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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงราย  ภาค ๖

ส่งสอบ ๑,๒๗๗ รูป ขาดสอบ ๒๕๒ รูป คงสอบ ๑,๐๒๕ รูป สอบได้ ๙๓๔ รูป สอบตก ๙๑ รูป (๙๑.๑๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๑๕๙/๐๐๐๑
สามเณรเดชาธร  ศรีประสิทธิ

์

๖/๘/๒๕๔๖
 กลางเวียง  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรนินนาท  มุนี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 ขัวแคร่  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรสุรเชษฐ์  มณีวรรณรัตน์

๒/๗/๒๕๔๖
 เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรธีรเทพ  โพธิอำพล

๒๑/๘/๒๕๔๕

 เชตวัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรศักดินนท์  ทมมืด

๖/๖/๒๕๔๖
 เชตุพน  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรอนุวัตร  คำแก้ว

๒๘/๙/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรเสฏฐวุฒิ  ดอนชัย

๓๐/๑/๒๕๔๔

 เชียงยืน  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรพงษ์พิทักษ์  มหาผล

๒๕/๙/๒๕๔๖

 เชียงยืน  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรสิงหา  ทีฆายุ

๑๒/๘/๒๕๔๕

 ดงหนองเปด  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรนิเวศร์  หน่อทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 ดงหนองเปด  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรวันชัย  แก้วคำ

๓๐/๔/๒๕๔๖

 นำเย็น  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรธนภัทร  พรมคณะ

๓๐/๖/๒๕๔๖

 นำเย็น  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรเสกสรร  สุจริต

๓/๖/๒๕๔๖
 โปงสลี  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรปยะพงศ์  อำพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 โปงสลี  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรอนิรุจ  วงค์จินดา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 โปงสลี  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรนิพนธ์  มาเยอะ

๒๙/๙/๒๕๔๒

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรอารัญ  แยเพาะ

๑๑/๑/๒๕๔๔

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรเน้ง  แซ่เล่า

๒๘/๒/๒๕๔๔

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรณรงค์ชัย  แปแจ

๕/๓/๒๕๔๔
 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรธนาดุล  ศรหล้า

๒๔/๔/๒๕๔๔

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรสรศักดิ

์

 วงค์เครือ

๒๗/๔/๒๕๔๔

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรดัว  แซ่ย่าง

๑/๑/๒๕๔๕
 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรลีตือ  อายี

๑/๑/๒๕๔๕
 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรหล้า  นามอู๋

๙/๒/๒๕๔๕
 พระแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑ / ๒๘
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ชร ๓๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรอาทิตย์  ตากุน

๗/๔/๒๕๔๕
 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรสมพงษ์  เยอเบาะ

๑๗/๔/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรปยะวัฒน์  พัชรมโน

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรอรรณพ  อายิ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรศุภโชค  เปรมปรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรชนัฐพงศ์  แซ่ว้า

๕/๑/๒๕๔๖
 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรวุฒิชัย  พิลาวรรณ

๑๘/๑/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรนิวัต  อายิ

๒๑/๑/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรจรัญ  ใจหาญ

๑๘/๓/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรชัชพงษ์  มูยี

๒๖/๓/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรธีรเดช  อายิ

๑๑/๔/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 ไตรยขันธ์

๒๗/๔/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรเกรียงไกร  แซ่วือ

้

๔/๕/๒๕๔๖
 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรเดชไทย  มนตรีพิริยะ

๑๓/๕/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรปริญญา  จันทร์บุญเปง

๑๕/๕/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรสมชาย  แซ่ว่าง

๑๒/๖/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรกรกฎ  แสงชาติ

๑๑/๗/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรทนงศักดิ

์

 แซ่ลี

๒๒/๘/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรจักรพงศ์  จันต๊ะชัย

๒๖/๘/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรกิตติศักดิ

์

 มาเยอะ
๒/๙/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรสุภากิจ  เชอมือ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรหัสชเดชา  จันหล้า

๑/๑๑/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรเกียรติขจร  อบทอง

๒/๑๑/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรพงศกร  เนตรเปรม

๒/๑๒/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรธนวัฒน์  คำจัง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรเจษฎากร  ปะระทัง

๒๗/๑/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรกฤติน  ศรีออน

๒๓/๒/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรชนิตย์  แซ่ซ้ง

๑๒/๕/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรเลิศศักดิ

์

 มงคลยง

๒๗/๕/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรอาเพียว  หมือโปะกู่

่

๑/๑/๒๕๔๘
 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรนรุตม์ชัย  เทพวงค์

๒๔/๒/๒๕๔๗

 ร่องเผียว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรภาณพงศ์  กุมรินทร์

๑๖/๑/๒๕๔๖

 ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรสุรชัย  อมรศิริสิงขร

๒๐/๒/๒๕๔๗

 ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรณัฐวุฒิ  คำฟู

๑๘/๘/๒๕๔๖

 สถาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรภูริทัต  เมฆวิลัย

๒๗/๘/๒๕๔๖

 สถาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรยุทธภูมิ  ธรรมสอน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 สถาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรพีรนันต์  ศิริยานนท์

๒๖/๓/๒๕๔๖

 สักกวัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรชัยวัฒน์  ดอนชัย

๑๖/๙/๒๕๔๒

 หนองหม้อ  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๖๓
พระสุริยา สิริสุวณฺโณ กองธรรม

๘/๑๒/๒๕๓๘ ๒๕/๓/๒๕๕๙

เกษมสุข  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรวชิรวิทย์  คำแปง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๖๕
พระวราวุธ จรณสมฺปนฺโน อุดมผล

๕/๑/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
จำบอน  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๖๖
พระบัณฑิต รตนปฺโ แก้วชูพันธุ์

๑๒/๓/๒๕๒๓ ๒๖/๗/๒๕๕๘

เชตุพน  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๖๗
พระวุธ จารุวณฺโณ ถมยา

๑๔/๗/๒๕๐๗ ๑๐/๘/๒๕๕๙

เชียงยืน  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๖๘
พระทินกร จารุวณฺโณ บุรีแก้ว

๕/๑๑/๒๕๐๕ ๑๐/๘/๒๕๕๙

ดอยเขาควาย  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๖๙
พระกิตติพงษ์ สิริเตโช นามนิรันดร์

๒๑/๓/๒๕๒๙
๕/๓/๒๕๕๙

ดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๗๐
พระบุญมาก โชติวโร ทาเต็ม

๒๔/๙/๒๕๐๖ ๒๔/๕/๒๕๕๙

ถำผาตอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรเดชาธร  จะยี

๓/๕/๒๕๔๖
 ท่าไคร้  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรกิตติภพ  พรหมมินทร์

๒/๑/๒๕๔๗
 ท่าไคร้  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรเจียบ

๊

 วงษา
๑/๑/๒๕๔๕

 นางแล  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๗๔
สามเณรสามดี  มีชัย

๒/๑/๒๕๔๕
 นางแล  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรธนาธร  ประมวล

๒๖/๘/๒๕๔๖

 ปางลาว  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๗๖
พระจิระโชติ ขนฺติวโร พรมสุวรรณ์

๑๖/๕/๒๕๒๖ ๒๙/๕/๒๕๕๙

ปางสนุก  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรธีรเดช  

ปญญาพิพัฒน์สกุล
๒๔/๑/๒๕๔๗

 ปายางมน  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรถิรวุฒิ  ใจเปง

๒๖/๓/๒๕๔๒

 ปายางมน  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๗๙
พระประพันธ์ พลาโณ เชือนเพช

่

๑๓/๖/๒๕๓๒ ๒๖/๔/๒๕๕๕

ปารวก  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๘๐
พระวิชัย สุตินฺธโร เขือนเพชร

่

๑๕/๒/๒๕๒๐
๖/๗/๒๕๕๗

ปาห้า  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๘๑
พระรัฐประกฤษ ปภสฺสโร พินิจ

๑๕/๑๐/๒๕๓๓

๓/๔/๒๕๕๙
ปาห้า  

ชร ๓๑๕๙/๐๐๘๒
พระฐิติกร สุเขธิโต ผาลาด

๒๓/๒/๒๕๓๓ ๑๘/๑/๒๕๕๙

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรธนภูมิ  ปนตา

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรทิพย์มัณณ์  นาทองคำ

๘/๖/๒๕๔๐
 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรสมชาย  แสงดี

๑๖/๕/๒๕๔๒

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรทินกร  สายทอง

๑/๑/๒๕๔๓
 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรณัฐพล  แซ่หยี

่

๑๖/๕/๒๕๔๓

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรภานุวัฒน์  นามยี

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรอินทรชิต  อุปรี

๗/๑๑/๒๕๔๔

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรจะสือ  จะจะซื

๑/๑/๒๕๔๕
 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรเจษฎา  แซ่เห้อ

๑๒/๒/๒๕๔๕

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรณัฐนันท์  ศรีอ่อน

๒๘/๖/๒๕๔๕

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรดนุพล  นวลสะอาด

๑๓/๘/๒๕๔๕

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรวรวุฒิ  แซ่ย่าง

๑๔/๘/๒๕๔๕

 ฝงหมิน

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรวิษณุกร  วอทอง

๒/๑/๒๕๔๖
 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรธีรพัฒน์  จันทาพูน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรณัฐวุฒิ  ต๊ะอาสา

๒๙/๔/๒๕๔๗

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรปานคำ  ยุงส่า

๒๔/๗/๒๕๔๗

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๐๙๙
พระรุ่งเรืองชัย อธิจิตฺโต แสนคำ

๑๘/๑๐/๒๕๐๗
๑๙/๓/๒๕๕๙

พระสิงห์  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๐๐
พระธีระวุฒิ กิตฺติสาโร พืนเกาะ

้

๒๑/๑๒/๒๕๓๕
๑๗/๕/๒๕๕๙

พระสิงห์  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๐๑
พระไพบูลย์ ชุตินฺธโร ประสุนิง

๑/๓/๒๔๙๘ ๙/๘/๒๕๕๙
พระสิงห์  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๐๒
พระธันวสันต์ กิตฺติาโณ กกสันเทียะ

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๘/๒๕๕๙

พระสิงห์  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรแดง  เจ็ดตอง

๑/๑/๒๕๔๗
 พระสิงห์  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรวรพล  ฟูทสาร

๒๔/๓/๒๕๔๗

 พระสิงห์  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๐๕
พระฉลองวุฒิ จิตฺตวฑฺโฒ วันไว

๔/๗/๒๕๒๙ ๔/๑/๒๕๕๗
พุทธอุทยาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๐๖
พระอิศรา าณทีโป ศรีจอมแปง

๓๐/๙/๒๕๒๗ ๑๔/๕/๒๕๕๙

พุทธอุทยาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๐๗
พระประกิจ อคฺควโร คำทองดี

๔/๑๑/๒๕๓๕ ๒๑/๖/๒๕๕๙

พุทธอุทยาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๐๘
พระวิทยา ถรปฺโ จิณารักษ์

๑๓/๑๐/๒๕๒๓
๑๔/๗/๒๕๕๙

พุทธอุทยาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๐๙
พระพีรยุทธ ทีฆายุโก จ่าเงิน

๒๗/๑/๒๕๓๐ ๑๔/๗/๒๕๕๙

พุทธอุทยาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๑๐
พระลิขิต อธิจิตฺโต ศรีจอมแปง

๑๗/๖/๒๕๓๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

พุทธอุทยาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๑๑
พระสรรพ์ชัย เขมวํโส ใจสาร

๑๙/๑/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

พุทธอุทยาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๑๒
สามเณรสิทธิกร  ไทรย้อย

๒๕/๘/๒๕๔๐

 พุทธอุทยาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๑๓
พระพิเชษฐ์ ปภสฺสโร ท่าไม้สุข

๔/๙/๒๕๑๘ ๒๓/๕/๒๕๕๙

ม่วงคำ  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๑๔
พระสมคิด สนฺตมโน ใจสืบ

๑๓/๔/๒๔๙๙ ๒๘/๕/๒๕๕๙

วรกิจตาราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๑๕
พระบันเทิง านวีโร มะลิซ้อน

๖/๑/๒๕๐๕
๒๘/๕/๒๕๕๙

วรกิจตาราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๑๖
พระภัทรกร ภทฺทรกโร อินแก้ว

่

๑/๓/๒๕๓๔ ๔/๘/๒๕๕๙
ศรีทรายมูล  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๑๗
พระธนวิทย์ กุสลจิตฺโต อนุสถิตย์วัฒนา

๒๘/๑๐/๒๕๐๐
๑๗/๘/๒๕๕๙

ศรีทรายมูล  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๑๘
พระเฉลิมพล สุจิตฺโต ดวงเต็ม

๖/๑๒/๒๕๓๔
๘/๘/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๑๙
สามเณรปยวัฒน์  สินชมภู

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรยาวี  ยะวัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๒๑
สามเณรธีรพล  ศรีวรรณรมย์

๑๘/๘/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๒๒
สามเณรภัทรพล  เต็มศิริมงคลชัย

๘/๙/๒๕๔๖
 ศรีบุญเรือง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๒๓
สามเณรอาทิตย์  จูเปาะ

๑๖/๖/๒๕๔๖

 ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๑๒๔
พระทินกร อภินนฺโท ศรีหาคลัง

๑๕/๑๑/๒๕๓๕

๑๐/๘/๒๕๕๙

สถาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๒๕
พระสุข อิทฺธิาโณ บุญเทียง

่

๒/๒/๒๕๐๘ ๙/๑/๒๕๕๙
สันต้นเปา  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๒๖
พระอำนวย มหาปุโ ธนสารกิตติ

