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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงราย  ภาค ๖

ส่งสอบ ๔๖๘ รูป ขาดสอบ ๖๓ รูป คงสอบ ๔๐๕ รูป สอบได้ ๓๑๑ รูป สอบตก ๙๔ รูป (๗๖.๗๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรจีระศักดิ

์

 ชุ่มโน ๑/๔/๒๕๔๖  วัดเขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๐๒ พระศรีไพร จารุธมฺโม ใจเย็น
๒๔/๑/๒๕๒๗ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๐๓ พระชัยธวัช ชยนนฺโท ทรัพย์ประเสริฐ
๙/๒/๒๕๓๑

๒๒/๑๒/๒๕๕๖

วัดดงหนองเปด  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๐๔ พระจรัญ อินฺทจกฺโก อินทจักร
๑๒/๓/๒๕๐๕ ๑๘/๗/๒๕๕๘

วัดดงหนองเปด  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๐๕ สามเณรประภวิษณุ์  ปญญาบุญ
๑๙/๗/๒๕๔๔

 วัดดอยฮางใหม่  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๐๖ พระฤทธิทิเบศ

์

อภินฺนโท ศิลชัย ๑/๖/๒๕๓๑ ๑๑/๓/๒๕๕๖
วัดทรายมูล  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๐๗ พระคมกริช ปฺาวุฒโฒ บังเงิน

้

๑๕/๑/๒๕๓๗
๒/๓/๒๕๕๗ วัดทรายมูล  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๐๘ พระธนโชติ อธิปุโ หม่องเปง ๑/๓/๒๕๒๑ ๑/๔/๒๕๕๘ วัดทรายมูล  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๐๙ พระสุข สุวณฺโณ ยีแก้ว

่

๑๒/๑๐/๒๕๓๘
๓๑/๔/๒๕๕๙

วัดทรายมูล  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรบูม  แก้วตุ้ย
๒๙/๑/๒๕๔๓

 วัดทรายมูล  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรทวีศักดิ

์

 จันทร์สีมุ่ย
๓๐/๗/๒๕๔๕

 วัดนำเย็น  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรชยางกูร  ใจแก้ว
๑๐/๙/๒๕๔๕

 วัดนำเย็น  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๑๓ พระอภิชาติ อนาลโย ชัยมูล
๑๔/๙/๒๕๒๑

๑/๗/๒๕๕๕ วัดปาห้า  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรนพวิชญ์  จอมแสง ๑/๔/๒๕๔๕  วัดปาอ้อ  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรสมาน  ยือบ้อ
๒/๒/๒๕๔๒

 วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรวรปรัชญ์  อาษา
๓/๗/๒๕๔๒

 วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๑๗ สามเณรชยากร  นำแสง

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

 วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรกิจชัย  หมาดทิพย์ ๖/๑/๒๕๔๓  วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรศรนรินทร์  แก้วสุวรรณ ๑/๕/๒๕๔๓  วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรตาล  ตาลคำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรติบ

๊

 ตาลคำ ๑/๑/๒๕๔๔  วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๒๒ สามเณรพัสกร  ทอนน้อย
๙/๓/๒๕๔๕

 วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๒๓ สามเณรครรชิตพล  ขุนวรรณ
๒๗/๕/๒๕๔๓

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๒๔ สามเณรธนศิลป  สมวรรณ์
๒๐/๖/๒๕๔๓

 วัดพระแก้ว  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑ / ๑๐

้
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ชร ๓๓๖๐/๐๐๒๕ สามเณรธนะพงศ์  แบแชกู่
๖/๕/๒๕๔๔

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๒๖ สามเณรธีรโชติ  กาญบุตร
๖/๗/๒๕๔๗

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๒๗ พระทรงวุฒิ จิรวํโส สมวงค์วาร
๒/๒/๒๕๓๔ ๒๒/๒/๒๕๕๕

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๒๘ พระบุญตาล ิตมโน ณเขมะรัฐ
๑๕/๗/๒๕๓๕

๕/๔/๒๕๕๕ วัดพระสิงห์  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๒๙ พระชัยวัฒน์ จิรวฑฺฒโน โพธิหอม

์

๒๘/๙/๒๕๑๕
๒/๓/๒๕๕๘ วัดพระสิงห์  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๓๐ พระเรืองสิทธิ

์

จิรสุโภ มีธารทรัพย์
๒๗/๖/๒๔๙๘ ๒๓/๓/๒๕๕๙

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรหลู่  มงคลกิจ
๑๕/๗/๒๕๔๕

 วัดพระสิงห์  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๓๒ สามเณรธีรภัทร  หมืนเงิน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 วัดพระสิงห์  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๓๓ สามเณรโสภณ  ชนสยอง
๑๗/๘/๒๕๔๕

 วัดพระสิงห์  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๓๔ พระบัญชา ขนฺติพโล บุญรัตน์
๑๘/๕/๒๕๒๔ ๑๙/๒/๒๕๕๙

วัดแม่สาด  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๓๕ พระคำแสน อาภาสุโภ สังสดดี ๓/๕/๒๕๑๓
๒๒/๗/๒๕๕๓

วัดร่องธาร  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรรัชพล  วิทิยศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 วัดร่องเผียว  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๓๗ พระเด่นชัย ิติสมฺปนฺโน อินตา ๐/๐/๒๕๓๓ ๐/๐/๒๕๕๗ วัดริมกก  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๓๘ สามเณรสงกรานต์  หนานตาเปา
๗/๔/๒๕๔๑

 วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๓๙ สามเณรธวัชชัย  นันตัง ๑/๑/๒๕๔๒  วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรวสันต์  อุตมาน
๒๙/๘/๒๕๔๕

 วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรกิตติศักดิ

์

 จูเปาะ
๒๒/๔/๒๕๔๓

 วัดศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๔๒ สามเณรธรรมรัตน์  ชนะสิทธิ

์

๑๙/๖/๒๕๔๔

 วัดศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๔๓ พระสหรัฐ กิตฺติปฺโ คำลือ
๕/๕/๒๕๓๗

๑/๕/๒๕๕๘ วัดศรีศักดาราม  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๔๔ สามเณรอรรถกิจ  อารีย์
๒๕/๓/๒๕๔๕

 วัดสักกวัน  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๔๕ สามเณรบรรจบ  ใจศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

 วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๔๖ สามเณรสมศักดิ

์

 ลุงวิ

๒๗/๗/๒๕๔๕

 วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๔๗ พระอธิการ ศรีไร วีราโณ อยู่ดี
๖/๑๐/๒๕๐๕

๖/๔/๒๕๔๑ วัดหนองปาอัน

้

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๔๘ สามเณรอาหึ  เชอหมือ

่

๑๗/๔/๒๕๔๕

 วัดหนองหม้อ  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๔๙ พระเฉลิมพล ฉิลฺนาลโย ปาเรียน

๑๓/๑๐/๒๕๓๐ ๑๐/๐๒/๒๕๕๓

วัดดงมะดะ  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๕๐ พระภูเมศ มหพฺพโล ดำเนินกิจมัน

่

๒๐/๐๗/๒๕๓๒ ๒๙/๐๒/๒๕๕๘

วัดดงมะดะ  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๕๑ สามเณรวันชัย  แก้ววันที

๒๗/๑๐/๒๕๔๐

 วัดดอนจัน

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๕๒ สามเณรพลวัฒน์  ขอดเตชะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

 วัดดอนจัน

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๕๓ สามเณรธรณ์ธันย์  ติคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๑

 วัดดอยชมภู  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๕๔ สามเณรสิทธิโชค  มะโนภัทร

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

 วัดดอยชมภู  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๕๕ สามเณรเฉลิมพล  แสนตา

๐๓/๐๑/๒๕๔๑

 วัดปาตึง  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๕๖ สามเณรจตุพร  สุริยา

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดสันต้อม  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๕๗ พระสมาน อธิปฺโ ด่านจับกุม

๑๑/๐๒/๒๔๙๑ ๐๓/๐๒/๒๕๕๒

วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๕๘ พระดลวัฒน์ ขนฺติโก เกตสาระไชย

๑๕/๐๑/๒๕๓๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๕๙ พระทวนทอง ถิรวิริโย ยาวิชัย

๒๘/๐๑/๒๕๓๒ ๒๔/๐๕/๒๕๕๗

วัดเหมืองลึก  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒ / ๑๐

้
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ชร ๓๓๖๐/๐๐๖๐ พระชาญชัย สุขิโต รุ่งเรือง
๒๙/๗/๒๕๐๙

๖/๔/๒๕๕๗ วัดจอเจริญ  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๖๑ พระชยาศิษฏ์ สิทฺธิปฺโ เมธา

๑๓/๑๐/๒๕๓๗
๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดปาบงใต้  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๖๒ สามเณรวรัชญ์  แก่วประภา

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

 วัดเมืองชุม  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๖๓ พระภาสกร ปภากโร ใจวงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๓๒ ๒๓/๐๒/๒๕๕๖

วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๖๔ สามเณรวุฒิชัย  ปุกใบ

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

 วัดหัวฝาย  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๖๕ สามเณรกิตติชัย  แก้ววงษา
๑๘/๗/๒๕๔๓

 วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๖๖ สามเณรเอกราช  จันต๊ะ
๑๙/๓/๒๕๔๔

 วัดดงชัย  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๖๗ พระเฉลิมณญาณ สุวณฺโณ กันคำ
๑๒/๘/๒๕๐๙

๓/๓/๒๕๕๖ วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๖๘ สามเณรวีระภพ  อินทร์กันหา

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

 วัดปาซางบุนนาก  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๖๙ พระยุทธนา ชาคโร เลียงถนอม

้

๗/๒/๒๕๒๑ ๗/๗/๒๕๕๘ วัดปาเลา  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๗๐ สามเณรอาทิตย์  ชาวเหนือ
๐๐/๘/๒๕๕๑

 วัดปาเลา  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๗๑ สามเณรนธินนท์  มณีจันสุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

 วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๗๒ พระเทพจุติ ฌาณวโร แก้วนิลตา
๒๑/๑/๒๕๓๙

๕/๔/๒๕๕๙ วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๗๓ สามเณรพรสวรรค์  เงือกนำ
๒๒/๔/๒๕๔๓

 วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๗๔ สามเณรชโนดม  ใจคำ
๑๔/๘/๒๕๔๔

 วัดศิริมังคลาราม  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๗๕ พระศุกพรหม สุธมฺโม ดีนวลพระเนาว์
๑๘/๔/๒๕๐๓ ๒๓/๑๒/๒๕๕๖

