สามเณรโชควัฒน์  วรรณ์สอน

๖/๓/๒๕๔๕
 อุเม็ง  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๔๑
สามเณรสิทธิกัต  พยุงกรรณิกา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

 บวกครกเหนือ  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๔๒
สามเณรวุฒิพร  ก๋องคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

 บวกครกเหนือ  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๔๓
สามเณรแสงมาว  ลุงติ

๑๐/๕/๒๕๔๕

 บวกครกเหนือ  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๔๔
สามเณรปาริชาติ  แก้วคำมา

๖/๓/๒๕๔๕
 หนองตอง  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๔๕
สามเณรเกรียงไกร  ธรรมศิริ

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

 กัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๔๖
สามเณรสมศักดิ

์

 ปานคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

 ไชยพฤกษาวาส  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๔๗
สามเณรสมควร  ปานคำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

 ไชยพฤกษาวาส  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๔๘
สามเณรหน่อแดง  นาริน

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

 เทพินทราราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๔๙
สามเณรสราวุธ  วรรณฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

 ปทุมสราราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๕๐
สามเณรพันธการ  แก้วมณี

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

 ปทุมสราราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๕๑
สามเณรณัฐพันธ์  วงค์อุคะ

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

 ปทุมสราราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๕๒
สามเณรคัมภีร์  ชีพอาชากุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

 ปทุมสราราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๕๓
สามเณรพรเทพ  พานอรุณรุ่ง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

 ปทุมสราราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๕๔
สามเณรกฤษณพันธ์  วรรณวารา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

 ปทุมสราราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๕๕
สามเณรณัฐวุฒิ  ทาคำ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

 ปทุมสราราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๕๖
สามเณรบรรพต  พิลัยหล้า

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

 ปทุมสราราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๕๗
พระพุทธิชัย พุทฺธาโณ เพชรรัตน์พิบูล

๒๒/๐๕/๒๕๒๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๘

พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๕๘
พระศุภวัฒน์ จนฺทโสภโณ ศรีเสริมเกีตรติ

๐๙/๐๗/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๕๙
สามเณรอนุวัฒน์  ศรีม่วง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๖๐
สามเณรจิตวิสุทธิ

์

 ศรีบุญปน

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๖๑
พระดิเรก ทิตฺติชโย ดาวจร

๑๒/๐๕/๒๕๓๒ ๑๒/๐๘/๒๕๕๘

แม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๖๒
สามเณรนิกร  จองทุน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

 ร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๒๕๙/๐๑๖๓
สามเณรมานพ  ลุงอยู่

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

 รังษีสุทธาวาส  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๖๔
สามเณรวัฒนา  คำอินทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๐

 วังธาร  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕ / ๑๑

้
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ชม ๓๒๕๙/๐๑๖๕
สามเณรจิรวัฒน์  ภูพานเพชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

 วังธาร  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๖๖
สามเณรคณิต  เปยงตา

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

 วังธาร  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๖๗
สามเณรศุภกิตติ

์

 นันทพงศ์สกุล

๒๒/๐๘/๒๕๓๙

 ศรีชยาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๖๘
สามเณรศรายุทธ  เลาหมี

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

 ศิริมังคลาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๖๙
สามเณรศุภัทรพงษ์  คุณยศยิง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

 ศิริมังคลาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๗๐
พระณัฐพงษ์ วรปฺโ สุริยาสุข

๑๕/๑๑/๒๕๓๘
๒๓/๑/๒๕๕๙ สันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๒๕๙/๐๑๗๑
พระกำพล กมพลาโณ คำยอดใจ

๑๘/๑๐/๒๔๙๘ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗

สุขวิเวการาม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๗๒
สามเณรธนากร  เข่งตุ่น

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

 สุนทรศิริ  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๗๓
สามเณรประหยัด  ลุงวัน

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

 สุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๗๔
สามเณรโสภณ  ดีสมไพบูลย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

 
ใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๒๕๙/๐๑๗๕
สามเณรมงคล  กิจอารีพร

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

 
ใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๒๕๙/๐๑๗๖
พระคำหลี คุณากโร เพชรทการ

๒๐/๔/๒๕๓๔
๘/๖/๒๕๕๖

ทุ่งหลวง  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๗๗
พระปลัดถา รตนวณฺโณ มะโนใจ

๑๗/๕/๒๔๙๙ ๑๕/๖/๒๕๕๗

เมืองกืด

้

 

ชม ๓๒๕๙/๐๑๗๘
สามเณรศุภโชค  ใหม่เฟย

๑๓/๘/๒๕๔๑

 แม่ขะจาน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๗๙
พระประพันธ์ านวโร ศรีธิ

