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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๒๖๐/๐๐๐๑
พระเนตรนรินทร์ ติสฺสวํโส นิลลดาติบ

๊

๒๗/๓/๒๕๓๘
๓/๖/๒๕๕๙

ควรค่าม้า  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๐๒
พระศรีวิชัย อนุตฺตโร สมศักดิศรี

์

๒/๙/๒๕๓๒
๓๑/๑๒/๒๕๕๓

เจ็ดยอด  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๐๓
พระอินทร วิริยธโร อินต๊ะแดง

๑๑/๔/๒๔๙๗ ๓๑/๗/๒๕๕๗

เจ็ดยอด  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรธีระพงศ์  ชีวงศ์มาส

๙/๑๑/๒๕๔๐

 เจ็ดยอด  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรภูชิต  แก้วสุนันท์

๑๕/๑/๒๕๔๓

 ช่างเคียน

่

 

ชม ๓๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรนักรบ  เชอหมือ

่

๑/๑/๒๕๔๒
 เชตุพน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรเอกรินทร์  ศรชัยปญญา

๔/๓/๒๕๔๒
 เชตุพน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรจ่าชี  ควรอนุสรณ์

๑/๔/๒๕๔๒
 เชตุพน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรไชยวุฒิ  แซ่ย่าง

๒๕/๘/๒๕๔๒

 เชตุพน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรเจษฎา  อารุณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

 เชตุพน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรส่วย  ลุงทอน

๑/๑/๒๕๔๓
 เชตุพน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรคำ  คิงต๊ะ

๒๙/๑/๒๕๔๓

 เชตุพน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรบูเสอ  เมธายอด

๑/๔/๒๕๔๓
 เชตุพน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรมงคล  -

๒๓/๕/๒๕๔๓

 เชตุพน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรอภิสิทธิ

์

 แซ่หือ

้

๙/๑๑/๒๕๔๓

 เชตุพน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรวิชานชัย  วิโคตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 เชตุพน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรสามยุ้น  สามเลอะ

๑๓/๑/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรจอมเมือง  น้อย

๑๙/๒/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรณัฐพงษ์  ศรีวิชัย

๑๘/๖/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรณัฐวัฒน์  ยุทธรังสรรค์ดี

๒๑/๗/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรเหง่พอ  ประดับหยก

๕/๙/๒๕๔๕
 เชตุพน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๒๒
พระบุญรอด อริยวํโส จำเริญสิงขร

๒๖/๓/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๕๙

เชียงยืน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรพุทธิพล  เก่งไฉไล

๑๐/๙/๒๕๔๓

 ทรายมูลเมือง  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรพรภิภพ  โพธิน

๒๑/๖/๒๕๔๕

 ทรายมูลเมือง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑ / ๑๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรสมชาย  วิทูนสามารถ

๑๖/๘/๒๕๔๑

 ธาตุคำ  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรบัญญัติ  เลาหาง

๑๙/๙/๒๕๔๗

 ธาตุคำ  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรธงชัย  จารุเมธาวี

๒๑/๘/๒๕๔๑

 ปาแดด  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรพงษ์สิทธิ

์

 ไชยวงศ์

๒๖/๖/๒๕๔๒

 ผาลาด  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๒๙
พระรัตน์ ฉนฺทชาโต สมสุด

๑/๒/๒๕๐๗
๑/๑๒/๒๕๕๗

ฝายหิน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๓๐
พระนันทวัฒน์ ิตเมโธ นนทะการ

๑/๗/๒๕๑๓ ๑/๓/๒๕๕๙
ฝายหิน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๓๑
พระไดร ธมฺมวโร ศรีนครานุรักษ์

๒/๐๘/๒๕๑๘ ๑๖/๔/๒๕๕๗

พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๓๒
พระสิงห์คำ สุวณฺโณ กรรณิกา

๑๘/๐๖/๒๕๑๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรแสง  เมียะทุน

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรเฉลิมชัย  สุสมุด

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรธิติสรรค์  ขันแข่งบุญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรชาญ  อายี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

 พระสิงห์  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรอ่อง  ลุงอ่อง

๑/๑/๒๕๔๕
 พระสิงห์  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรลัทธพล  เพ็งโคตร

๓๐/๓/๒๕๔๕

 พระสิงห์  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรทัพพสาร  กาวีเปง

๑๓/๘/๒๕๔๕

 พระสิงห์  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรนครินทร์  เปนบุญ

๗/๕/๒๕๔๖
 พระสิงห์  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรอชิรวิทย์  วจีสุรีย์นนท์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

 พระสิงห์  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรรุ่งเจริญ  คีรีพฤกษาชาติ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

 พระสิงห์  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรอภิเดช  ใจคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 พระสิงห์  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรพิเชียรชัย  ธรรมวิเศษ

๕/๒/๒๕๔๗
 พระสิงห์  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรต้นพญา  พญาวราปญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

 พระสิงห์  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรปรีชา  เก่งผสานคุณ

๒๙/๑/๒๕๔๑

 พวกช้าง  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรเพชร  ปูคา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

 พวกเปย  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๔๘
พระเฉิงเปา านวุฑฺโฒ เผ่าพันธุ์พวงไพร

๑/๑/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐

พันตอง  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรกัฐพงษ์  ศรีสดใสจำปา

๒๐/๗/๒๕๔๒

 พันเตา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรปฏิภาณ  ปโย

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

 พันแหวน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรธนวัฒน์  อินตะจักร

๒๖/๕/๒๕๔๓

 มหาวัน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรธนพัฒน์  อินตะจักร

๒๖/๕/๒๕๔๓

 มหาวัน  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรธนภูมิ  ไพรวัลย์คีรี

๕/๕/๒๕๔๓
 เมืองลัง  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๕๔
พระอุดสา อชิโต แพงพะจัน

๒/๓/๒๕๓๙ ๒๔/๔/๒๕๕๙

ราชมณเฑียร  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๕๕
พระนภมณฑล นรินฺโท วรรณมานะ

๑๗/๑๑/๒๕๑๘

๕/๓/๒๕๕๘
รำเปง  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๕๖
พระสิทธิกร นนฺทิโย บุญเพ็ชร

๒๑/๙/๒๕๑๑
๕/๔/๒๕๕๘

รำเปง  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๕๗
พระวันเจริญ โชติโก จิตมิตรภาพ

๑๔/๑/๒๕๒๙
๕/๗/๒๕๕๘

รำเปง  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๕๘
พระศิรพงศ์ ภทฺทาจาโร กงไกรราช

๑๑/๑๑/๒๕๒๕ ๒๒/๑๒/๒๕๕๘

รำเปง  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๕๙
พระอนุชิต วํสสุวณฺโณ เครือดวงคำ

๒๐/๑๑/๒๕๒๗
๓๐/๔/๒๕๕๙

รำเปง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒ / ๑๗

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๒๖๐/๐๐๖๐
พระอภิรัตน์ อธิปฺโ ภูทองสุข

๒๖/๗/๒๕๒๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

รำเปง  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๖๑
สามเณรสุทิน  ดาวประกายศรี

๑/๑/๒๕๔๒
 รำเปง  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๖๒
สามเณรภสันต์  เจ็กกุณา

๑๐/๗/๒๕๔๓

 โลกโมฬ  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรชุติเดช  สวรรค์ทุ่งแก

๕/๑๑/๒๕๔๒

 วังสิงห์คำ  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรธนาคม  จิตธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 วังสิงห์คำ  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๖๕
สามเณรภูมิรัฐ  โปธิ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

 วัดหม้อคำตวง  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรดำรงศักดิ

์

 จิตพรรณงาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๖๗
พระบุญเลิศ โสภณมโน จะแฮ

