
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงราย  ภาค ๖

ส่งสอบ ๔๖๘ รูป ขาดสอบ ๗๒ รูป คงสอบ ๓๙๖ รูป สอบได้ ๒๕๐ รูป สอบตก ๑๔๖ รูป (๖๓.๑๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๓๕๙/๐๐๐๑ พระปฐม จารุธมฺโม กันธิยะ
๗/๒/๒๔๙๙ ๒๑/๓/๒๕๕๓

วัดเขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๐๒ สามเณรสุทัศน์  จิตรสุวรรณ์
๑๘/๑/๒๕๔๓

 วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๐๓ พระสมเดช อชิโต สุภาศรี ๐/๐/๒๕๐๕ ๐/๐/๒๕๕๐ วัดเชตวัน  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๐๔ สามเณรสมสุข  บุญแก้ว
๑๐/๓/๒๕๔๕

 วัดเชตวัน  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๐๕ พระชาติ ถิรจิตฺโต ดวงพันธ์
๒๘/๗/๒๕๑๖ ๒๙/๓/๒๕๕๗

วัดเชตุพน  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๐๖ สามเณรจิรวัฒน์  นันชัย
๙/๓/๒๕๔๒

 วัดเชตุพน  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๐๗ สามเณรรัชมินทร์  ภักดีอำนาจ
๒๖/๓/๒๕๔๔

 วัดเชียงยืน  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๐๘ สามเณรมงคล  ยศทา
๙/๕/๒๕๔๕

 วัดดงหนองเปด  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๐๙ พระบุญส่ง อธิมุตฺโต ไยชวงค์

๒๗/๗/๒๕๑๒ ๑๔/๗/๒๕๕๕
วัดดอยพระบาท  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรพนธกร  รักชาติ

๒๒/๗/๒๕๔๔

 วัดท่าไคร้  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรอาทิตย์  นามแสง ๑/๖/๒๕๔๓  วัดบ้านดู่  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๑๒ พระวินัย มหาวีโร ใจคง
๑๑/๒/๒๕๑๔ ๒๑/๒/๒๕๔๒

วัดปาไผ่  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๑๓ สามเณรประชา  ชีหมือ

่

๙/๑๒/๒๕๓๙

 วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๐๑๔ สามเณรสามแดง  หม่านแก้ว ๑/๑/๒๕๔๑  วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๐๑๕ สามเณรภาณุวงศ์  ต๊ะวงค์
๒๖/๘/๒๕๔๒

 วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรประชา  รำไพพนาลัย
๕/๙/๒๕๔๒

 วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๐๑๗ สามเณรเพียงตะวัน  พลาผล

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

 วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๐๑๘ สามเณรบุญธรรม  ชีหมือ

่

๒๓/๔/๒๕๔๔

 วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๐๑๙ สามเณรชัยวัฒน์  ยอดคำ
๔/๙/๒๕๔๔

 วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๐๒๐ สามเณรวีรชาติ  ดวงสุวรรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

 วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๐๒๑ สามเณรพีรพงศ์  แซ่วือ

้

๒/๙/๒๕๔๐
 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๒๒ สามเณรบุญศรี  แซ่ซ่ง
๖/๒/๒๕๔๒

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๒๓ สามเณรนครินทร์  กันจินะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๒๔ สามเณรกาฬรัณภาส  ตาหน่อแก้ว
๑๐/๑/๒๕๔๓

 วัดพระแก้ว  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑ / ๘

้
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ชร ๓๓๕๙/๐๐๒๕ สามเณรวีระพงษ์  จ๋าจุ๋มปา
๑๕/๒/๒๕๔๓

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๒๖ สามเณรเอกชัย  จันทร์ติบ

๊

๒๐/๓/๒๕๔๓

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๒๗ สามเณรโชคทวี  มูลมัง

่

๒/๔/๒๕๔๓
 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๒๘ สามเณรเนติธร  ประสาทหิน
๓/๖/๒๕๔๓

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๒๙ สามเณรกรวิชญ์  อ้ายไชย
๑/๗/๒๕๔๓

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๓๐ สามเณรสรัล  ศรีนวล

๒๙/๗/๒๕๔๓

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๓๑ สามเณรสิทธิชัย  เชียงแขก
๒/๘/๒๕๔๓

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๓๒ สามเณรจักรพันธ์  ซุยโพธิน้อย

์

๑๐/๘/๒๕๔๓

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๓๓ สามเณรสมวงค์  สุวรรณวงศ์
๖/๒/๒๕๔๔

