
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงราย  ภาค ๖

ส่งสอบ ๑,๐๘๒ รูป ขาดสอบ ๒๑๔ รูป คงสอบ ๘๖๘ รูป สอบได้ ๔๐๙ รูป สอบตก ๔๕๙ รูป (๔๗.๑๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๒๕๙/๐๐๐๑
พระรัฐศาสตร์ านวีโร ชุ่มมะโน

๒๑/๖/๒๕๓๘ ๒๗/๖/๒๕๕๘

เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรจีระศักดิ

์

 ชุ่มโน
๑/๔/๒๕๔๖

 เขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรหลู่  มงคลกิจ

๑๕/๗/๒๕๔๕

 ดอยพระบาท  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรปริญญา  ปญญาบุญ

๓๑/๓/๒๕๔๔

 ดอยฮางใหม่  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรประภวิษณุ์  ปญญาบุญ

๑๙/๗/๒๕๔๔

 ดอยฮางใหม่  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๐๖
พระฤทธิเบศ

์

อภินนฺโท ศิลชัย

๑๒/๖/๒๕๓๐ ๑๗/๖/๒๕๕๖

ทรายมูล  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๐๗
พระคมกริช ปฺาวุฑฺโฒ บังเงิน

้

๒๐/๑/๒๕๓๗ ๑๓/๓/๒๕๕๗

ทรายมูล  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๐๘
พระธนโชติ อธิปฺุโ หม่องเปง

๑๖/๓/๒๕๒๑
๖/๔/๒๕๕๘

ทรายมูล  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๐๙
พระสุข สุวณฺโณ ยีแก้ว

่

๑๒/๑๐/๒๕๓๘
๓๑/๔/๒๕๕๙

ทรายมูล  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรบูม  แก้วตุ้ย

๒๙/๑/๒๕๔๓

 ทรายมูล  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรเกรียติ  มาลี

๑/๑/๒๕๔๕
 ท่าไคร้  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรทวีศักดิ

์

 จันทร์สีมุ่ย

๓๐/๗/๒๕๔๕

 นำเย็น  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรชยางกูร  ใจแก้ว

๑๐/๙/๒๕๔๕

 นำเย็น  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรนพวิชญ์  จอมแสง

๑/๔/๒๕๔๕
 ปาอ้อ  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๑๕
พระวาคิม วราโภ จันทร์ธงชัย

๑๐/๘/๒๕๓๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๔

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรสมาน  ยือบ้อ

๒/๒/๒๕๔๒
 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรชยากร  นำแสง

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรมินอ่อง

้

 ยุงส่า
๑/๑/๒๕๔๓

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรกิจชัย  หมาดทิพย์

๖/๑/๒๕๔๓
 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรอ่องแสง  ลองใจคำ

๗/๓/๒๕๔๓
 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรศรนรินทร์  แก้วสุวรรณ

๑/๕/๒๕๔๓
 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรตาล  ตาลคำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรติบ

๊

 ตาลคำ
๑/๑/๒๕๔๔

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรไชยวัฒน์  อางี

๑๔/๑/๒๕๔๔

 ฝงหมิน

่

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑ / ๑๓

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรภานุ  ยะคา

๑/๒/๒๕๔๔
 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรอัศฎาวุฒิ  อินวิชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรสมชาย  ยูลึ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรพัสกร  ทอนน้อย

๙/๓/๒๕๔๕
 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรสมศักดิ

์

 ลุงวิ

๒๗/๗/๒๕๔๕

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรจ๊ะ  แซ่ลี

๒/๑/๒๕๔๒
 พระแก้ว  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรครรชิตพล  ขุนวรรณ

๒๗/๕/๒๕๔๓

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรธนศิลป  สมวรรณ์

๒๐/๖/๒๕๔๓

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรธนะพงศ์  แบแชกู่

๖/๕/๒๕๔๔
 พระแก้ว  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรสามติบ

๊

 ฟูคำ
๕/๔/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๓๕
พระบุญตาล ิตมโน ณ เขมะรัฐ

๑๕/๗/๒๕๓๔
๕/๔/๒๕๕๕

พระสิงห์  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๓๖
พระทวีศักดิ

์

มหาลาโภ วิธรรมา
๕/๖/๒๕๑๘

๒๐/๑๑/๒๕๕๖

พระสิงห์  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๓๗
พระชัยวัฒน์ จิรวฑฺฒโน โพธิหอม

์

๒๘/๙/๒๕๑๕
๒/๓/๒๕๕๘

พระสิงห์  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๓๘
พระจรัญ อินฺทจกฺโก อินทจักร

๑๒/๓/๒๕๐๕ ๑๘/๗/๒๕๕๘

พระสิงห์  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๓๙
พระเรืองสิทธิ

์

จิรสุโภ มีธารทรัพย์

๒๗/๖/๒๔๙๘ ๒๓/๓/๒๕๕๙

พระสิงห์  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรโสภณ  ชนสยอง

๑๗/๘/๒๕๔๕

 พระสิงห์  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรรัชพล  วิทิยศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 ร่องเผียว  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๔๒
พระเด่นชัย ิติสมฺปนฺโน อินตา

๐/๐/๒๕๓๓ ๐/๐/๒๕๕๗ ริมกก  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรคณิน  บุนนาค

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

 โล๊ะปาห้า  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๔๔
พระทรงวุฒิ จิรวํโส สมวงค์วาร

๒/๒/๒๕๓๔ ๒๒/๒/๒๕๕๕

ศรีดอนชัย  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรจิรวัฒน์  ธงชัย

๐/๐/๒๕๔๑
 ศรีบุญเรือง  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรวสันต์  อุตมาน

๒๙/๘/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรธรรมรัตน์  ชนะสิทธิ

์

๑๙/๖/๒๕๔๔

 ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรอนิวัต  จูเปาะ

๓/๗/๒๕๔๔
 ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรอรรถกิจ  อารีย์

๒๕/๓/๒๕๔๕

 สักกวัน  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรบรรจบ  ใจศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

 สันทรายใหม่  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๕๑
พระสหรัฐ กิตฺติปฺโ คำลือ