๒๐/๑๐/๒๕๓๘
๑๙/๗/๒๕๕๘

ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรสานิตย์  ยิงคุณจตุรัส

่

๒๐/๙/๒๕๔๐

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 เลาย้าง

๓/๑๑/๒๕๔๐

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรสมศักดิ

์

 ภูมิสันทัด

๒๐/๓/๒๕๔๑

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรปรีชา  รักษาประเพณี

๒๕/๖/๒๕๔๑

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรศุภกฤต  ใจเลิศปญญา

๒๓/๖/๒๕๔๒

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรวรรณนก  ขวัญพิชิตไพร

๒/๗/๒๕๔๒
 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรนิวัตร  มีธรรมดี

๑๙/๗/๒๕๔๒

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรปฐวีกานต์  หว่างไม

๑๖/๙/๒๕๔๒

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรเมธัส  ศรีสกุลดอย

๑/๑๐/๒๕๔๒

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๗๗
สามเณรประเวทย์  นิยมเรือนทอง

๒๘/๑/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรไชยวัฒน์  วงศ์ไพเราะ

๑/๔/๒๕๔๓
 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรพะเปอแฮ  วสุธานที

๑๕/๕/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรราชกุมาร  ทาปามัคร

๒๙/๖/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรยศพล  มอรูวี

๒๒/๗/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรสุรเดช  ก่อเกิดสุจริต

๒๔/๗/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรอุดม  ไพรสิริเวช

๑๔/๘/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรวิเชียร  ชาญพนากุล

๕/๙/๒๕๔๓
 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรยงยุทธ  ริเชอร์

๒๑/๙/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรไกรศร  ดูเชอ

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๘๗
สามเณรพรชัย  เคารพปรัชญา

๑๗/๓/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๘๘
สามเณรไกรสร  วิชิตอนุรักษ์คีรี

๑๑/๔/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรธนวินท์  โมะโละ

๙/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๙๐
สามเณรศุภชัย  ถนอมดาลัด

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๙๑
สามเณรจตุรงค์  เสือบัญชา

๒๐/๙/๒๕๔๖

 ศรีโสดา  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรคือหลาว  ปานอ่อง

๑/๑/๒๕๔๕
 สวนดอก  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรพล  หลักโพน

๒๒/๖/๒๕๔๕

 สวนดอก  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรพิรุณ  เจริญสุข

๒๒/๘/๒๕๔๕

 สวนดอก  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรเฉลิมชัย  อนุสนธิ

์

๕/๑๒/๒๕๔๕

 สวนดอก  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรวรพจ  ดีอูป

๙/๑๒/๒๕๔๕

 สวนดอก  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรยุทธพล  นามติบ

๊

๑๙/๒/๒๕๔๖

 สวนดอก  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรรัฐเกล้า  ดาววงศ์

๒๔/๒/๒๕๔๖

 สวนดอก  

ชม ๓๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรสิทธิพล  ปนวิชัย

๑/๕/๒๕๔๖
 สวนดอก  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๐๐
สามเณรศรายุธ  คงวิเชียร

๑/๗/๒๕๔๖
 สวนดอก  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรวทัญู  รัตนชัยคำ

๖/๙/๒๕๔๖
 สวนดอก  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรณัฐชัย  จุมปาวรรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 สวนดอก  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรสุรนันท์  ลุงซอน

๑/๘/๒๕๔๗
 สวนดอก  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๐๔
สามเณรคณชาภูมิ  ญาณู

๑๒/๘/๒๕๔๗

 สวนดอก  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๐๕
พระประทวน อธิจิตฺโต กุลแดง

๐๗/๑๒/๒๕๑๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

เสาหิน  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรสุธรรม  เจริญพิลาศ

๑๓/๙/๒๕๔๕

 หมืนตูม

่

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรสุโรตม์  วิทยาวัฒนากุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 หมืนตูม

่

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรวรพล  ถาวรทรัพย์สุข

๗/๔/๒๕๔๕
 หมืนล้าน

่

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรรชตะ  เลาย่าง

๗/๙/๒๕๔๕
 หมืนล้าน

่

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรพงศกร  นัคคีย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 หมืนสาร

่

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรวัชรากร  ปากเสียงดี

๒๗/๔/๒๕๔๓

 อินทขิน  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๑๒
พระภีระ ชนุตฺตโม แสนแก้ว

๑๔/๕/๒๕๐๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙
อุโมงค์สวนพุทธธรรม

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๑๓
พระณัฐวุฒิ อธิปฺุโ คำใจ

๒๙/๐๓/๒๕๓๐ ๑๗/๐๑/๒๕๕๘

ชัยสถาน  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๑๔
สามเณรกิตติ  กิตติวัณณะกุล

๑๙/๔/๒๕๔๕

 ถาวรรังสี  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๑๕
สามเณรนฤเบศร์  ตาแสงร้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

 ถาวรรังสี  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๑๖
สามเณรตรีใจ  วังทองเหลือง

๖/๙/๒๕๔๕
 นำแพร่  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๑๗
สามเณรโดม  ตาคำ

๒๑/๔/๒๕๔๕

 พันหลัง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๑๘
สามเณรแดง  ลุงออ

๗/๘/๒๕๔๕
 พันหลัง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๑๙
สามเณรปรีชา  พลธวัชชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

 พระธาตุดอยน้อย  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๒๐
พระวิเชียร อติภทฺโท โปธาติบ

๊

๑๘/๑๒/๒๕๒๐

๑/๕/๒๕๔๑
ฟาหลัง

่

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๒๑
สามเณรจักรพันธ์  ประกอบพร

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

 ฟาหลัง

่

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๒๒
สามเณรณัฐพล  ไทยกรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านปง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๒๓
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 มุดศรีมา
๒/๒/๒๕๔๒

 หนองก๋าย  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๒๔
สามเณรกรพจน์  อะโนมา

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

 ออนกลาง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๒๕
สามเณรวิเชียร  เสาร์นุ

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

 
ชัยชนะมงคล (ปาเปา)

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๒๖
สามเณรอัษฎายุทธ  ยุธรรม

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

 
ชัยชนะมงคล (ปาเปา)

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๒๗
สามเณรสมพงษ์  พาชู

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

 แช่ช้าง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๒๘
สามเณรทศพล  ไพโรจน์พัสถาน

๒/๖/๒๕๔๔
 แช่ช้าง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๒๙
สามเณรนันทิพัฒน์  โชคธนพล

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

 แช่ช้าง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๒๖๐/๐๑๓๐
พระสีนวล รตนาโณ สิทธิกัน

๒๕/๐๒/๒๕๑๙ ๐๕/๐๗/๒๕๔๗

ดอนปน  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๓๑
สามเณรโยธิน  อูปแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

 บ่อสร้าง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๓๒
พระปฐมพงษ์ ขนฺติปฺโ แสงกาบแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๓๗ ๐๑/๐๓/๒๕๕๗

บ่อหิน  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๓๓
สามเณรวีรยุทธ  บัวจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

 ปงปาเอือง

้

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรพันกร  จะแล

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 ปงปาเอือง

้

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๓๕
สามเณรณัชพล  สุนันตา

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

 ปงปาเอือง

้

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๓๖
สามเณรวิรภัทร  มะโนคำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

 ปงปาเอือง

้

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๓๗
สามเณรกีรติ  กัลยา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

 ปงปาเอือง

้

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๓๘
สามเณรราเมศว์  อำพันธุ์ทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

 ปงปาเอือง

้

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๓๙
สามเณรไทยแลนต์  ไทยใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 ปาตาล  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๔๐
สามเณรภานุพงษ์  อินตาเปย

๑๐/๔/๒๕๔๕

 ปาตึง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๔๑
สามเณรวิชัย  ลุงสุ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

 มะขาม  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๔๒
สามเณรฐิติกร  สมวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 มะขาม  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๔๓
สามเณรกิตติพงษ์  นางเมาะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 แม่ผาแหน  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๔๔
สามเณรศุภชัย  ลือเกรียงไกร

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

 สันกลางเหนือ  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๔๕
สามเณรสมบูรณ์  ลุงต๋า

