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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

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

ส่งสอบ ๑๑๒ รูป ขาดสอบ ๓๘ รูป คงสอบ ๗๔ รูป สอบได้ ๖๙ รูป สอบตก ๕ รูป (๙๓.๒๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระธนกฤต กิจฺจปาโล ดำรงค์สิริเดช

๑๙/๐๑/๒๕๒๒ ๐๓/๐๒/๒๕๕๗
พระธาตุกู่แก้วดอยงาม

 

ชร ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระเอกวรุณ ขนฺติพโล เพ็งมี

๑๓/๑๒/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐ พระธาตุกู่แก้วดอยงาม

 

ชร ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระณัฐพล อธิปฺโย กันทะวงค์

๒๑/๐๑/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐ พระธาตุกู่แก้วดอยงาม

 

ชร ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระอารี รกฺขิตจิตฺโต จิตรคาม

๓๐/๐๑/๒๔๘๘ ๐๕/๐๓/๒๕๔๔

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระจิโรจน์ ธมฺมนนนฺโท อนันตานนท์

๐๓/๐๓/๒๕๐๖ ๒๐/๐๓/๒๕๕๔

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระจรณ จรณธมฺโม พึงสัมพันธ์

่

๒๐/๐๙/๒๔๘๔ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระเชน กิตฺติธโร หาญสุทธิเวชกุล

๑๙/๑๑/๒๔๙๔
๐๒/๐๗/๒๕๕๗

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระเตชินท์ ปภาโส สมิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๒๑ ๒๔/๑๒/๒๕๕๘

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระสุรกานต์ ธีรธมฺโม วิริยะ

๐๘/๑๑/๒๕๒๓ ๐๒/๑๐/๒๕๕๙

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระณัฐกิตต์ สุขตโม สิงหเสนี

๐๑/๐๙/๒๔๙๓ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระประกิต สนฺตมโน ลินนาสืบ

๐๘/๑๐/๒๕๒๑ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระประสิทธิ

์

ิติธมฺโม สารธิมา

๐๘/๐๔/๒๕๑๓ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระชลธี กนฺติกฺกาโย ทับทิม

๒๘/๑๑/๒๕๑๙
๑๙/๐๔/๒๕๖๐

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระพรชัย ชาครธมฺโม ดุริยะพันธ์

๒๙/๐๓/๒๔๙๘
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระธนกฤติ กิตฺติปฺโย อายุยืน

๒๐/๐๗/๒๕๑๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระปริเยศ ิตยโส บุญจันทร์ต๊ะ

๑๗/๐๖/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระธานี กิตฺติธโร นันทเจริญ

๐๗/๑๒/๒๕๐๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระพิษณุ านวีโร ลวนดำ

๒๕/๐๗/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เม็งรายมหาราช  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระประสาท านวีโร เยืองไธสง

๒๖/๐๕/๒๕๑๔ ๑๔/๐๓/๒๕๖๐

วัดปฐมพุทธาราม  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระธีรวัฒน์ หิตจิตฺโต มาสุข

๒๙/๑๒/๒๕๑๕
๐๓/๑๒/๒๕๖๐

วัดปฐมพุทธาราม  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระจันทร์ดา ฆรมุตฺโต สุดตา

๑๗/๐๗/๒๕๑๗ ๐๓/๑๒/๒๕๖๐

วัดปฐมพุทธาราม  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรภราดร  โลมพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

 วัดปฐมพุทธาราม  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระไพศาล มหาปฺโ เฟองฟุง

๑๙/๐๘/๒๕๒๗ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาหัวดอย  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระอรรถพล จรณธมฺโม ปดนา

๑๓/๐๑/๒๕๒๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาหัวดอย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑ / ๓

้
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ชร ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระชวิศ ธมฺมจาโร รุ่งพุทธคุณ

๒๗/๐๗/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดจำปา  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระสุรศักดิ

์

กนฺตสีโล มิงขวัญ

่

๑๕/๐๗/๒๕๒๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดจำปา  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระถาวร ถาวโร ทาสี

๐๙/๐๗/๒๕๐๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
ปาญาณสัมปนโนอารยาราม

 

ชร ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระเรวัตร อากาวโร มูลงาม

๒๒/๐๓/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาญาณสัมปนโนอารยาราม

 

ชร ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระทองสุข สุวณฺโณ โพธิแสง

๐๗/๐๕/๒๕๐๘ ๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดปาอรัญญวิเวก  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระอุทัย จารุธมฺโม ศรีภูธร

๐๒/๐๗/๒๕๓๑ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระฐิติศักดิ

์

ิติสีโล วันทา

๓๐/๐๑/๒๕๒๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระศกล มหาปฺโ สิทธิโชคไกรรงค์

๑๕/๑๐/๒๕๐๕
๓๐/๖/๒๕๕๘

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระสมอน สีลวฑฺฒโน อินทร์จันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๑๖ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระกาจพล สุมิตฺโต กุละนาม

๑๕/๐๓/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระศุภรัตน์ สุภทฺโท พาแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๓๐ ๑๔/๐๓/๒๕๖๐