๒๓/๕/๒๕๓๗ ๒๓/๕/๒๕๕๘

สันปาก่อ  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๕๒
พระสุริยวงศ์ ชยานนฺโท ยวงแก้ว

๒๘/๑/๒๕๓๕ ๒๖/๗/๒๕๕๘

สันปาก่อ  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรอาหึ  เชอหมือ

่

๑๗/๔/๒๕๔๕

 หนองหม้อ  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๕๔
พระศุวิล มหาวีโร เขือนเพชร

่

๑๓/๖/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ห้วยทรายขาว  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๕๕
พระภูเมศ มหาพฺพโล ดำเนินกิจมัน

่

๒๐/๗/๒๕๓๒ ๒๙/๒/๒๕๕๘

ดงมะดะ  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรเฉลิมพงษ์  แสนตา

๓/๑/๒๕๔๑
 ปาตึง  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรเฉลิมฤทธิ

์

 เสาร์อ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๓๔

 ปารวก  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๕๘
พระสมาน อธิปุโ ด่านจับกุม

๑๑/๒/๒๔๙๑
๓/๔/๒๕๕๒

สันหนองบัว  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๕๙
พระทวนทอง ถิรวิริโย ยาวิชัย

๒๘/๑/๒๕๓๒ ๒๔/๕/๒๕๕๗

ห้วยส้านพลับพลา  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒ / ๑๓

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรโหลติง  แซ่ลี

๒๓/๖/๒๕๔๓

 ช่องลม  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๖๑
พระพรชัย วรชโย แสนใจนา

๑๐/๘/๒๕๑๒ ๑๒/๗/๒๕๕๖

ใหม่มงคล  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๖๒
พระยุทธนา ชาคโร เลียงถนอม

้

๗/๒/๒๕๒๑ ๗/๗/๒๕๕๘
ปาเลา  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรเฉลิมขวัญ  ตอนชาติ

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

 ดอนตัน  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๖๔
พระเจริญธรรม ธมฺมธโร ตาสาย

๑๙/๓/๒๕๑๖
๕/๔/๒๕๕๖

ดอยงาม  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๖๕
พระจรัญ สุเมโธ กันทา

๒๑/๘/๒๕๐๗ ๑๐/๖/๒๕๕๓

ทรายขาว  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรชาญณรงค์  ไหวเต็ม

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

 ทุ่งมะฝาง  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรณัฐพล  กาวี

๒๑/๒/๒๕๔๖

 ปากว๋าว  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๖๘
พระสุเมธ กุสลจิตฺโต เผ่ากันทะ

๑๐/๓/๒๕๒๓
๕/๕/๒๕๕๘

ปาแขม  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๖๙
พระดำรง โชติปฺโ แปงสาย

๖/๗/๒๕๑๙ ๔/๘/๒๕๕๗
พระธาตุจอมแว่  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๗๐
พระณัฐกิจ สุภากาโร ภักดี

๑๑/๔/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พระธาตุจอมแว่  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๗๑
สามเณรคมสันต์  จริยา

๓/๔/๒๕๔๑
 แม่คาววัง  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๗๒
พระสกุลฤทธิ

์

หาสธารี กองบุญเทียม

๒๓/๘/๒๕๑๑ ๑๓/๗/๒๕๕๔

ร่องธาร  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๗๓
พระเปรมศักดิ

์

านุตฺตโร อินแฝง

๒๑/๘/๒๕๒๙ ๑๑/๑๑/๒๕๕๖

สว่างจันทร์  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๗๔
พระกฤษดา ชีรวโร ใจคำ

๓๑/๑๐/๒๕๓๔
๑๔/๔/๒๕๕๖

สันโค้งเจริญสุข  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรจักรพันธ์  กาญจน์สิงขร

๒๒/๒/๒๕๔๓

 สันโค้งเจริญสุข  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๗๖
พระบุญส่ง อนุตฺตโร เครือฝน

๓/๖/๒๕๑๖ ๙/๔/๒๕๕๘
สันปลาดุก  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๗๗
สามเณรทนัสชัย  อติฤกษ์ชัย

๒/๓/๒๕๔๖
 สันปูเลย  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๗๘
พระธีรเดช สุวฑฺฒโณ พรหมประดิษฐ์

๔/๔/๒๔๙๙ ๔/๔/๒๕๕๘
ห้วยประสิทธิ

์

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๗๙
สามเณรมงคล  แซ่เลาย้าง

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

 เจดีย์หลวง  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๘๐
พระสิทธิชัย มงฺคลิโก สุวรรณสนธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๐๐ ๒๕/๐๑/๒๕๔๘

ดินดำ  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๘๑
พระธงชัย จิตฺตกาโร นันธิ

๒๗/๐๔/๒๕๒๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

ดินดำ  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๘๒
พระคำแสน อาภาสุโภ สังสดดี

๐๓/๐๕/๒๕๑๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

บ้านโปง  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๘๓
สามเณรธนโชติ  นำพะสาร

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านโปง  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๘๔
สามเณรเทพกันตนา  บุญสม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

 ปาตึงงาม  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๘๕
สามเณรสุริยันต์  นิทอน

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

 ปาถ่อน  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๘๖
สามเณรณัฐพงศ์  ปงกาศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 พระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๘๗
พระสมบัติ ยสฺวฑฺฒโน จงใจงาม

๙/๑๐/๒๕๑๖ ๑/๑๒/๒๕๓๗

แม่พริก  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๘๘
สามเณรเกษมศักดิ

์

 ยาสกุล

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

 ร้องบง  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๘๙
พระทัศนัย กิตฺติวํโส วัชรีวงค์

๒๕/๐๑/๒๕๐๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

ศรีถ้อย  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๙๐
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ทิพย์ประจักษ์
๘/๒/๒๕๔๔

 ศรีถ้อย  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๙๑
สามเณรเกษม  อินจัน

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

 สันมะแฟน  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๙๒
พระทวี สุโรจโน ใจชืน