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

 สันกลางเหนือ  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๔๖
สามเณรสมพงษ์  วงวิริยชาติ

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

 สันก้างปลา  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๔๗
สามเณรพงศธร  อินญาศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

 สันปาค่า  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๔๘
สามเณรปรีชา  วงค์เนตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

 สันปาค่า  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๔๙
สามเณรภูรินทร์  พงษ์โรจน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

 สีมาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๕๐
สามเณรธนวัฒน์  ใจตุ้ย

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

 หนองโค้ง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๕๑
พระพงษ์พิสุทธิ

์

สิริวณฺโณ วังมูล

๖/๑๐/๒๕๓๕
๑/๒/๒๕๕๖

ศรีทรายมูล  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๕๒
สามเณรธีรศักดิ

์

 อาจอ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 กิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๕๓
สามเณรอภิชัย  กุณณา

๒๐/๓/๒๕๔๓

 นำบ่อหลวง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๕๔
สามเณรณัฐวัฒน์  ศรีวงศ์วรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 ปางิว

้

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๕๕
สามเณรยลวัฒน์  วงละคร

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

 ร้องสร้าน  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๕๖
สามเณรทุนหลู่  ลุงซอ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 ช้างคำ  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๕๗
สามเณรราเชน  ศรีบุญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๑

 ช้างคำ  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๕๘
สามเณรสนธยา  อร่ามคีรีไพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 ช่างเคิง

่

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๕๙
สามเณรศตวรรษ  เงินขาว

๙/๑๐/๒๕๔๓

 ตำหนัก  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๖๐
พระสุริยา ขนฺติจิตฺโต ขันตีจิตร

๐๔/๐๗/๒๕๓๕ ๑๑/๐๒/๒๕๖๐

ปาเดือ

่

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๖๑
สามเณรธนโชติ  ไชยแว่น

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

 พระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๒๖๐/๐๑๖๒
พระพีระพัฒน์ วีรวฑฺฒโน ศรีงาม

๑๓/๐๒/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๖๓
สามเณรหัสฎี  แก้วจินดา

๑๕/๘/๒๕๔๕

 สันคือ  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๖๔
สามเณรลาภวัต  โชติธิติวุฒิ

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

 อุทุมพราราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕ / ๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่
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ชม ๓๒๖๐/๐๑๖๕
สามเณรวิษณุ  กาลพัฒน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

 กำแพงงาม  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๖๖
สามเณรสมภพ  ยศยิงอภิราม

่

๒๗/๔/๒๕๔๓

 ขันแก้ว  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๖๗
สามเณรพะสุเจ  โคะเจ

๒๒/๑/๒๕๔๔

 ขันแก้ว  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๖๘
พระสราวุธ สราวุทฺโธ ตาดี

๑๓/๐๙/๒๕๒๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

จอมทอง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๖๙
สามเณรอัจฉริยะ  งามลิ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

 จอมทอง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๗๐
พระวิรัช ปฺาวุฑฺโฒ หาญผจญศึก

๑๘/๐๙/๒๔๙๑ ๒๙/๐๔/๒๕๔๖

ดอยเปา  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๗๑
สามเณรอุทัย  เหลืองสุวรรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

 ถาวรธรรม  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๗๒
สามเณรธนกร  ใจวงศ์ศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ละโว้  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๗๓
สามเณรธนดล  ใจวงศ์ศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ละโว้  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๗๔
สามเณรธนภูมิ  บุญมี

๑๓/๐๙/๒๕๔๐

 วุฑฒิราษฎร์  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๗๕
สามเณรกรกฏ  จันทร์มงคล

๗/๗/๒๕๔๕
 หางดง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๗๖
สามเณรนพรัตน์  ยาหมอก

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

 หางดง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๗๗
สามเณรมานิตย์  รู้จำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

 ขุนแม่รวม  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๗๘
พระเสฎฐวุฒิ พุทฺธสโร วนารัตน์มงคล

๐๕/๑๒/๒๕๓๕
๒๐/๒/๒๕๕๖

จันทร์  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๗๙
สามเณรปริชาติ  อุสวะโสภากุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๐

 แม่แดดน้อย  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๘๐
สามเณรประชา  เจริญวงศ์เกียรติ

๓๐/๐๔/๒๕๔๑

 แม่แดดน้อย  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๘๑
สามเณรกิตติพงษ์  เรืองกิตติเศรษฐ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

 แม่แดดน้อย  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๘๒
สามเณรกรณ์  สนวิเศษณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

 ห้วยบง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๘๓
สามเณรสุรพล  กมลชอบวิริยะ

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

 ห้วยฮ่อม  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๘๔
สามเณรปรัชยุทธ  พยุงโกมุท

๙/๑/๒๕๔๓
 ดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๘๕
สามเณรกฤษฎา  ธรรมเมืองมูล

๑๖/๖/๒๕๔๖

 ดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๘๖
สามเณรดุลยพล  จำรัสกิตติวัลย์

๓๐/๕/๒๕๔๗

 ดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๘๗
พระทุน ธมฺมสโร ลุงคำ

๑๖/๑/๒๕๓๖ ๒๖/๓/๒๕๖๐
พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๘๘
สามเณรทุน  นาสุ

๒๓/๑/๒๕๔๑

 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๘๙
สามเณรกิตติกรณ์  ลุงพอก้า

๓/๔/๒๕๔๓
 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๙๐
สามเณรป  ลุงกี

้

๘/๖/๒๕๔๓
 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๙๑
สามเณรไกรสิงห์  ลุงปยะ

๗/๗/๒๕๔๕
 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๙๒
สามเณรเคอดี

๋

 ลุงจัง

้

๗/๑๒/๒๕๔๕

 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๙๓
สามเณรขอนแดง  ลุงเล็ก

๕/๙/๒๕๔๖
 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๙๔
สามเณรดนัย  แสนหวี

๒๕/๗/๒๕๔๗

 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๙๕
พระอนุรักษ์ านุตฺตโร อบกลิน

่

๒๒/๗/๒๕๑๓ ๑๕/๕/๒๕๕๗

มหาวนาภิมุข  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๙๖
พระเฉลิม ธมฺมโชโต ดอกลำเจียก

๑๐/๐๔/๒๕๑๙
๑๘/๖/๒๕๕๗

มหาวนาภิมุข  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๙๗
สามเณรวันชัย  จำปาสี

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

 มหาวนาภิมุข  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๙๘
พระอาทิตย์ อนาวีโล แสงสว่าง

๑๙/๘/๒๕๒๗
๑/๒/๒๕๔๗

สันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๒๖๐/๐๑๙๙
สามเณรอภิชาติ  พันทวี

๒๖/๑๑/๒๕๓๗

 

สันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๒๖๐/๐๒๐๐
สามเณรกิตติพศ  พรหมประเสริฐ

๒๒/๘/๒๕๔๔

 

สันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๒๖๐/๐๒๐๑
พระชัยยุต ชยวุฑฺโฒ อินต๊ะก๋อน

๑๕/๐๗/๒๕๑๘ ๒๘/๐๓/๒๕๕๗

บ้านใหม่  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๐๒
สามเณรกร  ลุงลู

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

 ปางเปา  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๐๓
สามเณรสัมพันธ์  ลุงยะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 ปางเปา  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๐๔
สามเณรทรงภพ  ลุงคำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 ปาเนรมิต  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๐๕
พระสมศักดิ

์

ปยสีโล วงษ์บุญจู

๒๕/๐๑/๒๕๒๒ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

พระธาตุสุนันทา  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๐๖
พระกิตติศักดิ

์

ถิรวุฑฺโฒ ชุ่มแสง

๒๕/๐๙/๒๕๓๓ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

พระธาตุสุนันทา  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๐๗
สามเณรศุภณัฐ  ศรีผสม

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

 มะองค์นก  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๐๘
สามเณรณัฐวัตร  ตะลา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