๕/๔/๒๔๙๔ ๒๕/๗/๒๕๕๘

สันต้นผึง

้

 

ชร ๓๑๕๙/๐๑๒๗
พระวนัชย์ อาภาธโร สายฟายก

๑๙/๑๐/๒๕๐๑
๑๘/๖/๒๕๕๙

สันต้นผึง

้

 

ชร ๓๑๕๙/๐๑๒๘
พระสมบูรณ์ านิโย วรรณชนะ

๑๘/๖/๒๕๑๘
๕/๗/๒๕๕๗

สันทรายน้อย  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๒๙
พระแทน อภิปฺุโ สามศรี

๒/๑๒/๒๕๓๓ ๑๓/๓/๒๕๕๘

สันทรายน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 จันเพชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 สันทรายใหม่  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๓๑
พระธีรยุทธ ธีรธมฺโม จำกัด

๑๐/๕/๒๕๓๗ ๑๑/๑/๒๕๕๙

สันปาก่อ  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๓๒
พระสมศักดิ

์

านุตฺตโม มีมาก

๑๗/๕/๒๕๑๕
๘/๓/๒๕๕๙

หัตถีวนาราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๓๓
พระกฤชณัท สุทฺธิาโณ เขมรัฐสุริยวงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๓๓ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

กาสา  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๓๔
สามเณรแสง  จันทร์ดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

 กาสา  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๓๕
สามเณรพิสิษฐ์  ฤทธิแหลม

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 กาสา  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๓๖
สามเณรจิรกิตติ

์

 ศิริเวช

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

 กาสา  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๓๗
สามเณรจะนู  จะสี

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

 โชติการาม  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๓๘
สามเณรณัฐพงศ์  ชัยวงค์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 โชติการาม  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๓๙
สามเณรธงชัย  จะตู

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 โชติการาม  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๔๐
สามเณรธนบดี  ชูแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

 โชติการาม  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๔๑
สามเณรปรีชา  ปุระเสาร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

 ดอนมูล  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๔๒
สามเณรภานุเดช  เชียงใบ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

 ดอนมูล  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๔๓
สามเณรพรชัย  งามเมือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ต้นยาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๔๔
สามเณรสิทธิชัย  จับใจนาย

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 ต้นยาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๔๕
สามเณรศรชัย  สิริพรประเสริฐ

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

 บ้านดง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๔๖
สามเณรศุภชัย  สิริพรประเสริฐ

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

 บ้านดง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๔๗
สามเณรบุญชัย  แซ่ลี

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

 บ้านสันพัฒนา  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๔๘
สามเณรเก้าโชค  แซ่ย้า

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

 บ้านสันพัฒนา  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๔๙
สามเณรนิติภูมิ  อมตชีวานนท์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านสันพัฒนา  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๕๐
สามเณรแฟน  แซ่ย้า

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านสันพัฒนา  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๕๑
สามเณรวิวัฒน์  กุนณะกันตี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านสันพัฒนา  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๕๒
สามเณรอาทิตย์  แซ่ย้าง

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านสันพัฒนา  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๕๓
สามเณรไพศาล  แซ่ย้า

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

 บ้านสันพัฒนา  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๕๔
พระยีหลวง

่

จารุธมฺโม นนทอง
๔/๕/๒๕๐๑ ๖/๔/๒๕๔๖

ปาซาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๕๕
พระสุวิทย์ รตนโชโต คำแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๒๓

๗/๕/๒๕๕๙
ปาซาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๕๖
พระกฤษดา อภินนฺโท สาทะ

๑๘/๘/๒๕๒๘
๘/๗/๒๕๕๙

ปาซาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๕๗
พระภราดร วรสทฺโท คำเงิน

๑๘/๑๒/๒๕๒๘

๘/๗/๒๕๕๙
ปาซาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๕๘
สามเณรธีรภัทร  พนานุรักษ์สกุล

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

 ปาซาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๕๙
สามเณรภูผา  แซ่ลี

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

 ปาตึง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๖๐
สามเณรสุรเชษฐ์  สายใจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

 ปาบงหลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๖๑
สามเณรทินภัทร  ไชยวงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 ปาบงหลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๖๒
สามเณรมนตรี  สุภาวัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

 ปาบงหลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๖๓
สามเณรรัชพล  หน่อแนว

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

 ปาบงหลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๖๔
สามเณรยอด  นำหลอด

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ปาบง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕ / ๒๘
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ชร ๓๑๕๙/๐๑๖๕
สามเณรจิตกร  แซ่หมอ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

 ปาบง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๖๖
สามเณรพิภพ  โคสเทียม

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 ปาบง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๖๗
สามเณรศักรินทร์  ภูนุกา

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

 ปาบง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๖๘
สามเณรญาณพล  แสง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

 ปาบง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๖๙
สามเณรวุฒิพงษ์  พลมนตรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

 ปาบง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๗๐
สามเณรศุภวัฒน์  คิดถูก

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 ปาบง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๗๑
สามเณรอภิวิชญ์  ไชยมงคล

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

 ปาเปา  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๗๒
สามเณรเสาร์คำ  อินจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

 ปายาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๗๓
สามเณรภูริณัฐ  ไชยศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

 ปายาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๗๔
พระประเสริฐ อุปสนฺโต รัตนชมภู

๒๒/๐๗/๒๔๙๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาสักหลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๗๕
สามเณรณัฐวุฒิ  หอยแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 ม่วงชุม  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๗๖
สามเณรมินทร์ธาดา  วรรณะภิระ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

 ม่วงชุม  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๗๗
สามเณรสุริยา  วิมาลาวัลย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๗๘
สามเณรบุญเรืองฤทธิ

์

 จันทร์ศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๗๙
สามเณรพีรณัฐ  สุนเติม

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรภานุรักษ์  มงคล

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๘๑
สามเณรสุรศักดิ

์

 ซีหยะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๘๒
สามเณรธนกฤต  คำเงิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๘๓
สามเณรชวิศ  ตะสุข

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๘๔
สามเณรทิตยากร  คำจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

 แม่คำ  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๘๕
สามเณรนันทวัฒน์  ไชยสุริยงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

 แม่คำ  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๘๖
สามเณรพงศกร  คำวงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 แม่คำ  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๘๗
พระณัฐวุฒิ ธมฺมคุตฺโต สุเรียมมา

๒๙/๔/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

แม่คี  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๘๘
สามเณรณัฐวุฒิ  ต้นหล้า

๙/๘/๒๕๓๗
 แม่คี  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๘๙
สามเณรคีตภัทร  ชุมพาง

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

 แม่สรวย  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๙๐
พระหรอด วรธมฺโม สุรียะ

๑๗/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๐๙/๒๕๕๗

แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๙๑
พระธีรภัทร อาภสฺสโร ยัวยวน

่

๒๘/๐๓/๒๔๙๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๙๒
พระชาคริต ชยมงฺคโล ฟองฟู

๐๔/๐๙/๒๕๓๓ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๙๓
พระเงิน อินฺทรตฺโฉ อินทร์แก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๒๖ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๙๔
พระอนันต์ อานนฺโท อภิธนัง

๐๖/๑๑/๒๕๐๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๙๕
พระสากล ิตธมฺโม เกิดผล

๑๕/๐๑/๒๕๑๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๙๖
พระอรุณ อรุโณ ปวนแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๙๗
สามเณรออนแก้ว  คำแสง

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๙๘
สามเณรคำ  ทองดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๑๙๙
สามเณรติบ

๊

 เจริญสุข

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

 แม่สลองใน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๕๙/๐๒๐๐
สามเณรก่อ  วรรณซางศรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๐๑
สามเณรจาย  วรรณซางศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๐๒
สามเณรอ่อง  ทองดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรหรอด  ภูคำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๐๔
สามเณรศุภกฤต  ซัยเซ่ง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรไกรสร  สามทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๐๖
สามเณรแสง  แก้วสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๐๗
สามเณรมวนคำ  ทองคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๐๘
สามเณรบุญแก้ว  บุญชัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๐๙
สามเณรอัมรินทร์  ทาคำห่อ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๑๐
พระสมเดช โสภณจิตโต คำเงิน

๐๑/๐๔/๒๕๐๙ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๑๑
สามเณรศุภกร  .ใจดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

 เวียงสา  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๑๒
สามเณรประพัฒน์  จันดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 เวียงสา  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๑๓
สามเณรปฏิภาณ  มาลัย

๒/๐๙/๒๕๔๖

 เวียงสา  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๑๔
สามเณรกิตติพงษ์  ปญญา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีคำ  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๑๕
สามเณรธนพล  มาเยอะ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๑๖
พระสุริยา ธมฺมรโต ชัยวงค์

๐๔/๐๒/๒๕๒๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

สันกอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๑๗
พระบุญเปง สุจิตฺโต ใจลังกา

๒๐/๑๐/๒๕๑๘ ๑๐/๐๑/๒๕๕๘

สันกอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๑๘
สามเณรสมชาย  อุปนันท์

๑๘/๑๑/๒๕๔๐

 สันกอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๑๙
สามเณรวิศวะ  วุฒินนท์ชัย

๗/๑/๒๕๔๖
 สันคือ  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๒๐
พระศุภชัย สุภกิจฺโจ น้อยหมอ

๑๖/๐๘/๒๕๓๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

สิริพัฒนาราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๒๑
สามเณรบัณฑิโต  เมืองชุม

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

 หนองครก  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๒๒
สามเณรกาวี  มาชัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

 หนองครก  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๒๓
สามเณรศุกร์  งามเมือง

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

 หนองครก  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๒๔
สามเณรนิพนธ์  เมืองชุม

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

 หนองครก  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๒๕
สามเณรนริน  ทรายหมอ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

 หนองแว่น  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๒๖
สามเณรนเรน  ทรายหมอ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

 หนองแว่น  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๒๗
สามเณรชานนท์  ไชยวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 หนองแว่น  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๒๘
สามเณรสาริน  นามใส่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

 หนองแหย่ง  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๒๙
พระธนูย์สิญจน์ จตฺตสลฺโล น้อยหมอ

๓๑/๐๘/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยนำราก  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๓๐
พระแดง ปฺธุโร มะหินฝน

๐๑/๑๐/๒๕๐๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยมะหินฝน  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๓๑
สามเณรพิชัย  ถ่องอำไพ

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

 เหมืองกลาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๓๒
สามเณรภูชิต  วังดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 เหมืองกลาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๓๓
สามเณรเสาร์คำ  นามแปง

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

 พระธาตุนางคอย  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๓๔
สามเณรวิษณุ  นามสาม

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

 พระธาตุนางคอย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๕๙/๐๒๓๕
สามเณรรัชชานนท์  นามปุด

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

 พระธาตุนางคอย  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๓๖
พระรุ่งเรือง สุจิตฺโต คำพิมล

๐๖/๐๑/๒๕๒๔ ๒๕/๐๑/๒๕๕๔

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๓๗
พระธนกฤต ถิราโณ นมเกษม

๒๑/๐๔/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๓๘
พระสุริยา สุทฺธาโณ ยางนอก

๓๑/๑๒/๒๕๑๙ ๒๙/๐๑/๒๕๕๕

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๓๙
พระวันชัย ธมฺมพโล ประเสริฐวง

๑๐/๐๒/๒๕๒๒ ๒๘/๑๑/๒๕๕๕

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๔๐
พระจุฑาวุฒิ กตธมฺโม ทองเสนา

๒๒/๐๕/๒๕๓๒ ๓๐/๐๓/๒๕๕๘

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๔๑
พระชาญณรงค์ กนฺตสีโล แซ่หลี

๑๓/๐๘/๒๕๓๕ ๒๘/๐๔/๒๕๕๘

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๔๒
พระสิงห์คราช อตฺตทนฺโต วัตนจันทรานนท์

๐๗/๐๙/๒๕๑๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๔๓
สามเณรสายแลง  ทองบุญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๐

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๔๔
สามเณรอาจิงนะ

่

 พรหมา

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๔๕
สามเณรแสง  นายจิง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๔๖
สามเณรนิดธิชัย  พรรณแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๔๗
สามเณรแสงวัน  ยอดคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๔๘
สามเณรคำ  แลงจืน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๔๙
สามเณรเครือ  คำน้อย

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรยุทธนันท์  อุ่นคำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๕๑
สามเณรพัด  สุดพร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๕๒
สามเณรหลู่  คำนวล

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๕๓
สามเณรวิษณะ  ทิพย์เสถียร

๗/๓/๒๕๔๑
 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๕๔
สามเณรอนล  แซ่หมี

๒๐/๒/๒๕๔๓

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๕๕
สามเณรนนชัย  รักชาติ

๑๓/๙/๒๕๔๓

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๕๖
สามเณรวิโรจน์  วูซือกุ

๒๑/๑/๒๕๔๔

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๕๗
สามเณรก้าวหน้า  แซ่หว้า

๒๖/๑/๒๕๔๔

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๕๘
สามเณรสุกัลย์  แซ่จ้าง

๒๒/๒/๒๕๔๔

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๕๙
สามเณรอาคม  แซ่จาง

๑๕/๓/๒๕๔๔

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรกันต์ธร  แซ่ย่าง

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๖๑
สามเณรศุภชัย  พิสิฐพัฒนพงศ์

๑๗/๘/๒๕๔๔

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๖๒
สามเณรปวัน  วูซือกุ

๓๐/๙/๒๕๔๔

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๖๓
สามเณรคมเดช  แซ่ลี

๒๕/๑/๒๕๔๕

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๖๔
สามเณรสยามชาย  อนุวงศ์ประพันธ์