่

๓๐ / ๘ / ๒๕๑๑

๑๑/๔/๒๕๕๕

หนองบัวสรวย  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๙๓
สามเณรนภดล  ขุนวาส

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

 ห้วยส้ม  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๙๔
สามเณรภาสกร  ดาสี

๑๖/๘/๒๕๔๕

 ห้วยส้ม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓ / ๑๓

้
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ชร ๓๒๕๙/๐๐๙๕
สามเณรสุพจน์  ใจมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 หัวฝาย  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๙๖
สามเณรณัฐพนธ์  ต๊ะวงค์ใจ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

 ปางไคร้  

ชร ๓๒๕๙/๐๐๙๗
สามเณรอชิระ  มลิวรรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

 ปางิว

้

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๙๘
สามเณรชลธาร  สมจิตต์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

 ปางิว

้

 

ชร ๓๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรนราวุฒิ  เบญจวาณิชย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

 ปาแดง  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๐๐
สามเณรอนันต์  หมันเส็น

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 ปาแดง  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๐๑
สามเณรปเตอร์  กันนะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

 ปาม่วง  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๐๒
สามเณรหัสดินห์  พูนสวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๓๕

 ปาส้าน  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๐๓
สามเณรรุ่งโรจน์  แปงแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

 โปงเหนือ  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๐๔
สามเณรบุญทอง  นุแฮ

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

 พระธาตุเวียงฮ่อ  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรอาหมือ

่

 คาล่า

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 เฟอยไฮ  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๐๖
สามเณรอภิชัย  เชอหมือ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

 เฟอยไฮ  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๐๗
สามเณรสมชาย  มาเยอะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 เฟอยไฮ  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๐๘
สามเณรสมหมาย  ตาก๋า

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 ร่องกู่  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๐๙
สามเณรธวัชชัย  ตันสุนำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

 ศรีคำเวียง  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๑๐
สามเณรจิรายุ  จะคา

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีดอนมูล  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๑๑
สามเณรชัยวัฒน์  จงกล

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีสุทธาวาส  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๑๒
สามเณรเชาว์วัฒน์  จงกล

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีสุทธาวาส  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๑๓
พระสมพร จิณฺณจาโร กันทะวัง

๒๕/๐๖/๒๕๑๕ ๒๔/๐๕/๒๕๔๐

ศรีสุพรรณ  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๑๔
สามเณรพุทธะ  วัชราพงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีสุพรรณ  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๑๕
สามเณรสุทธิพงษ์  สินสุรัตน์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีสุพรรณ  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๑๖
สามเณรเกรียงเดช  กันทะวัง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีสุพรรณ  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๑๗
สามเณรวัฒนไชย  ศรีวงค์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีสุพรรณ  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๑๘
สามเณรนพดล  สุขสันติอำนวย

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

 สันมะเค็ด  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๑๙
สามเณรณัฐวุฒิ  เริงจักร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 สันมะเค็ด  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๒๐
สามเณรอนุพงษ์  ตาคำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

 สันสลี  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๒๑
สามเณรศิรินันท์  จันทร์ดาวงค์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

 หนองยาว  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๒๒
สามเณรณัฐวัตร  อัครอำนวย

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

 ฮ่างตำ  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๒๓
สามเณรวีระชาติ  สุริน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

 ฮ่างตำ  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๒๔
พระเสฐียรพงศ์ รตนโชโต ไชยวงค์

๑๐/๑๐/๒๕๑๔ ๑๗/๐๖/๒๕๕๘

ผาสุการาม  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๒๕
สามเณรวัฒนา  ศิลา

๑๕/๐๒/๒๕๔๑

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๒๕๙/๐๑๒๖
สามเณรอรุโณทัย  กาญจนรงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

 เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๒๗
พระสมาน สมาจาโร จันตา

๑๖/๐๒/๒๕๑๕ ๐๔/๐๔/๒๕๕๗

ชมภู  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๒๘
สามเณรพงศกร  ปจมิตร

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

 ต้ากลาง  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๒๙
สามเณรภาณุเดช  สนันก้อง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

 ต้านาล้อม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔ / ๑๓

้
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่
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ชร ๓๒๕๙/๐๑๓๐
สามเณรสุทธิพงษ์  วงศ์ประเสริฐ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

 ต้าหัวฝาย  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๓๑
สามเณรวทัญู  มีเขียว

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

 ปาตาลใต้  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๓๒
สามเณรอนุวัฒน์  นามะยอม

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

 ปาตาลใต้  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๓๓
สามเณรชนสรณ์  อินทวงค์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

 ปาตาลใต้  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๓๔
พระกุศล ธมฺมโกสโล คำมา

๒๓/๑๑/๒๕๑๓
๐๔/๐๔/๒๕๕๖

ปายาง  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๓๕
พระสรศักดิ

์

สุทฺธิจิตฺโต ผาแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๑๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๖

ปายาง  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๓๖
สามเณรธนโชติ  อินคำปา

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

 ปายาง  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๓๗
สามเณรปฐมพงษ์  สุระรินทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

 พระเนตร  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๓๘
สามเณรวชิรวิทย์  กากูล

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

 พระเนตร  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๓๙
สามเณรกรกฤต  กากูล

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

 พระเนตร  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๔๐
สามเณรชิษณุพงษ์  มาฟอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

 ม่วงบุญเรือง  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๔๑
สามเณรอรรถพล  ธะนะหมอก

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 ม่วงบุญเรือง  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๔๒
สามเณรทัศนพงษ์  เถาวัลย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

 ยางฮอม  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๔๓
สามเณรอรรณพ  และเชียงกลาง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

 ยางฮอม  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๔๔
สามเณรสิทธิโชค  เจริญสุข

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 ร่องขุ่น  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๔๕
สามเณรณรงค์ชัย  หมีจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

 ร่องขุ่น  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๔๖
สามเณรพงษ์สิทธิ

์

 อินตุ้ย

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

 แสงเมืองมา  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๔๗
สามเณรณัฐวัธ  ถาปนนา

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

 ห้วยห้อม  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๔๘
สามเณรฉัตรมงคล  ถุงวิชา

