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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงราย  ภาค ๖

ส่งสอบ ๑,๒๖๙ รูป ขาดสอบ ๑๖๙ รูป คงสอบ ๑,๑๐๐ รูป สอบได้ ๙๕๕ รูป สอบตก ๑๔๕ รูป (๘๖.๘๒%)

 

เลขที

่

ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๑๖๐/๐๐๐๑
สามเณรบุญแก้ว  มีบุญ

๑๓/๑/๒๕๔๒

 ขัวแคร่  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรหนุ่ม  ตรัยรัตน์

๒๒/๔/๒๕๔๗

 ขัวแคร่  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๐๓
สามเณรวรนาถ  วรพัฒน์

๑๘/๙/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรสัณหณัฐ  ตากองค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรวชิรกรณ์  อยู่นาค

๑๕/๖/๒๕๔๖

 ทรายขาว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรนพรัตน์  ไชยะภาพ

๙/๓/๒๕๔๕
 นำเย็น  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรนครินทร์  อุส่าห์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 นำเย็น  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรพุธิตา  มาลี

๘/๑๒/๒๕๔๗

 นำเย็น  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรอนัญลักษณ์  ธรรมศิริ

๒๖/๙/๒๕๔๗

 บ้านดู่  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรระพีพัฒน์  สุขน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

 บ้านดู่  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรสมชาย  อินยม

๑/๑/๒๕๔๗
 ปงอ้อ  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรณัฐพงษ์  ปญญาบุญ

๑๔/๓/๒๕๔๔

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรศุภโชค  มณีวันใจ

๓/๖/๒๕๔๔
 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรณัฐนันท์  มูลปวน

๑๐/๗/๒๕๔๔

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรณัฐวุฒิ  พลพุ่ม

๑๗/๗/๒๕๔๔

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรเม่ง  แซ่ม้า

๒๐/๘/๒๕๔๔

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรวัชรพล  สิทธิพงษ์

๓๐/๙/๒๕๔๔

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรสุรชัย  ไทยใหญ่

๖/๘/๒๕๔๕
 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรศักดิวัติ  มาเยอะ

๙/๑๑/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรวรายุทธ  วนาลีโกศล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรอาตอ  แยช่อง

๑/๑/๒๕๔๖
 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรสุรพัศ  ใจหาญ

๑๑/๓/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรสมชาย  แซ่วือ

้

๒๘/๔/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรธนพล  มาเยอะ

๘/๕/๒๕๔๖
 พระแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรศรัณย์  จันต๊ะนาเขตร์

๑๗/๗/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรศิลา  อายิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรชัยเกตุ  ชายฝน

๒/๑/๒๕๔๗
 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรพลวัฒน์  เยหลงกู่

๑๖/๒/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรกิตติคุณ  สิงฆราช

๒๕/๒/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรอดิเทพ  ฉันทะ

๗/๓/๒๕๔๗
 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรโชติพงศ์  หลวงภา

๑๒/๓/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรจักรี  ท่อเจริญไชยกุล

๖/๔/๒๕๔๗
 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรสรจักร  ตุ้ยปญญา

๘/๔/๒๕๔๗
 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรณัฐนันท์  แก้วเนตร

๒๐/๕/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรภานุวัฒน์  ศรีละพุก

๑๐/๖/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรจิรวัฒน์  แก้วคำ

๑๕/๖/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรชัยวัฒน์  แซ่ฉัว

่

๑๒/๗/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรจีรศักดิ

์

 ภาวงค์
๓/๘/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรชัยวิวัฒน์  พรมวิภา

๑๗/๘/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรธีรภัทร  ช้างหิน

๑๘/๘/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรอภิชัย  แซ่เฉิน

๒๑/๘/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรพีรพัฒน์  บุรีแก้ว

๑๓/๙/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรฤทธิพงศ์  จันต๊ะนาเขตร์

๘/๑๑/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรบัลลพ  กองบุญเรือง

๙/๑๑/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรภูวราช  จันทร์แดง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรภัทราวุธ  ยีนาง

่

๑๑/๑/๒๕๔๘

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ขุนสุข
๖/๕/๒๕๔๘

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรอัทธกร  กู้ทรัพย์

๒๒/๕/๒๕๔๘

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรกฤษณะเทพ  แสนใจนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

 พระแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรนันทอน  ผาทะนา

๒/๑/๒๕๔๗
 มุงเมือง  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรภูวมินทร์  อ้นมณี

๒๒/๑/๒๕๔๗

 มุงเมือง  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรวีรชาติ  สิงห์คำ

๔/๗/๒๕๔๗
 ศรีเกิด  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรอภิวัฒน์  ศรีวิชัย

๑๕/๘/๒๕๔๗

 ศรีเกิด  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรเทพนิมิตร  เดชมณี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 สถาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรสิทธิชัย  เบ้าทอง

๓/๑๒/๒๕๔๗

 สถาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๕๖
พระญาณวัฒน์ าณวฑฺฒโน ใจหลวง

๑๗/๑๐/๒๕๓๓

๙/๒/๒๕๖๐
เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรสราวุฒิ  น้อยพุฒ

๒๗/๔/๒๕๔๗

 เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรธีรภัทร  ข้าวกำ

๕/๙/๒๕๔๗
 เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรรพีภัตร์  สุวรรณประภา

๑/๑/๒๕๔๘
 เขาแก้วดับภัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรชลิต  จันโย

๒๔/๕/๒๕๔๘

 เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๖๑
พระศศิพันธุ์ ยโสธโร หิรัญวงศ์

๒๕/๖/๒๕๐๙
๒/๗/๒๕๖๐

เจ็ดยอด  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรธีรชา  น้อยพุฒ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 ดงปาเหมียง

้

 

ชร ๓๑๖๐/๐๐๖๓
พระธนวัชร์ โชติธมฺโม คุณารัตน์

๓๑/๓/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ดอยเขาควาย  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๖๔
พระสาม ปฺาสิริ ใจดี

๔/๑๐/๒๕๓๗ ๕/๑๒/๒๕๕๗

ดอยพระบาท  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรสุวรรณ  ชาตรี

๑๙/๖/๒๕๔๑

 ดอยพระบาท  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรอ้อ  จันทาอ่อง

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

 ดอยพระบาท  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรลออ  ศรีสุวรรณ

๑๐/๓/๒๕๔๒

 ดอยพระบาท  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรอมร  จันทา

๑๓/๓/๒๕๔๒

 ดอยพระบาท  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรสมชาย  ขาวสะอาด

๑๖/๗/๒๕๔๒

 ดอยพระบาท  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรแสงมณี  บัวแก้ว

๔/๑๒/๒๕๔๒

 ดอยพระบาท  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรประธาน  เกสาระ

๕/๖/๒๕๔๓
 ดอยพระบาท  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรสิงห์ทอง  อาริยะ

๗/๔/๒๕๔๔
 ดอยพระบาท  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรคอด  แสงดี

๒/๑๒/๒๕๔๔

 ดอยพระบาท  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรมณ  กมล

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

 ดอยพระบาท  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรทรงธรรม  เมธิวัฒน์

๕/๔/๒๕๔๘
 ดอยพระบาท  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรทราย  รู้คำ

๗/๙/๒๕๕๐
 ดอยพระบาท  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๗๗
พระอนันต์ อาทโร เนตรภักดี

๕/๑๐/๒๕๑๒
๓/๑/๒๕๖๐

ดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๗๘
พระอิทธิกร มนาโป เพียช่อ

๗/๑/๒๕๑๖ ๓/๑/๒๕๖๐
ดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๗๙
พระพูลศักดิ

์

ถิรสทฺโท หอมหวน

๓๐/๓/๒๕๑๗
๓/๑/๒๕๖๐

ดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๘๐
พระนนทพันธ์ าณโสภโน ศรีลาวงค์

๒๐/๕/๒๕๑๘ ๒๐/๕/๒๕๖๐

ดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๘๑
พระธงชัย ถาวโร อันภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๒๙

๒๐/๕/๒๕๖๐

ดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๘๒
พระวีรยุทธ ปฺาธโร มหาคาม

๓๐/๑๒/๒๕๓๖
๒๖/๖/๒๕๖๐

ดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๘๓
พระบัญชา กนฺตสีโล กาบแก้ว

๒/๑/๒๕๑๗ ๑๐/๗/๒๕๕๗

ดอยฮางใหม่  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๘๔
พระสันติ ิตเมโธ เย็นใจ

๑๑/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๔/๒๕๕๙

ดอยฮางใหม่  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๘๕
พระนิรันดร์ จารุวณฺโณ ปญญา

๔/๑๒/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๖๐
ดอยฮางใหม่  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรสิทธิชัย  อุ่นอก

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 ต้นก๊อ  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรชยากร  ลันนันต์

๑๓/๓/๒๕๔๗

 ทรายมูล  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรสมชาย  มวกคำ

๑๕/๔/๒๕๔๘

 ทรายมูล  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรจาย  อ่อนคำ

๓/๑/๒๕๔๖
 ปางริมกรณ์  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๙๐
พระณรงชัย ยตินฺธโร มะโนหาญ

๑๖/๘/๒๕๐๕ ๑๒/๔/๒๕๕๒

ปางลาว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรวีรชิต  ดวงสุวรรณ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

 ปางลาว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรฐิติภัทร  ศรีทองสุข

๘/๑๒/๒๕๔๗

 ปางลาว  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๙๓
พระสามารถ ฉฬภิฺโ สุวรรณไทย

๑๐/๘/๒๕๓๖
๒/๔/๒๕๖๐

ปางสนุก  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรกฤษณะ  ศรีวรรณ

๑๘/๑/๒๕๔๔

 ปางสนุก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓ / ๒๘
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ชร ๓๑๖๐/๐๐๙๕
พระใส่แก้ว กนฺตธมฺโม ฟองแก้ว

๑๑/๓/๒๕๓๔ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ปาดอยพระบาท  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรศุภณัฐ  ขันคำ

๒๓/๔/๒๕๔๗

 ปายางมน  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรกวิน  ลุงส่วย

๒๗/๙/๒๕๔๗

 ปายางมน  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๙๘
พระเมธาวินทร์ ชยธมฺโม แสนธิ

๓๐/๙/๒๕๒๙ ๓๐/๒/๒๕๕๙

ปารวก  

ชร ๓๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรเดชาวัฒน์  หมีจันทึก

่

๖/๑๐/๒๕๔๖

 ปารวก  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรสิทธิชัย  ปาริ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 ปารวก  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรวิทวัส  คำแฮ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

 ปารวก  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรสมชาย  อาดู

๑/๒/๒๕๔๗
 ปารวก  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรธงชัย  จะสอ

๓/๒/๒๕๔๗
 ปารวก  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๐๔
พระมานพ สุขิโต สาทร

๒๐/๘/๒๕๑๙ ๑๙/๑/๒๕๖๐

ปาห้า  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๐๕
พระธนโชติ สุจินนธมฺโม เขยหัวคำ

๑๕/๑/๒๕๑๔

๑/๖/๒๕๖๐
ปาห้า  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๐๖
สามเณรณัฐกิตติ

์

 คำตันแก้ว

๋

๑๕/๘/๒๕๔๔

 ปาห้า  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๐๗
สามเณรจัน  วงค์ษา

๑/๑/๒๕๔๖
 ปาห้า  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๐๘
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 มีเงิน

๑๓/๗/๒๕๔๖

 ปาห้า  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรณัธวัฒน์  จันทะพันธ์

๒๖/๗/๒๕๔๗

 ปาห้า  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรเกียรติศักด์  เยอะหนือ

่

๓/๑๐/๒๕๔๒

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๑๑๑
สามเณรสมคิด  มาเยอะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๑๑๒
สามเณรจะต๋า  จะซี

๑/๑/๒๕๔๗
 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรเสรี  หมือแล

่

๒๔/๑/๒๕๔๗

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรนาบุญ  ไชยยา

๖/๔/๒๕๔๘
 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๑๑๕
พระสุริยา คุณกโร ปลาดรัมย์

๕/๗/๒๕๑๗ ๑/๕/๒๕๕๗
พนาลัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๑๖
พระสมพงค์ ชยานนฺโท โตสันเทียร

๔/๕/๒๕๑๗ ๙/๕/๒๕๕๘
พนาลัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๑๗
พระชัยพร จนฺทวํโส เครือนวล

๒๑/๕/๒๕๒๖ ๑๙/๕/๒๕๕๙

พนาลัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๑๘
พระอภิเดช ชยธมฺโม มโนวรรณ

๒๕/๓/๒๔๙๕ ๑๒/๗/๒๕๔๓

พระธาตุจอมสัก  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๑๙
พระกำจร โอภาโส จงวิเอกสำราญ

๑๐/๒/๒๕๓๔
๘/๔/๒๕๕๔ พระธาตุดอยกองข้าว

 

ชร ๓๑๖๐/๐๑๒๐
พระสุบัญชา ธมฺมสโร เทพภิบาล

๑๖/๑๒/๒๕๑๒
๒๕/๕/๒๕๕๙

พระธาตุดอยกองข้าว
 

ชร ๓๑๖๐/๐๑๒๑
พระสมพงษ์ จรณธมฺโม แก้วเทพ

๑/๑/๒๕๐๑ ๒/๒/๒๕๖๐ พระธาตุดอยกองข้าว
 

ชร ๓๑๖๐/๐๑๒๒
พระณรงค์ศักดิ

์

กิตฺติธโร ศรีสมพร

๓๑/๘/๒๕๐๗
๒/๗/๒๕๖๐ พระธาตุดอยกองข้าว

 

ชร ๓๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 วันตุ้ย

๒๒/๓/๒๕๔๘

 
พระธาตุดอยกองข้าว

 

ชร ๓๑๖๐/๐๑๒๔
พระณัฐพล อาภสฺสโร นิมขุนทด

่

๒/๕/๒๕๓๖
๑๕/๑๒/๒๕๕๙

พระสิงห์  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๒๕
พระมานิต มหาวีโร ทามอุ่น

๑/๓/๒๕๓๓ ๕/๑/๒๕๖๐
พระสิงห์  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรสุก  นายรุ้ง

๓/๒/๒๕๔๙
 พระสิงห์  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรปวรุตม์  วงค์บุญมา