 สันปูเลย  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๐๙
พระสมบัติ สุปฺโ อินทะกอง

๐๑/๐๙/๒๕๑๓ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองก๋าย  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๑๐
พระณัฐภูมิ อมาลโย รุ่งเรือง

๓๑/๑๑/๒๕๓๙
๒๙/๐๔/๒๕๖๐

หนองก๋าย  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๑๑
สามเณรไชย  เจริญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

 หนองโค้ง  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๑๒
พระสุรสิทธิ

์

อริยวํโส ปนทะ

๒๙/๐๖/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองออน  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๑๓
สามเณรจิณณวัตร  สุขสกุลปญญา

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

 กุมภประดิษฐ์  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๑๔
สามเณรนิติกร  สุขสกุลปญญา

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

 กุมภประดิษฐ์  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๑๕
สามเณรสิริกำปน  เจริญดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

 คุณานุสรณ์  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๑๖
สามเณรธนาธิป  อภิสิทธิวิชนัน

์

๙/๐๒/๒๕๔๒

 เจดีย์สถาน  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๑๗
สามเณรกาวิน  แซ่เฒ่า

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

 ดอนแก้ว  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๑๘
สามเณรหลวงแก้ว  ปญญา

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

 ดอนชัย  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๑๙
สามเณรกิติกร  ขาเหล็ก

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

 ดาราภิมุข  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๒๐
สามเณรอานนท์  มูลมาส

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

 ดาราภิมุข  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๒๑
สามเณรธนาวิน  คละไฮ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

 ดาราภิมุข  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๒๒
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ทองหนุน

๑๑/๒/๒๕๔๔

 ตำหนักธรรมนิมิตร  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๒๓
สามเณรสมคิด  ลุงนุ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 ตำหนักธรรมนิมิตร  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๒๔
สามเณรหน้าบุญ  ลุงแดง

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

 ตำหนักธรรมนิมิตร  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๒๕
สามเณรสยาม  คำหลู่

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

 ทรายมูล  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๒๖
สามเณรนวล  อำใส

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

 นำตกแม่สา  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๒๗
สามเณรกฤษกร  อินทร์ทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

 นำตกแม่สา  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๒๘
สามเณรจิรวัฒน์  สิทธิน้อย

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

 นำตกแม่สา  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๒๙
สามเณรแสง  ลุงหนันต๊ะ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

 นำตกแม่สา  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๓๐
สามเณรอ่องยุ้น  จายแข่ง

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

 นำตกแม่สา  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๓๑
สามเณรบัณฑิต  ถนอมวรกุล

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

 นำตกแม่สา  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๓๒
พระปฎิภาน ปุมโน คำวัง

๓๑/๑๒/๒๕๓๕

๓/๖/๒๕๕๘
ประกาศธรรม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๓๓
สามเณรรณชัย  เตวิน

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

 ประกาศธรรม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๓๔
สามเณรกิตติศักดิ

์

 มาลี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

 ประกาศธรรม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๒๖๐/๐๒๓๕
สามเณรอังกูร  แดงประเสริฐ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

 ประกาศธรรม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๓๖
สามเณรชาญณรงค์  ปญญาธิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 พรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๓๗
สามเณรจิงหลู่

่

 ลุงทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

 พระนอน  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๓๘
สามเณรวิริยะ  มะระใจ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

 พระนอน  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๓๙
สามเณรนที  จริยา

๑๐/๓/๒๕๔๒

 โพธินิมิตร  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๔๐
พระบรรพต เขมจารี แปงจันทร์หอม

๕/๐๔/๒๕๑๙ ๑๕/๐๓/๒๕๓๙

มณีประดิษฐ์  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๔๑
สามเณรสยาม  ซอสตรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

 แม่ริม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๔๒
สามเณรรัตนพงศ์  ขันธะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

 แม่ริม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๔๓
สามเณรบรรหาร  พยุหะวงค์ษา

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

 แม่ริม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๔๔
สามเณรชูชาติ  ธนาภูมิพันธ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

 แม่ริม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๔๕
สามเณรศักดิชัย

์

 แซ่ย่าง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 แม่ริม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๔๖
สามเณรพงษ์เพชร  ดอกหล้า

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 แม่ริม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๔๗
สามเณรชานน  ลุงจอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 แม่ริม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๔๘
สามเณรสมหมาย  ลุงซู่

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

 แม่แอน  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๔๙
สามเณรศุภกฤต  ทองใจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๑

 รัตนาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๕๐
สามเณรสุพล  แซ่ลี

่

๔/๐๙/๒๕๔๒

 วิจิตรวารี  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๕๑
พระชาญณรงค์ ชาตปุโ เจริยผล

๑๙/๐๔/๒๕๒๕ ๐๕/๐๖/๒๕๔๔

เวฬุวัน  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๕๒
สามเณรกำ  ลุงยอน

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

 สระฉัททันต์  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๕๓
สามเณรนรินทร์  นราไชย

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

 สว่างบรรเทิง  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๕๔
สามเณรทยุต  พิชิตธรรมกร

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

 สว่างบรรเทิง  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๕๕
สามเณรสุริยา  อุ่นเรือน

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

 สว่างเพชร  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๕๖
พระบุญชู วุฒิธมฺโม รักดี

๑๑/๐๘/๒๕๐๑ ๒๒/๐๓/๒๕๒๒

สะลวง  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๕๗
พระชืน

่

อคฺคจิตฺโต ปนต๊ะ

๑๐/๐๘/๒๔๙๒ ๒๖/๐๔/๒๕๔๑

สิทธิทรงธรรม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๕๘
สามเณรนวัฒน์  ลุงออ

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

 สุวรรณาวาส  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๕๙
สามเณรไวทิน  ใจเมือง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

 หนองปนเจียง  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๖๐
สามเณรณัฒกร  โข่วะกา

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

 หัวดง  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๖๑
พระไพฑูรย์ นรินโท สารปน

๒๓/๐๕/๒๕๑๓ ๑๓/๐๗/๒๕๔๗

ต้นลาน  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๖๒
พระเกียรติฉัตร เตชธมฺโม บุญมาลา

๑๙/๐๒/๒๕๓๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

ทรายมูล  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๖๓
สามเณรสิทธิโชค  คำภีระ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

 ทรายมูล  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๖๔
สามเณรธิวากร  มอรูวี

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 แม่สาบเหนือ  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๖๕
สามเณรปฏิพล  ยศหนุนนำชัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

 สะเมิง  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๖๖
พระอรรณพ ธมฺมรตโน จันทรา

๐๕/๐๔/๒๕๑๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

ขัวสูง  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๖๗
สามเณรพลวัฒน์  สุนันต๊ะพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

 ข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๖๘
พระเอกลักษณ์ รกฺขิตธมฺโม พงศ์คำ

๒๙/๐๓/๒๕๓๒ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

เจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๖๙
พระธีรวุฒิ วชิรธมฺโม ศรีคำฝน

๐๖/๑๒/๒๕๓๒ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙
ดอยแท่นพระผาหลวง

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘ / ๑๗

้
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่
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ชม ๓๒๖๐/๐๒๗๐
พระธวัชชัย เตชธมฺโม ดวงบาล

๐๒/๐๗/๒๕๒๔ ๐๗/๐๑/๒๕๕๕

ทุ่งหมืนน้อย

่

 

ชม ๓๒๖๐/๐๒๗๑
สามเณรพันนราไพร  มาลัยวิภา

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

 ทุ่งหมืนน้อย

่

 

ชม ๓๒๖๐/๐๒๗๒
สามเณรมานะชัย  บุญแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

 ทุ่งหมืนน้อย

่

 

ชม ๓๒๖๐/๐๒๗๓
พระธนวิชญ์ ชินวโร ดุษฎีโรจน์

๒๑/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

บ้านท่อ  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๗๔
สามเณรอิทธิเดช  นาคเถือน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 พระบาทตีนนก  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๗๕
พระพันธุ์กรณ์ สุทฺธิโก มหาจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๑๒ ๒๑/๑๒/๒๕๔๔