๒๙/๕/๒๕๔๕

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๖๕
สามเณรไชยวรรณ  รักชาติ

๘/๗/๒๕๔๕
 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๖๖
สามเณรพลวัต  แซ่พ่าน

๑๗/๗/๒๕๔๕

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๖๗
สามเณรทินกร  หาญบุญศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๖๘
สามเณรเฉลิมศักดิ

์

 แซ่โซ้ง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๖๙
สามเณรพนม  ภิภักดิเจริญวงศ์

์

๙/๔/๒๕๔๖
 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘ / ๒๘

้
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่

ชือ

่
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ชร ๓๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรวิฑูรย์  แซ่ม้า

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๗๑
สามเณรผดุงวิทย์  แซ่เล่า

๑๗/๕/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๗๒
สามเณรยุทธศาสตร์  คำแฮ

๒/๖/๒๕๔๖
 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๗๓
สามเณรโยธา  แซ่มัว

๒๐/๖/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๗๔
สามเณรอรรถยาวัฒน์  ตะราษี

๒๒/๖/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๗๕
สามเณรภานุวัฒน์  ชนะชัยเจริญกุล

๓๐/๖/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๗๖
สามเณรนภัสกร  เอียมสถิตย์

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๗๗
สามเณรเดชสุริยันต์  

แสนหาญพิชิตชัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๗๘
สามเณรจอน  แซ่ว่าง

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๗๙
สามเณรณัฐพงษ์  ทศคีรี

๖/๐๙/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรสุรเดช  แซ่แหยะ

๑๓/๙/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๘๑
สามเณรระพีพัฒน์  ยอดมณีบรรพต

๑๗/๙/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๘๒
สามเณรภูเมธ  ภักดิวาป

์

๑/๑๐/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๘๓
สามเณรปฏิวัติ  แซ่ลี

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๘๔
สามเณรสงคราม  รัตนกุลสันติ

๑๐/๒/๒๕๔๗

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๘๕
สามเณรธนากร  ตอบเก่ง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๘๖
พระสมเดช ปฺุธโม ใจวัง

๒๖/๑/๒๕๐๔
๗/๓/๒๕๕๖

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๒๘๗
พระเขียว นิปโก พรมตัน

๘/๙/๒๕๐๕ ๔/๔/๒๕๕๙
กล้วยทรายงาม  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๘๘
สามเณรสิทธิกร  พรมตัน

๑๙/๗/๒๕๔๕

 กล้วยทรายงาม  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๘๙
สามเณรชินาวุฒิ  สำนัก

๕/๓/๒๕๔๓
 กู่แก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๙๐
พระเจษฎา ภทฺทโก วันดี

๑๒/๖/๒๕๒๓ ๒๔/๔/๒๕๕๙

เกตุแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๙๑
พระธนพล ธนปฺโ วีระศิริกุล

๑๔/๑๐/๒๕๓๕

๒/๖/๒๕๕๙
เกตุแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๙๒
พระเจริญ ตปฺสีโล แสนแก้ว

๒๘/๓/๒๕๑๖ ๑๔/๕/๒๕๕๔

จำคาวตอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๙๓
พระสุขณิศ ถิรจิตฺโต กันธิยะ

๒๗/๓/๒๕๒๔ ๒๒/๖/๒๕๕๔

จำคาวตอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๙๔
พระดาวิทย์ อุตตฺโร เพชงาม

๔/๒/๒๕๒๒ ๑๘/๕/๒๕๕๗

จำคาวตอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๙๕
สามเณรศักดิบัญดิษฐ์

์

 กิจสอาด

๒๑/๕/๒๕๔๖

 จำคาวตอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๙๖
สามเณรณัฐพงษ์  ปนไฝ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 จำคาวตอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๙๗
สามเณรธวัชชัย  พรมปน

๔/๑๒/๒๕๔๒

 ดอนตัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๙๘
สามเณรธนวรรณ์  ประกอบแสง

๔/๔/๒๕๔๓
 ดอนตัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๒๙๙
สามเณรพีระวัฒน์  โพธิทอง

๒๒/๗/๒๕๔๔

 ดอนตัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๐๐
สามเณรชาญณรงค์  พันธ์แตง

๒/๑๒/๒๕๔๔

 ดอยงาม  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๐๑
สามเณรเดชาพัชร  เขมบาลธนานพ

๑๘/๙/๒๕๔๔

 ไตรมัคคาราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๐๒
สามเณรศุภวิชญ์  ใจปู

๕/๑๒/๒๕๔๕

 ไตรมัคคาราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๐๓
สามเณรธวัชชัย  ตานา

๒๒/๑/๒๕๔๖

 ไตรมัคคาราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๐๔
สามเณรวัชรากร  เปงสถาน

๒๓/๖/๒๕๔๖

 ไตรมัคคาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙ / ๒๘

้
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่

ชือ

่
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ชร ๓๑๕๙/๐๓๐๕
พระพิเชษฐ์ สนฺตจิตฺโต มีกิริยา

๔/๙/๒๕๑๓ ๒๔/๔/๒๕๕๙

ถำพระบำเพ็ญบุญ  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๐๖
พระธนาศักดิ

์

อธิจิตฺโต สุทธการ

๒๐/๔/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ถำพระบำเพ็ญบุญ  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๐๗
พระอินทร์ทัศน์ โกมโล นามะเส็น

๑๘/๑๑/๒๕๐๖
๑๐/๔/๒๕๕๙

ทรายขาว  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๐๘
สามเณรอภิวัฒน์  ชาลีโห

๒๗/๘/๒๕๔๖

 ทันใจ  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๐๙
พระชัยรัตน์ โชติโก ชัยวงค์

๑๐/๗/๒๕๒๒ ๒๗/๗/๒๕๕๘

เทพวัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๑๐
พระเอกพจน์ อนาลโย มาละ

๑๒/๗/๒๕๓๐
๔/๑/๒๕๕๒

นันทาราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๑๑
สามเณรชูจุฑา  พรมใบ

๗/๘/๒๕๔๔
 ปากว๋าว  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๑๒
สามเณรอินทวัฒน์  อินต๊ะวงศ์

๖/๑๒/๒๕๔๔

 ปากว๋าว  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๑๓
สามเณรจิณณวัตร  มาเขียว

๒/๖/๒๕๔๖
 ปาคา  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๑๔
พระปณต กิตติาโณ แก้วหาญ

๑๘/๒/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาซาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๑๕
สามเณรธนกร  อินซีวงค์

๑๒/๗/๒๕๔๑

 ปาซาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๑๖
สามเณรรังสรรค์  ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

 ปาซาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๑๗
สามเณรขจรศักดิ

์

 จรณโยธิน

๑๔/๘/๒๕๔๓

 ปาซาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๑๘
สามเณรฤทธิพร  จิตเจริญ

๑๑/๖/๒๕๔๔

 ปาบงหลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๑๙
สามเณรทรงยุทธ  ผุดผ่อง

๖/๒/๒๕๔๒
 ปาไผ่  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๒๐
สามเณรวีรชิต  ใจยะปอน

๓/๑๐/๒๕๔๖

 ปาไผ่  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๒๑
สามเณรดนัย  เนตรสุวรรณ

๒๖/๖/๒๕๔๔

 ปารวก  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๒๒
สามเณรยุทธนา  ใจแก้ว

๓/๕/๒๕๔๖
 ปารวก  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๒๓
สามเณรณัชพล  นนทจิตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 ปารวก  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๒๔
สามเณรจักรกฤษณ์  จิตวะนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 ปารวก  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๒๕
สามเณรประวันวิทย์  เถิงอ้อม

๒๖/๖/๒๕๔๕

 ปาหัด  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๒๖
พระสมบูรณ์ จิรวฑฺฒโน โปทามูล

๒๐/๘/๒๕๒๑ ๑๓/๓/๒๕๕๙

ปงเมือง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๒๗
พระนที วิทิโต วาฤทธิ

์

๒๕/๒/๒๕๒๔ ๑๓/๓/๒๕๕๙

ปงเมือง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๒๘
พระสันต์ ตนฺธวโร ถูหลงเพีย

๑๗/๕/๒๕๐๘
๔/๗/๒๕๕๗

พระธาตุสามดวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๒๙
พระตุณานนท์ สีลคุโณ บัวเอียม

่

๔/๗/๒๕๐๕
๑๙/๗/๒๕๕๙

พระธาตุสามดวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๓๐
สามเณรบดินทร์  ทาทอง

๓๑/๓/๒๕๔๗

 แม่แก้วเหนือ  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๓๑
สามเณรนครินทร์  โสลา

๒๔/๒/๒๕๔๗

 แม่คาววัง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๓๒
สามเณรศิริกร  แสนยอด

๕/๘/๒๕๔๖
 แม่อ้อใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๓๓
สามเณรวรวุฒิ  สุวรรณภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 แม่อ้อใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๓๔
สามเณรณัฐดนัย  สังมณี

๖/๑/๒๕๔๗
 แม่อ้อใน  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๓๕
สามเณรดนัย  เทพกร

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

 ร้องหลอด  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๓๖
พระอุ่น อธิปฺุโ แก้วฟู

๕/๙/๒๔๘๕
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

วังผาข้อน  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๓๗
สามเณรชินวัตร  อุ่นฟอง

๓๐/๗/๒๕๔๕

 ศรีทรายมูล  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๓๘
พระนิพนธ์ เตชปฺโ ทองจำรัส

๒๕/๔/๒๕๓๕ ๒๐/๖/๒๕๕๘

ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๓๙
สามเณรเมษา  ฟองแก้วงาม

๑๑/๔/๒๕๔๖

 ศรีเมืองมูล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๕๙/๐๓๔๐
สามเณรธนวัฒน์  ตาเมือง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๔๑
สามเณรณัฐวุฒิ  จันทฤทธิ

์

๑๖/๘/๒๕๔๖

 สันกอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๔๒
สามเณรนฤเบศน์  จันทฤทธิ

์

๔/๑๒/๒๕๔๖

 สันกอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๔๓
พระเสน่ห์ กิตฺติวฑฺฒโน อุโมงมนาธร

๒๔/๘/๒๕๐๘ ๕/๑๒/๒๕๕๘

สันกอตาล  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๔๔
สามเณรณภัทร  ทองรัก

๒๓/๒/๒๕๔๗

 สันกำแพง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๔๕
สามเณรพลพล  หล้าเผือก

๓๑/๓/๒๕๔๖

 สันโค้ง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๔๖
พระธีระเดช านธมฺโม วัชรอุสาห์

๓/๖/๒๕๒๔
๑๑/๑๒/๒๕๕๘

สันช้างตาย  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๔๗
สามเณรพนธกร  เทพวงค์

๒/๑๒/๒๕๔๒

 สันช้างตาย  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๔๘
พระเกษมศักสิ

์

สุเมโธ อุ่นแก้ว

๑๗/๓/๒๕๓๐
๙/๗/๒๕๕๙

สันต้นต้อง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๔๙
สามเณรซิวเหยียน

่

 ล๊ก

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 สันทราย  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๕๐
พระพจน์ ิตาโณ ขันจินา

๘/๙/๒๕๒๐
๑๕/๗/๒๕๕๖

สันปง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๕๑
พระประภาส ิตมโณ สีตือ

้

๑/๖/๒๕๒๐ ๗/๓/๒๕๕๑
สันปาหนาด  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๕๒
พระทรัพย์ทวี กนฺตสีโล ฟองมณี

๒๒/๑๐/๒๕๒๓
๒/๑๑/๒๕๕๖

สันปาหนาด  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๕๓
สามเณรรณกรณ์  แปงวงค์

๕/๒/๒๕๔๗
 สันปาหนาด  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๕๔
สามเณรสิทธิพล  จอมปญญา

๖/๒/๒๕๔๗
 สันปาหนาด  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๕๕
พระปราการ ิติโก ลุนลาว

๔/๔/๒๕๓๓ ๑๖/๖/๒๕๕๘

สันมะกอก  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๕๖
สามเณรจตุพล  อินรัตนา

๒๘/๑/๒๕๔๖

 สันมะกอก  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๕๗
พระสม สิริสุวณฺโณ สมมอย

๒๑/๖/๒๔๘๙ ๔/๑๑/๒๕๕๗

สันมะเค็ด  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๕๘
สามเณรธวัชชัย  ปานทอง

๑๖/๙/๒๕๔๓

 สันมะเค็ด  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๕๙
สามเณรวิทวัฒน์  เมืองมาหล้า

๒/๑๒/๒๕๔๖

 หนองตุ้ม  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๖๐
พระสนัน

่

อานาลโย ปุดสอง

๑๒/๓/๒๕๑๐ ๑๓/๓/๒๕๕๙

หนองทรายทอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๖๑
พระบุญเรือง ถาวโร จุ่มปอ

๒๘/๕/๒๔๙๐ ๒๕/๑๒/๒๕๔๖

ห้วยเครือบ้า  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๖๒
สามเณรตุลาชัย  คำกูนา

๘/๑๐/๒๕๔๕

 หัวฝาย  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๖๓
สามเณรอนุวัฒน์  ยารังษี

๘/๗/๒๕๔๖
 หัวฝาย  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๖๔
สามเณรสรยุทธ  ศรีวรกุลวงค์

๑๘/๘/๒๕๔๖

 หัวฝาย  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๖๕
พระจักรกฤต อภิปุโ กันทะยะ

๓๑/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๖/๒๕๕๙

เหมืองง่า  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๖๖
พระเอียว รตนวณฺโณ ใจบุญมา