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระสิทธิพงศ์ ติสาโร เชิดหนองผือ

๐๗/๐๗/๒๕๒๗ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระโผน ติสรโณ แสนต๊ะสืบ

๐๔/๐๑/๒๕๐๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระวิชัย วิสุทฺธิสาโร เสภา

๐๒/๐๒/๒๕๑๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระพิทักษ์ อริโย ติยะถะ

๒๔/๑๒/๒๕๐๔

๒/๗/๒๕๖๐
ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระศิระเชษฐ เตชปฺโ ศรีพลาวัฒน์

๐๔/๐๓/๒๕๑๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระวิทยา ิติาโณ วงษ์ปาน

๓๐/๐๖/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระณัฐศักดิ

์

สํวโร คงบัน

๐๙/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรสรวิชญ์  แก้วปนตา

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

 ถำผาจรุย  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระราชานนท์ ปชฺโชโต นนทะคำจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ปาเขาวงมหาวัน  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระคำภู ถิรปฺุโณ สุริยะสาร

๐๑/๐๔/๒๕๑๑ ๑๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดบ้านเหล่า  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระสืบสกุล ปริปุณฺโณ ทวิสุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

วัดบ้านเหล่า  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระศรายุทธ เตชธโร แสงมาลา

๑๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

วัดบ้านเหล่า  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๔๘
พระนันทวุฒิ อุตฺตมจิตฺโต สีชาวงค์

๑๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านเหล่า  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๔๙
พระเจษฎา จนฺทโชโต สืบดี

๑๐/๐๕/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านเหล่า  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระศุภกิจ สนฺตมโน วงษ์สิงห์

๒๙/๐๗/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านเหล่า  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระรพินทร์ อธิมุตฺโต ไพบูลย์

๒๙/๐๑/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านเหล่า  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๕๒
พระณฐกฤต กิตฺติปฺโ ไพบูลย์

๑๐/๐๙/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านเหล่า  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๕๓
พระพิพัฒน์พงศ์ คุณวุฑฺโฒ จันทะวงศ์

๐๒/๐๙/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านเหล่า  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๕๔
พระประพนธ์ ิตคุโณ ไพบูลย์

๒๓/๑๐/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านเหล่า  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๕๕
พระพอเพลิน อโสโก บุญมาอินทร์

๐๕/๐๔/๒๕๑๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

พระเจ้าหลวง  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๕๖
พระดวงตา เตชพิโล แสงอิน

๐๔/๐๕/๒๔๙๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พระเจ้าหลวง  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๕๗
พระพิพบ านกโร หอเงิน

๐๘/๐๑/๒๕๑๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พระเจ้าหลวง  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๕๘
พระสมโภชน์ กิติลฺุโท แพทอง

๒๕/๐๓/๒๕๒๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พระเจ้าหลวง  

ชร ๖๑๖๐/๐๐๕๙
พระเถลิงศักดิ

์

สิริธมฺโม จัดกระวงค์

๐๙/๐๔/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พระเจ้าหลวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒ / ๓

้
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ชร ๖๑๖๐/๐๐๖๐
พระสังวาลย์ โชติกโร พรหมพิจารณ์

๐๕/๐๒/๒๔๙๔ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗
พระยอดเวียงกาหลง

 

ชร ๖๑๖๐/๐๐๖๑
พระสมชาย สมจิตฺโต ตาดทอง

๒๗/๐๑/๒๕๑๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระยอดเวียงกาหลง
 

ชร ๖๑๖๐/๐๐๖๒
พระสถิตย์ จิรวฑฺโฒ พุทธวงค์

๐๘/๑๑/๒๔๙๘
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

พระยอดเวียงกาหลง
 

ชร ๖๑๖๐/๐๐๖๓
พระสมพงษ์ โฆสคุโณ คำทอน

๒๑/๐๗/๒๕๒๙
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

พระยอดเวียงกาหลง
 

ชร ๖๑๖๐/๐๐๖๔
พระรัชชัย ธมฺมธโช โกสุม

๒๕/๐๘/๒๔๙๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พระยอดเวียงกาหลง
 

ชร ๖๑๖๐/๐๐๖๕
พระณรงค์ าณวีโร รักเหล่า

๑๙/๐๓/๒๕๑๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พระยอดเวียงกาหลง
 

ชร ๖๑๖๐/๐๐๖๖
พระภาสกร ปภาธโร ฤทธิวงศ์

๒๘/๐๙/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พระยอดเวียงกาหลง
 

ชร ๖๑๖๐/๐๐๖๗
พระภิญโญ สิริจนฺโท พงศิริ

๑๘/๐๘/๒๕๑๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙ หลวงราษฎร์เจริญธรรม

 

ชร ๖๑๖๐/๐๐๖๘
พระอภินัทธ์ าณรกฺขิโต ลอรักษา

๒๒/๑๐/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐ หลวงราษฎร์เจริญธรรม

 

ชร ๖๑๖๐/๐๐๖๙
พระปติ สุขวุฒโน วารินทร์

๐๔/๐๒/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐ หลวงราษฎร์เจริญธรรม

 

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเมธี)

เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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