๑๐/๑/๒๕๓๕ ๑๐/๕/๒๕๕๙

สันปายาง  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๘๐
พระพากรณ์ สุจิตฺโต ลุงแหลง

๑๓/๙/๒๕๓๔ ๑๑/๒/๒๕๕๖

สันปูเลย  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๘๑
สามเณรสำราญ  บัวผัด

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

 เจดีย์สถาน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๘๒
สามเณรสมชาย  ใจแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 เจดีย์สถาน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๘๓
สามเณรณัฐเขต  ในโจ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

 ดอนแก้ว  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๘๔
สามเณรนีรูบ  ศากยะ

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

 ทรายมูล  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๘๕
สามเณรกมล  เสาร์

๗/๐๘/๒๕๔๒

 ทรายมูล  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๘๖
สามเณรอำนาจ  กันทวงศ์

๖/๑๒/๒๕๔๕

 ทรายมูล  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๘๗
สามเณรทินบัติ  พรไพรสณฑ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๐

 ปยาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๘๘
สามเณรยุทธนันท์  ตันตุ้ย

๔/๑๒/๒๕๔๑

 ปยาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๘๙
สามเณรวีรระเดช  แซ่เท้า

๑๕/๓/๒๕๔๕

 ปยาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๙๐
สามเณรนพดล  มณฑลนที

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

 ปยาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๙๑
สามเณรสหัสวรรษ  สุวรรณชืน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

 พระนอน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๙๒
สามเณรอัครพล  จุ้ยม่วงศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

 พระนอน  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๙๓
สามเณรเดือน  นายจาง

๕/๐๒/๒๕๔๓

 แม่ริม  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๙๔
พระกฤษดา ขนฺติธมฺโม กะธิโต

๐๓/๑๐/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

แม่สาบเหนือ  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๙๕
สามเณรอนุวัตร  กันธิยะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 วัดทรายมูล  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๙๖
สามเณรธนพล  วังธรรมกร

๐๒/๐๒/๒๕๔๑

 วัดท่าศาลา  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๙๗
สามเณรพเนศ  ภูบัวเพชร

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

 วัดท่าศาลา  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๙๘
สามเณรนิชา  โคโดะ

๑๓/๐๑/๒๕๔๒

 วัดท่าศาลา  

ชม ๓๒๕๙/๐๑๙๙
พระอานนท์ อินฺทปฺโ ปญญาวิลาศ

๐๔/๐๙/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดเจดีย์แม่ครัว  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๒๕๙/๐๒๐๐
สามเณรสมชาย  นทีเชาว์

๒๙/๑๐/๒๕๔๐

 วัดฟามุ่ย  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๐๑
พระพงษ์ธนบดี อานนฺโท วรรณโคตร

๐๒/๐๙/๒๕๐๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๖

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๐๒
สามเณรกายสิทธิ

์

 พันธ์แสงชัยสิทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๓๙

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๐๓
สามเณรวีระพงษ์  ศิลปพัฒนาไพร

๒๑/๐๗/๒๕๔๐

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๐๔
สามเณรจอมู  ทรัพย์ทวีนิตย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๐๕
สามเณรก้อซอ  พุ่มพนาวรรณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๐๖
สามเณรสุรชาติ  ดอกฟาทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๐๗
สามเณรกิตติชัย  เปรมปรีสมปอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๐๘
สามเณรพีรพล  สุเรียมมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๐๙
สามเณรปุกา  เปะพอ

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๑๐
สามเณรมงคล  ขจรศักดิอุดม

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๑๑
สามเณรธีรศักดิ

์

 ศิลปพัฒนาไพร

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๑๒
สามเณรพิสุทธิ

์

 เวชกุลอำนวยพร

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๑๓
สามเณรวิทยา  ก่อตระกูลคีรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๑๔
สามเณรอนุวัฒน์  ตะวันแสงสวย

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๑๕
สามเณรโดมชัย  คุณเลิศเกษม

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๑๖
สามเณรเจษฎา  ใจครุ่นคิด

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๑๗
สามเณรสุวัฒน์  ปยาภรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๐

 วัดศรีงาม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๑๘
พระเกรียงไกร สิริปฺโ พิสูจน์

๒๖/๐๘/๒๕๒๐ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๑๙
พระภูวกร ธนิสสโร ไชยดี

๐๔/๐๒/๒๕๒๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๒๐
พระชัยยงค์ ปฺาวโร สร้างช้าง