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

 เกียงลุ่ม

๋

 

ชร ๓๒๕๙/๐๑๔๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ใจคำ

๒๘/๙/๒๕๔๕

 ดอนแยง  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๕๐
พระอธิการเทิดแทน านวโร ศรีใจวัง

๒๒/๗/๒๕๑๗
๑/๕/๒๕๔๖

ตุ้มใต้  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๕๑
สามเณรพรไชย  ผู้ดี

๒๕/๔/๒๕๔๔

 ทุ่งโห้ง  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๕๒
พระยงยุทธ ยโสธโร ภิระบรรณ์

๒๙/๘/๒๕๒๗
๒/๓/๒๕๕๒

บ้านเหล่า  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๕๓
สามเณรณคชา  สุขสำราญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

 ปงสนุก  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๕๔
พระสฤทธิ

์

ธมฺมทีโป จันทะนะ

๒๒/๑๒/๒๕๑๓
๑๘/๖/๒๕๕๘

ประทุมวราราม  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๕๕
สามเณรอธิวัฒน์  ธรรมจักร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

 ปล้องส้าน  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๕๖
พระบุญนัก วรปฺโ สุธรรมแปง

๒๔/๑๑/๒๕๐๖
๑๒/๕/๒๕๕๔

ปารวก  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๕๗
สามเณรอนุพัฒน์  มิคำภา

๓๐/๘/๒๕๔๕

 พระธาตุจอมทอง  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๕๘
สามเณรนครินทร์  ยอดปา

๒๙/๙/๒๕๔๕

 พระธาตุจอมหงส์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๕๙
สามเณรพลพิทักษ์  อินถา

๒๔/๑/๒๕๔๕

 พระนาคแก้ว  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๖๐
สามเณรจิระพงศ์  วงษ์สุนทร

๑๙/๒/๒๕๔๕

 พระนาคแก้ว  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๖๑
สามเณรธนพัจน์  คำแก่น

๒๒/๓/๒๕๔๕

 พระนาคแก้ว  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๖๒
สามเณรธีราวิทญ์  สิงห์ตือ

้

๒๑/๘/๒๕๔๕

 พระนาคแก้ว  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๖๓
สามเณรวีระศักดิ

์

 สักลอ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 พระนาคแก้ว  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๖๔
พระทองรัตน์ ชาคริโต โสภาภักดี

๗/๗/๒๔๙๗ ๒/๔/๒๕๕๔
โพธิศรีพัฒนา

์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕ / ๑๓

้
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ชร ๓๒๕๙/๐๑๖๕
สามเณรชัยพร  สิบปุด

๒๐/๗/๒๕๔๕

 ม่วงแก้ว  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๖๖
สามเณรภีรพงษ์  กรมสร้อย

๑๕/๓/๒๕๔๕

 แม่ลอยไร่  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๖๗
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สุทธศิลป

๙/๑๑/๒๕๔๕

 แม่ลอยไร่  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๖๘
สามเณรนครินทร์  อินต้าว

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

 แม่ลอยไร่  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๖๙
สามเณรปฐมพงษ์  อุทธิยา

๓๐/๕/๒๕๔๔

 ร่องริว  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๗๐
พระนพดล นนฺทสาโร โพธิศรี

์

๒๓/๗/๒๕๒๐ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

สวนดอกสันทรายมูล
 

ชร ๓๒๕๙/๐๑๗๑
สามเณรอนุรักข์  พรมศร

๑๘/๕/๒๕๔๔

 สักเหนือ  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๗๒
สามเณรอนุชิต  น้อยดี

๑๕/๖/๒๕๔๖

 
หนองแรดใต้รัตนาราม

 

ชร ๓๒๕๙/๐๑๗๓
พระสิงห์คำ สุขิโต ศิริสุวรรณ

๑๗/๑/๒๕๐๑
๒/๓/๒๕๕๘

ใหม่สุขเกษม  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๗๔
สามเณรธนาทร  ทะนนท์

๑/๑/๒๕๔๕
 อภัย  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๗๕
สามเณรรณชัย  อินคำ

่

๒๙/๖/๒๕๔๕

 อภัย  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๗๖
สามเณรศรทอง  แซ่หาญ

๒๓/๘/๒๕๓๒

 อำมาตย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๗๗
สามเณรอรัณย์  พันละออ

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

 อำมาตย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๗๘
สามเณรปนพงศ์  จวนงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

 อำมาตย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๗๙
สามเณรวีระสิทธิ

์

 ชินคำ
๒/๔/๒๕๔๓

 อำมาตย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๘๐
สามเณรอธิปพุธ  เจริญสุข

๓/๔/๒๕๔๔
 อำมาตย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๘๑
สามเณรภูวนาท  ขัดสุทะ

๒๘/๖/๒๕๔๔

 อำมาตย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๘๒
สามเณรสุริยา  จำปาโรจน์

๔/๗/๒๕๔๔
 อำมาตย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๘๓
สามเณรคมสัน  ต๊ะศักดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

 อำมาตย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๘๔
สามเณรกฤฎากรณ์  นามกร

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 อำมาตย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๘๕
สามเณรอาเหลผ่า  แสนลี

่

๑/๑/๒๕๔๕
 อำมาตย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๘๖
สามเณรวิชชาการ  ทำทาน

๓/๒/๒๕๔๕
 อำมาตย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๘๗
สามเณรนพดล  ไชยบุญเรือง

๒๙/๓/๒๕๔๕

 อำมาตย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๘๘
สามเณรจตุพล  มูลทา

๒๙/๔/๒๕๔๕

 อำมาตย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๘๙
สามเณรธนาวัฒน์  หินโบราณ

๒๒/๗/๒๕๔๕

 อำมาตย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๙๐
สามเณรปฏิภาณ  ตานะอาจ

๒๗/๗/๒๕๔๕

 อำมาตย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๙๑
สามเณรปยะวัตร  ม้าแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 อำมาตย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๙๒
สามเณรณัฐกิตติ

์

 อามาตย์

๑/๑๑/๒๕๔๕

 อำมาตย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๙๓
พระศักดา สุวณฺโณ ไชยบุญเรือง