ฟามุ่ย  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๗๖
สามเณรณัฐนนท์  คำจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 ฟามุ่ย  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๗๗
สามเณรกันติทัต  กอดู่

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

 เมืองเล็น  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๗๘
สามเณรอารนนท์  ส่างปาน

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

 เมืองเล็น  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๗๙
สามเณรนพคุณ  นาคไธสง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 เมืองเล็น  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๘๐
สามเณรสุพงษ์  ขยันกิจอำไพ

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๘๑
สามเณรพาโอ๊ะ  มานะดำรงบุญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๘๒
สามเณรสน  ลุงกอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๘๓
สามเณรสุขสันต์  นุดา

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๘๔
สามเณรอนุวัฒน์  ไพรประภาส

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๘๕
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ธิวงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๘๖
สามเณรจีรวัฒน์  อาทิตยากรณ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๘๗
สามเณรศุภชัย  เมตตาอานนท์

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๘๘
สามเณรสรพงษ์  ศรีสันต์อร่าม

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๘๙
สามเณรอุทอ  วนารัตน์มงคล

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๙๐
สามเณรเอกวิทย์  ยศอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

 วิเวกวนาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๙๑
สามเณรคมกฤษณ์  ส่วนบุญ

๑๖/๘/๒๕๔๖

 สันต้นเปา  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๙๒
พระครองคิด คุณวีโร ดวงคำ

๒๘/๐๕/๒๕๐๕ ๑๘/๑๑/๒๕๕๘

หนองเต่าคำ  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๙๓
พระกิตติคุณ สิริมงฺคโล เหมยมณีวรรณ

๐๓/๐๖/๒๕๑๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๕

หนองแหย่ง  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๙๔
พระพิศุทธิ

์

สุทฺธจิตฺโต สุริยา

๒๐/๑๑/๒๕๓๐ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

ห้วยเกียง

๋

 

ชม ๓๒๖๐/๐๒๙๕
พระนราชัย ทนฺตจิตฺโต พลขันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๓๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยเกียง

๋

 

ชม ๓๒๖๐/๐๒๙๖
สามเณรจีรพัส  ชัยวัง

๒/๒/๒๕๔๕
 จอมคีรี  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๙๗
สามเณรหัสกรณื  ศรียอด

๒๖/๒/๒๕๔๗

 เชียงยืน  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๙๘
สามเณรปฎทวีการณ์  โปธิมา

๒๘/๘/๒๕๔๔

 ดอนศรีสะอาด  

ชม ๓๒๖๐/๐๒๙๙
สามเณรสิริวัฒน์  คำมา

๑๘/๑/๒๕๔๕

 ดอนศรีสะอาด  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๐๐
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 ใจเจริญธง

๒๔/๖/๒๕๔๖

 ดอนศรีสะอาด  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๐๑
สามเณรอ่องเครือ  ลุงทุน

๒๕/๙/๒๕๔๖

 ดับภัย  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๐๒
สามเณรวิทวัส  ธารสุขวิหาร

๙/๒/๒๕๔๕
 ทุ่งหลุก  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๐๓
สามเณรก้องภพ  อาญาสุจิต

๒๘/๕/๒๕๔๖

 ทุ่งหลุก  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๐๔
พระวิรัตน์ อภิวโร กองสถาน

๒/๙/๒๕๐๕ ๗/๘/๒๕๕๙
ศรีดอนชัย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙ / ๑๗

้
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ชม ๓๒๖๐/๐๓๐๕
พระสนัน

่

เขมาภิรโต บุญปง

๑๑/๕/๒๕๐๒ ๒๓/๑๐/๒๕๕๓

สว่างอารมณ์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๐๖
สามเณรนพรัตน์  จะอือ

๗/๑๐/๒๕๔๓

 สว่างอารมณ์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๐๗
สามเณรวุฒิชัย  อร่ามคีรีพนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

 สว่างอารมณ์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๐๘
สามเณรหน่อเงิน  บัวหลวง

๓/๔/๒๕๔๑
 ห้วยเปา  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๐๙
สามเณรสุมานะ  สุขใจ

๑/๑/๒๕๔๔
 ห้วยเปา  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๑๐
สามเณรวิชา  ปญญา

๑๘/๑/๒๕๔๔

 ห้วยเปา  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๑๑
สามเณรอ่องเมือง  สายธรรม

๘/๖/๒๕๔๔
 ห้วยเปา  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๑๒
สามเณรเจนภพ  แสนหวี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 ห้วยเปา  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๑๓
สามเณรเครือแสง  วรรณะ

๒๓/๘/๒๕๔๘

 ห้วยเปา  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๑๔
สามเณรสาทิตย์  ดอนคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

 ห้วยไส้  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๑๕
สามเณรปกรณ์  ดอนคำ

๔/๖/๒๕๔๖
 ห้วยไส้  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๑๖
สามเณรบุญก่อ  วงพุธ

๑๕/๓/๒๕๔๖

 อัมพวัน  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๑๗
สามเณรภูริพัฒน์  บัวตอง

๒/๔/๒๕๔๔
 อินทาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๑๘
สามเณรจีรายุทธ  ชุมสายธนพร

๖/๕/๒๕๔๔
 อินทาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๑๙
สามเณรอนุวัฒน์  เทพวงค์

๓/๕/๒๕๔๕
 อินทาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๒๐
สามเณรภาคภูมิ  เชิงดอย

๕/๖/๒๕๔๕
 อินทาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๒๑
สามเณรวันสาย  เล็กส่วย

๓/๒/๒๕๔๖
 อินทาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๒๒
สามเณรยันอ่อง  ลุงตอนะ

๑๔/๔/๒๕๓๕

 อุตตาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๒๓
สามเณรปรีชา  ลุงนะ

๘/๑๑/๒๕๔๓

 อุตตาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๒๔
สามเณรชาคริต  ลุงวิ

๒/๗/๒๕๔๔
 อุตตาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๒๕
สามเณรปติกร  แสนจัน

๑๑/๗/๒๕๔๔

 อุตตาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๒๖
สามเณรภากร  แสนมี

๒๗/๙/๒๕๔๕

 อุตตาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๒๗
สามเณรธนดล  สิงห์ทรชัย

๒๑/๗/๒๕๔๖

 อุตตาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๒๘
สามเณรปฏิภาณ  สุขแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 เขือนผาก

่

 

ชม ๓๒๖๐/๐๓๒๙
พระถนอม นนฺทิโย ภูมิมาลา

๐๑/๐๑/๒๔๘๖ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

ดอยใต้  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๓๐
พระธนากร อคฺคปฺโ หม่อมไหล

๑๕/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๓๑
สามเณรพืนเมือง

้

 ยอดคำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

 ทุ่งห้า  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๓๒
สามเณรวรกิจ  จะชะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

 บ้านโปง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๓๓
สามเณรศรีธนพงษ์  ดวงดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

 บ้านหม้อ  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๓๔
สามเณรธัญพิสิทฐ์  วรรณวงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

 บ้านหม้อ  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๓๕
สามเณรณัฐพงษ์  วิริยะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านหม้อ  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๓๖
สามเณรหนุ่ม  จุลสุวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

 บ้านหลวง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๓๗
สามเณรแสง  ตรีสุวรรณ

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

 บ้านหลวง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๓๘
สามเณรพงสกร  ไชยศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

 บ้านหลวง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๓๙
สามเณรน้อย  จุลสุวรรณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านหลวง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๒๖๐/๐๓๔๐
สามเณรธันยบูรณ์  ปนตา

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

 ปาลัน  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๔๑
สามเณรณภัทร  รังสี

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

 ปาลัน  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๔๒
พระขวัญชัย เมธิโก ใจปะ