วัดสันติวราราม  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๗๖ สามเณรทศวรรษ  กลินชด

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

 วัดชัยมงคล  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๗๗ สามเณรเฉลิมขวัญ  ตอนชาติ
๒๙/๙/๒๕๔๓

 วัดดอนตัน  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๗๘ พระจรัญ สุเมโธ กันทา
๒๑/๘/๒๕๐๗ ๑๐/๖/๒๕๕๓

วัดทรายขาว  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๗๙ พระสุทธวีร์ จิรวฒฺโณ ศรีคำแหง
๑๖/๕/๒๕๓๘

๑/๔/๒๕๕๘ วัดปาซาง  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๘๐ พระณัฐกิจ สุภากาโร ภักดี
๑๑/๔/๒๕๒๓ ๑๗/๘/๒๕๕๓

วัดพระธาตุจอมแว่  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๘๑ พระดำรง โชติปฺโ แปงสาย
๖/๗/๒๕๑๙ ๔/๘/๒๕๕๗ วัดพระธาตุจอมแว่  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๘๒ สามเณรนฤนาท  อุดติบ

๊

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

 วัดแม่อ้อใน  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๘๓ พระวิชาญ กนฺตชโย จันทร์แก้ว
๔/๒/๒๕๑๗ ๒๒/๗/๒๕๕๓

วัดร่องธาร  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๘๔ พระสกุลฤทธิ

์

หาสธารี กองบุญเทียม
๒๓/๘/๒๕๑๑ ๑๓/๗/๒๕๕๔

วัดร่องธาร  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๘๕ พระกฤษดา ชีรวโร ใจคำ

๓๑/๑๐/๒๕๓๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๖

วัดสันโค้งเจริญสุข  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๘๖ สามเณรวันชัย  หลงสุ

๒๔/๐๒/๒๕๔๑

 วัดหัวฝาย  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๘๗ พระทศ สิริภทฺโท ก้อนแก้ว
๓/๓/๒๕๑๕ ๒๓/๗/๒๕๕๔

วัดบ้านสา  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๘๘ สามเณรณัฐพนธ์  ต๊ะวงค์ใจ
๒๘/๓/๒๕๔๖

 วัดปางไคร้  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๘๙ สามเณรศุภชัย  แก้วนวล
๓๐/๑/๒๕๔๑

 วัดปางิว

้

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๙๐ สามเณรอชิระ  มลิวรรณ์
๑๖/๑/๒๕๔๕

 วัดปางิว

้

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๙๑ สามเณรชลธาร  สมจิตต์
๒๔/๕/๒๕๔๕

 วัดปางิว

้

 

ชร ๓๓๖๐/๐๐๙๒ สามเณรนราวุฒิ  เบญจวาณิชย์
๒/๑๑/๒๕๔๐

 วัดปาแดง  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๙๓ สามเณรหัสดินห์  พูนสวัสดิ

์

๑๑/๓/๒๕๓๕

 วัดปาส้าน  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๙๔ สามเณรบุญทอง  นุแฮ

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

 วัดพระธาตุเวียงฮ่อ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๓๖๐/๐๐๙๕ สามเณรอาหมือ

่

 คาล่า ๑/๑/๒๕๔๕  วัดเฟอยไฮ  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๙๖ สามเณรสมหมาย  ตาก๋า

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 วัดร่องกู่  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๙๗ สามเณรธวัชชัย  ตันสุนำ

๒๗/๗/๒๕๔๕

 วัดศรีคำเวียง  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๙๘ สามเณรจิรายุ  จะคา
๒๒/๔/๒๕๔๕

 วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๓๖๐/๐๐๙๙ สามเณรชัยวัฒน์  จงกล
๑๑/๘/๒๕๔๕

 วัดศรีสุทธาวาส  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๐๐ สามเณรเชาว์วัฒน์  จงกล
๑๑/๘/๒๕๔๕

 วัดศรีสุทธาวาส  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๐๑ พระสมพร จิณฺณจาโร กันทะวัง

๒๕/๐๖/๒๕๑๕ ๐๙/๐๕/๒๕๕๖

วัดศรีสุพรรณ  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๐๒ สามเณรพุทธะ  วัชราพงษ์
๒๓/๑/๒๕๔๕

 วัดศรีสุพรรณ  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๐๓ สามเณรนรนัด  สุยะน้อย
๒๖/๕/๒๕๔๔

 วัดสันขีเหล็ก

้

 

ชร ๓๓๖๐/๐๑๐๔ สามเณรนพดล  สุขสันติอำนวย ๑/๕/๒๕๔๓  วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๐๕ สามเณรณัฐวุฒิ  เริงจักร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๐๖ สามเณรอนุพงษ์  ตาคำ
๒๔/๕/๒๕๔๕

 วัดสันสลี  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๐๗ สามเณรกิตติภูมิ  แก้วน้อย
๖/๗/๒๕๔๔

 วัดหนองบัว  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๐๘ สามเณรสุพศิน  แรงจริง
๔/๕/๒๕๔๕

 วัดหนองบัว  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๐๙ สามเณรอรุโณทัย  กาญจนรงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

 วัดเขาแก้วอภัย  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๑๐ สามเณรวทัญู  มีเขียว

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

 วัดเจดีย์  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๑๑ พระสมาน สมาจาโร จันตา

