
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงราย  ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)

ส่งสอบ ๘๗ รูป ขาดสอบ ๑๒ รูป คงสอบ ๗๕ รูป สอบได้ ๗๒ รูป สอบตก ๓ รูป (๙๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระอนุรัก ผาสุโก พิเคราะห์ผล

๒๐/๑๒/๒๕๑๒ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

ปาธรรมประทีป  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระธิติพงศ์ คุณวฑฺโน แสนบุตร

๑๔/๐๑/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาธรรมประทีป  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระประสาร ชวโน มูลศรีนวล

๑๐/๐๓/๒๕๐๙ ๒๙/๐๗/๒๕๔๗

ปาหัวดอย  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระรำภู กิตฺติภทฺโท แดงปดแห๋วว

๑๕/๐๖/๒๕๐๒ ๒๖/๐๑/๒๕๕๕

ปาหัวดอย  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระคงศักดิ

์

สนฺติกโร
นาถประเสริฐสกุล

๑๓/๐๘/๒๕๐๘ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘

ปาหัวดอย  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระธนวัฒน์ อคฺคฆาโร ฆารเจริญ

๒/๐๙/๒๕๐๕ ๒๘/๐๑/๒๕๔๔

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระบุญสม กตปฺุโ น้อยห้างหว้า

๒๒/๐๙/๒๔๙๘ ๑๐/๑๐/๒๕๕๓

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระยงยุทธ ภทฺธปฺโ พรมยศ

๑๓/๐๔/๒๕๑๒ ๐๑/๑๑/๒๕๕๗

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระสุวิทย์ โอวาทกาโม แก้วสุข

๒๕/๐๙/๒๕๐๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระจักร์กฤษ สิริปฺโ สุขประสิทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๒๐ ๑๓/๑๐/๒๕๕๘

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระอุดมทรัพย์ ชาคโร ก้ามสันเทียะ

๒๒/๐๙/๒๕๐๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระทะนง ติกฺขวีโร ดวงตา

๑๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระอุดม คุณวุฑโฒ ใหม่แก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๐๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระวิเชียร เทวธมฺโม อินต๊ะนำ

๐๑/๐๗/๒๕๑๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระสุวัฒน์ จิรปฺโ สุวรรณศรี

๐๔/๐๒/๒๔๙๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระธนพัฒน์ สุวีโร เชยบาล

๓๐/๐๗/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระวีรพรรณ คุณวีโร คำเมือง

๒๒/๐๓/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระไชยนันท์ โชติวโร อัศพันธุ์

๑๑/๐๙/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระณัฐวัฒน์ ิติโก ร่วมชาติ

๒๐/๐๓/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระจารุเกียรติ อาภาธโร เทพสุวรรณ์

๑๑/๐๓/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระศุภฤกษ์ อคฺคธมฺโม ดวงแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระณัฐวุฒิ ิตวโร ใจจุมปู

๐๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรวิทยา  นาหนอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

 เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระจิรวัชรวิชญ์ อรุโณ รวิพรนันทภัค

๑๒/๐๔/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

จำปา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระสุพจน์ สุตวุโธ ผิวคำ

๑๕/๐๒/๒๔๙๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙ ปาญาณสัมปนโนอารยาราม

 

ชร ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระอภัย นนฺทวโร นันทะวงค์

๑๘/๐๙/๒๕๑๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙ ปาญาณสัมปนโนอารยาราม

 

ชร ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระไกรทอง ถิรธมฺโม คาเอ้ย

๐๕/๐๔/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙ ปาญาณสัมปนโนอารยาราม

 

ชร ๖๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรคริสมาส  พรมเมือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

 ปาอรัญญวิเวก  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระดนัย สีลสุทฺโธ กุลดวงจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๓๔ ๐๑/๐๙/๒๕๕๘

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระฐานันท์ ขนฺติพโล พลฤทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๒๒ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระพีรพล านุตฺตโร ศรีคำ

๑๒/๑๐/๒๕๑๙ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระไชยันท์ ชยปาโล จำปา

๐๒/๐๘/๒๕๒๖ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระเฉลิมศักดิ

์

ฉินนนฺโท ศรีจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระศักดิสยาม

์

ิตวโร มณีแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๒๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระนฤเบศ สีลเตโช จันทร์ต๊ะ

๐๒/๐๗/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระไมล์ตรี จารุวํโส พรมเมืองมิตร

๐๒/๑๒/๒๕๒๓ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรสุขสันต์  แก้วชืน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

 ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรสุรพัฒน์  กองแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

 ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรณัฐวุฒิ  หม้อมีสุข

๒๖/๐๘/๒๕๔๐

 ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระทองเหรียญ พุทธรกฺขิโต วงค์งาม

๐๒/๐๔/๒๔๖๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ปาเขาวงมหาวัน  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระวีระยุทธ ปภากโร สมอนา