๒๒/๐๖/๒๕๑๓ ๓๐/๑๒/๒๕๕๔

ปาสหธรรมิการาม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๔๓
พระปฐมพงศ์ ปภาโส โปธิเปง

๑๔/๑๑/๒๕๐๖ ๐๙/๐๑/๒๕๕๖

ปาสหธรรมิการาม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๔๔
สามเณรณัฐกานต์  บัวผัด

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 ปาฮิน

้

 

ชม ๓๒๖๐/๐๓๔๕
สามเณรศุภกร  ด้วงวงศ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

 ปาฮิน

้

 

ชม ๓๒๖๐/๐๓๔๖
พระบุญศิริชัย สุจิตฺโต กิติวงค์

๐๑/๐๘/๒๕๒๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗
พระธาตุกลางใจเมือง

 

ชม ๓๒๖๐/๐๓๔๗
สามเณรณัฐพล  สุริแสง

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

 แม่เหียะ  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๔๘
สามเณรชวัลวิทย์  แก้วแดง

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 แม่เหียะ  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๔๙
พระกิติพงษ์ วรมงฺคโล จองติบ

๊

๐๑/๐๓/๒๕๓๒ ๐๘/๐๒/๒๕๕๙

สหกรณ์แปลงสอง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๕๐
สามเณรสิทธิพงษ์  เขียวกัญญา

๐๑/๐๓/๒๕๔๑

 สหกรณ์แปลงสอง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๕๑
สามเณรสุรสิทธิ

์

 ขาวมะเริง

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

 สหกรณ์แปลงสอง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๕๒
สามเณรอรรนพ  ไทยานุสรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

 สหกรณ์แปลงสอง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๕๓
พระวันชนะ อาจารสุโก มหาวรรณ

๑๓/๐๙/๒๕๓๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

สันนาเม็ง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๕๔
พระจรณินทร์ จิตฺตสํวโร วงค์แสน

๐๑/๐๙/๒๕๓๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

สันปง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๕๕
สามเณรอรรถวุฒิ  เพ็งสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 หนองบัวไชยมงคล  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๕๖
สามเณรศุภกร  คำผง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

 หนองบัวไชยมงคล  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๕๗
พระณัฐวุฒิ ณฎฺวุฒโฑ ยุบลพาส

๑๑/๐๓/๒๕๔๐ ๑๖/๑๐/๒๕๖๐

ห้วยบง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๕๘
สามเณรเหรียญ  ลุงจอง

๑/๑/๒๕๔๒
 กองลม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๕๙
สามเณรเดือน  ลุงเงิน

๒๘/๔/๒๕๔๒

 กองลม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๖๐
สามเณรจันทร์คำ  เสรี

๑/๖/๒๕๔๔
 กองลม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๖๑
สามเณรมานะ  ปานหลู่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 กำแพงใหม่  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๖๒
พระเกรียงศักดิ

์

จิตฺตสุโข แสงเรือง
๒/๗/๒๕๒๓ ๒๐/๖/๒๕๖๐

นายาง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๖๓
สามเณรพิม  ลุงซอ

๑/๑/๒๕๔๕
 นายาง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๖๔
พระกิต จิตฺตสํวโร บุญยอด

๘/๘/๒๕๑๕ ๑๙/๗/๒๕๓๗

เปยงหลวง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๖๕
สามเณรปญญา  จิงต่า

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๙

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๖๖
สามเณรอาทิตย์  อินต๊ะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๖๗
สามเณรโกสินทร์  สู้ปงหย่า

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๖๘
สามเณรปณิธาน  เก็งคำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๖๙
สามเณรสันติ  ปยะ

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๗๐
สามเณรกอน  ลุงพู

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๗๑
สามเณรยงยุทธ์  ลุงกอน

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๗๒
สามเณรหนุ่ม  ทุนอ่อน

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๗๓
สามเณรรินทร์  ลุงปงยะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๗๔
สามเณรเครือแสง  ลุงจาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 ฟาเวียงอินทร์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑ / ๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๒๖๐/๐๓๗๕
สามเณรเคอ  ยาจิง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๗๖
สามเณรจินดา  จันต่า

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๗๗
สามเณรหาญใส  นันตา

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๗๘
สามเณรโสภณ  สมอินทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๗๙
สามเณรมีชัย  กุงห้า

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๘๐
สามเณรคำมูล  ลุงกูน

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๘๑
พระโกวิทย์ คุณธมฺโม หาญเมือง

๑๐/๔/๒๕๑๐
๖/๔/๒๕๓๐

มกายอน  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๘๒
พระพีระพล พีรพโล วิริยะตานนท์

๒๓/๒/๒๕๓๖ ๑๘/๔/๒๕๕๙

มกายอน  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๘๓
สามเณรธนากร  นาส่า

๑๓/๘/๒๕๔๔

 มกายอน  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๘๔
พระก๋อนเมือง ปฺาสิริ คำดี

๒๕/๔/๒๕๓๕
๒/๕/๒๕๕๖

ม่วงปอก  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๘๕
พระก๋องคำ ธมฺมวโร คองโซ

๓/๘/๒๕๓๗ ๑/๕/๒๕๕๘
ม่วงปอก  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๘๖
สามเณรส่องแสง  ลุงยะ

๑/๓/๒๕๔๒
 ม่วงปอก  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๘๗
สามเณรอ่อง  กันนะ

่

๕/๑๐/๒๕๔๔

 ม่วงปอก  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๘๘
สามเณรสมชาย  อิงต่า

่

๕/๑/๒๕๔๖
 ม่วงปอก  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๘๙
พระพุทธมัน วีตมโล กะพอ

๒๗/๘/๒๕๒๓ ๑๕/๕/๒๕๕๗

แม่แพม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๙๐
สามเณรจิงบุญ

่

 จ่ามโหย่ง
๑/๑/๒๕๔๔

 เวียงแหง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๙๑
สามเณรผัด  ลุงซอน

๑๘/๙/๒๕๔๖

 เวียงแหง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๙๒
สามเณรทุน  ลุงติ

๊

๖/๑๒/๒๕๔๖

 เวียงแหง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๙๓
สามเณรหลาว  ลุงซอ

๑/๓/๒๕๔๗
 เวียงแหง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๙๔
สามเณรมอนหลาว  ลุงต๊ะ

๕/๑๐/๒๕๔๗

 เวียงแหง  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๙๕
สามเณรเมือง  ก้างดา

๑/๑/๒๕๔๓
 อุทัยธาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๙๖
สามเณรอ้าย  บุญมี

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

 เชียงหมัน

้

 

ชม ๓๒๖๐/๐๓๙๗
สามเณรสมศักดิ

์

 ลุงสอน

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 ทรายขาว  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๙๘
สามเณรฉัตรชัย  โสระขา

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

 บุณฑริกาวาส  

ชม ๓๒๖๐/๐๓๙๙
สามเณรอนุพงศ์  ปนตาสาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

 ปกกัณตาวาส  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๐๐
พระรัตน์ทศักดิ

์

ธมฺมจาโร ผุสดี

๒๖/๐๒/๒๕๓๗ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

ศรีดงเย็น  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๐๑
สามเณรชลันธร  รัตนะวงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

 ศรีดงเย็น  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๐๒
สามเณรธนภัทร  ธิจักร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

 ศรีดงเย็น  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๐๓
สามเณรพลากร  ใจชุม

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีดงเย็น  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๐๔
พระประยุทธ์ วิสุทฺธิจิตฺโต เรืองนาม

๑๖/๐๙/๒๕๑๑ ๐๗/๐๔/๒๕๕๔

สุกาวาส  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๐๕
สามเณรพงศกร  อินแก้ว

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

 คงคานิมิตร  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๐๖
สามเณรไชยวรัตน์  มอเมือง

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

 คงคานิมิตร  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๐๗
สามเณรอินทร  อินแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