๑๖/๐๒/๒๕๑๕ ๐๔/๐๔/๒๕๕๗

วัดชมภู  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๑๒ สามเณรนัทธวุฒิ  ขันตี

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

 วัดปาตาลใต้  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๑๓ สามเณรทิวัตถ์  วงศ์เนตร

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

 วัดปาตาลใต้  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๑๔ สามเณรชนสรณ์  อินทวงค์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

 วัดปาตาลใต้  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๑๕ พระสรศักดิ

์

สุทฺธิจิตฺโต ผาแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๑๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๖

วัดปายาง  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๑๖ สามเณรวชิรวิทย์  กากูล

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดพระเนตร  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๑๗ สามเณรกรกฤต  กากูล

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

 วัดพระเนตร  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๑๘ สามเณรสุรัตน์  วงศ์ษา

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

 วัดพระเนตร  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๑๙ สามเณรพงษ์เทพ  ยศวิมล

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

 วัดพระเนตร  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๒๐ สามเณรชิษณุพงษ์  มาฟอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

 วัดม่วงบุญเรือง  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๒๑ สามเณรอรรถพล  ธะนะหมอก

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดม่วงบุญเรือง  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๒๒ สามเณรสิทธิโชค  เจริญสุข

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดร่องขุ่น  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๒๓ สามเณรณรงค์ชัย  หมีจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

 วัดร่องขุ่น  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๒๔ สามเณรภาณุเดช  สนันก้อง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

 วัดศรีเกิด  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๒๕ สามเณรเฉลิมเกียรติ  บัวลม

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

 วัดแสงเมืองมา  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๒๖ สามเณรพงษ์สิทธิ

์

 อินตุ้ย

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

 วัดแสงเมืองมา  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๒๗ สามเณรณัฐวัธ  ถาปนนา

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

 วัดห้วยห้อม  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๒๘ สามเณรฉัตรมงคล  ถุงวิชา

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

 วัดเกียงลุ่ม

๋

 

ชร ๓๓๖๐/๐๑๒๙ สามเณรธนกรณ์  ธะนะมงคล
๑๘/๑/๒๕๔๔

 วัดงิวใหม่

้

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๓๖๐/๐๑๓๐ สามเณรอภิสิทธิ

์

 ใจคำ
๒๘/๙/๒๕๔๕

 วัดดอนแยง  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๓๑ สามเณรปริญญา  คำรินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

 วัดทุ่งโห้ง  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๓๒ สามเณรพรชัย  ผู้ดี
๑๕/๔/๒๕๔๔

 วัดทุ่งโห้ง  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๓๓ พระไกรสิทธิ สุธมฺโม ขาวล้วน

๑๗/๑๑/๒๕๓๒
๒๐/๓/๒๕๕๙

วัดปงสนุก  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๓๔ สามเณรกฤษฎากรณ์  นามกร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

 วัดพระเกิดคงคาราม  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๓๕ สามเณรวีระศักดิ

์

 สักลอ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 วัดพระเกิดคงคาราม  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๓๖ สามเณรอนุพัฒน์  มิคำภา
๓๐/๘/๒๕๔๕

 วัดพระธาตุจอมทอง  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๓๗ สามเณรพลพิทักษ์  อินถา
๒๔/๑/๒๕๔๕

 วัดพระนาคแก้ว  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๓๘ สามเณรจิระพงศ์  วงษ์สุนทร
๑๙/๒/๒๕๔๕

 วัดพระนาคแก้ว  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๓๙ สามเณรธนพัจน์  คำแก่น
๒๒/๓/๒๕๔๕

 วัดพระนาคแก้ว  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๔๐ สามเณรธีราวิทญ์  สิงห์ตือ

้

๒๑/๘/๒๕๔๕

 วัดพระนาคแก้ว  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๔๑ พระทองรัตน์ ชาคริโต โสภาภักดี

๒๙/๗/๒๔๙๗
๒๙/๖/๒๕๕๘

วัดโพธิศรีพัฒนา

์

 

ชร ๓๓๖๐/๐๑๔๒ สามเณรชัยพร  สิบปุด
๒๐/๗/๒๕๔๕

 วัดม่วงแก้ว  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๔๓ สามเณรภีรพงษ์  กรมสร้อย
๑๕/๓/๒๕๔๕

 วัดแม่ลอยไร่  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๔๔ สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สุทธศิลป
๙/๑๑/๒๕๔๕

 วัดแม่ลอยไร่  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๔๕ สามเณรนครินทร์  อินต้าว

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

 วัดแม่ลอยไร่  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๔๖ สามเณรปฐมพงษ์  อุทธิยา
๓๐/๕/๒๕๔๔

 วัดร่องริว  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๔๗ สามเณรเทพฤทธิ

์

 น้อยคูณ
๒๖/๑/๒๕๔๓

 วัดศาลาวาส  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๔๘ พระนภดล นนฺทสาโร โพธิศรี

์

๒๓/๗/๒๕๒๐ ๑๖/๖/๒๕๕๗ วัดสวนดอกสันทรายมูล
 

ชร ๓๓๖๐/๐๑๔๙ สามเณรอนุรักข์  พรมศร
๑๘/๕/๒๕๔๔

 วัดสักเหนือ  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๕๐ สามเณรอนุชิต  น้อยดี
๑๕/๖/๒๕๔๖

 

วัดหนองแรดใต้รัตนาราม

 