๔/๕/๒๕๑๖
๑๑/๑๑/๒๕๕๕

อุธราราม  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๙๔
สามเณรพัชรพล  ทองผล

๘/๓/๒๕๔๔
 ชัยมงคล  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๙๕
สามเณรปฏิภาณ  ไชยวัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

 บุญวาทย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๙๖
สามเณรภัทรพล  สุขเสม

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

 บุญวาทย์  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๙๗
สามเณรธีระวัฒน์  ถินทิพย์

่

๑๐/๘/๒๕๔๕

 พระธาตุกู่หิน  

ชร ๓๒๕๙/๐๑๙๘
พระอนุชา กนฺตสีโล ติบโปทา

๊

๑/๔/๒๕๓๒ ๑๕/๓/๒๕๕๕
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๒๕๙/๐๑๙๙
สามเณรคมทรัพย์  บุญศรี

๒๗/๖/๒๕๔๔

 
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๒๕๙/๐๒๐๐
สามเณรทวีศักดิ

์

 แซ่ย่า

๑๔/๗/๒๕๔๔

 
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๒๕๙/๐๒๐๑
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ธิโนชัย
๕/๘/๒๕๔๔

 
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๒๕๙/๐๒๐๒
สามเณรปรีชา  ธิโนชัย

๑๙/๕/๒๕๔๕

 
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๒๕๙/๐๒๐๓
สามเณรยศกร  จันทร์ต๊ะพิงค์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

 แม่ตำน้อย  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๐๔
สามเณรจิตริน  คำปญญา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 แม่เปา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๐๕
สามเณรปรเมศ  กาบิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 แม่เปา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๐๖
สามเณรนฤเทพ  อุตสาประการ

๒๔/๓/๒๕๔๖

 แม่เปา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๐๗
สามเณรภัทรพงค์  พุฒแก้ว

๑๐/๔/๒๕๔๔

 ไม้ยาเก่า  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๐๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 กาบจอก

๒๑/๘/๒๕๔๒

 สบเปา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๐๙
สามเณรพงศธร  ช่างฟอน

๕/๕/๒๕๔๔
 สบเปา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๑๐
สามเณรธนพัต  แสงเมือง

๔/๖/๒๕๔๕
 สบเปา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๑๑
สามเณรวิสิฐชัย  ชัยชนะ

๑๒/๘/๒๕๔๕

 สบเปา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๑๒
สามเณรญาณพัฒน์  มีแรง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 สบเปา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๑๓
สามเณรชาญณรงค์  ชาวสวน

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

 สบเปา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๑๔
สามเณรธัญวรัตน์  ทาสา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

 สบเปา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๑๕
สามเณรอรรถพล  คำภูมี

๑๘/๕/๒๕๔๔

 สันหนองบัว  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๑๖
สามเณรธรณิน  รักชอบ

๗/๑๐/๒๕๔๔

 สันหนองบัว  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๑๗
สามเณรวัทธิกร  ทาระจีน

๕/๕/๒๕๔๕
 สันหนองบัว  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๑๘
สามเณรจิระพงษ์  ไกลถิน

่

๒๑/๑/๒๕๔๖

 สันหนองบัว  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๑๙
สามเณรฐิติพงศ์  แก้วไหล

๑๒/๒/๒๕๔๔

 ห้วยก้าง  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๒๐
สามเณรศิริมงคล  ไกลถิน

่

๒๒/๖/๒๕๔๔

 ห้วยก้าง  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๒๑
สามเณรธนวัฒน์  จันทร์ต๊ะ

๒๔/๓/๒๕๔๖

 ห้วยก้าง  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๒๒
สามเณรนพดล  สมเมืองมา

๕/๖/๒๕๔๓
 ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๒๓
พระสาม สิริวํโส เจริญดี

๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

เจดีย์หลวง  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๒๔
สามเณรศุภกฤต  คำแสง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

 ไชยสถาน  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๒๕
พระธวัชชัย ิตสาโร เปงเรือน

๑๓/๐๗/๒๕๐๓ ๒๕/๑๑/๒๕๕๐

ท่าเดือ

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๒๒๖
พระทัศนัย กิตฺติวุฑฺโฒ มันทะนะปาน

๒๘/๐๙/๒๕๒๒ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ท่าเดือ

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๒๒๗
พระสิทธิชัย สิทธิวุฑฺโฒ จินดา

๒๑/๐๑/๒๕๒๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๔

ปงของ  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๒๘
พระฉลอง ปโยโค จันแปงเงิน

๐๑/๐๔/๒๕๑๐ ๐๓/๐๖/๒๕๕๓

ปาคา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๒๙
สามเณรทุน  ไทยใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 ปาถ่อน  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๓๐
สามเณรอุ่นคำ  บัวเขียว

๑๑/๐๔/๒๕๔๑

 ปาถ่อน  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๓๑
พระอดิศร ชยาภินนฺโท จินดาธรรม

๐๖/๐๖/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

ปาสักน้อย  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๓๒
สามเณรพิทยา  ทิพย์ใส

๐๑/๐๖/๒๕๓๘

 ปาสักน้อย  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๓๓
พระเอกลักษณ์ เตชธโร วิรัตน์เกษม

๑๐/๑๒/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๓๔
พระอิทธิเชษฐ์ ปฺาสิริ แก้วดำ

๐๒/๐๑/๒๕๓๐ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘

พระเจ้าล้านทอง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๒๕๙/๐๒๓๕
พระสมพร สิริวํโส จันทาพูน

๒๙/๑๒/๒๕๓๐ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘

พระเจ้าล้านทอง  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๓๖
สามเณรอุ่นคำ  แสงนวล

๑๓/๐๑/๒๕๓๘

 พระเจ้าล้านทอง  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๓๗
สามเณรอุ่น  ปอกนุ่น

๑๕/๐๙/๒๕๔๐

 พระเจ้าล้านทอง  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๓๘
พระมโนช สิริปฺุโ บุญรัศมี