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๓๔ สามเณรราชัน  จารุจิตเกษม
๑๔/๒/๒๕๔๔

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๓๕ สามเณรวิจิตร  แซ่วือ

้

๒๖/๓/๒๕๔๔

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๓๖ สามเณรกฤตภัค  จานแก้ว
๒๕/๖/๒๕๔๔

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๓๗ สามเณรศรัณย์  แสนปญญา
๑๓/๗/๒๕๔๔

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๓๘ สามเณรวุฒิพงศ์  อินวงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๓๙ สามเณรสิทธิพล  ทาปน
๑๘/๕/๒๕๔๕

 วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๔๐ สามเณรธงชัย  คำแขก ๑/๖/๒๕๔๕  วัดพระแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๔๑ พระกินใจ โชติาโณ ศรีวรสาร

๒๑/๑๒/๒๕๒๐ ๑๘/๑๑/๒๕๕๖

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๔๒ สามเณรนัฐพงษ์  ประถมวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 วัดพระสิงห์  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๔๓ สามเณรปราโมทย์  จักรแก้ว
๒๕/๑/๒๕๔๔

 วัดพระสิงห์  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๔๔ สามเณรกิตติโรจน์  ทองหล่อ

๒๒/๒/๒๕๔๗

 วัดพระสิงห์  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๔๕ พระพงษ์พัฒน์ ธมฺมวํโส หนูเกือ

้

๐/๐/๒๕๐๑ ๐/๐/๒๕๕๕ วัดพุทธอุทยาน  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๔๖ สามเณรประสพสุข  ขันตัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดมุงเมือง  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๔๗ สามเณรสมนึก  มาลี
๑/๑๐/๒๕๔๐

 วัดแม่กรณ์  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๔๘ สามเณรเฉลิมชัย  ใยมุง
๑๑/๙/๒๕๔๔

 วัดแม่กรณ์  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๔๙ พระอุดม สิริปฺโ กราวนอก

๒๙/๑๐/๒๕๒๕
๓๑/๕/๒๕๕๔

วัดร่องธาร  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๕๐ สามเณรสอน  สามแสง
๓/๖/๒๕๔๒

 วัดร่องธาร  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๕๑ พระอธิการบุญลือ อริยวํโส สำราญมาก
๕/๔/๒๕๐๗ ๗/๕/๒๕๕๒ วัดศรีชุม  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๕๒ สามเณรศราวุฒิ  แซ่ลิง

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

 วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๕๓ สามเณรชุติพนธ์  จันทร์เทพ
๕/๑๒/๒๕๔๓

 วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๕๔ สามเณรสมชาย  ดวงแสง
๘/๔/๒๕๔๓

 วัดศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๐๕๕ สามเณรธนา  อายิ
๖/๒/๒๕๔๔

 วัดศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๐๕๖ สามเณรจักรพล  อเนกอรัญ
๒๐/๗/๒๕๔๔

 วัดศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๐๕๗ พระชินวัช อริฺชโย ไชยพรม
๑๙/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดสันต้นเปา  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๕๘ สามเณรวรวุฒิ  อนันต๊ะ
๙/๕/๒๕๔๐

 วัดสันต้นผึง

้

 

ชร ๓๓๕๙/๐๐๕๙ สามเณรก๋อง  ตุงคะบุรี ๐/๐/๒๕๔๒  วัดสันมะนะ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒ / ๘

้
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ชร ๓๓๕๙/๐๐๖๐ สามเณรณัฐวุฒิ  มอญแสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 วัดหนองหม้อ  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๖๑ พระนิรุทธ ชุตินฺธโร กาวิชัย

๑๐/๑๒/๒๕๑๗
๑๗/๗/๒๕๕๓

วัดดงมะดะ  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๖๒ สามเณรสุรชัย  วรรณชนะ
๑๘/๗/๒๕๔๓

 วัดดอนจัน

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๐๖๓ สามเณรณัฐพงศ์  มะโนเครือง

่

๓๐/๘/๒๕๔๓

 วัดต้นง้าว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๖๔ สามเณรนิวัฒน์  สามคำ
๒๒/๘/๒๕๔๓

 วัดท่าต้นตัน  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๖๕ สามเณรวีระพันธ์  พะวงค์
๘/๒/๒๕๔๒

 วัดบุญเรือง  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๖๖ สามเณรศรัณย์  แสงทวีป

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

 วัดบุญเรือง  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๖๗ สามเณรสุทธินันท์  แก้วเขือน

่

๖/๑๐/๒๕๔๓

 วัดบุญเรือง  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๖๘ สามเณรลัทธพล  อินธิยศ
๑๘/๘/๒๕๔๔