๐๖/๐๓/๒๕๑๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๓

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๒๑
สามเณรสมศักดิ

์

 บุญทา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดสันทรายมูล  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๒๒
พระสุรศักดิ

์

โชติวโร เม็งขาว

๒๙/๑๐/๒๕๒๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๔

วัดสันนาเม็ง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๒๓
พระกิตติชัย ิตสีโล ดวงจิต

๐๖/๐๑/๒๕๓๑ ๑๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดห้วยเกียง

๋

 

ชม ๓๒๕๙/๐๒๒๔
สามเณรปรัชยุทธ  ผยุงโกมุท

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

 ดวงดีศรัทธาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๒๕
พระใหม่ าณวีโร ช่อล้อม

๒๖/๙/๒๔๘๙ ๑๒/๑๑/๒๕๔๖

เวฬุวัน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๒๖
พระสนัน

่

เขมาภิรโต บุญเปง
๑/๕/๒๕๐๒ ๑/๗/๒๕๕๓

สว่างอารมณ์  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๒๗
สามเณรสิทธิโชค  ยาเขต

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

 ท่ามะเกียง

๋

 

ชม ๓๒๕๙/๐๒๒๘
พระณัฐกิตติ

์

ิตมานโส เมืองสง่า

๒๘/๐๗/๒๕๐๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๔

ทุ่งน้อย  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๒๙
พระณัฐพงษ์ กิตฺติโสภโณ ปนตา

๒๓/๑๒/๒๕๓๔ ๓๑/๐๑/๒๕๕๘

ทุ่งหลวง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๓๐
สามเณรภาณุวิชญ์  ปนทะยะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

 ทุ่งหลวง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๓๑
สามเณรวรยุทธ์  พันธกิจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 ทุ่งหลวง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๓๒
สามเณรรัตนากร  จารี

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

 บ้านโปง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๓๓
สามเณรเครือดี  ลุงนะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

 บ้านโปง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๓๔
สามเณรดนุสรณ์  นายเคิง

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

 บ้านโปง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๒๕๙/๐๒๓๕
สามเณรอนุกุล  บุญหวาน

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

 บ้านโปง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๓๖
สามเณรเอกราช  แสงคำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

 ปาตุ้มโห้ง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๓๗
สามเณรณัฐภัทร  ส่างใส

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

 โล๊ะปูเลย  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๓๘
สามเณรอัครพล  วิพันธ์ศาสตร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๐

 สันปง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๓๙
สามเณรปญญากร  ทรงคำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

 ห้วยกุ  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๔๐
สามเณรศตวรรษ  อุปนันท์

๑/๕/๒๕๔๒
 ม่วงปอก  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๔๑
สามเณรหน่อคำ  ลุงซอ

๒๖/๓/๒๕๔๕

 เวียงแหง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๔๒
สามเณรจักรกฤษ  ศิริโม

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๔๓
สามเณรลือฤทธิ

์

 ลุงสิง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

 ต้นโชค  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๔๔
พระวรวิทย์ นริสฺสโร ปาระมี

๒๖/๑๒/๒๕๓๕
๐๗/๐๔/๒๕๕๘

ปาไม้แดง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๔๕
สามเณรณัชพล  มาลา

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

 ปาไม้แดง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๔๖
สามเณรอนุวัฒน์  แสงตาติบ

๊

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

 ศรีดงเย็น  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๔๗
สามเณรธนพล  อินทนนท์

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

 สุปฎนาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๔๘
สามเณรณัฐนนท์  กันทะหล้า

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

 อินทาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๔๙
สามเณรจืน  ธรรมใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 คงคานิมิตร  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๕๐
สามเณรธนัต  ลุงติ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

 เทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๒๕๙/๐๒๕๑
สามเณรเครือ  ลุงคำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

 พระบาทอุดม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๕๒
สามเณรพรเพชร  จันติมา

๋

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

 พระบาทอุดม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๕๓
สามเณรแลง  จองสาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 แม่งอน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๕๔
สามเณรสมเกียรติ  ลายอย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

 แม่งอน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๕๕
สามเณรตะหลู่  บากน้อย

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๕๖
สามเณรแสง  ละปาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๕๗
สามเณรพงศ์เพชร  เทวตา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๕๘
สามเณรสาม  คำแสน

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

 สุคันธวารี  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๕๙
สามเณรณัฐกิจ  คำกุย

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

 เสาหิน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๖๐
สามเณรพีระพัฒน์  ตานุ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

 โสภณาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๖๑
สามเณรสุวิทย์  สิงห์แก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

 หาดสำราญ  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๖๒
สามเณรปาฏิหาริย์  ดอกแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