 คงคานิมิตร  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๐๘
สามเณรสมคิด  ทำยอด

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

 คงคานิมิตร  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๐๙
สามเณรณัฐพล  อินแก้ว

่

๑๐/๑๔/๒๕๔๕

 คงคานิมิตร  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒ / ๑๗

้
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่
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ชม ๓๒๖๐/๐๔๑๐
สามเณรวรวิทย์  มอเมือง

๑๑/๒๐/๒๕๔๗

 คงคานิมิตร  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๑๑
สามเณรญัฐวุฒิ  กันใจ

๑๒/๓๑/๒๕๔๖

 คงคาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๑๒
พระพณัฐกร ปริปุโณ รังสี

๐๕/๑๐/๒๕๓๒ ๒๐/๑๒/๒๕๕๗

คยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๒๖๐/๐๔๑๓
สามเณรนวพล  นายมอญ

๓/๒๕/๒๕๔๕

 คยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๒๖๐/๐๔๑๔
สามเณรนรินทร์  จันต๊ะ

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

 จองแปน  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๑๕
สามเณรศรีจันทร์  ปนใจ

๑๐/๒๐/๒๕๔๖

 จองแปน  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๑๖
สามเณรภรัณยู  ลายอย

๑/๑๖/๒๕๔๕

 เชียงยืน  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๑๗
สามเณรกิจชัย  แซ่เห้อ

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

 ต้นส้านสามัคคี  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๑๘
สามเณรนิด  ลุงติยะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

 ต้นส้านสามัคคี  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๑๙
สามเณรสงกรานต์  กดคำ

๔/๑๔/๒๕๔๖

 ต้นส้านสามัคคี  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๒๐
สามเณรภูริณัฐ  วรรณหลวง

๕/๒๙/๒๕๔๖

 ต้นส้านสามัคคี  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๒๑
พระยุง วรธมฺโม ลุงนุ

๐๗/๐๗/๒๕๒๙ ๒๔/๐๕/๒๕๕๓

ทุ่งจำลอง  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๒๒
สามเณรสิงห์สาคร  แซ่ลี

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

 ทุ่งจำลอง  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๒๓
สามเณรวัฒนา  ลุงตา

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

 ทุ่งจำลอง  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๒๔
สามเณรอนุชา  ลุงซู่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

 เทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๒๖๐/๐๔๒๕
พระสมบูรณ์ านงฺกโร ตันวิน

๐๑/๐๑/๒๕๓๓ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

เทพอำนวย  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๒๖
สามเณรหลวงบุญ  จันทร์ลม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 เทพอำนวย  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๒๗
สามเณรมาด  จองสาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 นันทาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๒๘
สามเณรสมชาย  หมันเฮิง

่

๙/๒๘/๒๕๔๕

 ปณณาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๒๙
สามเณรสิทธิพงษ์  เอกะวัน

๗/๒๕/๒๕๔๔

 ปางผึง

้

 

ชม ๓๒๖๐/๐๔๓๐
สามเณรจ๋อม  นุ่ม

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 ปาแดง  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๓๑
สามเณรวรพรต  อุปครุฑ

๑๐/๑๔/๒๕๔๕

 ปาแดง  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๓๒
สามเณรกวิน  ธรรมมะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

 ปาเทพนิมิต  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๓๓
สามเณรพงศกร  นายวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 โปงทรายคำ  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๓๔
สามเณรบัญชา  นายลูน

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 โปงทรายคำ  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๓๕
สามเณรอภิชาต  ดวงติบ

๊

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

 โปงทรายคำ  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๓๖
สามเณรสุทัศน์  หลวงคำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

 โปงทรายคำ  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๓๗
สามเณรภัทรวุฒิ  ปนเพชร

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 โปงทรายคำ  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๓๘
สามเณรอาทิตย์  อาจอ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

 โปงทรายคำ  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๓๙
สามเณรสมพงษ์  ซือหมือ

่ ่

๐๑/๐๑/๒๕๕๔

 โปงทรายคำ  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๔๐
สามเณรเฉลิมพล  เขียวหน่อเมือง

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

 พรหมจริยาวาส  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๔๑
พระธนวันต์ กิตฺติวณฺโณ หวังนอก

๐๒/๐๖/๒๕๒๗
๕/๓๐/๒๕๕๘

พระบาทอุดม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๔๒
สามเณรพีระพงษ์  ติงโป

่

๑/๑๔/๒๕๔๒

 พระบาทอุดม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๔๓
สามเณรวิโรจน์  เทียนสว่าง

๙/๑๕/๒๕๔๓

 พระบาทอุดม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๔๔
สามเณรชูศักดิ

์

 แซ่เท้า

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

 พระบาทอุดม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓ / ๑๗

้
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่

ชือ

่
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ชม ๓๒๖๐/๐๔๔๕
สามเณรดรีมดนัย  ด้วงจิโน

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

 พระบาทอุดม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๔๖
สามเณรอานนท์  สร้อยจิง

่

๔/๑๕/๒๕๔๖

 พระบาทอุดม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๔๗
สามเณรศุภฤกษ์  ลุงล๊ะ

๖/๒๒/๒๕๔๔

 แม่งอน  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๔๘
สามเณรหน่อ  จองสาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 แม่งอน  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๔๙
สามเณรอำพล  ลุงต๊ะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

 แม่งอน  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๕๐
สามเณรณัฐวุฒิ  มหาวงค์

๐๓/๐๒/๒๕๔๑

 วิเวกการาม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๕๑
สามเณรมอญแสง  จายซู่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

 วิเวกการาม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๕๒
สามเณรชาญณรงค์  ปญญาวงค์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

 วิเวกการาม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๕๓
สามเณรสุรเชษฐ์  นาโนน

๖/๑๔/๒๕๔๓

 ศรีดอนชัย  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๕๔
สามเณรจิราวัฒน์  แสงรัมย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

 ศรีดอนชัย  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๕๕
สามเณรนอง  ละวัน

๐๔/๐๑/๒๕๔๐

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๕๖
สามเณรชนะ  ยอดเงิน

๑๑/๑๕/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๕๗
สามเณรภัทราวุธ  ตาคำ

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๕๘
สามเณรฐาปณัช  จินาเหมย

๑๒/๑๘/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๕๙
สามเณรวิ  กองแสง

๖/๑๙/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๖๐
สามเณรธนชัย  ฐิติธนทรัพย์

๕/๒๘/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๖๑
สามเณรทัพพสาร  จะก่าทุน

๑๐/๒๘/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๖๒
สามเณรศรัณย์  เซียมลาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๖๓
สามเณรแดง  ลุงกันทะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ศรีมงคล  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๖๔
สามเณรทูนอ่อง  ลุงมู

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ศรีมงคล  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๖๕
สามเณรสุทัศน์  สายทอง

๑๒/๑๗/๒๕๔๔

 ศรีมงคล  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๖๖
สามเณรสงกรานต์  อุบาลี

๔/๑๙/๒๕๔๔

 ศรีมงคล  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๖๗
สามเณรครรชิต  บางพระ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

 สระนิคม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๖๘
สามเณรนครินทร์  ใจศักดิ

์

๑๒/๒๒/๒๕๔๕

 สระนิคม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๖๙
สามเณรวัชรเกียรติ  ชุ่มใจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

 สุวรรณาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๗๐
สามเณรศรราม  ธรรมสอน

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๗๑
สามเณรศิรวิทย์  รินแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๗๒
สามเณรอภิวัฒน์  หานาวี

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๗๓
สามเณรสุรพล  จนมาลัง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

 สุวรรณาราม  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๗๔
สามเณรธนวัตฒน์  ชมพูพร้อย

๑๑/๐๕/๒๔๙๐

 หนองยาว  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๗๕
สามเณรสมพงษ์  แซ่ย่าง

๒/๑๘/๒๕๔๒

 ห้วยโจ้  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๗๖
สามเณรเคือ  ลุงอ่อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ห้วยโจ้  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๗๗
สามเณรทัดเทพ  ลุงนะ