 วัดโปงมอญ  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๖๙ พระอินสม กิตฺติโสภโณ วงค์ศรี
๒/๑๐/๒๕๒๑

๕/๗/๒๕๕๔ วัดห้วยส้านพลับพลา  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๗๐ สามเณรเจษฎาภรณ์  คีรีแก้ว
๒๓/๖/๒๕๔๓

 วัดเหมืองลึก  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๗๑ สามเณรถิรวุธฒิ  กาวิราวรรณ์
๑/๓/๒๕๔๒

 วัดอูปแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๗๒ พระสำราญ มหาาโณ ฟองฟู
๕/๒/๒๕๑๔

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

วัดกลางเวียง  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๗๓ พระวนัส วยวุฒฺโธ เปล่งใส
๕/๑๑/๒๕๓๔ ๒๙/๔/๒๕๕๕

วัดดอนเลย  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๗๔ พระพอเจตน์ านวีโร ดอนเลย

๑๙/๑๑/๒๕๓๘

๘/๓/๒๕๕๗ วัดดอยงาม  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๗๕ พระจันทร์ คมฺภีโร แซ่ซิง
๑๙/๖/๒๕๓๕ ๒๓/๖/๒๕๕๖

วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๗๖ สามเณรเจตริน  สาคะนิล
๒/๑๑/๒๕๔๑

 วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๗๗
สามเณรดุสิต  ปนใจ

๑๙/๗/๒๕๔๒

 วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๗๘ สามเณรวีรภัทร  ธิแจ้

๒๙/๗/๒๕๔๓

 วัดร่องโบสถ  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๗๙
พระสุคำ สุจิตฺโต คำกวน

๒๔/๑/๒๕๐๓ ๒๓/๔/๒๕๔๖
วัดราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๘๐ สามเณรกฤษณะ  ไชยวุฒิ
๒๙/๑/๒๕๔๒

 วัดราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๘๑ สามเณรเอกราช  ครองลับ ๖/๙/๒๕๔๑  วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๘๒ พระณัฏฐนาท กตปฺุโ พันธุ์จำเริญ

๒๖/๑๒/๒๕๒๐

๑/๑/๒๕๕๔ วัดศรีดอนเรือง  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๘๓ พระสงกรานต์ โชตวิชฺโช ศรีจูมปู

๑๘/๑๒/๒๕๑๘
๓๑/๗/๒๕๕๕

วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๘๔ สามเณรณัฐพล  มงคลกวิน
๒๑/๘/๒๕๔๓

 วัดหัวฝาย  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๘๕ สามเณรมนตรี  จะมณี
๘/๒/๒๕๔๔

 วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๘๖ สามเณรสิทธิพร  ต๊ะต้องใจ
๔/๘/๒๕๔๔

 วัดปาซางบุนนาก  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๘๗ สามเณรตันติกร  บุญขาว
๔/๒/๒๕๔๕

 วัดศิริมังคลาราม  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๘๘ สามเณรอาทิทัต  นิลบุญเรือง
๒๔/๓/๒๕๔๕

 วัดศิริมังคลาราม  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๘๙ พระเอกนรินทร์ ิตธมฺโม สุทธิ
๐๐/๙/๒๕๒๙ ๐๐/๗/๒๕๕๕

วัดสันติวราราม  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๙๐ พระเอกชัย กตธมฺโม ประทุมเขต
๐๐/๒/๒๕๒๖ ๐๐/๑/๒๕๕๗

วัดสันติวราราม  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๙๑ พระเรวัฒน์ ปฺาวชิโร สายเครือแปง

๐๘/๑๒/๒๕๓๑ ๑๐/๑๑/๒๕๕๗

วัดดอนศิลา  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๙๒ พระหฤทธิ

์

ถาวโร ฝนแปง

๒๘/๐๑/๒๕๓๒
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๙๓ พระมณี อนาวิโล ท้าวพระแสง

๑๕/๐๕/๒๕๐๗ ๐๗/๐๓/๒๕๕๔

วัดสันมะค่า  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๙๔ พระสะอาด สุทธิปุโ ขัดแดง
๒๖/๓/๒๕๑๔

๕/๖/๒๕๔๗ วัดเจริญเมือง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓ / ๘

้
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ชร ๓๓๕๙/๐๐๙๕ พระณรงค์ฤทธิ

์

อภิวณฺโณ ธรรมศร
๒๔/๒/๒๕๒๘ ๑๘/๗/๒๕๕๖

วัดเจริญเมือง  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๙๖ พระสุพจน์ ปริปุณโณ เทพสุภา
๘/๔/๒๕๒๕ ๙/๗/๒๕๕๗ วัดเจริญเมือง  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๙๗ พระณัฐวุฒิ ิตาโณ คุชนาถ