๒๑/๑/๒๕๔๗

 พระสิงห์  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรพงศกร  ไชยชนะ

๕/๑๑/๒๕๔๔

 พระสิงห์  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๒๙
พระพรชัย อคฺคธมฺโม พึงสมบุญ

่

๑๕/๕/๒๕๐๔ ๒/๑๒/๒๕๕๕

พุทธอุทยาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔ / ๒๘
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ชร ๓๑๖๐/๐๑๓๐
พระใกล้รัฐ จนฺทโก พานิช

๑๓/๕/๒๕๒๐ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

พุทธอุทยาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๓๑
พระยุทธภพ สุทฺธิาโณ ยอดภพ

๑๙/๘/๒๕๓๑ ๒๒/๔/๒๕๖๐

พุทธอุทยาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๓๒
พระวสุพล ปฺาวุโธ มะโนใจ

๕/๕/๒๕๒๖ ๗/๗/๒๕๖๐
พุทธอุทยาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรบวรนันท์  ไทยน้อย

๑/๑๒/๒๕๔๗

 ม่วงคำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรจักรี  ลีทัพไท

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

 แม่สาด  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๓๕
พระสมหมาย โอภาโส ท้าวเขือนแก้ว

่

๓๐/๗/๒๕๒๑ ๒๘/๑๐/๒๕๕๘

ร่องปลาขาว  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๓๖
พระพินิจ จิตฺโสภโน มะโนดำ

๒๐/๖/๒๕๐๕ ๑๔/๑/๒๕๕๙

ร่องปลาขาว  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๓๗
สามเณรภูวนัย  หนูนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

 ร่องเผียว  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๓๘
สามเณรปภัสกรณ์  ขัติยะวงค์

๗/๘/๒๕๔๘
 ร่องเผียว  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๓๙
พระธนดล กิตฺติโสภโณ ฉลองกิจสกุล

๑๓/๔/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
วรกิจตาราม  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๔๐
พระวทัญู ธีรภทฺโท คำตันวงค์

๋

๒๒/๕/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
วรกิจตาราม  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๔๑
พระอรรถพล ขนฺติโก นพวงค์

๑๔/๑/๒๕๓๔

๗/๗/๒๕๖๐
ศรีเกิด  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรแก้ว  ยอดคำดี

๘/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีเกิด  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรอุ่นแปง  คำแปง

๑/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีเกิด  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรยีงปุง

่

 สามแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีเกิด  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรจันติบ

๊

 อุ่นคำ

๑๐/๔/๒๕๔๕

 ศรีเกิด  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรแอ่น  อุ่นคำ

๒๙/๗/๒๕๔๕

 ศรีเกิด  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรคำ  คำเงิน

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีเกิด  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรแสง  ชัยคำ

๗/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีเกิด  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรมอนแสง  ออมแสง

๓๑/๑/๒๕๔๗

 ศรีเกิด  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๕๐
พระปุญญพัฒน์ สุเมโธ เตชะตน

๑๕/๑๒/๒๕๒๑

๑๑/๕/๒๕๖๐

ศรีจุม  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๕๑
พระจำรัส ธีรปฺโ ดอนลาว

๑๙/๓/๒๕๒๖ ๕/๑๑/๒๕๕๙

ศรีดอนชุม  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรสุรชัย  บัวไข

๓/๖/๒๕๔๖
 ศรีศักดาราม  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรอนุชา  วันแก้ว

๙/๙/๒๕๔๗
 ศรีศักดาราม  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๕๔
พระเอกพล ผาสุกาโม วิริยะ

๒๘/๑/๒๕๒๕

๕/๔/๒๕๖๐
สันต้นเปา  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรวิชนัน  อาทบุญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

 สันทรายใหม่  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๕๖
พระเอกพันธ์ อานนฺโท ดวงมณี

๑/๑/๒๕๒๒ ๑/๕/๒๕๕๘
สันมะนะ  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๕๗
พระสมบัติ ธมฺมสรโณ พงษ์สงวน

๒/๑/๒๕๑๔ ๙/๓/๒๕๕๙
ห้วยเคียน  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรพรชิต  แซ่ปลา

๙/๗/๒๕๔๖
 ห้วยเคียน  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรอัศวิน  จินดาธรรม

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

 กาสา  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรธนกร  นงลักษณ์

๒/๕/๒๕๔๗
 โชติการาม  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๖๑
สามเณรสหัสวรรษ์  มอนะ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

 ดอนมูล  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๖๒
พระเสกสรร วรวฑฺฒโน จันทร์เปง

๑๔/๒/๒๕๒๒ ๑๔/๑/๒๕๖๐

ต้นยาง  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรสันติ  กันทะวงค์

๒๓/๓/๒๕๔๘

 ทรายมูล  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรพิษณุ  แซ่ลี

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านสันพัฒนา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕ / ๒๘
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ชร ๓๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรสมเกียรติ  เล่าปญญาศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

 บ้านสันพัฒนา  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรอัตพิวัฒน์  โรจนคีรีสันติ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านสันพัฒนา  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรวิญู  แซ่ย้า

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

 บ้านสันพัฒนา  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๖๘
สามเณรบุญชัย  แซ่ย่าง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

 บ้านสันพัฒนา  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรทิวชัย  อายิง

่

๑/๙/๒๕๔๔
 ปาซาง  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรกฤษดา  จริยา

๙/๘/๒๕๔๗
 ปาบงหลวง  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรปฏิภาณ  สวัสสุข

๓/๒/๒๕๔๘
 ปาบงหลวง  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรสาม  นามแก้ว

๑/๑/๒๕๔๕
 ปาบง  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรมนัสวิน  ปองพลทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

 ปาบง  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรยี

่

 นามแสง
๑/๑/๒๕๔๗

 ปาบง  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรจีรวัฒน์  วงศ์เอ้ย

๖/๔/๒๕๔๗
 ปาบง  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรชานนท์  ทองเงิน

๒๒/๗/๒๕๔๗

 ปาบง  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๗๗
พระรัชชานนท์ กิตฺติปฺโ พรมมา

๑/๑/๒๕๓๓
๙/๖/๒๕๖๐

ปาหมากหน่อ  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๗๘
พระพูลชัย โสภณจิตตฺโต ทองทากาศ

๒๒/๑๑/๒๕๓๔

๙/๖/๒๕๖๐
ปาหมากหน่อ  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๗๙
พระสงกรานต์ เตชธมฺโม ก้างออนตา

๑๑/๔/๒๕๓๕

๙/๖/๒๕๖๐
ปาหมากหน่อ  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรปรีชา  อุดใจ

๒๗/๑/๒๕๑๗

 ปาหมากหน่อ  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๘๑
สามเณรวีรภัทร  สุวรรณจินดา

๑๑/๑/๒๕๔๗

 ปาห้า  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรธีรเดช  หมืนสมบัติ

่

๑๙/๔/๒๕๔๕

 ม่วงคำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๘๓
พระสมุห์ประเวท ชุตินฺธโร แสนอินตา

๔/๙/๒๕๒๒ ๓/๑๑/๒๕๔๓

ม่วงชุม  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๘๔
สามเณรทองคำ  ปาลีแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรพีรพล  นันทะวิชัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรชินกร  พลอยชุม

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรธนภัทร์  วันทะนำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรสิรวิชญ์  คำบุญมา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรพงศกร  จันมะโณ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรเคอ  คำแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 แม่คำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรจายนวล  ไทยใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 แม่คำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๙๒
สามเณรสุวิทย์  นามสาม

๘/๑๐/๒๕๔๕

 แม่สรวย  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๙๓
สามเณรวรรณ  นามสุข

๖/๓/๒๕๔๖
 แม่สรวย  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรอาทิตย์  แสงจันทร์

๑๔/๒/๒๕๔๗

 แม่สรวย  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๙๕
พระสายคำ จนฺทโม บุญดี

๒๕/๑๐/๒๕๓๓ ๐๙/๐๓/๒๕๕๓

แม่สลองใน  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๙๖
พระคำแก้ว อธิจิตฺโต ใจบุญ

๐๘/๐๔/๒๕๒๙ ๐๔/๐๑/๒๕๕๔

แม่สลองใน  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๙๗
พระอินแสง

่

จนฺทโม ทวีแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๓๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

แม่สลองใน  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๙๘
พระวิเชียร กิตฺติปฺโ พัฒนจินดา

๑๒/๐๓/๒๕๒๒ ๒๔/๑๑/๒๕๕๗

แม่สลองใน  

ชร ๓๑๖๐/๐๑๙๙
พระอ่องคำ วรธมฺโม นายล้า

๐๓/๐๓/๒๕๓๗ ๐๓/๐๓/๒๕๕๘

แม่สลองใน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๑๖๐/๐๒๐๐
พระสมชาย สนฺตมโน มะโนตา

๒๑/๐๓/๒๕๑๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

แม่สลองใน  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๐๑
พระอาปอ ถาวรจิตฺโต เชือมือ

๐๑/๐๑/๒๕๒๐ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

แม่สลองใน  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรคำแสง  ทองมี

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรผัด  ทองเงิน

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรหวาน  วรรณซางศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรหลงใหม่  ทองดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๐๖
สามเณรอ่อนแสง  แสงบุญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๐๗
สามเณรดนุสรณ์  แสนเจง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๐๘
สามเณรยี

่

 แก้วสุวรรณ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

 แม่สลองใน  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๐๙
สามเณรอัมรินทร์  ออนตะไคร้

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

 ราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรธัญวุฒิ  ติปปาตึง

๊

๓/๑๒/๒๕๔๖

 วัดสันโค้ง  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๑๑
พระชาญดา ธมฺสิริ หลวงติบ

๊

๗/๓/๒๕๒๖ ๗/๓/๒๕๔๗
ศรีโคมคำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรเครือหลี  บุญแสง

๓๐/๔/๒๕๓๙

 ศรีโคมคำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรคำ  นามแสง

๑๗/๗/๒๕๔๔

 ศรีโคมคำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรนวล  นามแสง

๑/๑/๒๕๔๖
 ศรีโคมคำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๑๕
สามเณรปอน  อยู่ดี

๑/๑/๒๕๔๖
 ศรีโคมคำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรณัฐวุฒิ  ธิยะคำ

๑๒/๖/๒๕๔๖

 ศรีโคมคำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรณัฐพล  ร้องขันแก้ว

๑๖/๔/๒๕๔๗

 ศรีโคมคำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๑๘
พระสมจิตร ปฺุาคโม บุญสุวรรณ

๑๐/๐๕/๒๔๙๙ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

สันกอง  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๑๙
สามเณรอรรคเดช  บุญอุ้มชู

๑/๑๐/๒๕๔๐

 สันทางหลวง  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรสิรวิชฌ์  ทิศใจ

๑๘/๗/๒๕๔๕

 สันสลีหลวง  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรยุทธพงษ์  รากสะมะนู

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

 สิริพัฒนาราม  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๒๒
พระแสง วิริโย ไชยแปง

๑/๑/๒๕๓๗ ๘/๗/๒๕๕๗
หนองครก  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๒๓
สามเณรคำผัน  เพชรพลอย

๒/๑/๒๕๔๔
 หนองครก  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรสิงห์คำ  อนุวงค์

๑๑/๖/๒๕๔๖

 หนองครก  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๒๕
สามเณรไพฑูร  ไชยมูล

๑๓/๓/๒๕๔๗

 หนองครก  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรธนวัฒน์  โกแสนตอ

๒๗/๘/๒๕๔๗

 หนองครก  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๒๗
พระนที นทิปฺโ กิตติเดชากุล

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

หนองแว่น  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๒๘
สามเณรเอกพล  แซ่หยาง

๒๙/๔/๒๕๔๗

 หนองอ้อ  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๒๙
พระกรวิทย์ รวิวณฺโณ ราวิชัย

๙/๘/๒๕๓๒ ๒๓/๕/๒๕๕๘

ห้วยนำราก  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๓๐
สามเณรยี

่

 ตาสาย

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

 พระธาตุนางคอย  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๓๑
พระสรวิท าณชาโต ศิขิรัมย์

๓๑/๑๐/๒๕๑๒ ๐๑/๑๒/๒๕๔๔

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๓๒
พระชัชวาล กนฺตสีโล วิฤทธิชัย

์

๑๐/๐๓/๒๕๑๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๓๓
พระโชคประสิทธิ

์

ธมฺมกาโม นาคหญีต

๐๓/๐๘/๒๕๓๔ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๓๔
พระสันติสุข อธิปฺโ แซ่จง

๐๓/๑๑/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

พระธาตุสันติธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗ / ๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๑๖๐/๐๒๓๕
พระปรีชา ปุริปณฺโณ กินรี

๑๑/๑๑/๒๔๙๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๓๖
พระจิรัฏฐกร อายุวฑฺฒโก ภัทรลักษณ์สกุล

๒๙/๐๘/๒๕๒๕
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๓๗
พระศุภณัฐ ปฺาวุโธ จันทร์แสง

๐๕/๐๘/๒๕๓๖ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๓๘
พระเสน่ห์ เตชพโล เกิดเทศ

๑๓/๐๑/๒๕๐๕ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๓๙
พระคำแก้ว าณทีโป แซ่หยี

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๔๐
สามเณรหลู่  นางมัท

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๔๑
สามเณรใส่นวล  คำนวล

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๔๒
สามเณรหลวง  จันทร์ติบ

๊

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๔๓
สามเณรลอด  บุญธรรม

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๔๔
สามเณรระวี  คำแรง

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๔๕
สามเณรมล  อ่องโม

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๔๖
สามเณรเสาร์  นามแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๔๗
สามเณรหองแก้ว  หองคำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๔๘
สามเณรจำปา  คำนวล

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรปนต่อระ  สินวล

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรบุญติบ

๊

 คำจัง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๕๑
สามเณรหม่อง  คำนวล

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๕๒
พระชาติภูมิ โชติธมฺโม นาใจ

๑๘/๓/๒๕๑๘
๒/๗/๒๕๔๙

ท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๕๓
พระเมธี ปฺุาคโม ศรีจันทร์

๑/๑/๒๔๙๒ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๕๔
พระสมพร โชติโก กุนทะนุ

๑/๒/๒๕๒๕ ๒๐/๒/๒๕๖๐

ท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรณัฐวุฒิ  สักแสน

๗/๑๐/๒๕๔๑

 แม่ลัว  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๕๖
พระจันทร์ตา อุทิโชโต กับปะหะ