๑๓/๑๐/๒๕๐๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖

พระธาตุจอมกิตติ  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๓๙
สามเณรเสาร์  เสาวลี

๑๕/๑๐/๒๕๓๙

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๔๐
สามเณรวัชรสิทธิ

์

 อาษากิจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๔๑
สามเณรบุญแสง  เข็มรัตน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๔๒
สามเณรมูล  แก้วอิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๔๓
สามเณรสามคำ  จันทร์แก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๔๔
สามเณรจันทร  เนตรรังษี

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๔๕
สามเณรสกล  น้อยอิน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๔๖
สามเณรศุภฤกษ์  พิมพ์ปลูก

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๔๗
สามเณรคำหล้า  เมืองเย็น

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๔๘
สามเณรหลง  สามคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๔๙
สามเณรพงษ์พัฒน์  มะลิดง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๕๐
สามเณรธนพร  บุญช่วย

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๕๑
สามเณรอวิรุธ  คำโขง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๕๒
สามเณรไพรวัลย์  อินหงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

 แม่คำหนองบัว  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๕๓
พระแก้วมา จนฺทธมฺโม แก้วแกมเงิน

๐๓/๐๗/๒๔๙๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๖

แม่คำ  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๕๔
พระภัทรพงศ์ ภทฺทปุณโณ เงินสัจจา

๒๒/๐๘/๒๕๓๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

แม่เงิน  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๕๕
พระสรายุทธ าณสฺวโร สุกไกรไทย

๐๓/๐๙/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

เวียงแก้ว  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๕๖
พระปยะโรจน์ จนฺทปฺโ ยาวิชัย

๒๓/๑๐/๒๕๓๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

เวียงแก้ว  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๕๗
สามเณรประดิษฐ์  ต่อมใจ

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

 เวียงแก้ว  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๕๘
สามเณรอ่องเมือง  ลุงเข่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

 เวียงแก้ว  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๕๙
พระคมสันต์ สุภาจาโร ชืนวงศ์

่

๒๙/๐๓/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๖๐
สามเณรจันทร์  นามม้าว

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ศรีบุญยืน  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๖๑
สามเณรสม  ทรายทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

 ศรีบุญยืน  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๖๒
สามเณรปญจวุธ  ยะยอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีบุญยืน  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๖๓
สามเณรจิรายุ  อินพรม

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

 สันปาลาน  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๖๔
พระปกรณ์เกียรติ ถาวรจิตฺโต ชัยบุญมี

๑๐/๐๒/๒๕๑๔ ๐๑/๐๓/๒๕๔๒

สันมะเค็ด  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๖๕
สามเณรพงศกร  รวมสุข

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

 สันสลี  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๖๖
พระณรงค์เกียรติ ปริสุทฺโธ จันอิฐ

๒๗/๔/๒๕๑๕
๓/๔/๒๕๔๕

บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๖๗
พระธีระยุทธ อนามโย เรือนสิทธิ

๗/๑/๒๕๓๓ ๓/๔/๒๕๕๙
ราษฎร์บำรุง  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๖๘
พระไพรบูลย์ จนฺทวณฺโณ บุญยัง

๑๕/๑๒/๒๕๐๗ ๑๕/๐๑/๒๕๕๓

แม่คำนำลัด  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๖๙
สามเณรสุวิทย์  ทายะหมอ

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

 สันติวนาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘ / ๑๓

้
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ชร ๓๒๕๙/๐๒๗๐
สามเณรชูเกียรติ  เชือเมืองพาน

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

 ปาแฝ  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๗๑
สามเณรอนุชาติ  นามใส่

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

 พระธาตุดอยเวา  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๗๒
สามเณรเมธี  ไทยใหญ่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

 มรรคาราม  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๗๓
สามเณรสุทธิพงษ์  หน่อเขียว

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

 ม่วงทอง  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๗๔
สามเณรนพดล  เจ็ดตอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

 เวียงหอม  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๗๕
สามเณรพาทิศ  เหมืองทรายมูล

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

 สันฐาน  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๗๖
สามเณรศุภชัย  อินคำ

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

 สันฐาน  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๗๗
สามเณรนุชาติ  บุญกองรัตน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

 สันฐาน  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๗๘
สามเณรณัฐพงศ์  พรสมบัติ

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

 สันฐาน  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๗๙
สามเณรยอดชาย  นาสม

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

 สันทราย  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๘๐
สามเณรตะวัน  วงค์เต็ม

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

 สันทราย  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๘๑
สามเณรสิริชัย  ใหม่เจริญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

 สันทราย  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๘๒
สามเณรพุฒิสรรค์  ใจแจ่ม

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

 เกียงเหนือ

๋

 

ชร ๓๒๕๙/๐๒๘๓
สามเณรธนัทภงค์  ทองดีรุ่งเรือง

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

 โจ้โก้  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๘๔
สามเณรกัว

๋

 แซ่วือ

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

 โจ้โก้  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๘๕
สามเณรอดิศักดิ

์

 สอนแก้ว

๒๒/๙/๒๕๔๕

 ท่าข้ามศรีดอนชัย  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๘๖
สามเณรธนากร  นวลใส

๒๔/๗/๒๕๔๕

 ทุ่งงิว

้

 

ชร ๓๒๕๙/๐๒๘๗
สามเณรธวัชชัย  ยะฝน

๑๕/๕/๒๕๔๓

 นำม้า  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๘๘
สามเณรวงตะวัน  ชลอยเมฆ

๑๑/๑๑/๒๕๔๐

 บุญเรืองใต้  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๘๙
สามเณรชัยชนะพงษ์  ใจชมชืน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

 บุญเรืองเหนือ  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๙๐
สามเณรหัสดิน  วงศ์ไชย

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

 บุญเรืองเหนือ  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๙๑
สามเณรชญานนท์  ธรรมวงค์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 บุญเรืองเหนือ  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๙๒
สามเณรเพทาย  เสร็จอิน

๑๓/๒/๒๕๔๕

 เมืองกาญจน์  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๙๓
สามเณรนพณัฐ  สิทธิราช