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

๒/๑/๒๕๕๙ วัดไตรมัคคาราม  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๙๘ พระวิชาญ อนารโย คำแก้ว
๔/๕/๒๕๐๗ ๒๘/๗/๒๕๕๕

วัดถำพระบำเพ็ญบุญ  

ชร ๓๓๕๙/๐๐๙๙ พระสว่าง อุตฺตมปฺโ ขันอ้าย
๑๒/๑/๒๕๐๑ ๑๔/๑๑/๒๕๕๕

วัดบ้านกล้วย  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๐๐ สามเณรชนะพงศ์  เปยเขียว
๔/๔/๒๕๔๓

 วัดปาแขม  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๐๑ สามเณรกิตติชัย  อินลูน

๒๗/๒/๒๕๔๓

 วัดปาซาง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๐๒ พระมนัส อาภาธโร อ้อรี
๙/๔/๒๕๓๒ ๒๐/๗/๒๕๕๖

วัดพระธาตุจอมแว่  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๐๓ พระเขมรัฐ เขมิโก ปนสูรย์
๒๑/๒/๒๕๒๐ ๑๐/๗/๒๕๕๔

วัดพระธาตุสามดวง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๐๔ พระสมโภชน์ อภินนฺโท คูณโท
๑๐/๕/๒๕๓๐ ๑๔/๔/๒๕๕๒

วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๐๕ พระบุญยืน านิสฺสโร จันธิมา
๒๓/๒/๒๕๐๙ ๒๒/๗/๒๕๕๖

วัดสองแคว  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๐๖ พระศุภวิชญ์ ปริสุทฺโธ คำแก้ว
๒๔/๓/๒๕๓๑

๕/๗/๒๕๕๖ วัดสันโค้งเจริญสุข  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๐๗ พระจันทร์คำ กาจนวณฺโณ ต๊ะถา
๘/๘/๒๔๙๓ ๑๒/๗/๒๕๕๔

วัดสันต้นดู่  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๐๘ สามเณรศรายุธ  มาใจ ๓/๖/๒๕๔๑  วัดสันนำบ่อ  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๐๙ พระอำนวย สิริภทฺโธ ยวนศรี
๑/๗/๒๕๒๐ ๕/๕/๒๕๔๙ วัดสันปาหนาด  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๑๐ สามเณรพิทวัส  หมีขัน
๒๒/๖/๒๕๔๑

 วัดสันปูเลย  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๑๑ พระประเสริฐ ขนฺติวโร กันทา
๕/๑๐/๒๕๓๐ ๒๓/๕/๒๕๕๔

วัดใหม่สามัคคี  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๑๒ พระณรงค์ ิตธมฺโม จันต๊ะวงค์

๐๕/๐๖/๒๔๙๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดดินดำ  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๑๓ สามเณรกวินภพ  จักเงิน

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

 วัดปาลัน  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๑๔ พระพนาพร ติกฺขปฺโ ใจแปง

๒๓/๘/๒๕๓๗
๑๒/๑/๒๕๕๘

วัดพระเจ้าทองทิพย์  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๑๕ สามเณรณัฐธัญ  ไชยรังษี
๒/๗/๒๕๔๐

 วัดพระเจ้าทองทิพย์  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๑๖ สามเณรสุธินันท์  ปงใจ
๕/๘/๒๕๔๔

 วัดแม่พริก  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๑๗ สามเณรอิทธิพร  มณีวรรณ
๓/๑๐/๒๕๔๔

 วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๑๘ สามเณรอรรถพล  เปนบุญ

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

 วัดสันก้างปลา  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๑๙ สามเณรเอกชัย  นงค์ขัน

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

 วัดสันก้างปลา  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๒๐ สามเณรเฉลิมพร  พุทธวงค์

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

 วัดหนองหล่ม  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๒๑ สามเณรแก่  ลุงชุ
๗/๙/๒๕๔๐

 วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๒๒ สามเณรชาญชาย  คำน้อย

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

 วัดบ้านสา  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๒๓ สามเณรธีรภัทร  เสนาะ
๔/๕/๒๕๔๓

 วัดปางิว

้

 

ชร ๓๓๕๙/๐๑๒๔ สามเณรชูศักดิ

์

 คำนุง
๑๗/๗/๒๕๔๔

 วัดปางิว

้

 