๘/๖/๒๕๒๐
๕/๑๒/๒๕๕๙

แม่ลาก  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๕๗
พระพรชัย ชุติปฺนนฺโท สมกาศ

๑๓/๖/๒๕๑๕
๓๐/๖/๒๕๖๐

แม่ลาก  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๕๘
พระสมยศ สุเมธนนฺโท กับปะหะ

๑๒/๑๐/๒๕๑๙

๓๐/๖/๒๕๖๐

แม่ลาก  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรพงศกร  กันโชติ

๑๐/๕/๒๕๔๔

 แม่ลาก  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๖๐
สามเณรวรากร  กรีธาสันต์

๑๒/๙/๒๕๔๑

 แม่หะ  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๖๑
สามเณรบดินทร์  จินดาธรรม

๑/๓/๒๕๔๔
 แม่หะ  

ชร ๓๑๖๐/๐๒๖๒
พระมนตรี เสียตัก

่ ๊

พูนตระกูลเกียรติ
๒๗/๒/๒๕๓๓ ๒๔/๔/๒๕๕๕

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๖๓
สามเณรศราวุฒิ  ปุตตากลม

๒๓/๑/๒๕๔๓

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๖๔
สามเณรสิรวิชญ์  ตังประเสริฐ

้

๕/๕/๒๕๔๔
 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๖๕
สามเณรอนุสรณ์  แซ่เล่า

๘/๗/๒๕๔๔
 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๖๖
สามเณรอดุลย์วิทย์  อินชายแก้ว

๒๒/๘/๒๕๔๔

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๖๗
สามเณรชิษณุพงษ์  สังวาลย์บงกช

๒๗/๘/๒๕๔๔

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๖๘
สามเณรคมสันต์  ธนาวุฒิชัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๖๙
สามเณรสุทธิพงค์  แซ่โซ้ง

๙/๙/๒๕๔๕
 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรเต้  แซ่ว่าง

๔/๑๐/๒๕๔๕

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรวินัย  เบเซกู่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรจะแฮ  ลาหลู่

๑/๑/๒๕๔๖
 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรวัชรากร  อิมสุวรรณ

่

๒๖/๑/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๗๔
สามเณรธิษณ์  แซ่ลี

๑๑/๒/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๗๕
สามเณรอภิสิทธิ

์

 แซ่ยัง

้

๑๗/๓/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๗๖
สามเณรธวิส  แซ่ย่าง

๑๔/๔/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๗๗
สามเณรกิรเทพ  แซ่ท้าว

๒๑/๕/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๗๘
สามเณรเสฏฐวุฒิ  แซ่ย่าง

๒๙/๕/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรศิวัช  แซ่เฮ่อ

๖/๖/๒๕๔๖
 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรชัยวัฒน์  ย่างไพสิฐ

๒๓/๘/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๘๑
สามเณรบุญจันทร์  แซ่โซ้ง

๒๗/๙/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๘๒
สามเณรนิสิต  แซ่หว้า

๑/๑๑/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๘๓
สามเณรจักรภัทร  ทิศกุลสว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๘๔
สามเณรไชยา  แซ่ย่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรสุชาติ  จิตติวัฒน

๑/๒/๒๕๔๗
 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๘๖
สามเณรศุภกิจ  แซ่ย่าง

๗/๒/๒๕๔๗
 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๘๗
สามเณรเท่ห์  แซ่ว่าง

๒๙/๓/๒๕๔๗

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๘๘
สามเณรสมคิด  แซ่ลี

๒๔/๕/๒๕๔๗

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๘๙
สามเณรศรรัฐ  แซ่กือ

๑๖/๖/๒๕๔๗

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๙๐
สามเณรเกียรติพงษ์  ธนูศร

๒/๗/๒๕๔๗
 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๙๑
สามเณรสำราญ  แซ่จ๊ะ

๓/๘/๒๕๔๗
 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๙๒
สามเณรชาคริช  ฉัตรนาถวรกุล

๔/๘/๒๕๔๗
 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๙๓
สามเณรณัฐวุฒิ  คำแก่น

๑๙/๘/๒๕๔๗

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๙๔
สามเณรวทัญู  แซ่กง

๒๙/๘/๒๕๔๗

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๙๕
สามเณรสังวร  แซ่หาง

๒๐/๙/๒๕๔๗

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๙๖
สามเณรบันเตอเอือง  พัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๙๗
สามเณรกอบชัย  ลีทรัพย์รุ่งเรือง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๙๘
สามเณรไชยวิชย์  รักชาติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรธเนศพล  วงศ์สกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรธีรภัทร  วนารักษ์ตระกูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๓๐๑
สามเณรปภาวิชญ์  พรหมชัยวุฒิ

๔/๑/๒๕๔๘
 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๓๐๒
สามเณรธนากร  ก้อนสีลา

๒/๒/๒๕๔๘
 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๓๐๓
สามเณรศุภชัย  เย็นสกุลวศิน

๑๐/๔/๒๕๔๘

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๓๐๔
สามเณรรัชเดช  อภิธารภูวดล

๑๒/๕/๒๕๔๘

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๑๖๐/๐๓๐๕
สามเณรรัฐพล  เจริญพันธ์

๙/๑๒/๒๕๔๖

 กล้วยทรายงาม  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๐๖
พระศิริวัฒน์ พุทธสาโร ทะริน

๑๕/๑๐/๒๕๓๕

๔/๖/๒๕๖๐
กู่แก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๐๗
สามเณรธวัชชัย  กันทะมูล

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

 เขือนเมือง

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๓๐๘
สามเณรภูชิต  ณะอุโมงค์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

 คีรีมงคล  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๐๙
พระณัฐพล อตฺตคุตฺโต ประสมศรี

๓/๑๑/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๘

จำคาวตอง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๑๐
สามเณรวิศรุต  ศรีวิชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

 จำคาวตอง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๑๑
สามเณรธีระพงษ์  บุญติบ

๊

๑๑/๖/๒๕๔๗

 จำคาวตอง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๑๒
สามเณรวรวุฒิ  เต็มนุ้ย

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

 จำคาวตอง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๑๓
สามเณรศุภชัย  ไชยเสนา

๐๑/๑๐/๒๕๔๑

 ดอยงาม  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๑๔
พระสุริยะ สุเมโธ คำเมธา

๒๔/๐๒/๒๕๒๑ ๒๕/๐๓/๒๕๕๙

เดือปอง

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๓๑๕
พระกรการ กนฺตสีโร เร็วการ

๑๖ / ๑๐'/๒๕๒๑

๑๙/๙'/๒๕๕๙

ถำพระบำเพ็ญบุญ  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๑๖
พระพิสิษฐ์ ปฺาทีโป พลเยียม

่

๑๖/ ๖'/๒๕๓๑

๘/๗'/๒๕๖๐
ถำพระบำเพ็ญบุญ  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๑๗
พระณัฐพงค์ สนฺตมโน พรมปญญา

๑๙/ ๗ '/๒๕๓๔

๙/๗'/๒๕๖๐
ถำพระบำเพ็ญบุญ  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๑๘
พระจิตเพชร ภูริวฑฺฒโน แซ่อึง

้

๒๕/๓/๒๕๒๕
๙/๓/๒๕๕๓

ทรายขาว  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๑๙
พระประเสริฐ อธิจิตฺโต กันคำ

๕/๗/๒๕๑๓ ๓๑/๗/๒๕๕๕

ทรายขาว  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๒๐
สามเณรอมรเทพ  ศรีทิน

๒๔/๓/๒๕๔๘

 ท่าดอกแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๒๑
สามเณรฉัตรชัย  สมบูรณ์

๔/๒/๒๕๔๔
 ทุ่งพร้าว  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๒๒
สามเณรสมชาย  แสงทอง

๑๑/๔/๒๕๔๕

 ทุ่งพร้าว  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๒๓
สามเณรสุวัฒน์  นามอิน

่

๑๔/๒/๒๕๔๘

 ทุ่งพร้าว  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๒๔
พระคำ สิริมงฺคโล คุณดง

๐๑/๐๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เทพวัน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๒๕
สามเณรเอกชัย  ตามสัง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๑

 เทพวัน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๒๖
สามเณรสุรศักดิ

์

 สุรินธรรม
๖/๙/๒๕๔๖

 บวกปลาค้าว  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๒๗
พระวิเชียร สุจิตโต เรือนมา

๙/๕/๒๔๙๙ ๑/๔/๒๕๒๒
ปาคา  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๒๘
พระสุรโชติ ชยานนฺโท ยศแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๓๗ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ปาซาง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๒๙
สามเณรณัฐวุฒิ  อ้ายอ๊อด

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 ปาแดด  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๓๐
สามเณรพีรพัฒน์  ประเต็ม

๒๗/๔/๒๕๔๘

 ปาแดด  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๓๑
สามเณรปฏิธาน  ชมทา

๘/๕/๒๕๔๔
 ปาบงหลวง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๓๒
สามเณรสามเณรสุทธิพงษ์  ปวงลังกา

๒๗/๗/๒๕๔๗

 ปาบงหลวง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๓๓
สามเณรวีรภัทร  ปานศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

 ปาบงหลวง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๓๔
สามเณรโกมล  พันธ์ชัย

๒๖/๑/๒๕๔๗

 ปาหัด  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๓๕
พระบุญมี านุตฺตโร ใบสุขันธ์

๓๐/๑/๒๕๐๔ ๑๕/๗/๒๕๕๖

โปงแดง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๓๖
พระจารุวัฒน์ อภิวณโณ เกษมวงศ์

๒๐/๑๐/๒๕๒๘
๑๙/๓/๒๕๕๙

โปงทะลาย  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๓๗
พระยุทธนา อุปสโม แทงเอ้ย

๙/๑๑/๒๕๓๖ ๑๒/๕/๒๕๖๐

ผาเต่าคำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๓๘
สามเณรบารมี  สีตลารมณ์

๔/๖/๒๕๔๖
 พระธาตุคือเวียง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๓๙
พระชูเกียรติ อติธมฺโม อินทองมา

๒๖/๘/๒๕๒๗ ๒๘/๖/๒๕๕๙

พระธาตุจอมรุ่ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๑๖๐/๐๓๔๐
พระอาจ ธมฺมธโร อ้นปก

๒๕/๑/๒๔๙๗ ๒๘/๑/๒๕๔๖

พระธาตุดงลาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๔๑
สามเณรแทนกาย  ศรีอ้วน

๒๒/๘/๒๕๔๔

 พระธาตุดงลาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๔๒
สามเณรกิตติกร  ปนแก้ว

๒๘/๖/๒๕๔๗

 พระธาตุดงลาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๔๓
พระสมจิตร กตปฺโ ปนปา

๑๒/๑๐/๒๕๓๑

๓/๔/๒๕๖๐
ม่อนปาสัก  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๔๔
พระหาญชัย สุทฺธิสทฺโธ กันทอน

๑/๑/๒๕๐๖ ๕/๔/๒๕๖๐
แม่อ้อนอก  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๔๕
พระอินขวัญ อินฺทปฺโ พุทธวงค์

๑๐/๑๒/๒๕๑๓ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

แม่อ้อใน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๔๖
สามเณรดนัย  เทพกร

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

 ร้องหลอด  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๔๗
สามเณรนครินทร์  กันทา

๓/๒/๒๕๔๗
 ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๔๘
สามเณรภัคพงษ์  ชมพูทิพย์

๗/๓/๒๕๔๗
 สันโค้ง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๔๙
สามเณรพุทธคุณ  จากลาง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

 สันช้างตาย  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๕๐
สามเณรนฤเบศ  คะสุวรรณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

 สันปาหนาด  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๕๑
สามเณรจารุกิตต์  อุ่นเสาร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

 สันผักแค  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๕๒
สามเณรจอมพล  ใหวเชียว

๒๐/๕/๒๕๔๗

 หนองทรายทอง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๕๓
พระสันติสุข ิตพโล ศรีวิชัย

๒๔/๑๑/๒๕๓๖

๒/๔/๒๕๕๙
หนองฮ่าง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๕๔
สามเณรพศิน  ตันผัด

๒๘/๑/๒๕๔๘

 หนองฮ่าง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๕๕
สามเณรพงศกร  พรมจันทร์

๒๙/๙/๒๕๔๔

 ห้วยประสิทธิ

์

 

ชร ๓๑๖๐/๐๓๕๖
สามเณรทิวากร  จันทร์เสนา

๑๙/๔/๒๕๔๖

 เหมืองง่า  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๕๗
สามเณรอดิโรจน์  ยะเสียงแรง

๒๘/๗/๒๕๔๗

 เหมืองง่า  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๕๘
สามเณรชนสรณ์  ศรีวิชัย

๑๓/๖/๒๕๔๘

 เหมืองง่า  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๕๙
พระเสน่ห์ ถิรจิตฺโต ดีหล้า

๓/๔/๒๕๒๕ ๕/๓/๒๕๖๐
อรัญวิเวก  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๖๐
สามเณรอภิสิทธิ

์

 จ๋อมแก้ว

๒๙/๖/๒๕๔๗

 อรัญวิเวก  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๖๑
สามเณรยอด  ชัยแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

 เจดีย์หลวง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๖๒
สามเณรหลวงแปง  แปงทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

 เจดีย์หลวง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๖๓
พระภัชดนัย กิตฺติโสภโณ ไชยยา

๒๕/๐๖/๒๕๒๒ ๑๗/๐๙/๒๕๕๘

ไชยสถาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๖๔
พระกฤษนล เขมธมฺโม กันตีมูล

๒๔/๐๔/๒๕๓๒ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

ไชยสถาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๖๕
สามเณรณัฐพล  นามหลวง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

 ไชยสถาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๖๖
สามเณรอดุลย์  นามม้าว

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

 ไชยสถาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๖๗
สามเณรศุภชัย  จันทากาศ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

 ไชยสถาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๖๘
สามเณรเบิร์ด  คำเงิน

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

 ไชยสถาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๖๙
สามเณรเจษฎา  โปธิ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

 ไชยสถาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรพฤตินัย  ยีนาม

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

 ไชยสถาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๗๑
สามเณรณัฐวุฒิ  บุญสม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

 ไชยสถาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๗๒
พระอุดม นาควโร กันศรีเวียง