 ดอยสัพพัญู  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๖๓
สามเณรอ่องเทียน  เซียมลาย

๑/๐๖/๒๕๔๒

 กาวีละ  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๖๔
สามเณรอธิศสิทธิ

์

 ศากวรพงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

 ดอยแก้ว  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๖๕
สามเณรณัฐวุฒิ  แซ่ก๋อย

๑/๐๑/๒๕๔๓

 ดอยแก้ว  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๖๖
สามเณรน้อย  นายคำ

๑/๐๑/๒๕๔๔

 ดอยแก้ว  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๖๗
พระธนิต าณวีโร สุวรรณเมนะ

๓๐/๐๘/๒๕๐๑
๕/๐๖/๒๕๕๗

ท่าตอน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๖๘
พระชัยพร จิตฺตลาโภ ธนถาวรกิจ

๒๙/๐๑/๒๔๙๐ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

ท่าตอน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๖๙
สามเณรอนุรักษ์  ใจยุ

๔/๑๒/๒๕๓๙

 ท่าตอน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘ / ๑๑

้
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ชม ๓๒๕๙/๐๒๗๐
สามเณรวิทวัส  จะหวะ

๑/๐๘/๒๕๔๑

 ท่าตอน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๗๑
สามเณรสำเริง  ลุงทร

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

 ท่าตอน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๗๒
สามเณรณัฐพงษ์  จะหวะ

๒/๐๒/๒๕๔๓

 ท่าตอน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๗๓
สามเณรชาติ  ลุงหลิง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

 ท่าตอน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๗๔
สามเณรอู  ลุงปนต๊ะ

๑/๐๑/๒๕๔๕

 ท่าตอน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๗๕
สามเณรมนัส  ซอยะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

 ท่าตอน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๗๖
สามเณรสมชาย  สจี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 ท่าตอน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๗๗
พระนิเทศ ปภากโร ทรายแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๐๒
๕/๐๗/๒๕๕๑

ท่ามะแกง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๗๘
สามเณรนรินทร์  มูลเมือง

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

 ธัมมิกาวาส  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๗๙
สามเณรอริยะ  สีมา

๕/๐๙/๒๕๔๓

 นิวาสสถาน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๘๐
สามเณรชนะชน  มหาวรรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

 นิวาสสถาน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๘๑
สามเณรณัฐวุฒิ  มะลิกา

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

 นิวาสสถาน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๘๒
สามเณรธนาวินท์  ฉิมโค้

๙/๐๕/๒๕๔๕

 นิวาสสถาน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๘๓
สามเณรธนกฤต  สมบุญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

 นิวาสสถาน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๘๔
สามเณรวัชรพล  ทองเหลือง

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

 มงคลนิมิตร  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๘๕
สามเณรชลธี  จันทร์ตา

๑/๐๙/๒๕๔๓

 แม่อายหลวง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๘๖
สามเณรแซง  นายออ

๑/๐๗/๒๕๔๔

 แม่อายหลวง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๘๗
สามเณรสมคิด  ลุงมาศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 แม่อายหลวง  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๘๘
สามเณรธานินทร์  หอมนวล

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

 สันต้นดู่  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๘๙
สามเณรเมือง  ลุงวิ

๑/๐๑/๒๕๔๗

 สันต้นดู่  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๙๐
สามเณรปานชัย  ยางแดง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 สีลาอาสน์  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๙๑
พระบุญช่วย สุทธปฺโ อ่วงตระกูล

๐๕/๐๖/๒๕๐๓ ๐๑/๐๑/๒๕๕๕

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๒๕๙/๐๒๙๒
สามเณรก้วย  ซิลาย

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๒๕๙/๐๒๙๓
สามเณรวิจิตร  เวียงกุมภา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๒๕๙/๐๒๙๔
พระวีระพงษ์ วีรวํโส มังสี

๑๕/๐๒/๒๕๓๒ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

ม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๙๕
สามเณรพันธ์ศักดิ

์

 ชีวีอิสระ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

 ปญญาวุธาราม  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๙๖
สามเณรใจเส้า  เผ่าพันธ์พวงไพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 ศิลานิมิตร  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๙๗
พระนิติ จิตฺตทนฺโต เศรษฐนันท์

๒๗/๐๑/๒๕๑๙ ๑๗/๑๑/๒๕๕๖

กิวลม

่

 