๒๔/๐๖/๒๕๒๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ปาเขาวงมหาวัน  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระสงกรานต์ ตปสีโล พรรษา

๑๕/๐๔/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาเขาวงมหาวัน  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรธันวา  สมอนา

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

 ปาเขาวงมหาวัน  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระณัฐกิจ สุชีโว กิติศรี

๒๓/๐๑/๒๕๒๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

ปาวังศิลา  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๔๕
พระธาวิน ธีรวโร ศรีเพชร

๑๔/๐๙/๒๕๑๗ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

ปาวังศิลา  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระบุญญฤทธิ

์

ปฺาวชิโร ฉลาด

๐๖/๑๒/๒๕๓๓ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

ปาวังศิลา  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระวิษณุ อภิปุณฺโณ ปาปะทัง

๐๔/๑๐/๒๕๓๕ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ปาวังศิลา  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระสุรศักดิ

์

ติสฺสวโร คำผง

๑๐/๑๑/๒๕๓๕ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ปาวังศิลา  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๔๙
พระทศพร ภูริสีโล อุจินา

๐๑/๐๒/๒๕๑๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาวังศิลา  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๕๐
พระรพีภัทร อภิปุณฺโณ สมบัติปญญ์

๑๕/๑๑/๒๕๓๕
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาวังศิลา  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระพัฒน์ สิริภทฺโท หิรัญคุปต์

๑๙/๐๒/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาวังศิลา  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระสุนทร อนุตฺตโร อ่อนราษฎร์

๒๒/๐๑/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาวังศิลา  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุจิโต ปญญาใส

๐๓/๐๒/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาวังศิลา  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระอภิเชษฐ์ อธิจิตฺโต ชมภูวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาวังศิลา  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๕๕
พระอนุพงศ์ กิตฺติวณฺโณ บุริกา

๑๒/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาวังศิลา  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๕๖
พระนิคม อาธิวโร จำปา

๐๖/๐๙/๒๕๑๕ ๒๙/๐๔/๒๕๔๙

พระพุทธบาทผาเรือ
 

ชร ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระชืนใจ

่

ถิรจิตฺโต ชมโพสอน

๑๕/๐๖/๒๕๐๖ ๑๗/๐๓/๒๕๕๕

พระพุทธบาทผาเรือ
 

ชร ๖๑๕๙/๐๐๕๘
พระธีระพล จิรฎิโก ศรีเวชศิลป

๓๐/๐๘/๒๕๒๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

พระพุทธบาทผาเรือ
 

ชร ๖๑๕๙/๐๐๕๙
พระอำพล านวุฑโฒ อภิชัยกุล

๒๙/๐๙/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

พระพุทธบาทผาเรือ
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ชร ๖๑๕๙/๐๐๖๐
พระชูชัย อริฺชโย สิริยา

๑๕/๑๒/๒๕๑๗ ๑๕/๑๒/๒๕๕๖

บ้านเหล่า  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระบุญเลิศ กิจฺจสาโร เหลืองดำ

๑๓/๑๐/๒๕๑๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเหล่า  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๖๒
พระสุรพันธุ์ นิทฺเทสโก สมสีดา

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเหล่า  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๖๓
พระปรัชญา ธมฺมกุสโล ปรัชญา

๐๓/๐๙/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเหล่า  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๖๔
พระสราวุธ สิริณฺธโร จอมแพง

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเหล่า  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๖๕
พระวรโชติ ธมฺมโชโต มณีจันสุข

๒๘/๑๑/๒๕๐๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเหล่า  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๖๖
พระธีรเทพ วรปฺโ สมศรีโหน่ง

๒๕/๑๒/๒๕๑๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเหล่า  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๖๗
พระราเมศ วราสโภ พอสม

๒๘/๐๗/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเหล่า  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๖๘
พระชัยพัชร์ ปภสฺสโร ทิพย์โยธิน

๒๑/๑๑/๒๕๐๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเหล่า  

ชร ๖๑๕๙/๐๐๖๙
พระบัณฑิต าณคุโณ กุลบุตรดี

๒๗/๐๙/๒๔๙๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

พระยอดเวียงกาหลง
 

ชร ๖๑๕๙/๐๐๗๐
พระพรชัย ิตสีโล ทรายขาว

๐๗/๐๑/๒๔๙๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙ หลวงราษฎร์เจริญธรรม

 

ชร ๖๑๕๙/๐๐๗๑
พระประยงค์ มหาปฺุโ ทวีบุญ

๒๔/๐๔/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙ หลวงราษฎร์เจริญธรรม

 

ชร ๖๑๕๙/๐๐๗๒
พระวิสุทธิ

์

ธมฺมรตโน ธิสงค์

๐๕/๐๓/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙ หลวงราษฎร์เจริญธรรม

 

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเมธี)

เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย(ธ)  ๓ / ๓

้

http://www.tcpdf.org