๒๘/๑๑/๒๕๐๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ดอยจัน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๗๓
พระทรงฤทธิ

์

กตปฺุโ คำภาวงค์

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๐๙/๐๒/๒๕๖๐

ธรรมประสิทธิ

์

 

ชร ๓๑๖๐/๐๓๗๔
สามเณรใส่ตาล  คำหลง

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

 ธรรมประสิทธิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑ / ๒๘

้
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๑๖๐/๐๓๗๕
พระพงศธร ปภากโร สมหมาย

๐๕/๐๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ปงสนุก  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๗๖
สามเณรวิทยา  พันธุ

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

 ปงสนุก  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๗๗
สามเณรจิราธร  วงศ์ใหญ่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 ปงสนุก  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๗๘
พระแสงทัย วิจิตฺโต บุญแก้วมงคล

๐๒/๐๗/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๕๖

ปางหมอปวง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๗๙
พระประสิทธิ

์

สุภทฺทนนฺโท เครือสาร

๐๕/๑๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ปาแดด ดอนแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๘๐
สามเณรชาตรี  ไทยใหญ่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 ปาแดด ดอนแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๘๑
สามเณรขุนเดช  อุ่ยแม

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

 ปาถ่อน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๘๒
สามเณรศุภโชค  ศรีสมุทร

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

 ปาถ่อน  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๘๓
พระสุทัศน์ จิรวโร กาแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๑๕
๐๑/๐๒/๒๕๖๐

ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๘๔
สามเณรพุธ  พันธ์พุธ

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๘๕
สามเณรติบ

๊

 ห้วยก้อย

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๘๖
สามเณรสุข  เวียงใหม่

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๘๗
สามเณรประพัฒน์ศร  วงค์พันธ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๘๘
สามเณรยี

่

 เชียงตุง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๘๙
สามเณรบุญส่ง  ภัคดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๙๐
สามเณรปุก  สร้อยจอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๙๑
สามเณรโม  ห้วยก้อย

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรวุฒิพงษ์  อินต๊ะวิชัย

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๙๓
สามเณรปรีชา  ปนพิพัฒน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๙๔
สามเณรนัฐพล  บุญยงค์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

 ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๙๕
พระปยะพล สิริภทฺโท ใจทนง

๒๓/๑๐/๒๕๓๕ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

พระเจ้าล้านทอง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๙๖
สามเณรอดิศักดิ

์

 ณ เชียงใหม่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

 พระเจ้าล้านทอง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๙๗
สามเณรสน  นามทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

 พระเจ้าล้านทอง  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๙๘
พระเข็มทอง ถิรจิตฺโต ธรรมวงค์

๑๒/๐๓/๒๕๓๙ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๓๙๙
พระชาตรี ติสโร เถาว์คำ

๑๖/๑๒/๒๕๓๘
๒๑/๐๕/๒๕๖๐

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๐๐
พระมนตรี มหาวิริโย หาบุญภาส

๓๐/๐๕/๒๕๓๔ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๐๑
พระศุภมิทธิ

์

สุเมโธ อมรศิริกุล

๑๖/๑๐/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๐๒
พระถนัด ฉฬภิฺโ จีอาทิตย์

้

๐๑/๐๖/๒๕๑๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๐๓
พระอภิเชฎฐ์ อภิวณฺโณ พุทธวรกุล

๒๖/๐๗/๒๕๒๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๐๔
พระพิทักษ์พล ิตเมโธ ขุนวัน

๒๓/๑๒/๒๕๒๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๐๕
พระประสิทธิ

์

ตปสีโล สุวรรณดี

๐๔/๐๙/๒๕๒๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๐๖
พระวิรุฬห์ ทีปวํโส เกิดผา

๒๔/๑๐/๒๕๓๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๐๗
พระอรรถพงศ์ วชิรวํโส กุลสัมพันธ์

๐๕/๐๙/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๐๘
พระณัฐกมล กตปฺุโ ไชยยศ

๒๔/๐๑/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๐๙
พระสุรินทร์ จนฺทาโภ เชียวบางยาง

้

๐๗/๐๔/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุผาเงา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๖๐/๐๔๑๐
สามเณรชัยณรงค์  ศรีพรเจริญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๑๑
สามเณรทศพล  นามใส

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๑๒
สามเณรกิตติภูมิ  เจริญศรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๑๓
สามเณรจารุวิทย์  ใจรักเกษมสุข

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๑๔
สามเณรณัฐวุฒิ  พานิชย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๑๕
สามเณรไตรภูมิ  ธิปา

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๑๖
สามเณรธัชนนท์  เครือสีมา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๑๗
พระอุทัย อรุโน สุภัคมนตรา

๑๓/๑๒/๒๕๑๓
๑๓/๐๓/๒๕๖๐

พระธาตุสองพีน้อง

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๑๘
พระธนพล กิตติสาโร เขียวชอุ่ม

๒๕/๐๒/๒๕๓๔ ๐๕/๐๓/๒๕๕๔

พระธาตุแสนคำฟู  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๑๙
พระวีระ อภินนฺโท เสนางาม

๒๖/๐๗/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุแสนคำฟู  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๒๐
พระณัฐพงษ์ รตนวณฺโณ กันแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุแสนคำฟู  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๒๑
สามเณรศิวัฒน์  เขือนเพชร

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

 แม่คำหนองบัว  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๒๒
พระนฤเบศร์ สติสมฺปนฺโน แก้ววันดีธนโชติ

๑๙/๐๗/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

แม่เงิน  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๒๓
สามเณรแก้ว  นามม้าว

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีบุญยืน  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๒๔
พระสุรเชษฐ์ สุขิโต กาวี

๐๓/๐๔/๒๔๙๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

สันต้นเปา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๒๕
พระนิวัฒน์ ิตธมฺโม วรรณศิริ

๑๓/๐๓/๒๕๓๔ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

สันธาตุ  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๒๖
พระพงษ์ศักดิ

์

จนฺทวํโส สมนิตย์

๑๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

สันธาตุ  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๒๗
พระเดชา านุตตฺโม มาฤทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๓๙ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

สันธาตุ  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๒๘
พระปราโมทย์ อิทธิเตโช ปจจัย

๐๓/๐๔/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

สันธาตุ  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๒๙
พระณัฐพล โชติโก สามัคคี

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

สันธาตุ  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๓๐
สามเณรบุญติบ

๊

 สามยี

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

 สันธาตุ  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๓๑
สามเณรสมชาย  แสงเงิน

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

 สันธาตุ  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๓๒
สามเณรชัยยน  จันทสิงห์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

 สันสลี  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๓๓
สามเณรเพชร  คำมงคล

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

 ห้วยเกียง

๋

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๓๔
พระอธิป านงฺกโร อาริยะ

๐๑/๐๒/๒๕๓๗ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๓๕
พระสวาท รวิวณฺโณ อุ่นแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๑๔
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

มงคลธรรมกายาราม
 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๓๖
พระณภคพล ณฏพโล เกิดแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๒๙
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

มงคลธรรมกายาราม
 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๓๗
พระเอก เอกโสภโณ โสพล

๑๑/๑๑/๒๕๓๒
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

มงคลธรรมกายาราม
 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๓๘
พระชนัญู ชยสิทฺโธ สุธีวีระอนันต์

๐๒/๐๕/๒๕๓๖ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๓๙
สามเณรแสง  ไทยใหญ่

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๔๐
สามเณรหลวงมุ้ง  ไทยใหญ่

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๔๑
สามเณรเสฏฐวุฒิ  พันธู

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๔๒
สามเณรมงคล  มีชัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๔๓
สามเณรทองคำ  ไทยใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๔๔
สามเณรสมชาย  บุญรอด

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 
มงคลธรรมกายาราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓ / ๒๘

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๑๖๐/๐๔๔๕
สามเณรสมพล  บุญหลาย

๑๕/๐๙/๒๕๕๑

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๔๖
สามเณรภาคิน  นายด่าน

๒๑/๑/๒๕๔๗

 เกียงลุ่ม

๋

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๔๗
สามเณรณัฐพล  เปงเรือน

๒๓/๒/๒๕๔๗

 เกียงลุ่ม

๋

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๔๘
สามเณรทวีชัย  ค้ายา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

 เกียงลุ่ม

๋

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๔๙
สามเณรนันธภพ  เขียวสุทธิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

 เกียงลุ่ม

๋

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๕๐
สามเณรศุภวิชญ์  แปงหมืน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

 เกียงลุ่ม

๋

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๕๑
สามเณรจารุกิตติ

์

 พิพัฒน์

๒๐/๗/๒๕๔๖

 ขอนซุง  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๕๒
สามเณรเทพทัต  สิงห์เพชร

๐๘/๘/๒๕๔๗

 ขอนซุง  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๕๓
สามเณรธนบูลย์  ผัดหน้า

๓๐/๘/๒๕๔๖

 ไคร้  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๕๔
สามเณรธวัชชัย  หลวงนัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 งิวเก่า

้

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๕๕
สามเณรวรัญู  จันต๊ะนาเขต

๕/๒/๒๕๔๘
 งิวเก่า

้

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๕๖
สามเณรพีรพงษ์  ศรีใจ

๒๒/๘/๒๕๔๗

 งิวใหม่

้

 

ชร ๓๑๖๐/๐๔๕๗
สามเณรพัทธลดนย์  แซ่ซัน

๙/๑๑/๒๕๔๗

 ซาววา  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๕๘
พระธนากร ธมฺมรโต ทำของดี

๒๒/๑๐/๒๕๒๗
๒๖/๒/๒๕๖๐

ดอนแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๕๙
สามเณรยศกร  ปนคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 ดอนแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๖๐
สามเณรธีรวัฒน์  ทำของดี

๒๒/๓/๒๕๔๗

 ดอนแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๖๑
สามเณรชนาธิป  เขือนวิเศษ

่

๑๔/๓/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๖๒
สามเณรนัฐพรชัย  ใจวงศ์

๒๗/๖/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๖๓
สามเณรณัฐพล  พลจร

๑๗/๘/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๖๔
สามเณรวีรภัทร  มาสุ้ม

๙/๙/๒๕๔๗
 ดอนไชย  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๖๕
สามเณรพชร  อาบรัมย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๖๖
พระกฤษฎา สุทฺธาโภ พญาวงษ์

๒๕/๘/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ดอนมูล  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๖๗
พระธีระพงษ์ สิริปฺโ ชุ่มกิง

่

๒๘/๔/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ดอนมูล  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๖๘
สามเณรณัฐพงศ์  มูลตรีสังข์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

 ดอนมูล  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๖๙
พระหมาย ิตจิตฺโต กันทิ

๘/๑/๒๔๙๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ดอนแยง  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๗๐
สามเณรกฤตวิทย์  พิชดี

๑๓/๙/๒๕๔๗

 ดอนแยง  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๗๑
สามเณรวุฒิพันธ์  ศิริแสน

๑/๒/๒๕๔๗
 ต้นป  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๗๒
สามเณรพิษณุ  ติบเต็ม

๊

๙/๗/๒๕๔๗
 ต้นป  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๗๓
สามเณรกิตติศร  สหัสแปง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

 ต้นป  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๗๔
สามเณรศุภสิทธิ

์

 พรมชัย

๑๔/๘/๒๕๔๖

 ตุ้มใต้  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๗๕
สามเณรลพรวี  โกดถา

๒๙/๕/๒๕๔๗

 ตุ้มใต้  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๗๖
สามเณรธนวัฒน์  หลวงเปง

๒๑/๖/๒๕๔๗

 ตุ้มใต้  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๗๗
สามเณรรามิล  ธรรมรักษ์

๑๓/๗/๒๕๔๗

 ตุ้มใต้  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๗๘
สามเณรศิวกร  แลน้อย

๑๕/๗/๒๕๔๗

 ตุ้มใต้  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๗๙
สามเณรวรภพ  อุทธิยา

๙/๙/๒๕๔๗
 ตุ้มใต้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔ / ๒๘

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๑๖๐/๐๔๘๐
สามเณรสรวิชญ์  วรวงศ์

๒๓/๙/๒๕๔๗

 ตุ้มใต้  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๘๑
สามเณรพัชรพล  ใจสี

๓/๑๐/๒๕๔๗

 ตุ้มใต้  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๘๒
สามเณรพันทนา  แขนงาม

๖/๓/๒๕๔๗
 ทุ่งโห้ง  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๘๓
สามเณรธีรศักดิ

์

 วงศ์พรม

๔/๑๒/๒๕๔๗

 ทุ่งโห้ง  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๘๔
พระพิษณุ ปฺาสาโร ไชยวงค์

๗/๔/๒๕๒๖ ๒๖/๖/๒๕๖๐

บุญนาค  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๘๕
สามเณรธีรพัฒน์  พรชัย

๙/๑/๒๕๔๓
 ปงสนุก  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๘๖
สามเณรสิทธิพล  นันต๊ะ

๙/๑/๒๕๔๗
 ปงสนุก  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๘๗
สามเณรธิติวุฒิ  หมันคิด

่

๔/๔/๒๕๔๗
 ปงสนุก  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๘๘
สามเณรธนากร  ศรีคำ

๑๓/๙/๒๕๔๗

 ปงสนุก  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๘๙
สามเณรทัศนพล  ทำทาน

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

 ปงสนุก  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๙๐
สามเณรอนุชา  เสียงเสนาะ

๒๕/๓/๒๕๔๘

 ปงสนุก  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๙๑
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สนฺติธมฺโม บัวคำ
๙/๙/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ประทุมวราราม  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๙๒
สามเณรดนัย  วิงวอน

๔/๖/๒๕๔๗
 ปล้องส้าน  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๙๓
สามเณรวรพงษ์  แสงฮาด

๒๑/๑/๒๕๔๗

 ปารวก  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๙๔
สามเณรอำพล  รุ่งแก้ว

๒๒/๘/๒๕๔๗

 ปารวก  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๙๕
พระเอกรัฐ ขนฺติธมโม นุเมฆ

๒๕/๐๓/๒๕๒๓ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

พระเกิดคงคาราม  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๙๖
พระศรันย์ านุตตโม เสาวคนธ์

๒๙/๑๑/๒๕๓๒
๒๒/๐๑/๒๕๖๐

พระเกิดคงคาราม  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๙๗
พระชม โชติโก หมอกเหมย