ชม ๓๒๕๙/๐๒๙๘
สามเณรสิทธิพงษ์  เทิมปน

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

 บ่อพะแวน  

ชม ๓๒๕๙/๐๒๙๙
สามเณรธนากิต  รักชาติเกิด

๒๕/๐๕/๒๕๓๙

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๐๐
สามเณรสมบูรณ์  บุญเสริม

๐๓/๑๑/๒๕๔๑

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๐๑
สามเณรนภัสรพี  สีวิจี

๋

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๐๒
สามเณรอาสา  นิมิตบรรพต

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๐๓
สามเณรสมหล้า  เลิศพันราย

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๐๔
สามเณรพงค์ภัค  วนาเชิดชู

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

 บ้านขุน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙ / ๑๑

้
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ชม ๓๒๕๙/๐๓๐๕
สามเณรวิเชียร  ดำรงชูทรัพย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๐๖
สามเณรองอาจ  แซ่เจ๊า

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๐๗
สามเณรบริพัฒน์  รอดอยู่ยืน

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๐๘
สามเณรนนทพัฒน์  

พจมานเกิดปญญา
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๐๙
สามเณรอุดมศักดิ

์

 อัศวาภรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๑๐
สามเณรอนันต์สิทธิ

์

 สร้อยฟา

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๑๑
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 เลิศพันราย

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๑๒
สามเณรพงศกร  มุยคำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๑๓
สามเณรเพชรแท้  พะแนะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๑๔
สามเณรพีรวิชญ์  พวงพวา

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๑๕
สามเณรพงศธร  เบญญาบุษกร

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๑๖
สามเณรเกรียงศักดิ

์

 พจนารถธำรง

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๑๗
สามเณรอัครเดช  ศิโรราบหาญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๑๘
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สุวรรณโณ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๑๙
สามเณรเสกสรรค์  วงศ์ทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๒๐
สามเณรณัฏฐนันท์  นำมะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๒๑
สามเณรกฤษดา  รุจิภาสอัมพร

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๒๒
สามเณรภานุพันธ์  รำไพสิงขร

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๒๓
สามเณรเตชวิทย์  ใฝฝากรัก

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๒๔
สามเณรสุริยา  ขาวบงกช

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๒๕
สามเณรยุทธนา  กังเง

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๒๖
สามเณรสุเพชร  ประดับขุนเขา

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๒๗
สามเณรชาญวิทย์  อนุรักษ์พงพี

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๒๘
สามเณรวงศกร  ถนอมคีรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๒๙
สามเณรณัฐพงษ์  ดวงสุริยะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๓๐
สามเณรวัชระ  พยุงมาลัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๓๑
สามเณรเนรมิต  ต่อบือ

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๓๒
สามเณรปยะพงศ์  ดีโต๊ะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๓๓
สามเณรจักรกริช  ขุนแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๓๔
สามเณรชายา  ทิพาธรรมคุณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๓๕
สามเณรวินัย  ริวไสวโดยคีรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๓๖
สามเณรนภัสกร  สีวิจี

๋

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๓๗
สามเณรไชยภัทร  ไพรพนากุล

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๓๘
สามเณรวรเมธ  วารียินดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๓๙
สามเณรศิริชัย  พันลำลึก

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐ / ๑๑

้
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ชม ๓๒๕๙/๐๓๔๐
สามเณรอำพล  แย้มสถิต

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๔๑
สามเณรวรัญู  ประยูรยืนยง

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๔๒
สามเณรจักรภพ  เก่งผสานคุณ

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๔๓
สามเณรนัฐวุฒิ  นภาแพรวพรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๔๔
สามเณรจิราพัตร  กูลทัศนาพร

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๔๕
สามเณรธนากร  ตระกูลเสาวภาพ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๔๖
สามเณรชาญชิต  พิมานกระสินธุ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๔๗
สามเณรณัฐพงษ์  วันเจริญใหม่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๔๘
สามเณรวรากร  เสือสะอาด

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๔๙
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 อรจง

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๕๐
สามเณรนพพร  ประชาพึงพา

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๕๑
สามเณรกิตติศักดิ

์

 พิมพา

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๕๒
สามเณรสมภพ  ประดับพนา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๕๓
สามเณรนาคิน  โชคชัยภูษิต

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๕๔
สามเณรวรรณพงษ์  เพชรมุข

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๕๕
สามเณรเจริญ  มาลัยศรีฉลวย

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๕๖
สามเณรต่อพงษ์  รำไพพนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๕๗
สามเณรปริญญา  รักวิวัฒน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๕๘
สามเณรวัชระพล  รำไพพนม

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๕๙
สามเณรศุภชัย  เพชรมณีธร

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๕๙/๐๓๖๐
สามเณรปยพงษ์  มูลหม่น

๒๓/๑๐/๒๕๔๐

 ศิลานิมิตร  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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