๐๗/๐๒/๒๕๓๗ ๐๔/๐๔/๒๕๕๖

เจดีย์หลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๖๗
พระสามใหม่ ธมฺมธาโร ตาเสาร์

๐๙/๐๘/๒๕๓๗ ๐๔/๐๓/๒๕๕๗

เจดีย์หลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๖๘
สามเณรน้อง  รุ่งเรือง

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

 เจดีย์หลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๖๙
สามเณรสามแก้ว  ตาเสาร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

 เจดีย์หลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๗๐
สามเณรแสงติบ

๊

 ชนนำภา

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

 เจดีย์หลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๗๑
สามเณรชลพัฒน์  จันโจ๊ก

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

 ไชยสถาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๗๒
สามเณรณัฐวุฒิ  จำปาทราย

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

 ไชยสถาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๗๓
พระวสันต์ ธีรวโร แพงเพ็ง

๐๗/๐๙/๒๕๓๙ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

ดอยจัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๗๔
สามเณรออย  คำจันทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

 ธรรมประสิทธิ

์
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ชร ๓๑๕๙/๐๓๗๕
สามเณรสุริยา  พันธู

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

 ปงสนุก  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๗๖
สามเณรมงคล  หอมนวล

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

 ปงสนุก  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๗๗
สามเณรอเนก  พันธู

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ปงสนุก  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๗๘
พระบุญศิลชัย อิทธิเตโช กันทะมูล

๐๕/๐๓/๒๕๐๙ ๒๘/๐๒/๒๕๕๓

ปาคา  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๗๙
สามเณรอุทิศ  เบียงแล

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

 ปาถ่อน  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๘๐
สามเณรดนุพล  สะโง้

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

 ปาถ่อน  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๘๑
สามเณรณัฐพงษ์  แสงสิริชัย

๑๑/๐๔/๒๕๔๐

 ปาสักน้อย  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๘๒
สามเณรอนุสิทธิ

์

 รุ่งเรือง

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

 ปาสักน้อย  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๘๓
สามเณรหลวง  บุญธรรม

๐๑/๐๒/๒๕๓๙

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๘๔
สามเณรหลวงแก้ว  ปางแปด

๐๔/๐๒/๒๕๓๙

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๘๕
สามเณรเสาร์ทิพย์  ห้วยกอย

๐๓/๐๔/๒๕๔๐

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๘๖
สามเณรป  ห้วยกอย

๑๕/๐๗/๒๕๔๐

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๘๗
สามเณรพจน์  ห้วยกอย

๑๖/๐๙/๒๕๔๐

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๘๘
สามเณรจาย  จันทิพย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๘๙
สามเณรกันต์  ปางแปด

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๙๐
สามเณรแปง  ห้วยกอย

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๙๑
สามเณรแสงผัด  คำหลวง

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 ผ้าขาวปาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๙๒
สามเณรมิงขวัญ

่

 สุตะวงค์

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

 ผ้าขาวปาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๙๓
สามเณรใหม่คำ  แสงทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

 ผ้าขาวปาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๙๔
พระอนุชา มหาปฺุโ โปราหา

๐๙/๐๒/๒๕๓๖ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

พระเจ้าล้านทอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๙๕
พระชินธิป สมาหิโต นามมาลา

๑๒/๐๒/๒๕๑๐ ๐๕/๐๓/๒๕๕๘

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๙๖
พระเจษฎา สุนฺทโร วิบูลย์ปน

๐๕/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๙๗
พระสว่าง ปยธมฺโม เจริญผล

๐๕/๑๑/๒๕๐๑ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๙๘
พระวัชรินทร์ ชาคโร ศรีคำ

๐๓/๐๙/๒๕๓๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๕๙/๐๓๙๙
พระอนุกูล ผาสุกาโม หมืนแสน

่

๐๖/๐๗/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๐๐
พระแก้วจันทร์ ปฺาพโล ธรรมวงศ์

๒๑/๐๙/๒๔๙๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๐๑
พระจตุรงค์ โชติโก กลินบุปผา

่

๐๓/๐๓/๒๔๙๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๐๒
พระณัฐนันท์ คุณากโร กันศรีเวียง

๒๒/๐๒/๒๕๐๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๐๓
พระทรงชัย ทนฺตกาโย มหาเสนา

๑๓/๐๑/๒๕๑๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๐๔
พระวีรวัฒน์ ผาสุกาโม หมืนแสน

่

๒๓/๐๕/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๐๕
สามเณรสมประสงค์  สมประเสริฐ

๑๔/๐๓/๒๕๔๑

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๐๖
สามเณรภัทรพล  พรหมใจ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๐๗
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 คำหล่อ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๐๘
สามเณรธีรพัฒน์  พรมคำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๐๙
สามเณรปกรณ์  จันอิฐ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

 พระธาตุผาเงา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒ / ๒๘
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ชร ๓๑๕๙/๐๔๑๐
สามเณรฐิติกร  ภิระบรรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

 แม่คำหนองบัว  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๑๑
พระไกรมิตร อินทปฺโ จบศรี

๐๖/๐๔/๒๕๐๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ศรีดอนมูล  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๑๒
สามเณรติบ

๊

 วงค์น้อย

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

 สบรวก  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๑๓
สามเณรกรแก้ว  วงค์น้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

 สบรวก  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๑๔
พระฐานิศร านิสฺสโร วสุวัต

๐๑/๑๐/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

สันทรายกองงาม  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๑๕
พระพุทธพจน์ จิตฺตสาสโน แสนวิเศษ

๐๑/๐๗/๒๕๓๕ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

สันทรายกองงาม  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๑๖
พระสุวิทย์ กุสลจิตฺโต เทพวัง

๐๑/๐๖/๒๕๑๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

สันทรายกองงาม  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๑๗
พระชะองค์ คเวสฺธมโม พรมมี

๑๔/๐๗/๒๕๑๒ ๐๕/๐๗/๒๕๓๙

สันธาตุ  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๑๘
พระเอกชัย ติฺฏธมฺโม สามัคคี

๑๔/๐๕/๒๕๓๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สันธาตุ  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๑๙
พระโชคชัย ธีรธมฺโม สมศรี

๐๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สันธาตุ  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๒๐
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ติบคำ

๊

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

 สันปาลาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๒๑
สามเณรธิติโชติ  อินเจริญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 สันสลี  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๒๒
พระอานนท์ จนฺทวํโส ฟงอุทิศ

๑๕/๑๒/๒๕๑๙
๐๕/๐๔/๒๕๔๐

ห้วยเกียง

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๔๒๓
พระทศพล สุจิณฺณธมฺโม จันโจ้ก

๑๘/๐๔/๒๕๒๓ ๑๙/๐๒/๒๕๕๘

แม่คำนำลัด  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๒๔
สามเณรผดุงเกียรติ  ปญญาเรือน

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 สันติวนาราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๒๕
สามเณรพิชิต  ไทยใหญ่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

 สันติวนาราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๒๖
สามเณรแก้ว  ใจหลง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ปาแดงน้อย  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๒๗
พระวัฒนา มหาลาโภ คำเงิน

๑๙/๐๗/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

พระธาตุดอยเวา  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๒๘
พระกิตติศักดิ

์

กตปฺุโ กุนะดอย

๑๓/๐๘/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

เวียงหอม  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๒๙
สามเณรแสงอาทิตย์  สกุลดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 สันถนนใต้  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๓๐
สามเณรภาสกร  มหามิตร

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

 สันถนนใต้  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๓๑
สามเณรอดุลย์  เข็มมณี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 สันทราย  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๓๒
สามเณรชวภัทท์  อินต๊ะใจ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

 หนองมะกัง  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๓๓
สามเณรปวริศ  พรมหาญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 หนองมะกัง  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๓๔
สามเณรอภิชาติ  ใจปนตา

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

 หนองสีแจ่ง

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๔๓๕
สามเณรวุฒินัน  ผัดหน้า

๑๑/๖/๒๕๔๖

 ไคร้  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๓๖
สามเณรวรวิช  เทพดวงแก้ว

๒๓/๘/๒๕๔๖

 ไคร้  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๓๗
สามเณรธนนันท์  เวียนรอบ

๓๐/๘/๒๕๔๖

 ไคร้  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๓๘
สามเณรณัฐพันธ์  บุญทาคำ

๓/๕/๒๕๔๖
 งิวเก่า

้

 

ชร ๓๑๕๙/๐๔๓๙
สามเณรธนากร  ถาวิระ

๒๗/๗/๒๕๔๖

 งิวเก่า

้

 

ชร ๓๑๕๙/๐๔๔๐
สามเณรชัยวัฒน์  ทีนารัตน์

๑๕/๒/๒๕๔๗

 งิวเก่า

้

 

ชร ๓๑๕๙/๐๔๔๑
สามเณรภาคิน  ตุ่นคำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 งิวใหม่

้

 

ชร ๓๑๕๙/๐๔๔๒
พระณัฐวุฒิ ยโสธโร ไชยนิสงค์

๑๘/๗/๒๕๓๘
๓/๕/๒๕๕๘

ดอนแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๔๓
สามเณรธนบดี  สุขยิง

่

๑/๑/๒๕๔๖
 ดอนไชย  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๔๔
พระพีระพล วราโภ หน่อแก้ว

๑๓/๘/๒๕๓๘
๒/๔/๒๕๕๙

ดอนแท่น  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๑๕๙/๐๔๔๕
สามเณรกิตติชัย  ใจแสน

๒/๔/๒๕๔๐
 ดอนแท่น  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๔๖
สามเณรวุฒินันท์  อันยะ

๒๕/๗/๒๕๔๖

 ดอนแท่น  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๔๗
สามเณรธีรภัทร  ไทยรักษา

๑/๘/๒๕๔๖
 ดอนแท่น  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๔๘
สามเณรสุริยา  เกษประทุม

๓๐/๙/๒๕๔๖

 ดอนแท่น  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๔๙
พระปยะ โชติาโณ เชียงทา

๒๓/๑๐/๒๕๒๒
๒๐/๕/๒๕๕๙

ดอนมูล  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๕๐
สามเณรวรวิทย์  เขือนวิเศษ

่

๓/๗/๒๕๓๙
 ดอนมูล  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๕๑
สามเณรเทียนชัย  เตชะอ้าย

๗/๑๐/๒๕๔๐

 ดอนมูล  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๕๒
สามเณรมงคล  เตชะสิทธิ

์

๒๕/๒/๒๕๔๕

 ดอนมูล  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๕๓
สามเณรภาคภูมิ  จะเป

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๕๔
สามเณรศุภกร  เขือนแก้ว

่

๒๑/๘/๒๕๔๖

 ดอนแยง  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๕๕
สามเณรศรชัย  สีนวล

๒/๗/๒๕๔๖
 ต้นเขือง  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๕๖
สามเณรนันทพงศ์  ติบเต็ม

๊

๒๕/๘/๒๕๔๖

 ต้นป  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๕๗
สามเณรวิทยา  ทะนันชัย

๒๘/๘/๒๕๔๖

 ต้นป  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๕๘
สามเณรดวงประเสริฐ  ก๋าวงศ์

๔/๑๒/๒๕๔๖

 ต้นป  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๕๙
สามเณรอรุษเดช  กองแก้ว

๔/๑๒/๒๕๔๖

 ต้นป  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๖๐
สามเณรภูพิพัฒน์  คำถา

๑๑/๑/๒๕๔๗

 ต้นป  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๖๑
สามเณรภาณุพงษ์  มหาวรรณ์

๑๕/๑/๒๕๔๗

 ต้นป  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๖๒
พระบุญหนัก ถิรปฺุโ ผายแผ่

๑๖/๖/๒๕๑๖ ๒๐/๕/๒๕๕๗

ตุ้มใต้  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๖๓
สามเณรธีรภัทร์  ฟองคำ

๘/๑๐/๒๕๔๖

 ตุ้มใต้  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๖๔
สามเณรภัทรพล  ไชโย

๘/๑๒/๒๕๔๖

 ตุ้มใต้  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๖๕
สามเณรอนุชา  อุดทา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 ตุ้มใต้  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๖๖
พระกันชกร กตทีโป เขตรักษา

๑๑/๑๑/๒๕๓๔

๘/๔/๒๕๕๙
ปงสนุก  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๖๗
สามเณรธิติบดินทร์  ดวงคำมูล

๒๙/๘/๒๕๔๓

 ปงสนุก  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๖๘
สามเณรชนะชัย  สมนาม

๓/๔/๒๕๔๖
 ปงสนุก  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๖๙
สามเณรธีรภัทร์  อุตุพร

๕/๗/๒๕๔๖
 ปงสนุก  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๗๐
สามเณรธนัช  ชัยพล

๓๐/๙/๒๕๔๖

 ปงสนุก  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๗๑
สามเณรธนภูมิ  จอมปอ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 ปงสนุก  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๗๒
สามเณรอนุพงศ์  นันต๊ะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 ปงสนุก  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๗๓
สามเณรนนทวัฒน์  คำตา

๔/๖/๒๕๔๖
 ปารวก  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๗๔
สามเณรปรเมศ  ปมือ

่

๑๗/๗/๒๕๔๖

 ปารวก  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๗๕
สามเณรปวีกรณ์  สมจิตต์

๗/๑๒/๒๕๔๖

 พระเกิดคงคาราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๗๖
สามเณรวิระชัย  การอุดหนุน

๒๑/๑/๒๕๔๖

 พระธาตุขุนทอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๗๗
พระสิทธิชัย สิริวฑฺฒโก ธิโนชัย