๒๖/๐๔/๒๕๐๑ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

พระเกิดคงคาราม  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๙๘
สามเณรนฤเบศร์  บางน้อย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

 พระเกิดคงคาราม  

ชร ๓๑๖๐/๐๔๙๙
พระเผดิม วิสารโท ตุงคะโหตร

๒๙/๑๑/๒๔๙๓
๒๓/๗/๒๕๕๘

พระธาตุจอมใจ  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๐๐
สามเณรกัมปนาท  หวลดี

๑๙/๑/๒๕๔๗

 พระธาตุจอมหงส์  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๐๑
สามเณรยศพนธ์  ถาเงิน

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

 พระธาตุจอมหงส์  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๐๒
สามเณรอภิชัย  สังสกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 พระธาตุจอมหงส์  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๐๓
สามเณรยูเลียง  ตัน

๒๑/๕/๒๕๔๕

 พระนาคแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๐๔
สามเณรณัฐวุฒิ  ปนตา

๒๑/๘/๒๕๔๗

 แม่ลอยไร่  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๐๕
สามเณรสุพัฒพงษ์  วงกันแก้ว

๗/๖/๒๕๔๗
 แม่สว่าน  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๐๖
สามเณรชิษณุพงศ์  ชาญกิจกรรณ์

๓/๙/๒๕๔๗
 แม่สว่าน  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๐๗
สามเณรภูมิพัฒน์  หมืนจันทร์

่

๒๔/๒/๒๕๔๘

 แม่สว่าน  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๐๘
พระราชวงศ์ ิตสทฺโธ ณ ตะวัน

๒๑/๑/๒๔๘๔ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

วังแฮด  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๐๙
สามเณรฤทธิเดช  วรรณสมบัติศิริ

๑๗/๒/๒๕๔๕

 
สวนดอกสันทรายมูล

 

ชร ๓๑๖๐/๐๕๑๐
พระณรินทร์ โชติพโล นวลคำ

๒๒/๑๐/๒๕๓๙

๓๐/๑/๒๕๖๐

สันชุม  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๑๑
พระเทเวทย์ ปยสีโล อินคำ

่

๑๘/๖/๒๕๒๒

๒/๔/๒๕๖๐
สันปาบง  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๑๒
พระสาธิต ยโสธโร สุขสำราญ

๒๗/๑๑/๒๕๓๔
๒๘/๐๓/๒๕๖๐

หนองแรด  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๑๓
พระวีระพล ธมฺมวโร อุ่นเต็มใจ

๑๑/๑/๒๕๓๕ ๒๘/๐๓/๒๕๖๐

หนองแรด  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๑๔
สามเณรเจษฎาพร  โปร่งใจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

 หนองแรด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕ / ๒๘
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ชร ๓๑๖๐/๐๕๑๕
สามเณรอโณทัย  ไชยนันทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

 หนองแรด  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๑๖
สามเณรชิษณุพงศ์  มะโนศิลา

๑/๑๐/๒๕๔๗

 
หนองแรดใต้รัตนาราม

 

ชร ๓๑๖๐/๐๕๑๗
สามเณรพิทักษ์พร  ปญญาไว

๑๐/๒/๒๕๔๘

 
หนองแรดใต้รัตนาราม

 

ชร ๓๑๖๐/๐๕๑๘
พระบัณฑิต านวีโร อินยา

๙/๘/๒๕๑๖ ๑๔/๗/๒๕๕๓

หนองเลียบ  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๑๙
สามเณรศรยุทธ  อุดใจ

๓๐/๖/๒๕๔๗

 หนองเลียบ  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๒๐
สามเณรภัทรกร  เถาวัลย์

๑๒/๗/๒๕๔๗

 ห้วยไคร้  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๒๑
สามเณรชยุตพงศ์  ช่างเหลา

๙/๑๑/๒๕๔๗

 ห้วยไคร้  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๒๒
พระบุญยงค์ ปฺุลาโภ ไชยปนดิ

๒/๑๑/๒๕๑๐
๖/๗/๒๕๕๘

หัวดง  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๒๓
พระวาสุเทพ วราหโร ทนทาน

๑๗/๕/๒๕๓๑

๗/๔/๒๕๖๐
อภัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๒๔
พระตลับภัทร์ โชติโก สมฤทธิ

์

๘/๔/๒๕๓๒ ๓๐/๔/๒๕๖๐

อภัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๒๕
สามเณรภูวดล  แสงเครือ

๒๗/๔/๒๕๔๘

 อภัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๒๖
สามเณรณัฏฐนันท์  สิทธิ

๑/๑๑/๒๕๔๖

 อำมาตย์  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๒๗
สามเณรนันทภพ  อินผัด

๒๖/๔/๒๕๔๗

 อำมาตย์  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๒๘
สามเณรฐิติพงษ์  รวดเร็ว

๒/๕/๒๕๔๗
 อำมาตย์  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๒๙
สามเณรยุทธดนัย  คำมูล

๗/๙/๒๕๔๗
 อำมาตย์  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๓๐
สามเณรสหรัฐ  มงคลงาม

๒๘/๙/๒๕๔๗

 อำมาตย์  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๓๑
พระอุทัย ชินวํโส สารชัยวงค์

๑๕/๔/๒๕๐๑ ๑๔/๕/๒๕๕๙

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๕๓๒
พระอาทิตย์ อภิปฺุโ กันทะปวง

๑๓/๑๐/๒๕๒๘
๑๔/๕/๒๕๕๙

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๕๓๓
สามเณรลิขิต  สิทธิวีวรรณ์

๗/๕/๒๕๔๗
 ดอนจัน

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๕๓๔
สามเณรกฤษฎา  เมืองยอด

๒๘/๗/๒๕๔๖

 บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๓๕
สามเณรฤทธิไกร  ใจโหม้

๑๓/๘/๒๕๔๖

 บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๓๖
สามเณรวรชิต  ยานะเรือง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

 บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๓๗
สามเณรธนภัทร  แซ่เลาย้า

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๓๘
สามเณรพงศ์พล  แซ่หวือ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

 บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๓๙
สามเณรภีมพล  ดวงจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

 บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๔๐
สามเณรธวัชชัย  ยวง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

 ปางิว

้

 

ชร ๓๑๖๐/๐๕๔๑
สามเณรวัชรพงษ์  บุญล้อม

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

 ปางิว

้

 

ชร ๓๑๖๐/๐๕๔๒
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 พรมอินถา

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

 ปาแดง  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๔๓
สามเณรภูวฤทธิ

์

 ถำแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

 ปาแดง  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๔๔
สามเณรนราธิป  ศรีนวล

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

 ปาแดง  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๔๕
สามเณรสิทธิกร  อุปมูล

๑๙/๕/๒๕๔๗

 ปาส้าน  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๔๖
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ท้าวบุญชู

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

 โปงเหนือ  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๔๗
สามเณรพงศธรท์  โกแสนตอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

 โปงเหนือ  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๔๘
พระนิรุตติ

์

คุณวีโร สิทธิราช
๕/๗/๒๕๒๕ ๘/๔/๒๕๕๘

แม่ห่าง  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๔๙
พระสุชาติ ธีรพุทฺโธ เรือนทิพย์

๒๑/๕/๒๕๒๕ ๒๖/๗/๒๕๕๘

แม่ห่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๖๐/๐๕๕๐
พระมิตร อธิจิตฺโต คิดว่อง

๒๔/๒/๒๕๑๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แม่ห่าง  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๕๑
พระพูนทรัพย์ ามิโก อดเก๋ง

๑๖/๒/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แม่ห่าง  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๕๒
พระณรงค์ศักดิ

์

ิตปฺโ ลายใส

๒๓/๘/๒๕๒๑ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

แม่ห่าง  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๕๓
พระวรวัฒน์ สฺจาโน นามพุธ

๗/๗/๒๕๒๗ ๒/๒/๒๕๖๐
แม่ห่าง  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๕๔
สามเณรจักริน  มโนวงค์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

 ลังกา  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๕๕
สามเณรจะสี  ไอ่ตา

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 ศรีดอนมูล  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๕๖
สามเณรสถาพร  แซ่หมือ

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

 ศรีดอนมูล  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๕๗
สามเณรวีรกร  ทะเนาสี

๒/๑/๒๕๔๘
 ศรีบุญโยง  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๕๘
สามเณรนเรนทร  ก้องนอก

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

 ศรีโพธาราม  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๕๙
สามเณรหมอก  อ่องแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๖๐
สามเณรเอ  นายนุ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๖๑
สามเณรสมชาย  อินคำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๖๒
พระพรรณ์ อาทิจฺจวํโส วรรณวัง

๓/๙/๒๕๐๓
๒๖/๗/๒๕๕๘

สันมะเค็ด  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๖๓
สามเณรจตุพล  จะพือ

๑๐/๕/๒๕๔๔

 สันมะเค็ด  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๖๔
สามเณรณัฐวุฒิ  ลุงต่า

๑๘/๓/๒๕๔๗

 สันมะเค็ด  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๖๕
สามเณรพีรพัฒน์  ลาภใหญ่

๒๖/๓/๒๕๔๗

 สันมะเค็ด  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๖๖
สามเณรนัฐนิล  ทองดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

 สันมะเค็ด  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๖๗
สามเณรทวีชัย  ตาคำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

 สันสลี  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๖๘
สามเณรบุพอัจจ์  สมยศ

๒๓/๖/๒๕๔๓

 หนองบัว  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๖๙
สามเณรไกรวิทย์  แก้วฝาคำ

๑๕/๔/๒๕๔๗

 หนองบัว  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๗๐
สามเณรธนภัทร  แสนใจงาม

๑๗/๘/๒๕๔๗

 หนองบัว  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๗๑
สามเณรอนุชิต  ไม้รัง

๘/๑๒/๒๕๔๗

 หนองบัว  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๗๒
สามเณรณัฐวุฒิ  กันสิทธิ

์

๑๖/๓/๒๕๔๘

 หนองบัว  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๗๓
พระบุญศรี โรจนธมฺโม ชัยกันทะ

๗/๑๒/๒๕๐๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗

อรัญญวิเวกคีรี  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๗๔
พระคฑาวุธ อารยธมฺโม วงค์วรรณ

๒๒/๓/๒๕๓๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗

อรัญญวิเวกคีรี  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๗๕
พระสม กิตฺติวณฺโณ คำมูล

๒๐/๔/๒๕๐๒ ๑๓/๓/๒๕๕๘

อรัญญวิเวกคีรี  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๗๖
พระถนอมศักดิ

์

ปฺุาคโม คลังทอง

๑๑/๔/๒๕๒๙ ๖/๑๑/๒๕๕๘

ดินดำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๗๗
พระนิวัฒน์ สมตฺโถ คลังทอง

๒/๓/๒๕๓๓
๑๑/๑๑/๒๕๕๙

ดินดำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๗๘
พระพิเชษฐ สุเมธโส มีกิริยา

๔/๙/๒๕๑๓ ๑๗/๕/๒๕๖๐

ดินดำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๗๙
สามเณรสงกรานต์  ลุงเซ

๑๕/๔/๒๕๔๗

 ดินดำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๘๐
สามเณรธนวัฒน์  บุญขัน

๒๖/๔/๒๕๔๗

 ดินดำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๘๑
สามเณรกรภัทร  ลุงเซ

๒๑/๘/๒๕๔๗

 ดินดำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๘๒
สามเณรอิศรานุพงษ์  สุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

 ดินดำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๘๓
สามเณรเทพนรินทร์  บลูเชอร์

๗/๘/๒๕๔๖
 ปาตึงงาม  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๘๔
พระมงคล วิชฺชาธโร มันเทศสวรรค์

๔/๑/๒๔๙๙ ๑/๔/๒๕๕๙
ปาถ่อน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๖๐/๐๕๘๕
สามเณรนราพงษ์  อินทร์เพ็ญ

๒๖/๖/๒๕๔๗

 ปาถ่อน  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๘๖
สามเณรประกาศิต  แก้วฟู

๓๐/๙/๒๕๔๗

 ปาถ่อน  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๘๗
สามเณรวณิชพล  คำอ้อน

๑๓/๑/๒๕๔๕

 ปาสัก  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๘๘
สามเณรศุภกร  จันทร์สม

๑๖/๕/๒๕๔๕

 ปาสัก  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๘๙
สามเณรสมศักดิ

์

 อูแล

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 พระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๙๐
สามเณรพงษ์ระพี  เชียวชาญ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

 พระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๙๑
สามเณรณัฐวัตร  บุญหนัก

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

 พระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๙๒
สามเณรอาชาไนย  ชำนาญไพร

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 แม่ตำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๙๓
สามเณรสิทธิโชค  มณีรัตน์

๑๐/๗/๒๕๔๗

 ร้องบง  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๙๔
สามเณรพีรพันธ์  อินแก้ว

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

 วัดบ้านโปง  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๙๕
สามเณรปรีชา  ละปาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

 วัดบ้านโปง  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๙๖
พระภูวนัตถ์ านุตโม แสงแก้ว

๒๐/๗/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาแดด  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๙๗
สามเณรกสิกร  จอมบุณเรือง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

 วัดปาแดด  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๙๘
สามเณรภูเบศ  แลงโย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

 วัดปาแดด  

ชร ๓๑๖๐/๐๕๙๙
สามเณรธนวัฒน์  ต๊ะสม

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

 วัดหัวฝาย  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๐๐
สามเณรจิรพันธ์  ลุงวงศ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

 วัดหัวฝาย  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๐๑
พระโสภณ โสภโณ เกทุด

๐๕/๐๕/๒๕๑๖ ๑๘/๐๔/๒๕๕๓

ศรีถ้อย  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๐๒
พระรัฐนันท์ ถิรจิตฺโต กาจินะ

๒๗/๑๐/๒๕๓๔
๑๐/๔/๒๕๕๙

แสงแก้วโพธิญาณ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๐๓
พระบรรลือศักดิ

์

จเรคโต โชคช่วยมังมี

่

๗/๙/๒๕๐๘
๒๙/๑๒/๒๕๕๙

แสงแก้วโพธิญาณ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๐๔
พระชัยเดช เตชวโร อภิธารภูวดล