๐๖/๐๓/๒๕๔๐

 ศรีดอนชัย  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๙๔
สามเณรเดช  ยนทะจิตร

๒๒/๐๘/๒๕๔๐

 ศรีดอนชัย  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๙๕
สามเณรกฤตเมธ  อินทะวงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

 ศรีดอนชัย  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๙๖
สามเณรรณพร  ศรีฉัตรถา

๑๕/๐๘/๒๕๔๑

 ศรีวิไล  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๙๗
สามเณรฐิติวัฒน์  แซ่เห้อ

๐๑/๑๐/๒๕๔๐

 สบสม  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๙๘
สามเณรณัฐพงษ์  แซ่ย่าง

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

 สบสม  

ชร ๓๒๕๙/๐๒๙๙
สามเณรสมบูรณ์  แซ่ย่าง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

 สบสม  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๐๐
สามเณรสุชาติ  ย่างหาญศิริกุล

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

 สบสม  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๐๑
พระท่อ จนฺทสาโร แซ่โซ้ง

๑๔/๐๒/๒๕๓๘ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

ส้าน  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๐๒
สามเณรสุริย์โภคัย  อริย์ธัชสกุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

 ส้าน  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๐๓
พระสมศักดิ

์

จนฺทูปโน แซ่ย่าง

๒๔/๐๙/๒๕๓๙ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

หลวง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๐๔
สามเณรสุริยัณห์  แซ่มัว

๐๔/๑๐/๒๕๔๑

 หลวง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙ / ๑๓

้
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ชร ๓๒๕๙/๐๓๐๕
สามเณรล่ง  แซ่ท่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 หลวง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๐๖
สามเณรณัฐพล  อินพา

๒๑/๐๗/๒๕๔๐

 ห้วยซ้อ  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๐๗
สามเณรสมนึก  แซ่เล่า

๒๗/๖/๒๕๔๔

 ห้วยเม็ง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๐๘
สามเณรเมธิชัย  มุ่งส่าง

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

 ห้วยหก  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๐๙
สามเณรสุรวัฒน์  เกิดสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 ห้วยหก  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๑๐
สามเณรปณชัย  เชือสอาด

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 ห้วยหก  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๑๑
สามเณรวรศักดิ

์

 เชือเมืองพาน

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

 หวาย  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๑๒
สามเณรพงศกร  สภูยศ

๒๓/๓/๒๕๔๓

 หวาย  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๑๓
สามเณรวัฒนา  บุญเจิง

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

 ใหม่ทุ่งหมด  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๑๔
สามเณรนฤเบศ  นวลจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 ดอน  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๑๕
สามเณรดนัย  วงศ์ชัย

๑๙/๓/๒๕๔๕

 ท่าข้าม  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๑๖
สามเณรสุข  ยีใหม่

่

๑๐/๓/๒๕๓๘

 ม่วง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๑๗
สามเณรบุญรอด  โปงแสง

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

 กาสา  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๑๘
สามเณรเฉลิมพร  กำลังเร็ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

 กาสา  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๑๙
สามเณรธันวารักษ์  สมศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

 กาสา  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๒๐
สามเณรนำมนต์  จันทร์หลวง

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

 กิวพร้าว

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๒๑
สามเณรฉลองชัย  กันแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

 กิวพร้าว

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๒๒
สามเณรภูริญ  ชัยมงคล

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 ทรายมูล  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๒๓
พระสยาม ชยานนฺโท มีมา

๑๓/๑๑/๒๕๒๕ ๑๘/๐๓/๒๕๕๕

ท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๒๔
พระจำลอง สจฺจกนฺโต เมทา

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๐๙/๐๔/๒๕๕๕

บ้านสันพัฒนา  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๒๕
สามเณรพิทักษ์  สว่างธนานันท์

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

 บ้านสันพัฒนา  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๒๖
สามเณรวุฒิธิไกร  ชำนาญกิจ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านใหม่  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๒๗
สามเณรนนทวัฒน์  แสนมูลแจ่ม

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

 บ้านใหม่  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๒๘
สามเณรพงศธร  อุ่นญาติ

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

 ปาซาง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๒๙
สามเณรบัญชา  ชีหมือ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

 ปาซาง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๓๐
สามเณรพันธวุฒิ  บุญรัตนโชค

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

 ปาซาง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๓๑
สามเณรสุริญา  คำนิล

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 ปาซาง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๓๒
พระเทียง

่

จนฺทโก บัวเร็ว

๑๕/๐๘/๒๕๑๐ ๑๖/๐๗/๒๕๓๕

ปาตึง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๓๓
พระธนาธิป ธมฺปฺโ นันธทภิญโญ

๐๘/๐๗/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๔๘

ปาตึง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๓๔
สามเณรพงศ์ขจร  ชุ่มเมืองเย็น

๒๓/๔/๒๕๔๔

 ปาตึง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๓๕
สามเณรชัยธวัช  หาญนาม

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

 ปาตึง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๓๖
สามเณรยศพนธ์  คืนมาเมือง

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

 ปาตึง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๓๗
พระธนกร กิตฺติวณฺโณ หลวงสุภา

๓๐/๐๘/๒๕๓๓ ๐๔/๐๕/๒๕๕๖

ปาบง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๓๘
สามเณรนาวิน  อินจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

 ปาบง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๓๙
สามเณรเสาร์คำ  คำแสง

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

 ปาบง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐ / ๑๓

้
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ชร ๓๒๕๙/๐๓๔๐
สามเณรจีรสิน  อินจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

 ปาบง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๔๑
สามเณรกฤติพงษ์  ปตะกา

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

 ปาบง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๔๒
สามเณรณัฐพล  จิตดาว

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

 ปาบง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๔๓
สามเณรไกรสอน  เซอหมือ

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

 ปาเปา  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๔๔
สามเณรสันติ  แสงค๋อง

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

 ปายาง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๔๕
สามเณรนพนันท์  แสงค๋อง

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

 ปายาง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๔๖
สามเณรบุพกร  ปูใส่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 ปายาง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๔๗
สามเณรเทพชัย  มงคลคี