ชร ๓๓๕๙/๐๑๒๕ พระพิชิต เขมาปฺโ ใจยา

๐๑/๐๕/๒๕๒๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดปาแดง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๒๖ สามเณรฐาปกรณ์  พรมมินทร์
๒/๔/๒๕๔๓

 วัดปาแดง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๒๗
พระภานุวัฒน์ สุขวฑฺฒโก คำยศ

๐๑/๐๖/๒๕๓๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๖

วัดปาม่วง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๒๘ พระเอกพล สิริธมฺโม ปาจักร์

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๒๙ พระศรชัย ปฺาทีโป ธนะโรจน์รุ่งเรือง

๐๑/๐๕/๒๕๓๐ ๐๑/๐๔/๒๕๕๑

วัดพระธาตุเวียงฮ่อ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔ / ๘

้
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ชร ๓๓๕๙/๐๑๓๐ สามเณรเกษม  แซ่ย่าง
๒๓/๒/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุเวียงฮ่อ  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๓๑ สามเณรรัตติพงษ์  น่อเด

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุเวียงฮ่อ  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๓๒ สามเณรอาโย  เชอหมือ

่

๑/๑/๒๕๔๔  วัดเฟอยไฮ  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๓๓ พระอนุชา อาทิตฺจวํโส ธิจิตตัง ๓/๙/๒๕๐๖ ๗/๗/๒๕๕๖ วัดศรีบุญโยง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๓๔ สามเณรพรหมพิริยะ  เทพวงค์
๑๙/๗/๒๕๔๔

 วัดหนองยาว  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๓๕ พระกฤตพรต กนฺตสีโล ศิริใจจุ่ม

๐๕/๐๙/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดอรัญญวิเวกคีรี  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๓๖ พระประสิทธิ

์

สุเมโมธโส กันทะอึง

่

๐๑/๐๖/๒๕๑๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๖

วัดอรัญญวิเวกคีรี  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๓๗ สามเณรชินวัตร  แสนอุ่นเรือย

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

 วัดอรัญญวิเวกคีรี  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๓๘ สามเณรพรหมพิริยุทธ  ประไพเพชร
๙/๙/๒๕๔๓

 วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๓๙ สามเณรชยากร  ญาติวงศ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

 วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๔๐ สามเณรจารุวัตร  วงศ์แก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

 วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๔๑ สามเณรสุปยะ  ไชยมงคล

๒๐/๐๖/๒๕๔๑

 วัดชมภู  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๔๒ สามเณรเทวรรณ  ทองมูล

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

 วัดต้ากลาง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๔๓ สามเณรสุรศักดิ

์

 เย็นศิริ

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

 วัดต้ากลาง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๔๔ สามเณรวรวิทย์  ยามี

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดต้ากลาง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๔๕ สามเณรณัฐวุฒิ  ลือเลิศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

 วัดต้านาล้อม  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๔๖ พระบุญตา านธมฺโม ทองบ่อ

๒๐/๐๑/๒๕๒๐ ๐๔/๐๕/๒๕๔๒

วัดนำล้อม  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๔๗ สามเณรภูวไนย  บุญเมือง

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

 วัดพระเนตร  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๔๘ สามเณรอากีระ  กันทา

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

 วัดพระเนตร  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๔๙ สามเณรกัมปนาท  จินะศรี

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

 วัดพระเนตร  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๕๐ สามเณรพิริยกร  ยะอินต๊ะ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

 วัดม่วงบุญเรือง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๕๑ สามเณรศุภกิจ  ยากับ

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

 วัดม่วงบุญเรือง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๕๒ สามเณรทินกร  หมันใจ

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

 วัดศรีเกิด  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๕๓ สามเณรจรัญ  ปญญา
๙/๓/๒๕๔๑

 วัดเกียงดอย

๋

 

ชร ๓๓๕๙/๐๑๕๔ สามเณรอนุชา  ค้าแปง
๕/๓/๒๕๔๔

 วัดเกียงลุ่ม

๋

 

ชร ๓๓๕๙/๐๑๕๕ สามเณรศักยวิทย์  นายด่าน
๒๔/๘/๒๕๔๔

 วัดเกียงลุ่ม

๋

 

ชร ๓๓๕๙/๐๑๕๖ สามเณรสุรศักดิ

์

 ใจแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดเกียงลุ่ม

๋

 

ชร ๓๓๕๙/๐๑๕๗ สามเณรนวพล  พิชะตา
๒๖/๑/๒๕๔๔

 วัดดอนไชย  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๕๘ สามเณรยุทธพงษ์  ใจหมืน