๗/๒๐/๒๕๔๑

 อุดมมงคล  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๗๘
สามเณรจ่ามอู่  เซียมราย

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

 กาวีละ  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๗๙
สามเณรสมชัย  น้อยสม

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

 กาวีละ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔ / ๑๗

้
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ชม ๓๒๖๐/๐๔๘๐
สามเณรปู  ลุงสอ

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

 กาวีละ  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๘๑
สามเณรจ่ามสี

่

 เซียมราย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 กาวีละ  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๘๒
สามเณรพีรพัฒน์  จองมล

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

 กาวีละ  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๘๓
สามเณรทรงพล  คำมัน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

 ท่าตอน  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๘๔
สามเณรนิวัติ  ปอฉิม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ท่าตอน  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๘๕
สามเณรนาวิน  ธรรมชัย

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

 ท่าตอน  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๘๖
สามเณรนราวิชญ์  อินทนะ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

 ท่าตอน  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๘๗
สามเณรชัย  ศรีวิชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

 ท่ามะแกง  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๘๘
สามเณรราเชนทร์  มาแดง

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

 ธัมมิกาวาส  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๘๙
พระประกิจ ิตคุโณ สุมาลัย

๑๐/๑๐/๒๕๓๓ ๑๔/๑๐/๒๕๕๙

นิวาสสถาน  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๙๐
สามเณรวีระกุล  นายคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 นิวาสสถาน  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๙๑
สามเณรอนุชิต  นายวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 นิวาสสถาน  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๙๒
สามเณรคมชิด  ซอหย่า

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 นิวาสสถาน  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๙๓
สามเณรพรชัย  จะหวะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

 แม่สาว  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๙๔
สามเณรหลาวเคือ  เมืองยอน

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

 แม่อายหลวง  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๙๕
สามเณรจอมเมือง  นาเล็ก

๓๑/๔/๒๕๔๔

 รัตนาวาส  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๙๖
พระอุ่น านวุฑโฒ บุญมี

๓๑/๑๐/๒๕๒๗ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

สันต้นดู่  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๙๗
สามเณรเปย  ลุงวิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 สันต้นดู่  

ชม ๓๒๖๐/๐๔๙๘
สามเณรทุน  ลุงออ

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

 สันต้นหมือ

้

 

ชม ๓๒๖๐/๐๔๙๙
สามเณรวายุ  ลุงแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

 สันเวียงมูล  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๐๐
สามเณรศุภชัย  จันติมา

๙/๑๙/๒๕๔๖

 สันเวียงมูล  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๐๑
สามเณรธนกร  แซ่หมู่

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

 สีลาอาสน์  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๐๒
สามเณรคณนพัฒน์  สมภารจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 สีลาอาสน์  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๐๓
พระจักรกฤษณ์ สีลสุทฺโธ วงค์ใจราช

๒๖/๒๐/๒๕๓๓ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๒๖๐/๐๕๐๔
พระสมบูรณ์ ปยากรโพธิ พรพิเนตพงศ์

๑๐/๐๓/๒๕๐๑ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๒๖๐/๐๕๐๕
สามเณรภูมิพัฒน์  ชังเจริญชัยกุล

่

๒๖/๑/๒๕๔๔

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๒๖๐/๐๕๐๖
พระชลวิชช จิตฺตสํวโร ประพันธ์เนติวุฒิ

๓๐/๑๐/๒๔๙๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

ม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๐๗
สามเณรธัชชัย  นิมิตเจริญสุข

๕/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านเจียง  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๐๘
สามเณรทรงวุฒิ  ใหม่มะณี

๒๓/๑/๒๕๔๕

 บ้านทัพ  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๐๙
พระนันทพงศ์ คุณสุนฺทโร สุนทรวรเชษฐ์

๔/๐๓/๒๕๑๗
๑/๒/๒๕๕๕

กิวลม

่

 

ชม ๓๒๖๐/๐๕๑๐
พระวีรศักดิ

์

าณวีโร กันทา

๑๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

บ่อพะแวน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๑๑
สามเณรบิน  ติบหล้า

๊

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

 บ่อพะแวน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๑๒
สามเณรทิศวิชัย  จูแวน

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

 บ่อพะแวน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๑๓
สามเณรแก้วชาย  เบญญาบุษกร

๒๘/๒/๒๕๔๑

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๑๔
สามเณรเสริมพงษ์  คำชูคงคา

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

 บ้านขุน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕ / ๑๗

้
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ชม ๓๒๖๐/๐๕๑๕
สามเณรนุติ  ชอบหัตถกรรม

๒๕/๘/๒๕๔๓

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๑๖
สามเณรวิวัฒน์  คงมานะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๑๗
สามเณรไพรรัตน์  เกสรกระจาย

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๑๘
สามเณรสตางค์  ผดุงผล

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๑๙
สามเณรองอาจ  วราภรณ์ชน

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๒๐
สามเณรโตมร  บุพศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๒๑
สามเณรโสภณ  ดอกไม้

๑๘/๒/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๒๒
สามเณรวรรณชนะ  ณ ลำพูน

๒๑/๒/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๒๓
สามเณรสุรชัย  แก้วแฮ

๑๗/๕/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๒๔
สามเณรธีรศักดิ

์

 ศุภโชคชัยชาญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๒๕
สามเณรอดิสรณ์  เกตุโตกุล

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๒๖
สามเณรธีรภัทร์  สุดี

๑๖/๗/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๒๗
สามเณรอดิเทพ  ตันแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๒๘
สามเณรวิชัย  มาตย์เจริญ

๑๕/๘/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๒๙
สามเณรคัมภีร์  สิริขันธ์

๒๔/๘/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๓๐
สามเณรธวัชชัย  แก้วศิริโยธิน

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๓๑
สามเณรณัฎฐวี  หล้าภิละ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๓๒
สามเณรศรราม  นิธิในเกียรติ

๑/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๓๓
สามเณรอินทิรา  บงกชเฉิดฉวี

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๓๔
สามเณรขจรศักดิ

์

 เสลาทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๓๕
สามเณรเรืองศักดิ

์

 ปูพึง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๓๖
สามเณรศัตวรรษ  ชืนสุขอารีกุล

่

๑๐/๑/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๓๗
สามเณรพีรพัฒน์  วัฒนจิรารัตน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๓๘
สามเณรวรสุข  ศุจิพัฒน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๓๙
สามเณรนครินทร์  อุษาพนาลี

๒๙/๑/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๔๐
สามเณรธนัตถ์  เชษฐ์ปรีดานนท์

๒๘/๒/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๔๑
สามเณรสันติคีรี  จรูญจำป

๗/๓/๒๕๔๖
 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๔๒
สามเณรวัฒนา  มุยคำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๔๓
สามเณรชัยรัตน์  มันคงยิง

่ ่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๔๔
สามเณรชัยนันท์  ม่วงสวยสด

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๔๕
สามเณรอภิชาติ  แฮแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๔๖
สามเณรวิชยุตม์  สุขสวย

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๔๗
สามเณรต้นตระการณ์  ใจมูล

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๔๘
สามเณรกรรินทร์  ทาทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๔๙
สามเณรพงศธรณ์  โผผิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๒๖๐/๐๕๕๐
สามเณรบดินทร์  โททอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๕๑
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 วาสนาวนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๕๒
สามเณรวัตธพล  กิตติเดชอมร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๕๓
สามเณรวีรเทพ  เศวตโกเมศ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๕๔
สามเณรธงชัย  นโคทรถาวรสุข

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๕๕
สามเณรภาณุวัฒณ์  ประสงค์ทรัพย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๒๖๐/๐๕๕๖
พระวิทยา ิตสิริโก สุภาโส

๑๖/๑๑/๒๕๐๙

๐/๐๗/๒๕๕๕

อินทาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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