๒๙/๙/๒๕๑๖ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

แสงแก้วโพธิญาณ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๐๕
พระวิเชียร าวโร อินต๊ะคำ

๓๐/๑/๒๕๑๑
๕/๑/๒๕๖๐

หนองหล่ม  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๐๖
สามเณรธนัท  จะลอ

๑๓/๓/๒๕๔๗

 ห้วยส้ม  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๐๗
สามเณรอาวุฒิ  วรรณศรี

๗/๘/๒๕๔๔
 ท่านำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๐๘
สามเณรประดิษฐ์  พรมมา

๑/๑/๒๕๔๕
 ท่านำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๐๙
สามเณรอองซาน  มูลมา

๙/๓/๒๕๔๕
 ท่านำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๑๐
สามเณรรัฐภูมิ  ใหญ่ดี

๑๗/๓/๒๕๔๖

 ท่านำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๑๑
สามเณรจิตรกร  คำหล้า

๗/๓/๒๕๔๗
 ท่านำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๑๒
สามเณรวรากร  กาวิ

๓/๑๑/๒๕๔๗

 ท่านำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๑๓
สามเณรกล้า  สุวรรณไพศาล

๑๒/๒/๒๕๔๘

 ท่านำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๑๔
สามเณรภาวิน  หงวดี

๔/๕/๒๕๔๘
 ท่านำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๑๕
สามเณรปภากร  คำแดง

๓๐/๘/๒๕๔๘

 ท่านำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๑๖
พระสมชาย อานนฺโท พรมสร

๓/๔/๒๕๓๗ ๒๓/๓/๒๕๖๐

ปาแงะ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๑๗
พระศรนรินทร์ อภินนฺโท ต๊ะมา

๑๙/๐๓/๒๕๓๑
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ปาแงะ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๑๘
พระอาณาจักร มหาาโณ คำยอดใจ

๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ปาแงะ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๑๙
พระณรงค์ฤทธิ

์

อนุสโร ชอุ่ม

๓๐/๖/๒๕๓๖ ๒๕/๔/๒๕๖๐

ปาแงะ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘ / ๒๘

้
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่

ชือ

่
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ชร ๓๑๖๐/๐๖๒๐
พระนัฐพงษ์ จิรธมฺโม ทาบุญ

๒/๗/๒๕๓๖ ๒๔/๗/๒๕๖๐

ปาแงะ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๒๑
สามเณรปยะพันธ์  สุดมะนะ

๗/๙/๒๕๔๒
 ปาแงะ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๒๒
สามเณรวิษณุ  สีไม้

๑๘/๖/๒๕๔๔

 ปาแงะ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๒๓
สามเณรวันชัย  สังข์สีเหลือบ

๒๔/๗/๒๕๔๖

 ปาแงะ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๒๔
สามเณรสัตยา  ซือสัตย์

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 ปาแงะ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๒๕
สามเณรธีรพัฒน์  คำลือ

๑๔/๑/๒๕๔๗

 ปาสัก  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๒๖
สามเณรสุรินทร์  เชือเมืองพาน

้

๕/๑/๒๕๔๗
 ศรีชุมประชา  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๒๗
สามเณรกัมพล  ไชยสาร

๒๖/๑/๒๕๔๗

 ศรีชุมประชา  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๒๘
สามเณรณัฐพงษ์  มาฟู

๘/๔/๒๕๔๗
 ศรีดอนแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๒๙
พระอชิตะ อชิโต ปญญาวงค์

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๓๐
สามเณรวันเฉลิม  ม้าแก้ว

๑๒/๘/๒๕๔๗

 หนองบัวคำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๓๑
สามเณรธัญเทพ  ไชยเทพ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

 หนองบัวคำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๓๒
สามเณรอนันต์  แสงจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

 จอเจริญ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๓๓
สามเณรพรชัย  ศิริชัยชมภู

๓๐/๒/๒๕๔๗

 จอเจริญ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๓๔
สามเณรธนกร  แซ่เฮ้อ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

 จอเจริญ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๓๕
สามเณรปติราช  แซ่ย่าง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

 จอเจริญ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๓๖
พระประเสริฐ อนุตฺตโร ใจหล้า

๒๔/๐๙/๒๕๒๑ ๐๑/๑๒/๒๕๕๕

ช่องลม  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๓๗
พระจักรกฤษณ์ ธมฺมวโร ปารีย์

๑๙/๐๗/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ช่องลม  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๓๘
พระอดุลย์ อธิจิตฺโต ทัพสิทธ์

๑๑/๑๒/๒๕๒๐
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ชัยพร  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๓๙
สามเณรเฉลิมพล  เทพปญญา

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

 ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๔๐
สามเณรสิงหา  ฑีฆายุ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๔๑
สามเณรหิรัณย์  นาเมือง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

 ดงมะตืน

๋

 

ชร ๓๑๖๐/๐๖๔๒
สามเณรกฤตเมธ  แสงคำ

๒๐/๗/๒๕๔๗

 ดอยงาม  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๔๓
สามเณรศุภกิจ  มเทมชัย

๙/๑๐/๒๕๔๗

 ดอยงาม  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๔๔
สามเณรภานุวัฒน์  พงษ์ประสบสุข

๑๖/๗/๒๕๔๖

 ท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๔๕
สามเณรชินวัตร  ขัดสี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

 ท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๔๖
สามเณรยศอนันต์  เพชรแสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

 ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๑๖๐/๐๖๔๗
สามเณรธนกร  สมใจ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

 ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๑๖๐/๐๖๔๘
พระโชติพงศ์ สุทฺทจิตฺโต

สายสุขกาจินะกุล

๐๑/๐๕/๒๕๓๔ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๔๙
สามเณรอนุพงค์  นาถี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

 โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๕๐
สามเณรกฤติศักดิ

์

 มโนวรรณ์

๒๖/๖/๒๕๔๗

 โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๕๑
พระอภิศักดิ

์

สิริปฺโ อริยะภาพ

๐๗/๐๔/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๕๒
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสาโร มะโนหาญ

๑๑/๐๕/๒๕๒๔
๑๘/๖/๒๕๕๗

ปาบง  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๕๓
พระนคร กิตฺติโสภโณ จุมปูวงค์

๐๔/๐๑/๒๕๓๑ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

พนาลัยเกษม  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๕๔
สามเณรธีรเดช  เลียงประเสริฐ

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

 พนาลัยเกษม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๖๐/๐๖๕๕
สามเณรชัยชนะ  ยอดลำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 พนาลัยเกษม  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๕๖
สามเณรภานุ  สุขเกษม

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

 พนาลัยเกษม  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๕๗
สามเณรพีรพัฒน์  ฮวดมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 
พระพุทธบาทผางาม

 

ชร ๓๑๖๐/๐๖๕๘
สามเณรกฤษฎา  ธนูหงษ์

๑๓/๙/๒๕๔๗

 เมืองชุม  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๕๙
พระสมเกียรติ ปภาโส นันทะนะ

๒๔/๐๓/๒๕๐๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๖๐
สามเณรภานุพงษ์  สันเส็น

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

 ราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๖๑
สามเณรภูริวิทย์  ศรียอด

๑๒/๓/๒๕๔๘

 ราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๖๒
พระธวัชชัย ธีรวํโส เพ็ชรไม้

๐๔/๑๐/๒๕๒๓ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๖๓
พระหิรัญกฤษฎิ

์

ปฺุกาโม เรืองอินทร์
๓/๓/๒๕๐๙ ๒/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๖๔
พระวงค์วุฒิ เมตฺตจิตโต จอมใจ

๑๗/๑๐/๒๕๑๒

๒/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๖๕
พระกฤษฎิ

์

สุทฺธาโน รู้รักดี

๒๘/๑๐/๒๕๒๐

๒/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๖๖
พระประสิทธิ

์

สนฺตจิตฺโต ศิริแปง

๒๘/๒/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๖๗
พระวีระพล ชวนปฺโ หลวงสุภา

๑๕/๘/๒๕๐๑ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๖๘
สามเณรฐิติกร  ปวงรังษี

๔/๐๖/๒๕๔๖

 ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๖๙
สามเณรวชิรวิทย์  สุขทรัพย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

 ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๗๐
สามเณรกิตติพงษ์  คงปนนา

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

 วังช้าง  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๗๑
สามเณรสินชัย  ปญญาวัย

๔/๐๘/๒๕๔๖

 เวียงแก้ว  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๗๒
สามเณรธีรพงษ์  อินต๊ะสม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

 ศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๗๓
สามเณรวุฒิชัย  อุ่นใจเรือน

๓/๐๔/๒๕๔๘

 สันม่วงคำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๗๔
สามเณรกชกรณ  แสนขา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

 สันม่วงคำ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๗๕
พระโยธิน ิตธมฺโม มิมาละ

๒๕/๐๓/๒๕๓๕ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

สันสลิด  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๗๖
สามเณรนันทิน  มาเยอะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

 สันสลิด  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๗๗
สามเณรเล่าซัง  เบียวแล

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

 สันสลิด  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๗๘
พระจำรัส กิตฺติปฺโ สมบัติ

๑๘/๑๑/๒๕๒๐
๒๐/๗/๒๕๕๖

หัวฝาย  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๗๙
พระอรรถชัย มหาปฺโ สวัสดีอ่วม

๓๐/๐๕/๒๕๓๗ ๒๖/๐๑/๒๕๕๙

ดงมะเฟอง  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๘๐
สามเณรพิชัยภูษิต  ภิราษร

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

 ดอนจัน

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๖๘๑
สามเณรณัฐวุฒิ  ใจบรรทัด

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

 ท่าต้นตัน  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๘๒
สามเณรวทัญู  ขันจันทร์แสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 ท่ามะโอ  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๘๓
สามเณรวรสรณ์  สมศักดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

 บุญเรือง  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๘๔
สามเณรทศพล  จันทิมา

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

 บุญเรือง  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๘๕
สามเณรณัฐวุฒิ  นุชนาช

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

 บุญเรือง  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๘๖
สามเณรสราวุฒ  ประเพณี

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

 ปารวก  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๘๗
พระโชคชัย ธมฺมทีโป สลีสองสม

๐๓/๐๕/๒๕๓๒ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

ศรีวังมูล  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๘๘
สามเณรกฤษฏางค์  กาบแก้ว

๑๐/๒๙/๒๕๔๔

 ศรีวังมูล  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๘๙
สามเณรนัฐวุฒิ  วิชัยกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

 ศรีวังมูล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๖๐/๐๖๙๐
สามเณรปรนัย  เตชะ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

 ศรีวังมูล  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๙๑
สามเณรพฤติพงศ์  ธรรมธิ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

 ศรีวังมูล  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๙๒
สามเณรภากร  แซ่ลี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

 สันหนองเหลียว  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๙๓
สามเณรนภดล  แซ่ลี

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 สันหนองเหลียว  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๙๔
พระกษม จนฺทาโภ ปญญาเรือง

๒๓/๙/๒๕๑๘

๓/๔/๒๕๖๐
กลาง  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๙๕
สามเณรมนตรี  มีลาภ

๙/๘/๒๕๔๔
 กลาง  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๙๖
สามเณรวีรชน  จินตา

๑๔/๕/๒๕๔๗

 กลาง  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๙๗
สามเณรเอกภาพ  ยีมล

่

๙/๙/๒๕๔๘
 กลาง  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๙๘
สามเณรหม่อง  วิมุต้า

๑๔/๕/๒๕๔๙

 กลาง  

ชร ๓๑๖๐/๐๖๙๙
สามเณรตะวันฉาย  ไชยลังการ

๓/๕/๒๕๔๖
 ขวากเหนือ  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๐๐
สามเณรยิงยง

่

 บุญมา
๖/๔/๒๕๔๘

 ขวากเหนือ  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๐๑
สามเณรวิโรจน์  ประมวลการ

๖/๕/๒๕๔๖
 แจมปอง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๐๒
สามเณรเผือก  บุญศรี

๓๐/๔/๒๕๔๗

 แจมปอง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๐๓
สามเณรวิวัฒน์  ประมวลการ

๕/๕/๒๕๔๘
 แจมปอง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๐๔
สามเณรชญานินทร์  ชัยวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

 แจมปอง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๐๕
สามเณรพิพัฒน์  แสงงาม

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 ดอน  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๐๖
สามเณรเทวรินทร์  อุสาใจ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

 ดอน  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๐๗
สามเณรนครินทร์  อุสาใจ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

 ดอน  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๐๘
สามเณรกฤษฏา  หมืนลาง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

 ดอน  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๐๙
สามเณรอดิเทพ  ลือชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

 ดอน  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๑๐
สามเณรวีรชิต  อุสาใจ

๑๕/๑/๒๕๔๘

 ดอน  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๑๑
สามเณรณัฐพล  วงศ์ชัย

๑๑/๑/๒๕๔๖

 ท่าข้าม  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๑๒
สามเณรณัฐดนัย  วงศ์ชัย

๑๙/๗/๒๕๔๗

 ท่าข้าม  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๑๓
สามเณรจักรี  แซ่จัง

๘/๔/๒๕๔๔
 ทุ่งทราย  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๑๔
สามเณรวิเชษฐ์  บุญแสวง

๓๑/๗/๒๕๔๗

 ทุ่งทราย  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๑๕
สามเณรวรวิทย์  บุญมี

๑๑/๙/๒๕๔๗

 ทุ่งทราย  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๑๖
สามเณรธนโชติ  สมศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 ทุ่งทราย  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๑๗
สามเณรก๋อน  คำแลง

๒/๑/๒๕๔๓
 ม่วง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๑๘
สามเณรเกรียงไกร  อัมเรศ

๒๕/๗/๒๕๔๗

 ยาย  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๑๙
สามเณรสมศักดิ

์

 แซ่เท่า

๒๙/๗/๒๕๔๓

 หล่ายงาว  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๒๐
สามเณรธีรศักดิ

์

 สุรีรัมย์
๒/๓/๒๕๔๗

 หล่ายงาว  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๒๑
สามเณรปติกร  อินเทพ

๒๘/๕/๒๕๔๗

 หล่ายงาว  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๒๒
สามเณรณัฐวุฒิ  

วิวัฒน์พัฒนาเจริญ
๑๒/๗/๒๕๔๗

 หล่ายงาว  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๒๓
สามเณรเอกรัตน์  บุดดี