๒๓/๑๒/๒๕๑๓
๑๔/๕/๒๕๕๙

พระธาตุจอมจ้อ  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๗๘
พระเอนก อนิโฆ วงษา

๔/๗/๒๕๑๘ ๓๑/๕/๒๕๕๙

พระธาตุจอมจ้อ  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๗๙
สามเณรอิศเรยศ  ดวงแก้ว

๑๔/๗/๒๕๔๖

 พระนาคแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๑๕๙/๐๔๘๐
สามเณรภาณุพงศ์  ใจปา

๑/๘/๒๕๔๖
 พระนาคแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๘๑
พระสมัย กตสีโล สมนาเมือง

๒/๔/๒๔๙๕ ๑๑/๒/๒๕๕๖

โพธิทอง

์

 

ชร ๓๑๕๙/๐๔๘๒
พระสุทธิชัย สุทฺธิาโณ ร่วมสุข

๒๐/๒/๒๕๓๔ ๓๐/๔/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ชร ๓๑๕๙/๐๔๘๓
สามเณรกฤฒภาส  หมืนสา

่

๒๑/๖/๒๕๔๕

 โพธิทอง

์

 

ชร ๓๑๕๙/๐๔๘๔
พระวรากร วรโท โพธารินทร์

๒๗/๒/๒๕๓๖
๘/๕/๒๕๕๘

โพธิศรีพัฒนา

์

 

ชร ๓๑๕๙/๐๔๘๕
สามเณรธีรศักดิ

์

 อินต๊ะปญญา

๑๙/๓/๒๕๔๖

 แม่ลอยไร่  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๘๖
สามเณรวงศกร  ปละใจ

๑๔/๕/๒๕๔๖

 แม่ลอยไร่  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๘๗
สามเณรพันธ์ธกร  ทองเจริญ

๒๓/๙/๒๕๔๖

 แม่ลอยไร่  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๘๘
สามเณรพีรณัฐ  ศิริมงคล

๒๑/๓/๒๕๔๗

 แม่ลอยไร่  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๘๙
สามเณรสุธิชัย  หมีไพรพฤกษ์

๑/๓/๒๕๔๗
 แม่สว่าน  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๙๐
สามเณรอุทัย  มุกพวง

๑๗/๕/๒๕๔๖

 ร่องริว  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๙๑
สามเณรโชคชัย  พิณโสดา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 ร่องริว  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๙๒
สามเณรวัชระพงษ์  สรรพสุข

๑๐/๙/๒๕๔๖

 สันต้นเปา  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๙๓
สามเณรเอกนัน  ปนนวน

๙/๑๐/๒๕๓๙

 สันปาบง  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๙๔
สามเณรปฏิพัทธ์  มุงจะรส

๒๔/๓/๒๕๔๗

 
หนองแรดใต้รัตนาราม

 

ชร ๓๑๕๙/๐๔๙๕
สามเณรมนต์ชัย  รักษาศิลป

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 อภัย  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๙๖
สามเณรศุภกิจ  สายธนู

๑๗/๕/๒๕๔๖

 อำมาตย์  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๙๗
สามเณรอดุลย์วิทย์  บัวแก้ว

๑๒/๗/๒๕๔๖

 อำมาตย์  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๙๘
สามเณรอนุชา  มาลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 อำมาตย์  

ชร ๓๑๕๙/๐๔๙๙
สามเณรศักดิธัช  จันทพร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 อำมาตย์  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๐๐
พระแสวง กตปฺุโ จักรสี

๑/๑/๒๕๑๐
๑๑/๖/๒๕๕๙

อุธราราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๐๑
สามเณรกนกภัทร  แสนยศ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 อุธราราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๐๒
สามเณรกฤติภาส  สุภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 อุธราราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๐๓
สามเณรศุภโชค  ขันทอง

๗/๗/๒๕๔๓
 ทุ่งห้า  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๐๔
พระพระจักรพันธ์ ปริปฺุโณ ชมเกียว

๑๒/๗/๒๕๓๔
๔/๕/๒๕๕๙

บ้านสา  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๐๕
สามเณรวิชยุตม์  ศรีแก้วใส

๒๗/๘/๒๕๔๖

 บ้านสา  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๐๖
สามเณรณัฐพงค์  ใจวงค์

๑๑/๙/๒๕๔๖

 บ้านสา  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๐๗
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 รูปสูง

๒/๑๐/๒๕๔๕

 ปางไคร้  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๐๘
สามเณรอธิป  จะฟอ

๑๕/๔/๒๕๔๖

 ปางไคร้  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๐๙
สามเณรณัฐวุฒิ  พงษ์เส็น

๑๕/๗/๒๕๔๖

 ปางไคร้  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๑๐
สามเณรชัชชานนท์  ปุรอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 ปางิว

้

 

ชร ๓๑๕๙/๐๕๑๑
สามเณรปริญญา  เจริญชอบ

๒๕/๒/๒๕๔๖

 ปางิว

้

 

ชร ๓๑๕๙/๐๕๑๒
พระนรินทร์ชัย สิรินฺธโร แก้วแปงจันทร์

๑๑/๖/๒๕๑๙
๙/๗/๒๕๕๗

ปาแดง  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๑๓
พระเฉลิมพล อติภทฺโท สิทธิบาล

๑/๑/๒๕๓๓ ๑/๔/๒๕๕๘
ปาม่วง  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๑๔
สามเณรมานัส  ชืนโชติ

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 ปาส้าน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕ / ๒๘

้



ศ.๔
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่

ชือ

่
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ชร ๓๑๕๙/๐๕๑๕
สามเณรศรัญยู  เมืองมา

๒๓/๑/๒๕๔๖

 ปาส้าน  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๑๖
สามเณรกฤษฎา  อวดผิว

๒๙/๗/๒๕๔๗

 ปาส้าน  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๑๗
สามเณรธนากร  วูน

๒๗/๙/๒๕๔๖

 แม่ห่าง  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๑๘
พระคำปน สุเมโธ กันยา

๑/๑/๒๔๙๙ ๑/๔/๒๕๕๙
ลังกา  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๑๙
พระจรัล ธีรปฺโ ศรีจันตา

๒/๕/๒๕๑๔ ๑/๔/๒๕๕๙
ลังกา  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๒๐
พระพิชิต ิติาโณ บัวลาด

๗/๕/๒๕๓๗ ๑/๔/๒๕๕๙
ลังกา  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๒๑
สามเณรศุภกฤต  ใจเสมอ

๑/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีดอนมูล  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๒๒
พระนิรันดร์ อภิาโณ ใจหมัน

้

๓/๑๒/๒๕๒๔ ๑๒/๕/๒๕๕๙

ศรีบุญโยง  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๒๓
พระสมศักดิ

์

สิริวณฺโณ ซองเงิน
๑/๑/๒๕๐๗ ๑/๔/๒๕๕๗

ศรีสุพรรณ  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๒๔
สามเณรเมทิตย์  นันตี

๑๓/๒/๒๕๔๖

 ศรีสุพรรณ  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๒๕
สามเณรวีรพงศ์  ศรีอึง

่

๑๓/๓/๒๕๔๖

 ศรีสุพรรณ  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๒๖
สามเณรดาว  นาต๊ะ

๒๑/๓/๒๕๔๖

 ศรีสุพรรณ  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๒๗
สามเณรเคอ  นาต๊ะ

๑๒/๔/๒๕๔๖

 ศรีสุพรรณ  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๒๘
สามเณรอรรถพล  แสนอุ่นเรือน

๒๙/๖/๒๕๔๖

 ศรีสุพรรณ  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๒๙
พระวัชรพร คมฺภีรธมฺโม ไชยแก้ว

๔/๙/๒๕๑๑ ๔/๔/๒๕๕๙
สันขีเหล็ก

้

 

ชร ๓๑๕๙/๐๕๓๐
สามเณรชาญชัย  ก๋าใน

๕/๘/๒๕๔๕
 สันต้นเปา  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๓๑
สามเณรพิรัชย์  วรรณรัตน์

๓/๑/๒๕๔๖
 สันมะเค็ด  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๓๒
สามเณรเมษา  ปมทอง

๒๙/๔/๒๕๔๖

 สันมะเค็ด  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๓๓
สามเณรนุ  ลุงแหลง

๒๕/๗/๒๕๔๖

 สันมะเค็ด  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๓๔
สามเณรธนากร  กิติสี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 สันมะเค็ด  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๓๕
สามเณรเอกพล  ลุงจิงต๊ะ

๒๔/๒/๒๕๔๕

 หนองบัว  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๓๖
สามเณรเอกพันธ์  ลุงจิงต๊ะ

๒๔/๒/๒๕๔๕

 หนองบัว  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๓๗
สามเณรมงคลชัย  แก้วน้อย

๗/๕/๒๕๔๖
 หนองบัว  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๓๘
สามเณรศุภณัฐ  งามดี

๕/๖/๒๕๔๖
 หนองบัว  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๓๙
สามเณรภัทรดนัย  ตุ้ยหล้า

๑๕/๑/๒๕๔๖

 หนองยาว  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๔๐
สามเณรทักษิณ  เปงใจ

๒๓/๑/๒๕๔๖

 หนองยาว  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๔๑
สามเณรวรเวช  คุณหารคุณ

๓๑/๑/๒๕๔๖

 ฮ่างตำ  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๔๒
สามเณรคำ  ไชยวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๓๙

 ดินดำ  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๔๓
พระอัครรัตน์ ิตวํโส ณ เชียงใหม่

๒๙/๐๔/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโปง  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๔๔
สามเณรชัชนันท์  จอมบุญเรือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

 บ้านโปง  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๔๕
สามเณรเกรียงไกร  ลุงตา

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

 บ้านโปง  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๔๖
สามเณรพีรวิชย์  สุริยะภาพ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านโปง  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๔๗
สามเณรพชรพล  ชัยชนะ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

 ปาแดด  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๔๘
สามเณรมังกร  อ่อนมูล

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

 ปาแดด  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๔๙
สามเณรปณิธิ  ทิพย์ประสงค์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

 ปาแดด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๕๙/๐๕๕๐
สามเณรธนพล  สุขจ๊ะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

 ปาตึงงาม  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๕๑
สามเณรไววิทย์  กันธิ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

 ปาถ่อน  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๕๒
สามเณรสุชานนท์  ทาเรือน

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

 ปาถ่อน  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๕๓
พระโชติ ปภฺสสโร ไชยวงค์

๒๗/๐๘/๒๕๑๓ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

ปาลัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๕๔
สามเณรเสกสรร  อาจจันทร์

๑/๙/๒๕๔๖
 พระเจ้าทองทิพย์  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๕๕
พระอ่อง สุจิตฺโต ลุงต๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

พระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๕๖
สามเณรณัฐวุฒิ  แก้วรากมุก

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

 พระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๕๗
สามเณรศรีวรรณ  แซ่ย่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 แม่สรวยหลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๕๘
สามเณรพงศภัค  วงค์วรรณ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

 แม่สรวยหลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๕๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 เจริญวรรณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีดอนมูล  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๖๐
พระวีรวุฒิ าณสมฺปนฺโน โกมลฤกษ์

๒๐/๐๒/๒๕๓๒ ๑๕/๑๑/๒๕๕๕

ศรีถ้อย  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๖๑
พระบุญช่วย ปฺุชโย แซะลอย

๓๐/๐๘/๒๕๓๖ ๑๑/๐๘/๒๕๕๗

ศรีถ้อย  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๖๒
สามเณรธนารัตน์  เมืองยอด

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

 สันมะแฟน  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๖๓
สามเณรภานุวัตน์  ปนผึง

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 สันมะแฟน  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๖๔
สามเณรฤทธิพล  สุวรรณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

 สันมะแฟน  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๖๕
สามเณรนันทชัย  ปงลังกา

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

 ห้วยส้ม  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๖๖
สามเณรกิตติธัช  จำปาเทศ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

 ห้วยส้ม  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๖๗
สามเณรอนุสรณ์  จะลอ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

 ห้วยส้ม  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๖๘
สามเณรพงศกร  มีใจดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

 ห้วยส้ม  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๖๙
สามเณรมงคล  โสภาพ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 ห้วยส้ม  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๗๐
พระกฤตนัย สุเมโธ ต๊ะปญญา

๐๕/๐๘/๒๕๒๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

ห้วยส้านพัฒนา  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๗๑
สามเณรอ่อง  ลุงตา

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 หัวฝาย  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๗๒
สามเณรชญานนท์  ลุงมูล

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

 หัวฝาย  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๗๓
สามเณรถิรเดช  สานุมิตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

 หัวฝาย  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๗๔
สามเณรฐิติพันธ์  ติบปญญา

๊

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

 หัวฝาย  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๗๕
พระภานุพงษ์ ปฺาวโร วงค์ดี

๔/๑๐/๒๕๓๖ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

ดอนศิลา  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๗๖
พระศิริพงษ์ อาทโร สิทธิสิงห์

๒๕/๐๖/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ดอนศิลา  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๗๗
พระจุมพล อธิจิตโต สายปงมา

๑๔/๐๒/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ดอนศิลา  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๗๘
พระสุวิชชา ปภาโส ตันมูล

๑๘/๐๔/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ดอนศิลา  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๗๙
สามเณรมนัสวิน  อินแก้ว

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

 ท่านำ  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๘๐
สามเณรเอกชัย  จังจอม

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

 ปาสัก  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๘๑
สามเณรศุภวิชญ์  ปรีเปรม

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

 ปาสัก  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๘๒
สามเณรธวันชัย  คำหล้า