่

๔/๒/๒๕๔๔
 วัดดอนไชย  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๕๙ สามเณรกิรติกร  ขันเงิน
๒๒/๖/๒๕๔๔

 วัดดอนไชย  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๖๐ สามเณรศุภชัย  ติบเหล็ก

๊

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดดอนไชย  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๖๑ สามเณรธนากร  วงศ์ใหญ่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดดอนไชย  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๖๒ สามเณรกิตติชัย  ผัดกันตุ้ย
๒๑/๘/๒๕๔๔

 วัดดอนแท่น  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๖๓ พระอดิศักดิ

์

สิริวฑฺฒโก ศรีโยหะ
๔/๑๒/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๕๘ วัดดอนมูล  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๖๔ สามเณรณัฐวุฒิ  จอมศรีลา ๑/๑/๒๕๔๔  วัดดอนแยง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕ / ๘

้
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ชร ๓๓๕๙/๐๑๖๕ สามเณรสหชัย  เต๋จ๊ะ
๑๖/๒/๒๕๔๔

 วัดต้นป  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๖๖ สามเณรวันสงกรานต์  ชุ่มเย็น
๑๕/๔/๒๕๔๔

 วัดต้นป  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๖๗ สามเณรสราวุฒิ  จันทาพูน
๒๖/๗/๒๕๔๔

 วัดต้นป  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๖๘ พระเจษฎา ิตสทฺโธ ดวงหาญ
๑๕/๓/๒๕๑๓

๔/๗/๒๕๕๖ วัดทุ่งต้อม  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๖๙ พระขจร ิตจิตฺโต ปุดราช
๑๕/๘/๒๕๑๙ ๑๕/๑/๒๕๕๔

วัดเนือนาบุญ

้

 

ชร ๓๓๕๙/๐๑๗๐ สามเณรชัชวาลย์  นันต๊ะ
๑๐/๗/๒๕๔๔

 วัดปงสนุก  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๗๑ สามเณรธนานนท์  เปกธนู
๑๖/๖/๒๕๔๔

 วัดปาไผ่  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๗๒
เจ้าอธิการบุญญาศาสน์ อหึสโก พุทธตาล ๙/๖/๒๕๐๖ ๓/๓/๒๕๒๗ วัดปาไผ่  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๗๓ พระสงกรานต์ ชุตินฺธโร ใจหล้า
๓/๕/๒๕๑๓ ๒๙/๑/๒๕๕๖

วัดผาลาด  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๗๔ สามเณรปรีชา  จินะเขียว

๒๗/๗/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุจอมทอง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๗๕ สามเณรธีระวัฒน์  ทองเทพ
๒๔/๖/๒๕๔๒

 วัดพระนาคแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๗๖ สามเณรกิตติวัช  มุงเมือง
๑๔/๑/๒๕๔๔

 วัดพระนาคแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๗๗
สามเณรวรศักดิ

์

 เจริญสุข
๑๑/๒/๒๕๔๗

 วัดพระนาคแก้ว  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๗๘ สามเณรพัฒนา  ยาวิชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

 วัดแม่ลอยไร่  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๗๙
สามเณรณัฐวัตร  กัลยา

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

 วัดแม่สว่าน  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๘๐ สามเณรภาณุวัต  หมืนจันทร์

่

๒๐/๒/๒๕๔๕

 วัดแม่สว่าน  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๘๑ สามเณรธนพล  ใจวรรณ์
๒๗/๕/๒๕๔๕

 วัดแม่สว่าน  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๘๒ พระสวัสดิ

์

ภทฺทธมฺโม สารบุญเรือง
๒๐/๒/๒๕๑๘ ๓๐/๑๑/๒๕๕๔

วัดวังแฮด  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๘๓ พระสุบิน าณรกฺขิโต เก้าเมือง

๒๕/๑๒/๒๕๑๖

๕/๖/๒๕๕๓
วัดสวนดอกสันทรายมูล

 

ชร ๓๓๕๙/๐๑๘๔ สามเณรศุภชัย  บุญเจิง
๑๙/๒/๒๕๔๔

 วัดสันปาบง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๘๕ สามเณรอดิศักดิ

์

 อ่อนหวาน
๒๘/๑/๒๕๔๔

 วัดหนองข่วง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๘๖ สามเณรนภสินธุ์  มณีเนตร
๓๐/๑/๒๕๔๔

 วัดหนองข่วง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๘๗ สามเณรเจษฎา  โยธา
๒๐/๙/๒๕๔๔

 วัดหนองข่วง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๘๘ พระสมบัติ ขนฺติธโร นนทนาคร