๒๑/๘/๒๕๔๗

 หล่ายงาว  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๒๔
สามเณรสรยุทธ  แซ่เห้อ

๑๘/๒/๒๕๔๗

 หลู้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๖๐/๐๗๒๕
สามเณรนิดิง  นิกะจิ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

 หลู้  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๒๖
สามเณรนรุตม์ชัย  กาคำ

๙/๑๑/๒๕๔๗

 หลู้  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๒๗
สามเณรใสน้อย  ทองดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

 หลู้  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๒๘
สามเณรชลัมพล  วรพัฒน์

๒๗/๓/๒๕๔๘

 หลู้  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๒๙
สามเณรโกลี  สิทธิราช

๑๒/๓/๒๕๔๗

 ห้วยลึก  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๓๐
พระธงชัย ปฺาวโร อินต๊ะมูล

๒๙/๘/๒๕๒๔ ๓๑/๑๐/๒๕๕๙

คูเวียง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๓๑
พระแก่น สุมโน อินลม

๑๒/๔/๒๕๒๕

๓/๑/๒๕๖๐
คูเวียง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๓๒
พระธวัชชัย อคฺคธมฺโม แก้วกอง

๑๗/๑/๒๕๒๘

๒/๔/๒๕๖๐
คูเวียง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๓๓
พระสาธิต ปยธมฺโม ไกลถิน

่

๑๖/๖/๒๕๐๓ ๑๗/๒/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๓๔
สามเณรจิรวัฒน์  แซ่ย่าง

๑๑/๑/๒๕๔๕

 บุญวาทย์  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๓๕
สามเณรวิชัย  แซ่โช้ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 บุญวาทย์  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๓๖
สามเณรพีรพัฒน์  วงค์บุญชัยเลิศ

๓๐/๗/๒๕๔๖

 บุญวาทย์  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๓๗
สามเณรธนาพร  จันตาฟู

๑๖/๔/๒๕๔๗

 บุญวาทย์  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๓๘
สามเณรพงค์ภัค  ปนใจ

๓๐/๖/๒๕๔๗

 บุญวาทย์  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๓๙
สามเณรนที  ลือชัย

๖/๘/๒๕๔๗
 บุญวาทย์  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๔๐
สามเณรแสงทอง  สอนพลธรรม

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

 บุญวาทย์  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๔๑
สามเณรพุฒิพงศ์  จรูญรัตนภัสสร

๖/๑/๒๕๔๓
 ปาม่วง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๔๒
พระศรีวรรณ มหาปฺโ อินคำ

่

๒๓/๑๐/๒๕๑๘

๒/๔/๒๕๕๖
พระธาตุกู่หิน  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๔๓
พระไสว ธมฺมธโร คำถา

๒/๒/๒๕๑๓
๒๓/๐๑/๒๕๕๗

พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๑๖๐/๐๗๔๔
สามเณรไชยวัฒน์  แสนวงค์

๑๔/๓/๒๕๔๗

 
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๑๖๐/๐๗๔๕
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 แสนรินทร์
๔/๔/๒๕๔๘

 แม่ตำกลาง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๔๖
พระแก้ว รตฺตนปฺโ ไชยบาล

๑๖/๕/๒๕๒๐ ๒๕/๐๖/๒๕๕๗

สบเปา  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๔๗
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติปฺโณ กุลนะ
๖/๘/๒๕๒๗

๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สบเปา  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๔๘
สามเณรวุฒิพงษ์  เมืองมูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

 สบเปา  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๔๙
สามเณรนรินทร์  วรกิจพานิช

๑/๑/๒๕๔๓
 สันหนองบัว  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๕๐
สามเณรจักรี  กุเลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 สันหนองบัว  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๕๑
สามเณรสิปปภาส  ปนใจ

๒๒/๗/๒๕๔๗

 สันหนองบัว  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๕๒
สามเณรศรีสุข  แซ่จัง

้

๑๗/๙/๒๕๔๗

 สันหนองบัว  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๕๓
พระศักดาวิชญ์ ปริปุณโณ แสงสุข

๙/๑๑/๒๕๓๘ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

หนองเสา  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๕๔
สามเณรสิทธิชัย  แสงสี

๒๐/๑/๒๕๔๗

 หนองเสา  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๕๕
สามเณรพัฒนา  ทัศบุตร

๘/๖/๒๕๔๗
 หนองเสา  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๕๖
สามเณรชนะชัย  พุทธเสน

๓/๑๐/๒๕๔๗

 หนองเสา  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๕๗
พระสุรินทร์ ทีปวโส ไกลถิน

่

๑๓/๒/๒๕๒๕
๒/๔/๒๕๕๘

ห้วยก้าง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๕๘
พระโศรวิทย์ ปฺาทีโป ไกลถิน

่

๓/๘/๒๕๓๘ ๒๙/๗/๒๕๕๘

ห้วยก้าง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๕๙
สามเณรอากอ  เชอหมือ

่

๑/๑/๒๕๔๕
 ห้วยก้าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๖๐/๐๗๖๐
สามเณรอนันตสิทธิ

์

 สีท้าว

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

 ห้วยก้าง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๖๑
สามเณรสุธน  แซ่เจีย

่

๖/๗/๒๕๔๗
 ห้วยก้าง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๖๒
สามเณรณัฐกิจ  มะโนชัย

๒๘/๙/๒๕๔๗

 ห้วยก้าง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๖๓
สามเณรวัชรพล  ตนเตชะ

๒๔/๗/๒๕๔๗

 ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๖๔
สามเณรวัศชิรวิทย์  ทะการ

๒๔/๔/๒๕๔๗

 เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๖๕
สามเณรลัทธพล  ปุนทอง

๑๙/๖/๒๕๔๗

 เจดีย์  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๖๖
สามเณรสหรัฐ  ปุดจักร์

๒๗/๗/๒๕๔๗

 เจดีย์  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๖๗
สามเณรฐิติพงศ์  ยะใยสาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 เจดีย์  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๖๘
พระประเสริฐ ถิราโณ แสนสาร

๑๑/๐๙/๒๕๐๘ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

ต้ากลาง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๖๙
สามเณรพงษ์สิริ  มูลธิดา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

 ต้ากลาง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๗๐
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 เปงใส

๓/๑๑/๒๕๔๗

 ต้ากลาง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๗๑
สามเณรยุคลเดช  จ๋าจำปา

๑๗/๕/๒๕๔๗

 ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๗๒
สามเณรเธียรวิทย์  วงค์ราช

๑๐/๗/๒๕๔๗

 นำล้อม  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๗๓
พระเพิมพันธุ์

่

พลสีโล มินใจ

๐๕/๐๙/๒๕๑๗ ๒๐/๐๗/๒๕๔๘

ปาข่า  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๗๔
สามเณรสุชาติ  มาเยอกู่

๑/๑/๒๕๔๗
 ปาข่า  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๗๕
สามเณรศุภกานต์  ขันพิมล

๑๘/๕/๒๕๔๗

 ปาตาลใต้  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๗๖
สามเณรภารดร  แก้วหน่อ

๓๑/๗/๒๕๔๗

 ปาตาลใต้  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๗๗
สามเณรพิวัตร  เรืองรุก

๒๕/๘/๒๕๔๗

 ปาตาลใต้  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๗๘
สามเณรกิตติกร  สมบุญ

๒๑/๑/๒๕๔๗

 ปายาง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๗๙
สามเณรพีรวิชญ์  ใจตรอง

๓/๑๑/๒๕๔๗

 ปายาง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๘๐
สามเณรอชิณณวรรธน์  มหายนต์

๖/๒/๒๕๔๗
 

พระธาตุม่อนศิลาอาสน์

 

ชร ๓๑๖๐/๐๗๘๑
สามเณรณภัทร  วรรณพีระ

๑๖/๕/๒๕๔๗

 

พระธาตุม่อนศิลาอาสน์

 

ชร ๓๑๖๐/๐๗๘๒
สามเณรณัฐพล  ยองเพชร

๑๗/๗/๒๕๔๗

 

พระธาตุม่อนศิลาอาสน์

 

ชร ๓๑๖๐/๐๗๘๓
สามเณรเจนณรงค์  หน่อคำหล้า

๙/๑๑/๒๕๔๗

 

พระธาตุม่อนศิลาอาสน์

 

ชร ๓๑๖๐/๐๗๘๔
สามเณรสุเมธ  กันทะเนตร

๒๕/๓/๒๕๔๗

 พระเนตร  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๘๕
สามเณรธนัชชา  สำรวมธรรม

๒๖/๘/๒๕๔๗

 พระเนตร  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๘๖
สามเณรภาคิน  กันทะฟู

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

 พระเนตร  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๘๗
สามเณรธนกฤษ  หุ่นทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

 ร่องขุ่น  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๘๘
สามเณรศุภกฤต  ใจวงศ์

๒๕/๕/๒๕๔๗

 ศรีเกิด  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๘๙
สามเณรวุฒิภัทร  มีเขียว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

 แสงเมืองมา  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๙๐
สามเณรวรเมธ  เงินฝรัง

่

๔/๙/๒๕๔๗
 แสงเมืองมา  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๙๑
สามเณรภาณุวัฒน์  โสภา

๖/๖/๒๕๔๗
 ห้วยโปง  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๙๒
พระกฤษฎา กิตฺติาโณ ศรีสุวรรณ์

๓/๐๖/๒๕๓๑ ๒๑/๐๕/๒๕๕๓

ห้วยสัก  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๙๓
พระธนพล กตปฺุโ บุญมี

๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยสัก  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๙๔
พระธรรมดา จนฺทปฺโ ชนะพาลภัย

๐๑/๐๑/๒๕๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๐

ห้วยหลวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๑๖๐/๐๗๙๕
สามเณรพงศกร  มาอยู่

๒/๖/๒๕๔๗
 ห้วยห้อม  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๙๖
สามเณรสราวุธ  รัตนไตร

๑๙/๖/๒๕๔๗

 ห้วยห้อม  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๙๗
สามเณรพีรพัฒน์  แก้วมาไกล

๑๗/๗/๒๕๔๗

 ห้วยห้อม  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๙๘
สามเณรต้น  หยกสิริสุขกุล

๘/๒/๒๕๔๖
 ดงชัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๗๙๙
สามเณรแสงจันทร์  แซ่ย่าง

๑/๑/๒๕๔๗
 ดงชัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๐๐
สามเณรสุรชาติ  แซ่ย่าง

๑๐/๔/๒๕๔๗

 ดงชัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๐๑
สามเณรมนตรี  แซ่ว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 ดงชัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๐๒
สามเณรรัฐพร  แซ่มัว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

 ดงชัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๐๓
สามเณรศุภวัทน์  อัศวธารกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

 ดงชัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๐๔
สามเณรอัครพล  ใหม่แก้ว

๑๙/๔/๒๕๔๘

 ดงชัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๐๕
พระเอกชัย ปภาโส คำม่วง

๗/๑๒/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ปาเลา  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๐๖
พระณัฐวุฒิ ณฏิโก วันทอง

๑๐/๔/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

ปาเลา  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๐๗
สามเณรจตุภัทร  ดอนน้อยหน่า

๒๕/๕/๒๕๔๖

 ปาเลา  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๐๘
พระเดือน ถาวโร คำม่วง

๘/๖/๒๕๒๘ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ร่องหวาย  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๐๙
พระสุรพงษ์ ขนฺติโก อัมพร

๗/๘/๒๕๒๘ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ร่องหวาย  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๑๐
พระวโรดม เจตนาสโภ สุขเกษม

๔/๒/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ร่องหวาย  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๑๑
พระจรัส กตปฺุโ ชัยชนะ

๓๑/๗/๒๕๑๐
๒/๔/๒๕๖๐

วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๑๒
พระพิชิตพล ปฺาทีโป ร้อยพรมมา

๕/๑๐/๒๕๓๖
๑/๘/๒๕๖๐

วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๑๓
พระตรีภพ จิรวฑฺฒโน ศรีพันนนาม

๓/๑๑/๒๕๓๖

๑/๘/๒๕๖๐
วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๑๔
สามเณรภูตะวัน  ประธรรมสาร

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๑๕
สามเณรภูธเมตร์  ก้อนใจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๑๖
สามเณรกฤษฎา  ทะริน

๕/๗/๒๕๔๗
 วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๑๗
สามเณรณรงค์ชัย  เศษโม้

๑๒/๑/๒๕๔๘

 วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๑๘
สามเณรชัยยา  มูลจ้อย

๑๕/๒/๒๕๔๘

 วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๑๙
สามเณรณัฐภัทร  มีแปง

๒/๕/๒๕๔๘
 วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๒๐
สามเณรสุกฤษฏิ

์

 วงศ์มูล

๒๖/๕/๒๕๔๘

 วัดบ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๒๑
พระสุบิน จนฺทธาโร มีลาภ

๑/๓/๒๔๙๘ ๑/๓/๒๕๕๙
วัดสันติวราราม  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๒๒
พระณรงค์ศักดิ

์

ขนฺติธโร พันธีร์

๑๑/๔/๒๕๒๖ ๑๕/๖/๒๕๖๐

วัดสันติวราราม  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๒๓
สามเณรนครินทร์  นัยติบ

๊

๗/๔/๒๕๔๘
 ศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๒๔
สามเณรณัฐพล  พยาใจ

๗/๑/๒๕๔๖
 สันไทรงาม  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๒๕
สามเณรฉัตรดนัย  หมายฤกษ์ดี

๑/๑๑/๒๕๔๗

 ห้วยเคียน  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๒๖
พระดาว สิริธมฺโม ก้างยาง

๒๔/๖/๒๕๒๐ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗

บ้านดอย  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๒๗
สามเณรวายุ  แซ่ลี

้

๙/๘/๒๕๔๗
 บ้านดอย  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๒๘
พระวิรัตน์ ทีปวณฺโณ พนัสสัก

๙/๓/๒๕๐๐ ๘/๒/๒๕๕๓
บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๒๙
พระฑิฆัมพร อธิมุตฺโต จิตมโนวรรณ์

๒๔/๕/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
บ้านใหม่พัฒนา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๔ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๑๖๐/๐๘๓๐
พระธัมธัช กิตฺติสาโร สระศรีดา