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

 วัดท่านำ  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๘๓
สามเณรไกรเลิศ  ทองหลิม

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

 วัดท่านำ  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๘๔
สามเณรวันทวัฒน์  ธนะคำ

๓/๙/๒๕๔๖
 วัดท่านำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๕๙/๐๕๘๕
สามเณรสุรสิทธิ

์

 สังฆ์ทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 วัดท่านำ  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๘๖
สามเณรอภิวัฒน์  สิงเหาะ

๒๙/๒/๒๕๔๗

 วัดท่านำ  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๘๗
พระอินพร อธิปฺโ นันต๊ะรัตน์

๐๑/๐๘/๒๔๙๓ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

ศรีชุมประชา  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๘๘
พระยศพัทธ์ กตสาโร อินบาล

๐๑/๐๒/๒๕๐๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบังวัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๘๙
สามเณรชนะราชัน  แสงคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

 ศรีบุญเกิด  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๙๐
สามเณรกิตตินันท์  สุวรรณไพศาล

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

 สันกู่  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๙๑
สามเณรเขมินท์  พิชญเดชา

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

 สันกู่  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๙๒
สามเณรอ่องคำ  หงสา

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 สันกู่  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๙๓
สามเณรสธนธร  นาดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

 สันกู่  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๙๔
สามเณรบุญช่วย  ใหญ่ดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 สันกู่  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๙๕
สามเณรไกรสร  ใสยาพรม

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

 สันมะค่า  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๙๖
สามเณรฐิติพงษ์  สักลอ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

 สันมะค่า  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๙๗
พระพิพัฒน์ ิตสาโร ชัยวรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๒๑ ๒๔/๐๗/๒๕๔๗

ใหม่ใต้  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๙๘
พระทวี ติสฺสโร พรมชัย

๒๕/๑๐/๒๔๙๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดจอเจริญ  

ชร ๓๑๕๙/๐๕๙๙
พระสวัสดิ

์

ปยสีโล กันหา

๑๖/๐๔/๒๕๐๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดจอเจริญ  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๐๐
สามเณรสุวัฒน์  แซ่เฒ่า

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

 วัดจอเจริญ  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๐๑
สามเณรวาไทน์  โชตระการกุล

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

 วัดจอเจริญ  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๐๒
สามเณรสุรพล  หล้าปา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

 วัดจอเจริญ  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๐๓
สามเณรอานุภาพ  จีทิพย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

 วัดจอเจริญ  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๐๔
สามเณรโภคิน  แซ่ว่าง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

 วัดจอเจริญ  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๐๕
สามเณรสุขสันต์  แซ่เติน

๋

๑๕/๐๑/๒๕๔๐

 วัดช่องลม  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๐๖
พระเทวา สพฺพโต เขือนเพชร

่

๒๐/๐๙/๒๕๑๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดชัยสวัสดิ

์

 

ชร ๓๑๕๙/๐๖๐๗
สามเณรอดิเทพ  อินคำปา

๑๐/๒/๒๕๔๕

 
วัดไชยราษฎร์สำราญ

 

ชร ๓๑๕๙/๐๖๐๘
สามเณรเจษฎา  แก้วฟู

๑๑/๖/๒๕๔๕

 
วัดไชยราษฎร์สำราญ

 

ชร ๓๑๕๙/๐๖๐๙
สามเณรเจษฎา  เรืองฤทธิ

์

๑๖/๗/๒๕๔๕

 
วัดไชยราษฎร์สำราญ

 

ชร ๓๑๕๙/๐๖๑๐
สามเณรชนเมธ  คำเงิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 วัดดงมะตืน

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๖๑๑
สามเณรอุเทน  ปาวอน

๒๙/๕/๒๕๔๗

 วัดดงมะตืน

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๖๑๒
สามเณรนพรัตน์  สลีสองสม

๔/๕/๒๕๔๕
 วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๑๓
สามเณรเศรษฐวัฒน์  ฟองฟู

๑/๑/๒๕๔๗
 วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๑๔
สามเณรธนาวุฒิ  จันทร์ทอง

๒๕/๒/๒๕๔๗

 วัดท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๑๕
สามเณรเปรมศักดิ

์

 ธิปละ

๑๔/๔/๒๕๔๖

 วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๑๕๙/๐๖๑๖
สามเณรณัฐพล  ก๋าแก้ว

๒๒/๑/๒๕๔๗

 วัดทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๑๕๙/๐๖๑๗
สามเณรธนาบัตร  โปธา

๑๒/๑/๒๕๔๕

 วัดปาบงใต้  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๑๘
สามเณรกฤษดา  นาไพวัน

๑/๔/๒๕๔๗
 วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๑๙
พระบรรชา ถาวรธมฺโม ลาธิวงค์

๑๖/๐๗/๒๕๒๔ ๓๐/๐๓/๒๕๕๔

วัดร่องห้า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘ / ๒๘

้
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่

ชือ

่
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ชร ๓๑๕๙/๐๖๒๐
สามเณรณัฐการ  ขันแก้ว

๙/๖/๒๕๔๕
 วัดร่องห้า  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๒๑
พระสมเดช ปฺาวชิโร มันคง

่

๙/๑/๒๕๐๗
๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๒๒
พระศรศิลป โชติปฺโ พยายาม

๑๖/๘/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๒๓
พระเอกบรม กุสลจิตฺโต อะทะวงษา

๑๓/๑/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๒๔
พระรัฐพล สุรปฺโ สง่าโฉม

๒๔/๗/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๒๕
พระพรเฉลิม กตฺตวีโร คำมี

๑๗/๑๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๒๖
พระทศพล ถิรวิริโย อุ่ยอุทัย

๒๑/๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๒๗
พระสุเมธ จิตฺตทนฺโต คู่คำ

๑๑/๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๒๘
พระสิทธิพงษ์ อคฺคปฺโ ศรีประดับ

๑๖/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๒๙
สามเณรนิกร  ชัยเกษม

๒/๗/๒๕๔๖
 วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๓๐
สามเณรไพฑูรย์  สมคิด

๑/๔/๒๕๔๗
 วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๓๑
สามเณรกิตติพงษ์  ทวีสุข

๑๖/๑/๒๕๔๗

 วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๓๒
สามเณรภีรยุทธ  ปญญา

๗/๘/๒๕๔๔
 วัดศรีเวียง  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๓๓
สามเณรณัฐวุฒิ  ปุกใบ

๑๑/๕/๒๕๔๕

 วัดสันสลิด  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๓๔
สามเณรปรีชา  วงค์เนตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

 วัดสันสลิด  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๓๕
สามเณรเขมทัต  อินต๊ะมา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 ดอยชมภู  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๓๖
พระชัยวัฒน์ โชติปฺุโ เกษณา

๒๙/๐๑/๒๕๓๒ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ต้นง้าว  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๓๗
สามเณรภานุวัฒน์  คำแก่น

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 ต้นง้าว  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๓๘
สามเณรขวัยชัย  ศรีทองเจอ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

 ทรายมูล  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๓๙
พระสุรินทร์ รวิวณฺโณ วรรณา

๒๘/๐๒/๒๕๒๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ท่าต้นตัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๔๐
สามเณรกฤษณะ  ชมสม

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

 ท่าต้นตัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๔๑
สามเณรวุฒินันท์  วงศ์ตะวัน

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

 ท่าต้นตัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๔๒
สามเณรชยางกูร  คำน้อย

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 ท่าต้นตัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๔๓
สามเณรนัทธพงศ์  อารมณ์ดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

 ท่าต้นตัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๔๔
สามเณรอาทิตย์  แว่พ่าน

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

 บุญเรือง  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๔๕
สามเณรไชยภัทร  ขอบขันธ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

 บุญเรือง  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๔๖
สามเณรชินดนัย  ปนตา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

 บุญเรือง  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๔๗
สามเณรพงศกร  คุณรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 บุญเรือง  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๔๘
สามเณรรัฐธรรมนูญ  ขอดแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 ปารวก  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๔๙
สามเณรศรรตยา  ขัตติยา

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

 สันหนองเหลียว  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๕๐
สามเณรกิติภพ  เขม้นกิจ

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

 ห้วยส้านพลับพลา  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๕๑
พระองอาจ าณวีโร ใจแผ่เพือ

๒๙/๘/๒๕๓๓
๒/๔/๒๕๕๙

กลาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๕๒
พระแลง ปฺุาคมฺโม ปานนท์

๑๕/๔/๒๕๓๘ ๑๙/๔/๒๕๕๙

กลาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๕๓
พระเสรี ธีรธมฺโม แสงงาม

๒๐/๒/๒๕๒๖ ๒/๑๒/๒๕๕๘

ขวากใต้  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๕๔
สามเณรวัฒนา  แซ่จ๋าว

๒๓/๘/๒๕๓๑

 ขวากเหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๕๙/๐๖๕๕
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 เทพชมภู

๑๓/๓/๒๕๔๕

 ขวากเหนือ  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๕๖
สามเณรธีรภัทร  ไชยลังการ

๒๒/๒/๒๕๔๑

 ดอน  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๕๗
สามเณรบุญลำ  บุญศรี

๑๐/๘/๒๕๔๓

 ดอน  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๕๘
สามเณรบอพรรณ  สุวันทอง

๕/๑/๒๕๔๕
 ท่าข้าม  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๕๙
สามเณรปรเมษฐ์  มูลผึง

้

๓๑/๓/๒๕๔๗

 ท่าข้าม  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๖๐
สามเณรธนาดร  ยาวิเลิง

๒๐/๔/๒๕๔๗

 ท่าข้าม  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๖๑
สามเณรอภิชัย  แซ่หว้า

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

 ทุ่งทราย  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๖๒
สามเณรธีรยุทธ  หมันเทือม

้

๒๖/๘/๒๕๔๖

 ทุ่งทราย  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๖๓
สามเณรโสภน  คำแลง

๒/๔/๒๕๔๗
 ม่วง  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๖๔
สามเณรชมจันทร์  บุญเจิง

๑/๑/๒๕๔๖
 ยาย  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๖๕
พระอิทธิกรณ์ อาภากโร แสงงาม

๑๐/๑/๒๕๐๒
๔/๕/๒๕๔๙

โล๊ะ  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๖๖
สามเณรนนท์  บ้านนา

๕/๑๐/๒๕๔๒

 หลู้  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๖๗
สามเณรกิตติวัฒน์  สุริธรรม

๒๘/๘/๒๕๔๔

 หลู้  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๖๘
สามเณรนิฮาซูฮา  นิกะจิ

๑๗/๙/๒๕๔๕

 หลู้  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๖๙
สามเณรแสง  สุริธรรม

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

 หลู้  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๗๐
สามเณรไพวัน  อินทร์ทวัด

๒/๔/๒๕๔๖
 ห้วยลึก  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๗๑
สามเณรสันติ  อ่อนแก้ว

๑๕/๔/๒๕๔๖

 ห้วยลึก  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๗๒
สามเณรพันธุ์  สิทธิยา

๔/๗/๒๕๔๖
 ห้วยลึก  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๗๓
สามเณรศุภวัฒน์  ฉิวภิรมย์

๓๐/๑/๒๕๔๖

 คูเวียง  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๗๔
สามเณรกิตติศักดิ

์

 คำจิต

๒๕/๕/๒๕๔๖

 คูเวียง  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๗๕
สามเณรธีรเดช  อนุเคราะห์

๒๒/๘/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๗๖
สามเณรสุทัศน์  แก้วกันทะ

๑๖/๓/๒๕๔๕

 บุญวาทย์  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๗๗
สามเณรนิธิศ  จรัสจรุงเกียรติ

๑๘/๔/๒๕๔๕

 บุญวาทย์  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๗๘
สามเณรชัชชัย  ทะนันชัย

๒๖/๙/๒๕๔๕

 บุญวาทย์  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๗๙
สามเณรพงษ์พัฒน์  แสงปานันท์

๒๑/๑/๒๕๔๖

 บุญวาทย์  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๘๐
สามเณรจักรพงค์  บุราณรูป

๒๐/๕/๒๕๔๖

 บุญวาทย์  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๘๑
สามเณรปภินวิทย์  เขือนศิริ

่

๒๕/๗/๒๕๔๖

 บุญวาทย์  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๘๒
สามเณรอภิชาต  ตันถิลา

๒๕/๗/๒๕๔๖

 บุญวาทย์  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๘๓
สามเณรศิริศักดิ

์

 แซ่เล่า

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 บุญวาทย์  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๘๔
สามเณรสิทธิศักดิ

์ ์

 แซ่ฟุง
๔/๒/๒๕๔๗

 บุญวาทย์  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๘๕
สามเณรธรรมรงค์  กัญหาสุข

๒๕/๑/๒๕๔๕

 พระธาตุปูล้าน  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๘๖
สามเณรวัฒนศักดิ

์

 สารที

๒๖/๗/๒๕๔๖

 พระธาตุปูล้าน  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๘๗
พระณรงค์จันทร์ กมฺมสทฺโธ พระสว่าง

๐๗/๑๒/๒๕๓๑ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๑๕๙/๐๖๘๘
สามเณรอานัน  แซ่ย่า

๒๔/๕/๒๕๔๖

 
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๑๕๙/๐๖๘๙
สามเณรณัฐภัทร  ปมลือ

้

๘/๗/๒๕๔๖
 

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๕๙/๐๖๙๐
สามเณรนพชัย  ไชยชนะ

๙/๗/๒๕๔๖
 

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๑๕๙/๐๖๙๑
สามเณรนริศ  หนักกา

๘/๒/๒๕๔๕
 เม็งราย  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๙๒
สามเณรกิตติศักดิ