๒๙/๙/๒๔๙๔ ๒๖/๗/๒๕๕๕ วัดหนองแรดใต้รัตนาราม

 

ชร ๓๓๕๙/๐๑๘๙ สามเณรราม  ยาวงค์ ๖/๖/๒๕๔๔  

วัดหนองแรดใต้รัตนาราม

 

ชร ๓๓๕๙/๐๑๙๐ สามเณรธิติบดินทร์  ย่อมรัก
๕/๒/๒๕๔๕

 
วัดหนองแรดใต้รัตนาราม

 

ชร ๓๓๕๙/๐๑๙๑ พระวิเชษรฐ์ ปฺาโภ สมศรี

๑๓/๑๑/๒๕๒๐
๑๘/๒/๒๕๕๐

วัดหนองสามัคคี  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๙๒ สามเณรก้องฟา  รุกขวัฒนาชน
๑๑/๒/๒๕๔๐

 วัดห้วยไคร้  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๙๓ สามเณรกิตติชัย  ฉัตรทิพย์นาถกร
๒๕/๖/๒๕๔๔

 วัดอำมาตย์  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๙๔ สามเณรอิศเรศ  กตเวทีธรรม
๑๖/๔/๒๕๔๕

 วัดอำมาตย์  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๙๕ สามเณรวุฒิชัย  ยศแก้ว
๗/๑๒/๒๕๔๒

 วัดคูเวียง  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๙๖ สามเณรนพรัตน์  หมอกมุงเมือง
๑๘/๓/๒๕๔๔

 วัดเชตุพน  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๙๗
พระโผน ถิรปฺโ ดวงใจ

๖/๑๑/๒๕๐๘ ๓๑/๓/๒๕๕๕
วัดดงเวียงหวาย  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๙๘ สามเณรตะวัน  ลุงต่า
๒๑/๗/๒๕๔๓

 วัดบุญวาทย์  

ชร ๓๓๕๙/๐๑๙๙ สามเณรไตรทศ  หมวกสังข์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

 วัดบุญวาทย์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๓๕๙/๐๒๐๐ สามเณรณัชพล  สิทธิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

 วัดบุญวาทย์  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๐๑ สามเณรอรรถพล  จำปา
๔/๖/๒๕๔๔

 วัดเม็งราย  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๐๒ สามเณรณัฐทนันท์  สุยาละ
๗/๑/๒๕๔๔

 วัดแม่เปาเจริญธรรม  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๐๓ สามเณรกิตติศักดิ

์

 ไชยยะ
๕/๖/๒๕๔๒

 วัดแม่เปา  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๐๔ สามเณรพีรยุทธ  วงค์สวัสดิ

์

๖/๑๑/๒๕๔๔

 วัดไม้ยาเก่า  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๐๕ พระชัชชัย ปยสีโล เสวกพัน

๒๑/๑๑/๒๕๒๒
๑๒/๒/๒๕๕๗

วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๐๖ สามเณรนรินทร์  ไชยศรี ๖/๑/๒๕๔๕  วัดหนองเสา  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๐๗
สามเณรณัฐพงษ์  องอาจ

๑๒/๓/๒๕๔๔

 วัดห้วยก้าง  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๐๘ พระใบฎีกาสุรสิทธิ

์

พรหมฺสโร หน่อคำหล้า
๒๐/๕/๒๕๒๐

๗/๗/๒๕๔๔ วัดห้วยเดือ

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๒๐๙ สามเณรธีรภพ  ชัยวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

 วัดไชยสถาน  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๑๐ สามเณรคมชาญ  ลินปน

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

 วัดไชยสถาน  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๑๑ พระยงยุทธ สุทธชโย จันทาพูน

๐๗/๐๖/๒๕๒๘ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

วัดธรรมประสิทธิ

์

 

ชร ๓๓๕๙/๐๒๑๒ พระภาธรธฤต เตชพโล เชือวงศ์บุญ

้

๒๗/๐๖/๒๕๓๐ ๑๖/๐๓/๒๕๕๓

วัดธรรมประสิทธิ

์

 

ชร ๓๓๕๙/๐๒๑๓ พระรัชพล ธีรธมฺโม จันแปงเงิน

๐๙/๐๓/๒๕๓๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดปงของ  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๑๔ พระอาทร อภินนฺโท ผกากรอง

๑๔/๑๑/๒๕๒๘ ๑๗/๐๓/๒๕๕๓

วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๑๕ พระอานงค์ชัย ธมฺมธีโร วิไลศักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๑๖ พระแสงอุไร อนุโณ พันสิงห์