๒๖/๙/๒๕๐๓ ๒๙/๑๐/๒๕๕๑

ปงสนุก  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๓๑
พระศิวลักษณ์ ปฺาทีโป ณัฏฐ์ธนกาญจน์

๑/๘/๒๔๙๘ ๑๗/๓/๒๕๕๔

ปงสนุก  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๓๒
พระประทาน านสมฺปณฺโณ สิงห์ทร

๑๐/๑๑/๒๕๐๔
๙/๑๒/๒๕๕๘

ปงสนุก  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๓๓
พระจรัญ กตสาโร ชมภูสมษา

๑๗/๑/๒๕๐๙
๑/๗/๒๕๖๐

ปงสนุก  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๓๔
พระเชียวชาญ

่

จนฺทวํโส มูลแดง

๑๘/๔/๒๕๒๑

๑/๗/๒๕๖๐
ปงสนุก  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๓๕
สามเณรสงกรานต์  แซ่อึง

้

๑๐/๔/๒๕๔๘

 ปงสนุก  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๓๖
สามเณรณัฐพงศ์  พรมเมือง

๑๙/๖/๒๕๔๔

 แม่บง  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๓๗
พระวาด ทิตฺตปาโล แซ่แก้ว

๑๐/๕/๒๕๒๓ ๑๑/๔/๒๕๕๑

แม่เลียบ  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๓๘
สามเณรศิริพงษ์  วณารักษ์

๑๖/๔/๒๕๔๕

 แม่เลียบ  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๓๙
พระวันชัย ธนปฺโ ปญญาทิพย์

๗/๑๑/๒๕๑๔

๒/๔/๒๕๖๐
ราษฎร์บำรุง  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๔๐
พระบุญ สุทฺธิจิตฺโต คำน้อย

๑๓/๑๒/๒๕๓๘

๒/๔/๒๕๖๐
ราษฎร์บำรุง  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๔๑
พระวีระชัย ปยธมฺโม จินะปญญา

๒๗/๔/๒๕๓๒
๑๐/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๔๒
พระภาณุวัฒน์ เตชปฺโ พลเยียม

่

๒๗/๔/๒๕๓๙
๑๐/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๔๓
สามเณรหลง  พรศรี

๐/๐/๒๕๔๓
 ราษฎร์บำรุง  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๔๔
สามเณรแปง  กิจเจริญ

๐/๐/๒๕๔๓
 ราษฎร์บำรุง  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๔๕
สามเณรชาย  คำวงค์

๐/๐/๒๕๔๔
 ราษฎร์บำรุง  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๔๖
สามเณรอ่อน  วินัย

๐/๐/๒๕๔๔
 ราษฎร์บำรุง  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๔๗
สามเณรเอก  ชนะชัย

๐/๐/๒๕๔๕
 ราษฎร์บำรุง  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๔๘
สามเณรอนุสรณ์  มัฆวาล

๒๘/๙/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๔๙
พระบุญมา จินฺตากโล ไร่ลือคำ

๑/๑/๒๔๘๙ ๒๕/๗/๒๕๕๘

ห้วยไร่เก่า  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๕๐
สามเณรสมศักดิ

์

 บุญสิงห์

๑๕/๓/๒๕๔๖

 บ้านจ้อง  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๕๑
พระชัยยงค์ ยโสธโร วงษ์ไกร

๐๘/๘/๒๕๒๗ ๑๑/๗/๒๕๕๘

ปาเหมือด  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๕๒
สามเณรบุญยืน  ศิริคำ

๑๕/๑/๒๕๔๑

 ผาแตก  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๕๓
สามเณรหลวงติบ

๊

 นามพู

๒๘/๑/๒๕๔๒

 ผาแตก  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๕๔
สามเณรสมคิด  แสงวงค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

 ผาแตก  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๕๕
สามเณรชยายศ  เศวตพิบูลย์

๓๐/๑/๒๕๔๖

 แม่สาย  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๕๖
สามเณรเสาร์แปรง  นายสาม

๒๘/๖/๒๕๔๖

 แม่สาย  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๕๗
สามเณรสุวิจักขณ์  เนยเนียม

๑๑/๑/๒๕๔๔

 วิเชตร์มณี  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๕๘
สามเณรอภิรักษ์  เสือมัจฉะ

๑๘/๓/๒๕๔๗

 วิเชตร์มณี  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๕๙
สามเณรปริวัฒน์  แปนแย้ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

 วิเชตร์มณี  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๖๐
สามเณรปฏิมากรณ์  สุดใจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

 นำแพร่  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๖๑
สามเณรภัทรดมัย  เกียงเถิน

๋

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

 เกียงเหนือ

๋

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๖๒
สามเณรเจษฎากร  ตาจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

 เกียงเหนือ

๋

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๖๓
สามเณรรุ่งเพชร  มาลัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

 เกียงเหนือ

๋

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๖๔
สามเณรธนโชติ  จันต๊ะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

 เกียงเหนือ

๋

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๕ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๑๖๐/๐๘๖๕
สามเณรภานุพงศ์  จันทร์แดง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

 เกียงเหนือ

๋

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๖๖
สามเณรณัฐกฤต  โนสาร

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

 แก่นเหนือ  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๖๗
สามเณรธวัชชัย  พุฒิ

๘/๓/๒๕๔๗
 แก่นเหนือ  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๖๘
สามเณรชนกันต์  สุโพธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

 แก่นเหนือ  

ชร ๓๑๖๐/๐๘๖๙
พระเอกภัทร สุภทฺโท เชษฐาภิรมย์

๓๐/๐๖/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๗๐
สามเณรคำบี  แซ่ว่าง

๒๖/๐๓/๒๔๙๐

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๗๑
สามเณรเสกสรรค์  แซ่จ๋าว

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๗๒
สามเณรพลวัฒน์  แซ่เจียง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๗๓
สามเณรพิชัย  แซ่ท่อ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๗๔
สามเณรพุฒิพงศ์  ใจทา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๗๕
สามเณรกิตติภูมิ  คงอยู่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๗๖
สามเณรสิทธิชาติ  กันปะหะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๗๗
สามเณรอุดมทรัพย์  แซ่ว่าง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๗๘
สามเณรตอนเจียว  แซ่โฟง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๗๙
สามเณรวงศพัทร์  วังคีรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๘๐
สามเณรอนุชิต  ก้างยาง

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๘๑
สามเณรจิรพัฒษ์  แซดู

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๘๒
สามเณรภาณุวัฒน์  ครองตะเคียน

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๘๓
สามเณรภูเบศวร์  ลือชา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๘๔
สามเณรศุภณัฐ  ชุ่มมงคล

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๘๕
สามเณรสมภพ  แซ่หว่าง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๘๖
สามเณรธนกฤต  บุญละออง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๘๗
สามเณรปรเมศร์  มาแซ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๘๘
สามเณรเอกพล  สอนสุกอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๘๙
สามเณรศุทธิพัฒน์  บุญญาน้อย

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๙๐
สามเณรอภิรักษ์  ตาหยอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๙๑
สามเณรภาณุวัฒน์  อินธิศักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๙๒
สามเณรภีรพงศ์  ไชยลังการ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๙๓
สามเณรสรวิชญ์  ราชพลแสน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๙๔
สามเณรพสิษฐ์  แสนเครือคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๙๕
สามเณรณัฐวุฒิ  กันจินะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๙๖
สามเณรอดิศร  นราชิตวศิน

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๙๗
สามเณรฐิติวัฒน์  แซ่หลี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๙๘
สามเณรสมปราชญ์  พรมตา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

 ครึงเหนือ

่

 

ชร ๓๑๖๐/๐๘๙๙
สามเณรทักษ์ดนัย  คำอิง

้

๓๐/๕/๒๕๔๘

 โจ้โก้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๖ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๑๖๐/๐๙๐๐
สามเณรอดิเรก  กันติบ

๊

๑๗/๘/๒๕๔๖

 เชียงคาน  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๐๑
สามเณรธีรภัทร  ใจมา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

 ดอนมหาวัน  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๐๒
สามเณรพีระศักดิ

์

 น้อยสืบสาย

๒๐/๔/๒๕๔๘

 ดอนมหาวัน  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๐๓
สามเณรภัทรนิธิ

์

 จอมใจ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

 ต้นปล้อง  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๐๔
สามเณรศิริศักดิ

์

 นรชาติวศิน

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

 ต้นปล้อง  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๐๕
สามเณรราชัน  ริษณา

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

 ต้นปล้อง  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๐๖
สามเณรชาตรี  บุญเกิด

๓๐/๘/๒๕๔๕

 ท่าข้ามศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๐๗
สามเณรเกษมพันธุ์  บุญทา

๒๑/๙/๒๕๔๖

 ท่าข้ามศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๐๘
สามเณรบรรยวัสถ์  ไชยลังการ

๒๒/๑/๒๕๔๗

 ท่าข้ามศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๐๙
สามเณรอนุวัฒน์  วัดเวียงคำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

 ท่าข้ามศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๑๐
สามเณรโซ่น  ฮักวิลาเดด

๐๓/๐๒/๒๕๔๑

 ทุ่งงิว

้

 

ชร ๓๑๖๐/๐๙๑๑
สามเณรตุลา  คำวิสอน

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

 ทุ่งงิว

้

 

ชร ๓๑๖๐/๐๙๑๒
สามเณรลี  แซ่งว่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ทุ่งงิว

้

 

ชร ๓๑๖๐/๐๙๑๓
สามเณรว่าง  แซ่โซ้ง

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

 ทุ่งงิว

้

 

ชร ๓๑๖๐/๐๙๑๔
สามเณรชัย  แซ่โซ้ง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

 ทุ่งงิว

้

 

ชร ๓๑๖๐/๐๙๑๕
สามเณรวิริต  กาหล

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

 ทุ่งอ่าง  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๑๖
สามเณรภัทรพล  บุญมา

๒๔/๖/๒๕๔๘

 ทุ่งอ่าง  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๑๗
พระอัศวิน อธิปฺโ อินต๊ะสงค์

๒๔/๕/๒๕๓๕ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

นำม้า  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๑๘
สามเณรจักรดุล  ใจทา

๒๙/๕/๒๕๔๗

 นำม้า  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๑๙
สามเณรศักดิธัช  ชัยศิล

๓๐/๖/๒๕๔๗

 นำม้า  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๒๐
สามเณรนภัสกร  สุนันต๊ะคำ

๒๘/๘/๒๕๔๗

 นำม้า  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๒๑
สามเณรธีรศักดิ

์

 ใจวงค์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

 นำม้า  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๒๒
พระเอกชรินทร์ สนฺตมโน ธิชาญ

๒๗/๐๒/๒๕๒๔ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

บ้านตอง  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๒๓
พระเอนก สุทฺธิโก อุตะมะ

๐๖/๒๗/๒๕๑๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านตอง  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๒๔
สามเณรภัทรพล  จอมคำปลิว

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

 บ้านตอง  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๒๕
สามเณรฐิติศักดิ

์

 อิงคศักย์สิริ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

 บุญเรืองเหนือ  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๒๖
สามเณรฐิติศักดิ

์

 อิงคศักย์สิริ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

 บุญเรืองเหนือ  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๒๗
สามเณรนพกร  แซ่ย่า

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

 บุญเรืองเหนือ  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๒๘
สามเณรอภิชาติ  ปาณะกิจ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 แฟน  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๒๙
สามเณรเด่นภูมิ  แซ่จาง

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

 แฟน  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๓๐
สามเณรทวีรัตน์  แซ่จาง

๒๔/๒/๒๕๔๗

 แฟน  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๓๑
สามเณรปรีชา  เกสรพิทยาพงษ์

๓๑/๘/๒๕๔๗

 แฟน  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๓๒
สามเณรวิเชียร  ลินทองชัย

้

๒๗/๔/๒๕๔๗

 ม่วงเจ็ดต้น  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๓๓
สามเณรว่าง  แซ่ย่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 ม่วงเจ็ดต้น  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๓๔
สามเณรชัยวัฒน์  วรรณศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

 ม่วงชุม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๗ / ๒๘

้
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ชร ๓๑๖๐/๐๙๓๕
สามเณรสุทธิพงศ์  ธรรมลังกา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 ม่วงชุม  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๓๖
สามเณรธนวัต  แซ่เติน

๋

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

 ม่วงชุม  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๓๗
สามเณรเทวัญ  จุฬายศ

๑๗/๒/๒๕๔๗

 เมืองกาญจน์  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๓๘
สามเณรสิทธิกร  บรรพตพัฒนา

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๓๙
สามเณรณวัฒน์  กัญจนะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีดอนชัย  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๔๐
สามเณรสามารถ  คีรีแสนภูมิ

๑๔/๒/๒๕๔๓

 สบสม  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๔๑
สามเณรสุริยา  กุเลา

๑๓/๕/๒๕๔๕

 สบสม  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๔๒
สามเณรธนดล  กูเลา

๑๙/๕/๒๕๔๕

 สบสม  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๔๓
สามเณรพงศ์ภัค  คีรีแสนภูมิ

๑๗/๙/๒๕๔๖

 สบสม  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๔๔
สามเณรชนะพล  แซ่เห้อ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 สบสม  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๔๕
สามเณรศักดินรินทร์

์

 อ่อนคำเหลือง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

 สบสม  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๔๖
สามเณรปรีชา  ปญญา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

 สบสม  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๔๗
สามเณรอนุพงศ์  แซมือ

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

 สบสม  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๔๘
สามเณรอาเศาะ  แซ่มือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 สบสม  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๔๙
สามเณรไกรวิชญ์  แสนสว่าง

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

 ส้าน  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๕๐
พระนภดล กตฺตธมฺโม ชัยเรือง

๓๐/๑๑/๒๕๓๐ ๑๖/๐๒/๒๕๖๐

หลวง  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๕๑
สามเณรนิธิกร  เสนนะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

 ห้วยซ้อ  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๕๒
สามเณรกิตติ  แซ่ย่าง

๑๗/๑/๒๕๔๖

 ห้วยเม็ง  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๕๓
สามเณรธนพล  สุภาดี

๑๖/๘/๒๕๔๗

 หวาย  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๕๔
สามเณรฐิติวุฒิ  จอมลุน

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

 หวาย  

ชร ๓๑๖๐/๐๙๕๕
สามเณรภูมิมินทร์  พรพรม

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

 หัวเวียง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
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