์

 จองกลม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 เม็งราย  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๙๓
สามเณรชยัญชัย  ต๊ะวงค์

๒๘/๙/๒๕๔๕

 แม่ตำกลาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๙๔
พระกำพล ปฺาวุฑฺโฒ จันทร์ต๊ะพิงค์

๓๑/๗/๒๕๑๒ ๑๑/๒/๒๕๕๖

แม่ตำน้อย  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๙๕
สามเณรณัฐวุฒิ  ช่างแต่ง

๒๕/๔/๒๕๔๕

 แม่เปา  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๙๖
สามเณรธวัชชัย  ติบพันธ์

๊

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 แม่เปา  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๙๗
สามเณรปรเมธัณต์  เขียวจำปา

๑๕/๙/๒๕๔๖

 ไม้ยาเก่า  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๙๘
สามเณรธนภูมิ  สีทน

๒๓/๘/๒๕๔๖

 สบเปา  

ชร ๓๑๕๙/๐๖๙๙
สามเณรสุพัฒน์  เรือนพิบูลย์

๑/๓/๒๕๔๖
 สันติคีรี  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๐๐
สามเณรอัครชัย  ยะขัติ

๑๒/๕/๒๕๔๖

 สันติคีรี  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๐๑
สามเณรสุรเชษฐ์  ปมปา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 สันติคีรี  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๐๒
สามเณรจักรกริช  หวลอารมณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 สันติคีรี  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๐๓
สามเณรทินโชติ  คำถ่อน

๑๐/๘/๒๕๔๔

 สันหนองบัว  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๐๔
สามเณรสุริชัย  แซ่จัง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

 สันหนองบัว  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๐๕
สามเณรพัสวี  

วรรณลักษ์ตระกูล
๒๕/๗/๒๕๔๕

 สันหนองบัว  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๐๖
สามเณรอมรเทพ  ปานสันเทียะ

๊

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

 สันหนองบัว  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๐๗
สามเณรอำนาจ  ฉัตรนาถวรกุล

๑/๗/๒๕๔๖
 สันหนองบัว  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๐๘
สามเณรบุญดี  แซ่มัว

๘/๑๐/๒๕๔๖

 สันหนองบัว  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๐๙
สามเณรยงศิลป  ใจยา

๕/๔/๒๕๔๖
 ห้วยก้าง  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๑๐
สามเณรดนุสรณ์  ไชยด้วง

๑๑/๙/๒๕๔๖

 ห้วยก้าง  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๑๑
สามเณรพิสิฐชัย  วงษ์เขียน

๕/๑๒/๒๕๔๖

 ห้วยก้าง  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๑๒
สามเณรศุกกิจ  สุนันต๊ะ

๑/๙/๒๕๔๔
 ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๑๓
สามเณรธไนศวรรย์  เอ็นตา

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๑๔
สามเณรยุทธพงษ์  รู้ทำนอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

 เจดีย์  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๑๕
สามเณรณฐวรรธน์  สุกระพิชัย

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

 ชมภู  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๑๖
สามเณรประภากร  เรืองฤทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

 ต้าหลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๑๗
สามเณรต่อตระกูล  ปนนิตมัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

 นำล้อม  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๑๘
สามเณรประสิทธิ

์

 รานะเรศ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 นำล้อม  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๑๙
สามเณรทวีศักดิ

์

 ไชยราช

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

 ปาตาลใต้  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๒๐
สามเณรเอกวิษา  คำสด

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

 ปาตาลใต้  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๒๑
สามเณรปรีชา  กาวิละ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

 ปาตาลใต้  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๒๒
สามเณรนันทวัฒน์  ชมภูชัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 พระเนตร  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๒๓
สามเณรบูรพา  หล้าธิ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

 พระเนตร  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๒๔
สามเณรสุรพงษ์  บัวแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

 ม่วงบุญเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๕๙/๐๗๒๕
สามเณรศราวุฒิ  สมศรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

 ม่วงบุญเรือง  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๒๖
สามเณรบุญยวี  มาลา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

 ม่วงบุญเรือง  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๒๗
สามเณรวีระ  ชัยวุฒิ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

 ม่วงบุญเรือง  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๒๘
สามเณรคณาธิป  ราชลำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

 ยางฮอม  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๒๙
สามเณรภาณุพงศ์  ขานพล

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีเกิด  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๓๐
พระเอกลักษณ์ จิรวีโร คิกรักเมือง

๐๑/๐๗/๒๕๒๙ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

แสงเมืองมา  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๓๑
สามเณรอรรถพล  บุตรพรม

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 แสงเมืองมา  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๓๒
สามเณรกรวิชย์  มันกุง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 แสงเมืองมา  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๓๓
สามเณรศุภมิตร  แก้วหน่อ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

 ห้วยโปง  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๓๔
สามเณรกฤษณะ  แซ่เติน

๋

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

 ห้วยสัก  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๓๕
สามเณรหนุ่ม  จันทร์หอม

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

 ห้วยสัก  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๓๖
สามเณรเอกพล  ระเรือง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

 ห้วยสัก  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๓๗
สามเณรสรวิชญ์  สิงห์สุริยะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 ห้วยสัก  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๓๘
สามเณรวรเทพ  ไชยสถาน

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

 ห้วยหลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๓๙
สามเณรพัชรชัย  เนตรนันชัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

 ห้วยห้อม  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๔๐
สามเณรวีรภัทร  อูปคำแสน

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

 ห้วยห้อม  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๔๑
สามเณรธีรยุทธิ

์

 ปญญาใจ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

 ห้วยห้อม  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๔๒
พระสมจิตร สุมงฺคโล แสงศักดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๑๑
๒๕/๔/๒๕๕๙

วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๔๓
สามเณรเอกกมล  อุ่นเวียง

๑๗/๑/๒๕๔๕

 วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๔๔
สามเณรวรเชษฐ์  พวงสุยะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๔๕
สามเณรสุรวุฒิ  วิพิมพ์สุด

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๔๖
สามเณรประวิทย์  วาชญา

๒๓/๓/๒๕๔๗

 วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๔๗
สามเณรปยวัฒน์  แซ่ว้า

๑๔/๗/๒๕๔๔

 วัดดงชัย  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๔๘
สามเณรกัมปนาท  มะโนวัน

๒๘/๗/๒๕๔๖

 วัดดงชัย  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๔๙
พระวิสิษฏ์ สิริสาโร วงศ์สกุลภักดี

๒๕/๗/๒๕๐๘
๕/๔/๒๕๕๙

วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๕๐
พระดามพัฒ มหาวีโร นัยติบ

๊

๒๗/๓/๒๕๒๑
๕/๔/๒๕๕๙

วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๕๑
พระมงคล จารุวณฺโณ อูปเฮียง

๖/๗/๒๕๒๒ ๕/๗/๒๕๕๙
วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๕๒
พระวิวัฒน์ ปสนฺโน นันตา

๑๙/๙/๒๕๓๓
๕/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๕๓
พระทศพล ธมฺมวุโท จันทร์คำ

๒๒/๖/๒๕๓๕
๕/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๕๔
สามเณรรังสิมันตุ์  แสนประสิทธิ

์

๒๕/๔/๒๕๔๖

 วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๕๕
สามเณรอภินันท์  เอกพันธ์

๑/๘/๒๕๔๖
 วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๕๖
สามเณรชญานนท์  อวดเขต

๑๔/๙/๒๕๔๖

 วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๕๗
พระภานุ คเวสโภ เกตุแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๓๑
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาเลา  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๕๘
พระอนุพงค์ อภโย อ่อนพุทธา

๒๓/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาเลา  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๕๙
สามเณรวัชรินทร์  จำปาทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 วัดร้องหวาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒ / ๒๘
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ชร ๓๑๕๙/๐๗๖๐
สามเณรภานุศักดิ

์

 สิทธิขันแก้ว

๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๑๕๙/๐๗๖๑
สามเณรณัฐพล  ใจดี

๑๒/๔/๒๕๔๗

 วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๑๕๙/๐๗๖๒
สามเณรสุธิกร  แก้วแสง

๓/๔/๒๕๔๖
 วัดศิริมังคลาราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๖๓
พระสัมฤทธิ

์

จิตฺตปสาโท ศรีพันนาม

๒๐/๗/๒๕๑๕ ๑/๑๑/๒๕๔๒

วัดสันติวราราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๖๔
พระสงกรานต์ จิตฺตกาโร ฤทธิษณา

์

๙/๔/๒๕๒๕ ๑๑/๗/๒๕๕๔

วัดสันติวราราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๖๕
พระอดิศักดิ

์

โชติปณฺโ วัดดี

๒๖/๙/๒๕๓๘ ๑๑/๔/๒๕๕๙

วัดสันติวราราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๖๖
พระสมาน รตนโชโต พิมม์ชารี

๒๔/๑/๒๔๘๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดสันติวราราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๖๗
พระสุทธวิทย์ อาทโร ดอกไม้

๕/๘/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดสันติวราราม  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๖๘
พระวันชาติ โสภณคุโณ เงินฉลาด

๑๐/๑/๒๕๐๑ ๑๙/๖/๒๕๕๕

วัดห้วยเคียน  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๖๙
พระวันชัย ทีปธมฺโม น้อยชืน

่

๑๒/๓/๒๕๒๖
๒/๔/๒๕๕๗

วัดห้วยเคียน  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๗๐
พระเกียรติศักดิ

์

กตวณฺโณ ก้างยาง

๒๙/๕/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

บ้านดอย  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๗๑
สามเณรยงยุทธ  จีพัวะ

๊

๐/๐/๒๕๔๖
 บ้านดอย  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๗๒
สามเณรระพีพงษ์  นันทะโครต

๐/๐/๒๕๔๗
 บ้านดอย  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๗๓
สามเณรหนุ่ม  คีรีขันแก้ว

๐/๐/๒๕๔๐
 บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๗๔
สามเณรณิธิวัฒน์  เพียนการ

๒/๑๐/๒๕๔๕

 ปงสนุก  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๗๕
สามเณรวรินทร  สมณีย์

๐/๐/๒๕๔๖
 ปงสนุก  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๗๖
สามเณรธรรมนูญ  จับใจนาย

๐/๐/๒๕๔๖
 ปงสนุก  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๗๗
สามเณรวัตร  เทียนคำ

๐/๐/๒๕๔๐
 แม่เลียบ  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๗๘
สามเณรอ้าย  เทียนคำ

๐/๐/๒๕๔๖
 แม่เลียบ  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๗๙
สามเณรสาม  วงศ์สา

๐/๐/๒๕๔๗
 แม่เลียบ  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๘๐
สามเณรสมบัติ  ศรีทอง

๐/๐/๒๕๔๗
 แม่เลียบ  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๘๑
สามเณรนันทกานต์  แซ่จ๋าว

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 ราษฎร์บำรุง  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๘๒
สามเณรพัสกร  จ๋าจำปา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 ราษฎร์บำรุง  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๘๓
สามเณรกิตติพงศ์  แสนอุดแก้ว

๙/๖/๒๕๔๗
 ราษฎร์บำรุง  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๘๔
พระเจริญ อสโม สุปญญาบุตร

๑๒/๐๑/๒๔๙๐ ๑๗/๐๑/๒๕๕๘

ถำผาจม  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๘๕
พระสง่า จารุวณฺโณ ทองจันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๓๒ ๐๓/๐๒/๒๕๕๘

ถำผาจม  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๘๖
พระชัยย์วาลย์ สุทฺธิโก ดีมงคล

๐๕/๐๕/๒๕๑๐ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

ถำผาจม  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๘๗
พระวิจารณ์ กลฺยาโณ เจริญธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๑๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ถำผาจม  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๘๘
สามเณรวสันต์  ไทยใหญ่

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

 ทุ่งสว่างอารมณ์  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๘๙
สามเณรชาญยุทธ  รูปโฉม

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

 ทุ่งสว่างอารมณ์  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๙๐
พระบุญช่วย ธมฺมรโต วงสุวรรณ

๑๘/๒/๒๕๑๐ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

บ้านจ้อง  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๙๑
สามเณรอ่องคำ  มีชัย

๑๘/๖/๒๕๔๔

 บ้านจ้อง  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๙๒
สามเณรอ่องคำ  ใจปน

๒๕/๖/๒๕๔๕

 บ้านจ้อง  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๙๓
สามเณรเสาร์  บรรยงค์

๑๑/๘/๒๕๔๕

 บ้านจ้อง  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๙๔
สามเณรชายพัฒน์  มณีวรรณ

๓๐/๕/๒๕๔๗

 บ้านจ้อง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๕๙/๐๗๙๕
พระพนัสพงษ์ มหาลาโภ อินตา

๕/๑๐/๒๕๓๔ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

ปางห้า  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๙๖
สามเณรจาย  บุญทอง

๒/๑๐/๒๕๔๔

 ปางห้า  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๙๗
สามเณรอัศวิน  ใจปนตา

๒/๔/๒๕๔๕
 ปางห้า  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๙๘
สามเณรสุขสันต์  นามหน่อ

๑/๑/๒๕๔๕
 ผาแตก  

ชร ๓๑๕๙/๐๗๙๙
สามเณรณัฐพล  ปญญา

๑๙/๘/๒๕๔๕

 ผาแตก  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๐๐
พระอนันต์ อกิจโณ เพชรโพธิทอง

์

๑๐/๑๐/๒๕๑๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ผาสุการาม  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๐๑
สามเณรเอกสิทธิ