ชร ๓๓๖๐/๐๑๕๑ พระสิงห์คำ สุขิโต ศิริสุวรรณ
๑๗/๑/๒๕๐๑

๒/๔/๒๕๕๘ วัดใหม่สุขเกษม  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๕๒ สามเณรอรัณย์  พันละออ

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

 วัดอำมาตย์  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๕๓ สามเณรปนพงศ์  จวนงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

 วัดอำมาตย์  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๕๔ สามเณรอธิปพุธ  เจริญสุข
๓/๔/๒๕๔๔

 วัดอำมาตย์  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๕๕ สามเณรภูวนาท  ขัดสุทะ
๒๔/๖/๒๕๔๔

 วัดอำมาตย์  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๕๖ สามเณรอาเหลผ่า  แสนลี

่

๑/๑/๒๕๔๕  วัดอำมาตย์  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๕๗ สามเณรวิชชาการ  ทำทาน
๓/๒/๒๕๔๕

 วัดอำมาตย์  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๕๘ สามเณรจตุพล  มูลทา
๒๙/๔/๒๕๔๕

 วัดอำมาตย์  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๕๙ สามเณรธนาวัฒน์  หินโบราณ

๒๒/๗/๒๕๔๕

 วัดอำมาตย์  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๖๐ สามเณรนครินทร์  ยอดปา
๒๘/๙/๒๕๔๕

 วัดอำมาตย์  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๖๑ สามเณรปยะวัตร  ม้าแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดอำมาตย์  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๖๒ สามเณรณคชา  สุขสำราญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

 วัดอำมาตย์  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๖๓ พระศักดา สุวณฺโณ ไชยบุญเรือง ๔/๕/๒๕๑๖
๑๑/๑๑/๒๕๕๕

วัดอุธราราม  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๖๔ สามเณรนพดล  ไชยบุญเรือง
๒๙/๓/๒๕๔๕

 วัดอุธราราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๓๖๐/๐๑๖๕ สามเณรรณชัย  อินคำ

่

๒๙/๖/๒๕๔๕

 วัดอุธราราม  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๖๖ สามเณรปฏิภาณ  ตานะอาจ

๒๗/๗/๒๕๔๕

 วัดอุธราราม  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๖๗ สามเณรณัฐกิตติ

์

 อามาตย์
๑/๑๑/๒๕๔๕

 วัดอุธราราม  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๖๘ สามเณรธรณิน  รักชอบ
๗/๑๐/๒๕๔๔

 วัดชัยมงคล  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๖๙ สามเณรคมทรัพย์  บุญศรี
๒๗/๖/๒๕๔๔

 
วัดพระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๓๖๐/๐๑๗๐ สามเณรยศกร  จันทร์ต๊ะพิงค์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

 วัดแม่ตำน้อย  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๗๑ พระอนุชา กนฺตสีโล ติบโปทา

๊

๑๗/๔/๒๕๓๒ ๒๕/๓/๒๕๕๕
วัดไม้ยาเก่า  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๗๒ สามเณรปรีชา  ธิโนชัย
๑๙/๕/๒๕๔๕

 วัดไม้ยาเก่า  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๗๓ สามเณรญาณพัฒน์  มีแรง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 วัดสบเปา  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๗๔ สามเณรอภิสิทธิ

์

 กาบจอก
๒๑/๘/๒๕๔๒

 วัดสันติคีรี  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๗๕ สามเณรอรรถพล  คำภูมี
๑๘/๕/๒๕๔๔

 วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๗๖ สามเณรวัทธิกร  ทาระจีน
๕/๕/๒๕๔๕

 วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๗๗ สามเณรนภดล  สมเมืองมา
๕/๖/๒๕๔๓

 วัดใหม่โชคชัย  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๗๘ พระณรงค์ จนฺทวํโส แก้วดุลดุก

๒๗/๐๙/๒๕๑๖
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

วัดงิวแก้วพัฒนา

้

 

ชร ๓๓๖๐/๐๑๗๙ พระสุรสิทธิ

์

นริสฺสโร กฤษน้อย

๒๔/๐๙/๒๕๓๗
๒๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดไชยสถาน  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๘๐ สามเณรยอดชาย  นาสม

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

 วัดไชยสถาน  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๘๑ สามเณรสุทธิพงษ์  หน่อเขียว

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

 วัดไชยสถาน  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๘๒ สามเณรปญจวุธ  ยะยอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

 วัดธรรมประสิทธิ

์

 

ชร ๓๓๖๐/๐๑๘๓ สามเณรเมธี  ไทยใหญ่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

 วัดปาถ่อน  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๘๔ พระอดิศร ชยาภินนฺโท จินดาธรรม

๐๖/๐๖/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๘๕ สามเณรวัฒนา  ศิลา

๑๕/๐๒/๒๕๔๑

 วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๘๖ พระเอกลักษณ์ เตชธโร วิรัตน์เกษม

๒๒/๑๒/๒๕๒๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดปาสักหางเวียง  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๘๗ พระอิทธิเชษฐ์ ปฺุาสิริ แก้วดำ

๐๒/๐๑/๒๕๓๐ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘

วัดพระเจ้าล้านทอง  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๘๘ พระธนูย์สิญจน์ สิริวํโส จันทาพูน

๒๙/๑๒/๒๕๓๐ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘

วัดพระเจ้าล้านทอง  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๘๙ สามเณรณัฐนันท์  ปอกนุ่น