๒๐/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๑/๒๕๕๗

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๑๗ พระปรัญชัย ปสนฺโน สิทธิแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๐๔ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๑๘ พระมหาประสิทธิ

์

สุเมโธ เนตรรังษี

๑๒/๐๒/๒๕๓๙ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๑๙ สามเณรธนาวุฒิ  ไกรวิริยะกุล

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๒๐ พระชาญณรงค์ อภิชาโน ยาวิชัยปอง

๐๓/๑๐/๒๕๑๙ ๐๕/๐๔/๒๕๔๙

วัดแม่คำ  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๒๑ พระจันทร์ กิจฺจสาโร พิชัยยา

๐๖/๐๖/๒๔๘๘ ๐๕/๐๔/๒๕๕๓

วัดแม่เงิน  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๒๒
สามเณรแสนเมือง  ปนใจ

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

 วัดศรีบุญยืน  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๒๓
สามเณรจีรศักดิ

์

 จันตา

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

 วัดปาแฝ  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๒๔ สามเณรสมบูรณ์  พูนสุข

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

 วัดมรรคาราม  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๒๕ สามเณรทักษ์ดนัย  แสงแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๓๙

 วัดสันฐาน  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๒๖ สามเณรอ่อนคำ  บุญธรรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดสันฐาน  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๒๗
สามเณรวรัญู  จับใจ

๑๑/๐๗/๒๕๔๑

 วัดท่าข้ามศรีดอนชัย  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๒๘ สามเณรจีรทิปต์  พันภักดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

 วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๒๙
พระฤทธิชัย สุจิตฺโต อ่อนพวน

๐๖/๐๗/๒๕๑๙ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

วัดแฟน  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๓๐ สามเณรวรโชติ  ถีระแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๓๗

 วัดส้าน  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๓๑ สามเณรซี  แซ่ท่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 วัดหลวง  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๓๒
สามเณรสมาน  นามจาย

๐๘/๐๗/๒๕๔๐

 วัดกาสา  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๓๓ สามเณรศรัณย์  ศรีสุวรรณ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

 วัดกาสา  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๓๔ สามเณรรวิภาส  จันทร์ศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

 วัดแม่คำสบเปน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๓๕๙/๐๒๓๕ พระสายเมือง อธิจิตฺโต แก้วทวี

๑๒/๐๕/๒๕๓๒ ๑๕/๐๔/๒๕๕๒

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๓๖ พระกมลภพ อิทฺธิปฺโ สกิจกัน

๒๙/๐๕/๒๕๒๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๕

วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๓๗
สามเณรวัณแสง  วิกันดา

๐๑/๐๓/๒๕๔๐

 วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๓๘ พระจาย กิตฺติาโณ นามแปง

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๕/๒๕๕๗

วัดสันกอง  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๓๙
สามเณรวรโชติ  สุทธศิลป

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

 วัดสันโค้ง  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๔๐ สามเณรณัฐพงค์  ดวงศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

 วัดสันโค้ง  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๔๑ พระวิเชียร อารยธมฺโม ฝอดสูงเนิน

๑๑/๐๖/๒๕๒๑ ๐๒/๐๔/๒๕๔๒

วัดหนองแว่น  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๔๒
สามเณรไอศวรรย์  ไอศวรรยานนท์

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

 วัดหนองอ้อ  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๔๓ สามเณรยุติธรรม  แซ่ซ้ง

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๒๔๔ สามเณรสมชาย  แซ่ท่อ
๑๔/๒/๒๕๔๒

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๒๔๕ สามเณรเล่า  แซ่ว่าง
๑/๘/๒๕๔๒

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๒๔๖ สามเณรแรงฤทธิ

์

 กำเนิด
๑/๗/๒๕๔๓

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๒๔๗
สามเณรชยุต  รุ่งโรจน์เสรี

๓๐/๗/๒๕๔๓

 

วัดหมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๓๕๙/๐๒๔๘ พระพงษ์เพชร สุจิณฺโณ อำนวยเกียรติ

๐๑/๑๒/๒๕๒๑ ๐๓/๐๓/๒๕๕๖
วัดพระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๔๙ พระพิมุขชนม์ สีลสํวโร ภัทรลักษณ์สกุล

๒๐/๐๖/๒๕๐๑ ๑๔/๐๓/๒๕๕๗
วัดพระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๓๕๙/๐๒๕๐ พระชนายุส ชาคโร ลภัสชานนท์

๐๙/๐๓/๒๕๑๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดพระธาตุสันติธรรม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘ / ๘

้
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