์

 นามอินทร์

๑๖/๖/๒๕๔๖

 ผาสุการาม  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๐๒
พระติบ

๊

านิสฺสโร ตาลไทย

๐๕/๐๔/๒๕๓๘ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

มงคลธรรมกายาราม
 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๐๓
สามเณรหมี

่

 ไชยวัต

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๐๔
สามเณรธนชาติ  ถีระวงษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๐๕
สามเณรสุขคำ  มงคลดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๐๖
สามเณรณัฐพนธ์  เชือเจ็ดตน

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๐๗
สามเณรบุญทอง  ไทยใหญ่

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๐๘
สามเณรฟู  สายมา

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๐๙
สามเณรสุทิตย์  ระจา

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๑๐
สามเณรขวัญชัย  จันทาพูน

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๑๑
สามเณรสาม  แสงใหม่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๑๒
สามเณรธีระ  มงคลดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๑๓
สามเณรสมพงษ์  สอใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๑๔
สามเณรจายอิน

่

 ยีแปง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 แม่สาย  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๑๕
สามเณรกิตติชัย  สายคำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

 แม่สาย  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๑๖
สามเณรบุญศรี  ทองแสง

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 แม่สาย  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๑๗
สามเณรปริญญา  แปนแย้ม

๘/๗/๒๕๔๔
 วิเชตร์มณี  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๑๘
สามเณรอูแสง  นามสาม

๑/๑/๒๕๔๕
 วิเชตร์มณี  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๑๙
สามเณรฐิติพันธุ์  พันธ์ยา

๑๙/๘/๒๕๔๕

 วิเชตร์มณี  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๒๐
สามเณรสุเมธ  แซ่จาง

๑/๔/๒๕๔๖
 วิเชตร์มณี  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๒๑
สามเณรพสธร  ชัยศรีวงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 วิเชตร์มณี  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๒๒
สามเณรวิศวกร  จันทร์มงคล

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

 สันทรายน้อย  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๒๓
สามเณรวีระวัฒน์  ไชยทน

๒๕/๑/๒๕๔๖

 หนองสีแจ่ง

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๒๔
สามเณรณัฐพงศ์  นักการ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

 นำแพร่  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๒๕
สามเณรณัฐวุฒิ  คำปญโญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

 นำล้อม  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๒๖
สามเณรญาณกิตต์  จันทร์ฝน

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

 นำล้อม  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๒๗
สามเณรภาณุกร  สอนแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

 นำล้อม  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๒๘
สามเณรไมตรี  เขตนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 นำล้อม  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๒๙
พระเอกพงษ์ มานิโต อินทะ

๒๑/๐๑/๒๕๒๕ ๐๓/๐๘/๒๕๕๘

เกียงใต้

๋

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๔ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๕๙/๐๘๓๐
สามเณรพีรพล  มาเยอะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๐

 เกียงใต้

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๓๑
สามเณรโชติชัย  แซ่เฮอร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

 เกียงใต้

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๓๒
สามเณรเจนิวา  แซ่ว่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

 เกียงใต้

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๓๓
สามเณรสุธานันท์  สะทองบุญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 เกียงใต้

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๓๔
สามเณรดาว  แซ่ท่อ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

 เกียงใต้

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๓๕
สามเณรศิวกร  เชือคำอ่อน

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

 เกียงใต้

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๓๖
สามเณรนิรวิทธ์  อินถานา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 เกียงเหนือ

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๓๗
สามเณรนพณัฐ  ปงจันตา

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

 เกียงเหนือ

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๓๘
สามเณรวัชพล  เลิศศรีไทย

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 เกียงเหนือ

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๓๙
สามเณรสุภกิณห์  ธิกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 เกียงเหนือ

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๔๐
สามเณรเอกลักษณ์  เมืองมูล

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 เกียงเหนือ

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๔๑
สามเณรวิศรุต  นันทะเสน

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

 เกียงเหนือ

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๔๒
สามเณรธนภัทร  เทพวงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

 เกียงเหนือ

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๔๓
สามเณรพิทักษ์  จันต๊ะนันท์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

 เกียงเหนือ

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๔๔
สามเณรฐิติวัฒน์  นันทะไชย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

 เกียงเหนือ

๋

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๔๕
สามเณรเจตดิลก  ปาโท้

๑๑/๐๕/๒๕๔๐

 แก่นใต้  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๔๖
สามเณรบวร  นิลโน

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

 แก่นใต้  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๔๗
สามเณรชัยรัตน์  แซ่ย่าง

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

 แก่นเหนือ  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๔๘
สามเณรสมจิตร  แซ่ลี

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

 แก่นเหนือ  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๔๙
สามเณรทราย  แซ่เล้า

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

 แก่นเหนือ  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๕๐
สามเณรเวชพิสิฐ  รัตนคิรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

 แก่นเหนือ  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๕๑
สามเณรวีรพล  ไชยยะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

 แก่นเหนือ  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๕๒
สามเณรคฑาวุฒิ  แซ่วือ

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๕๓
สามเณรยุทธนา  แซ่ซ้ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๕๔
สามเณรนพพล  แซ่ลี

๑๕/๗/๒๕๔๕

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๕๕
สามเณรไทย  แซ่ย่าง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๕๖
สามเณรรัชชานนท์  แซ่ย้าง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๕๗
สามเณรภคิน  มาเยอะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๕๘
สามเณรชนาภัทร  คล้ายเจริญศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๕๙
สามเณรพัชกิจ  แซ่ว่าง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๖๐
สามเณรชำนาญ  แซ่ย้า

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๖๑
สามเณรนันทพงษ์  อินทะศักดิ

์

๒๗/๓/๒๕๔๗

 เชียงคาน  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๖๒
พระสุริยา โชติปฺโ อักวะรัง

๒๓/๐๙/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

ซาววา  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๖๓
สามเณรกิตติชัย  แจ้งสว่าง

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

 ต้นปล้อง  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๖๔
สามเณรพงศกร  ชัยชนะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

 ต้นปล้อง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๕ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๕๙/๐๘๖๕
สามเณรวิชัย  บุญเกิด

๒๓/๙/๒๕๔๒

 ท่าข้ามศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๖๖
สามเณรสุวิชา  แซ่ย่าง

๑๓/๒/๒๕๔๔

 ท่าข้ามศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๖๗
สามเณรกาว  แซ่วือ

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

 ท่าข้ามศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๖๘
สามเณรภาคิน  พรมเทพ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 ท่าข้ามศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๖๙
สามเณรศักดิธัช  อาษายศ

๒๖/๗/๒๕๔๕

 ท่าข้ามศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๗๐
สามเณรชัยทอง  แซ่เล้า

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

 ท่าข้ามศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๗๑
สามเณรน่านเหนือ  สิงห์ไชย

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

 ท่าข้ามศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๗๒
สามเณรอินแก้ว

่

 ขะติยะวงศ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

 ทุ่งงิว

้

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๗๓
สามเณรแก้วตา  ชัยยะฮัก

๒๕/๒/๒๕๔๓

 ทุ่งงิว

้

 

ชร ๓๑๕๙/๐๘๗๔
สามเณรพีรณัฐ  ไชยวุฒิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 ทุ่งซาง  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๗๕
สามเณรวิสา  ทรงศักดิลือชัย

์

๒๖/๕/๒๕๔๔

 ทุ่งดุก  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๗๖
สามเณรณรงค์ชัย  วงศ์ชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

 ทุ่งอ่าง  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๗๗
สามเณรภัคพล  จันดา

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 ทุ่งอ่าง  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๗๘
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ชำนาญการ

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

 บ้านตอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๗๙
สามเณรศักรินทร์  สอนทะวัง

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านตอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๘๐
สามเณรภาณุวัฒน์  มานวล

๓๐/๑/๒๕๔๖

 บ้านตอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๘๑
สามเณรธีรภัทร  แซ่เล่า

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านตอง  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๘๒
พระพลสัณห์ โชติวโร พันธ์ประยูร

๑๔/๐๙/๒๕๑๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บุญเรืองใต้  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๘๓
สามเณรณัฐวัตร  รักเหล่า

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

 บุญเรืองเหนือ  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๘๔
สามเณรธวัชชัย  ทาลมดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

 บุญเรืองเหนือ  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๘๕
สามเณรภราดร  แซ่ท้าว

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 บุญเรืองเหนือ  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๘๖
สามเณรวิษณุ  แซ่ฟา

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 บุญเรืองเหนือ  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๘๗
สามเณรนัทธมน  แสนหอย

๒๙/๑/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๘๘
สามเณรเมธี  แซ่หว้า

๒๕/๓/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๘๙
สามเณรอภิชาติ  แซ่ท่อ

๒๕/๕/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๙๐
สามเณรรุ่งโรจน์  แซ่หว้า

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๙๑
สามเณรมานิตย์  วงศ์เจียงชูชีพ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๙๒
พระชัชวาลย์ สิริภทฺโท แซ่ก๋วย

๑๕/๐๒/๒๕๓๔ ๒๕/๐๒/๒๕๕๘

พร้าวกุด  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๙๓
สามเณรเอกวิทย์  สุวรรณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

 พร้าวกุด  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๙๔
สามเณรมงคล  ไชยลังการ

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

 พร้าวกุด  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๙๕
สามเณรสุธิพงษ์  กลินศรีสุข

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

 พร้าวกุด  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๙๖
สามเณรเทพตะวัน  สาระสิทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

 พร้าวกุด  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๙๗
สามเณรณัฐพร  สุวรรณทา

๒๓/๒/๒๕๔๗

 แฟน  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๙๘
สามเณรภควันต์  เรือนศรีวรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

 แฟน  

ชร ๓๑๕๙/๐๘๙๙
สามเณรซัว  แซ่มัว

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

 ม่วงชุม  
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ชร ๓๑๕๙/๐๙๐๐
สามเณรวีรพล  แซ่มัว

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

 ม่วงชุม  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๐๑
พระถิรเจตน์ โชติโก แก้วตา

๑๙/๐๓/๒๕๓๔ ๓๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดหลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๐๒
พระชนะชัย โชติโก สมอาจ

๐๔/๐๘/๒๕๓๕ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

วัดหลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๐๓
พระธวัชชัย โชติโก ติบโคตร

๊

๐๑/๑๑/๒๕๒๖ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

วัดหลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๐๔
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 แซ่เฮ้อ

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

 ศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๐๕
สามเณรธวัชชัย  แซ่ว้า

๒๕/๖/๒๕๔๕

 ศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๐๖
สามเณรเอกชัย  คำอิง

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๐๗
พระสายัณห์ จนฺทธมฺโม จันทรหอม

๑๔/๖/๒๕๒๑ ๒๒/๗/๒๕๕๖

สบสม  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๐๘
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 รพีพิพัฒน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

 สบสม  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๐๙
สามเณรจะวะ  แซ่ย่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 สบสม  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๑๐
สามเณรหลือ  แซ่ว่าง

๑๔/๖/๒๕๔๔

 สบสม  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๑๑
สามเณรยุทธจักร  แซ่ลี

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

 สบสม  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๑๒
สามเณรธีรภัทร  แซ่ว่าง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

 สบสม  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๑๓
สามเณรชนิตว์  แซ่เล้า

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 สบสม  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๑๔
สามเณรวันชัย  กุเลา

๑๔/๒/๒๕๔๖

 สบสม  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๑๕
สามเณรตรีโรจน์  แสงงาม

๑๙/๔/๒๕๔๖

 สบสม  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๑๖
สามเณรเตมีย์  ต๊ะยาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 ส้าน  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๑๗
พระนิรัญ โชติโก ธิชาญ

๒๖/๐๒/๒๕๑๗ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

หลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๑๘
พระผ่อง จาคสุโร อโณชัย

๐๓/๐๖/๒๕๐๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๑๙
สามเณรโยธา  แซ่ลี

๐๗/๑๐/๒๕๔๐

 หลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๒๐
สามเณรภาพันธ์  ไชยบวรนันท์

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

 หลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๒๑
สามเณรบี  แซ่ลี

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

 หลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๒๒
สามเณรธนกฤต  นำชัย

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 หลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๒๓
สามเณรพีรพัฒน์  ชัยชาญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

 หลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๒๔
สามเณรเตมีย์  ไชยยะ

๓๐/๘/๒๕๔๖

 หลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๒๕
สามเณรวรุฒม์  หิรัญสาย

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 หลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๒๖
สามเณรนนท์ปวิธ  ต๊ะยศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 หลวง  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๒๗
สามเณรทวิน  อุสาใจ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 ห้วยซ้อ  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๒๘
สามเณรสิรวิชญ์  ธรรมวงศ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

 ห้วยซ้อ  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๒๙
สามเณรกรกฏ  หมอกมุงเมือ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 ห้วยซ้อ  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๓๐
สามเณรจิระพงศ์  ไชสุ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

 ห้วยหก  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๓๑
สามเณรชาญณรงค์  ไชยทิศ

๒๖/๙/๒๕๔๖

 หวาย  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๓๒
สามเณรธนนไพร  เล่าวิริยะธนชัย

๑๕/๕/๒๕๔๕

 หาดไคร้  

ชร ๓๑๕๙/๐๙๓๓
สามเณรบุญชัย  ลีลือสาย

๑๗/๖/๒๕๔๖

 หาดไคร้  
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ชร ๓๑๕๙/๐๙๓๔
สามเณรพีระพัฒน์  คำสะอาด

๒๖/๘/๒๕๔๖

 ใหม่ทุ่งหมด  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๘ / ๒๘

้
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