๑๕/๐๙/๒๕๔๐

 วัดพระเจ้าล้านทอง  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๙๐ สามเณรบุญแสง  เขมรัตน์

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๙๑ สามเณรมูล  แก้วอิน

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๙๒ สามเณรจันทร  เนตรรังษี

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๙๓ สามเณรธนพร  บุญช่วย

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

 วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๙๔ สามเณรอวิรุธ  คำโขง

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

 วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๙๕ สามเณรหลง  สามคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๙๖ สามเณรศุภฤกษ์  พิมพ์ปลูก

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๙๗ พระนินุช นิรุทฺโธ อุรชืน

่

๒๑/๐๒/๒๕๑๐ ๑๗/๐๒/๒๕๕๒
วัดพระธาตุสองพีน้อง

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๑๙๘ สามเณรไพรวัลย์  อินหงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดแม่คำหนองบัว  

ชร ๓๓๖๐/๐๑๙๙ พระภัทรพงศ์ ภทฺทปุณโณ เงินสัจจา

๒๒/๐๘/๒๕๓๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดแม่เงิน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๓๖๐/๐๒๐๐ พระสรายุทธ าณสํวโร สุกไกรไทย

๐๓/๐๙/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๐๑ พระศรราม สิงฺหสุวณฺโณ ทองสิงห์

๒๖/๐๕/๒๕๓๖ ๐๖/๐๖/๒๕๕๖

วัดศรีชัยแม่มะ  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๐๒ พระคมสัน สุทฺธิาโณ ชืนวงศ์

่

๒๙/๐๓/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีบุญยืน  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๐๓ สามเณรสม  ทรายทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

 วัดศรีบุญยืน  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๐๔ สามเณรจิรายุ  อินพรม

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

 วัดสันปาลาน  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๐๕ พระปกรณ์เกียรติ ถาวรจิตฺโต ชัยบุญมี

๑๐/๐๒/๒๕๑๔ ๐๑/๐๓/๒๕๔๒

วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๐๖ สามเณรจันทร์  นามม้าว

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดสันสลี  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๐๗ สามเณรสุทธิเดช  ก้างยาง
๗/๔/๒๕๔๔

 วัดบ้านดอย  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๐๘ พระณรงค์เกียรติ ปริสุทฺโธ จันอิฐ
๒๗/๔/๒๕๑๕

๓/๔/๒๕๔๕ วัดบ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๐๙ พระวันดี กิตติาโณ สุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๑๔

๑/๔/๒๕๕๘ วัดปาซางงาม  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๑๐ พระบุญ กตสาโร แซ่หวัง ๑/๓/๒๕๓๖ ๘/๔/๒๕๕๕ วัดแม่เลียบ  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๑๑ สามเณรอนุสรณ์  อุ่นกันทา
๑๐/๑/๒๕๔๐

 วัดแม่เลียบ  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๑๒ พระธีระยุทธ อนามโย เรือนสิทธิ
๗/๑/๒๕๓๓ ๓/๔/๒๕๕๙ วัดราษฎร์บำรุง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๑๓ สามเณรพุฒิสรรค์  ใจแจ่ม
๒๗/๘/๒๕๔๑

 วัดเกียงเหนือ

๋

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๑๔ สามเณรล่ง  แซ่ท่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 วัดครึงใต้

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๑๕ สามเณรอดิศักดิ

์

 สอนแก้ว
๒๒/๙/๒๕๔๕

 วัดท่าข้ามศรีดอนชัย  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๑๖ สามเณรธวัชชัย  ยะฝน
๑๕/๔/๒๕๔๓

 วัดนำม้า  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๑๗ สามเณรวงตะวัน  ชลอยเมฆ

๑๑/๑๑/๒๕๔๐

 วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๑๘ สามเณรชัยชนะพงษ์  ใจชมชืน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

 วัดบุญเรืองเหนือ  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๑๙ สามเณรหัสดิน  วงศ์ไชย

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

 วัดบุญเรืองเหนือ  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๒๐ สามเณรชญานนท์  ธรรมวงค์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดบุญเรืองเหนือ  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๒๑ สามเณรเพทาย  เสร็จอิน
๑๓/๒/๒๕๔๕

 วัดเมืองกาญจน์  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๒๒ สามเณรจิราชีพ  แซ่ว่าง
๒๙/๘/๒๕๔๒

 วัดศรีดอนชัย  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๒๓ สามเณรสุชาติ  ย่างหาญศิริกุล

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

 วัดสบสม  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๒๔ สามเณรสมบูรณ์  แซ่ย่าง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

 วัดสบสม  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๒๕ พระท่อ จนฺทสาโร แซ่โซ้ง

๑๔/๐๒/๒๕๓๘ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

วัดส้าน  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๒๖ สามเณรสุริย์โภคัย  อริย์ทัชสกุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

 วัดส้าน  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๒๗ สามเณรณัฐพล  อินพา

๒๑/๐๗/๒๕๔๐

 วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๒๘ สามเณรเมธิชัย  มุ่งส่าง

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

 วัดห้วยหก  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๒๙ สามเณรสุรวัฒน์  เกิดสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดห้วยหก  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๓๐ สามเณรณัฐวัตร  ประลังการ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดห้วยหก  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๓๑ สามเณรปณชัย  เชือสอาด

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 วัดห้วยหก  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๓๒ พระอดิศักดิ

์

มหาวุฑฺโฒ มหาวุฒิ

๒๖/๑๐/๒๕๑๒
๒๗/๖/๒๕๕๗

วัดท่าข้าม  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๓๓ พระบุญนัก วรปโ สุธรรมแปง

๒๔/๑๑/๒๕๐๖
๑๒/๕/๒๕๕๓

วัดปางหัด  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๓๔ พระสุข สิริปฺโ ยีใหม่

่

๑๐/๓/๒๕๓๘

๑/๔/๒๕๖๐ วัดม่วง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๓๖๐/๐๒๓๕ สามเณรสมชัย  แซ่ย้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๐

 วัดหล่ายงาว  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๓๖ สามเณรณัฐวัฒน์  มณีโชติ

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

 วัดหล่ายงาว  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๓๗ สามเณรธันวารักษ์  สมศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

 วัดกาสา  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๓๘ พระเสาร์ สุปฺโ นมนาม
๑๖/๑/๒๕๓๓

๒/๔/๒๕๕๒ วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๓๙ สามเณรฉลองชัย  กันแก้ว
๑๒/๘/๒๕๔๒

 วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๔๐ สามเณรนำมนต์  จันหลวง

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

 วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๔๑ พระวุฒิไกร อภิวฑฺฒโน ชำนาญกิจ

๑๗/๑๑/๒๕๓๙

๑/๑/๒๕๖๐ วัดบ้านใหม่  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๔๒ พระณัฏฐกฤษณ์ อิฏวณฺโณ จินดาหลวง

๑๔/๐๖/๒๕๓๔ ๒๖/๐๔/๒๕๕๖

วัดปากุ๊ก  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๔๓ พระณัฐวุฒิ านวุฑฺโฒ บุญเปง
๙/๘/๒๕๐๘ ๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดปาซาง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๔๔ สามเณรพงศธร  อุ่นญาติ
๑๘/๑/๒๕๔๔

 วัดปาซาง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๔๕ สามเณรสุริญา  คำนิล
๑๕/๔/๒๕๔๖

 วัดปาซาง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๔๖ พระเทียง

้

จนฺทโก บัวเร็ว
๑๕/๘/๒๕๑๐

๙/๓/๒๕๓๕ วัดปาตึง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๔๗ สามเณรพงค์ขจร  ชุ่มเมืองเย็น
๒๓/๔/๒๕๔๔

 วัดปาตึง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๔๘ สามเณรชัยธวัช  หาญนาม
๑๒/๓/๒๕๔๕

 วัดปาตึง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๔๙ สามเณรยศพนธ์  คืนมาเมือง
๑๕/๖/๒๕๔๕

 วัดปาตึง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๕๐ สามเณรภูมิรพี  บุญก๋า
๓๑/๗/๒๕๔๐

 วัดปาบง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๕๑ สามเณรปรัชญา  อัมพวา
๔/๘/๒๕๔๒

 วัดปาบง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๕๒ สามเณรสันติ  แสงค๋อง
๑๔/๖/๒๕๔๓

 วัดปายาง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๕๓ สามเณรนพนันท์  แสงค๋อง ๔/๖/๒๕๔๔  วัดปายาง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๕๔ สามเณรกิตติชาติ  แก้วเครือวงค์
๖/๑๑/๒๕๔๔

 วัดปายาง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๕๕ สามเณรบุพกร  ปูใส่
๒๐/๖/๒๕๔๕

 วัดปายาง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๕๖ สามเณรมงคล  นามใส่
๕/๕/๒๕๔๒

 วัดปาห้า  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๕๗ สามเณรสิริไท  ปางาม
๗/๓/๒๕๔๔

 วัดม่วงชุม  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๕๘ สามเณรรถ  ไทยใหญ่

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

 วัดแม่คำสบเปน  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๕๙ สามเณรวันชัย  คำยงค์ ๑/๑/๒๕๔๓  วัดแม่คำสบเปน  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๖๐ สามเณรภัคพล  ใจพิภักดิ

์

๑๑/๔/๒๕๔๓

 วัดแม่คำสบเปน  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๖๑ สามเณรณัฐพงค์  คำยงค์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

 วัดแม่คำสบเปน  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๖๒ สามเณรธัชธวัช  สีธิวัน

๑๗/๗/๒๕๔๕

 วัดแม่คี  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๖๓ พระสิทธิพงษ์ สิริจนฺโท แก้วสุวรรณ์

๐๘/๐๙/๒๕๒๖ ๐๙/๑๐/๒๕๔๖

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๖๔ พระแก้ว โกวิโท แก้วแสง

๐๒/๑๐/๒๕๓๑ ๐๔/๐๔/๒๕๕๑

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๖๕ พระชวลิต กตปุโ ก่อเกือ

้

๒๐/๑๑/๒๕๓๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๖๖ สามเณรสุธิพงษ์  ไร่รุ่ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๖๗ พระเสกสรร สนฺตมโน วงค์สูง
๒๒/๕/๒๕๓๕ ๑๒/๕/๒๕๕๖

วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๖๘ สามเณรอานัน  ทองดี
๑/๕/๒๕๓๙

 วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๖๙ สามเณรเสาร์คำ  คำแสง ๘/๑/๒๕๔๓  วัดเวียงสา  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๓๖๐/๐๒๗๐ สามเณรมุ้ง  อินทองคำ

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

 วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๗๑ สามเณรอดิเทพ  ธิตา

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

 วัดสันคือ  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๗๒ สามเณรภฤศ  อุปนันท์ทอง
๑๙/๓/๒๕๔๔

 วัดสันคือ  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๗๓ สามเณรทัตพงษ์  ลองใจคำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดสันคือ  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๗๔ สามเณรชัยมงคล  สมชาติ
๕/๕/๒๕๔๔

 วัดสันนายาว  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๗๕ สามเณรเกรียงไกร  จ้าวอุดมทรัพย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

 วัดสันนายาว  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๗๖ สามเณรเทวฤทธิ

์

 ปุกแก้ว
๑๖/๙/๒๕๔๔

 วัดสันสลีหลวง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๗๗
สามเณรวัชรพงค์  โวยยือกู่

๘/๔/๒๕๔๕
 วัดสันสลีหลวง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๗๘ สามเณรพันธวุฒิ  บุญรัตนโชค
๒๑/๕/๒๕๔๕

 วัดสันสลีหลวง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๗๙ สามเณรภูริญ  ชัยมงคล
๑๑/๔/๒๕๔๖

 วัดสันสลีหลวง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๘๐ สามเณรนรัตน์  คำเงิน
๒๐/๒/๒๕๔๔

 วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๘๑ สามเณรวิรัตติกุล  บุญยืน

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

 วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๘๒ สามเณรกฤษดา  ยาหมอแจ้
๔/๓/๒๕๔๔

 วัดหนองอ้อ  

ชร ๓๓๖๐/๐๒๘๓ สามเณรคำ  สุขใจ
๕/๕/๒๕๓๙

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๘๔ สามเณรจิรายุ  แซ่หมี
๒๐/๙/๒๕๔๑

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๘๕ สามเณรเจอ  แซ่ย่าง
๕/๕/๒๕๔๒

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๘๖ สามเณรบุญมัน

่

 แซ่กือ
๕/๕/๒๕๔๒

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๘๗ สามเณรสิรภพ  หาญบุญศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๘๘ สามเณรธง  แซ่ย่าง ๑/๑/๒๕๔๓  

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๘๙ สามเณรณรงค์  แซ่โซ้ง
๒๒/๑/๒๕๔๓

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๙๐ สามเณรจิรภัทร  โรจน์แสงสิทธิกุล

์

๓/๓/๒๕๔๓
 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๙๑ สามเณรสมชาย  แซ่โซ้ง
๑๑/๔/๒๕๔๓

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๙๒ สามเณรยี

่

 สุขใจ
๑๒/๖/๒๕๔๔

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๙๓ สามเณรสุรชาติ  เชมย่าง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๙๔ สามเณรอลงกรณ์  กันติบ

๊

๓/๑๒/๒๕๔๔

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๙๕ สามเณรบวรทัต  แซ่ย่าง
๕/๑๒/๒๕๔๔

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๙๖ สามเณรอายี  แซ่ลี

้

๑/๑/๒๕๔๕  

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๙๗ สามเณรครรชิต  ปะมาละ
๑๐/๖/๒๕๔๕

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๙๘ สามเณรหลงตาล  หนานอ้าย
๑/๗/๒๕๔๕

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๒๙๙ สามเณรขวัญมนัส  คำเอ่ง
๒๓/๙/๒๕๔๕

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๓๐๐ สามเณรนนธวัช  วิวัฒน์วิทยา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๖๐/๐๓๐๑ พระเพิม

่

มหาคุโณ เชือเมืองพาน

้

๓๑/๘/๒๕๑๕ ๓๐/๓/๒๕๕๗
วัดเหมืองกลาง  

ชร ๓๓๖๐/๐๓๐๒ สามเณรนครินทร์  ทิพยศรี
๑๒/๙/๒๕๔๔

 วัดเหมืองกลาง  

ชร ๓๓๖๐/๐๓๐๓ สามเณรเจษฎากร  เคหา
๒/๑๒/๒๕๔๔

 วัดเหมืองกลาง  

ชร ๓๓๖๐/๐๓๐๔ สามเณรจตุพันธ์  นามปุด

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุนางคอย  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๓๖๐/๐๓๐๕ สามเณรวินัย  อ้ายใส่

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุนางคอย  

ชร ๓๓๖๐/๐๓๐๖ พระวิเชียร อภิปุณฺโณ หลุงชุม

๑๔/๐๕/๒๕๑๐ ๑๔/๐๕/๒๕๕๕
วัดพระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๓๖๐/๐๓๐๗ พระจันดี โฆสวโร มุขขันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๑๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖
วัดพระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๓๖๐/๐๓๐๘ พระวชิรา จตฺตมโล ดวงก้อม

๐๖/๐๘/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘
วัดพระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๓๖๐/๐๓๐๙ พระกิตติพงษ์ อริยธมฺโม ภูหงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๐๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๓๖๐/๐๓๑๐ พระพิชัย อนีโฆ คำคนซือ

่

๑๒/๐๘/๒๕๒๒ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘
วัดพระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๓๖๐/๐๓๑๑ พระคำหล้า นนฺทสาโร จายแสง

๒๘/๐๖/๒๕๔๐ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดห้วยนำขุ่น  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐ / ๑๐

้
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