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

 ปายาง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๔๘
สามเณรกิตติชาติ  แก้วเครือวงค์

๖/๑๑/๒๕๔๕

 ปายาง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๔๙
พระณัฐกฤษณ์ อิฏวณฺโณ จินดาหลวง

๑๔/๐๖/๒๕๓๕ ๒๖/๐๔/๒๕๕๖

ม่วงชุม  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๕๐
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 จันทาพูน

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

 ม่วงชุม  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๕๑
สามเณรสิริไท  ปางาม

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

 ม่วงชุม  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๕๒
สามเณรรถ  ไทยใหญ่

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๕๓
สามเณรวันชัย  คำยงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๕๔
สามเณรภัคพล  ใจพิภักดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๕๕
สามเณรณัฐพงค์  คำยงค์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๕๖
สามเณรวัชรพงค์  โวยยือกู่

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

 แม่คี  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๕๗
สามเณรนพพล  วันเรือง

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

 แม่คี  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๕๘
พระอินทร์ผล มนฺตสิทโธ ศรีพรม

๒๔/๐๓/๒๕๐๙ ๐๗/๐๒/๒๕๕๔

แม่ลัว  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๕๙
พระสิทธิพงษ์ สิริจนฺโท แก้วสุวรรรณ

๐๓/๑๐/๒๕๒๖ ๐๖/๐๔/๒๕๕๐

แม่สลองใน  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๖๐
พระณัฐวุฒิ านวุฑฺโฒ บุญเปง

๐๑/๐๑/๒๕๐๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

แม่สลองใน  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๖๑
สามเณรภูมิรพี  บุญก๋า

๒๔/๐๗/๒๕๔๐

 วัดปาบง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๖๒
สามเณรมุ้ง  อินทองคำ

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๖๓
สามเณรนครินทร์  ขัติบุญเรือง

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีมงคล  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๖๔
สามเณรเทวฤทธิ

์

 ปุกแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีมงคล  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๖๕
สามเณรอดิเทพ  ธิตา

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

 สันคือ  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๖๖
สามเณรภฤศ  อุปนันท์ทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

 สันคือ  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๖๗
สามเณรทัตพงษ์  ลองใจคำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 สันคือ  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๖๘
สามเณรเกรียงไกร  จ้าวอุดมทรัพย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

 สันนายาว  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๖๙
สามเณรช่วยคำ  นามซุ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 สิริพัฒนาราม  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๗๐
พระเสาร์ สุปโ นมนาน

๑๖/๐๑/๒๕๓๓ ๒๙/๐๓/๒๕๕๗

หนองครก  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๗๑
สามเณรนรัตน์  คำเงิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

 หนองแหย่ง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๗๒
สามเณรวิรัติกุล  บุญยืน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

 หนองแหย่ง  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๗๓
สามเณรกฤษดา  ยาหมอแจ้

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

 หนองอ้อ  

ชร ๓๒๕๙/๐๓๗๔
สามเณรชัยวัฒน์  ปนทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

 หนองอ้อ  
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ชร ๓๒๕๙/๐๓๗๕
สามเณรคำ  สุขใจ

๕/๕/๒๕๓๙
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๗๖
สามเณรณรงค์  

วัฒนาตระกูลวงศ์
๒๔/๗/๒๕๔๐

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๗๗
สามเณรจิรายุ  แซ่หมี

๒๐/๙/๒๕๔๑

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๗๘
สามเณรเจอ  แซ่ย่าง

๕/๕/๒๕๔๒
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๗๙
สามเณรนรวีย์  หม่อโปะกู่

๒/๑๑/๒๕๔๒

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๘๐
สามเณรธง  แซ่ย่าง

๑/๑/๒๕๔๓
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๘๑
สามเณรกฤษกร  หิรัญชัยกุล

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๘๒
สามเณรจิรภัทร  

โรจน์แสงสิทธิกุล

์

๓/๓/๒๕๔๓
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๘๓
สามเณรภัทรพล  ธรรมจริยาภาคย์

๑๓/๓/๒๕๔๓

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๘๔
สามเณรธรรมภณ  บูรณเกียรติสกุล

๓/๔/๒๕๔๓
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๘๕
สามเณรสมชาย  แซ่โซ้ง

๒๙/๔/๒๕๔๓

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๘๖
สามเณรปรีดี  แซ่ย่าง

๑๐/๕/๒๕๔๓

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๘๗
สามเณรภูมิพัฒน์  ทรัพย์พนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๘๘
สามเณรธีรศักดิ

์

 แซ่โซ้ง
๙/๑/๒๕๔๔

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๘๙
สามเณรยี

่

 สุขใจ

๑๒/๖/๒๕๔๔

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๙๐
สามเณรธนากร  สิงขรกิตติ

๔/๘/๒๕๔๔
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๙๑
สามเณรสุรชาติ  เชมย่าง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๙๒
สามเณรนนทนันท์  ปยะวัฒน์หิรัณย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๙๓
สามเณรอลงกรณ์  กันติบ

๊

๓/๑๒/๒๕๔๔

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๙๔
สามเณรบวรทัต  แซ่ย่าง

๕/๑๒/๒๕๔๔

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๙๕
สามเณรอายี  แซ่ลี

้

๑/๑/๒๕๔๕
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๙๖
สามเณรครรชิต  ปมาละ

๑/๑/๒๕๔๕
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๙๗
สามเณรหลงตาล  หนานอ้าย

๑/๗/๒๕๔๕
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๙๘
สามเณรขวัญมนัส  คำเอ่ง

๒๓/๙/๒๕๔๕

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๓๙๙
สามเณรนนธวัช  วิวัฒน์วิทยา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๕๙/๐๔๐๐
พระเพิม

่

มาคุโน เชือเมืองพาน

้

๑๔/๐๘/๒๕๑๕ ๓๑/๐๓/๒๕๕๗

เหมืองกลาง  

ชร ๓๒๕๙/๐๔๐๑
สามเณรนครินทร์  ทิพยศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

 เหมืองกลาง  

ชร ๓๒๕๙/๐๔๐๒
สามเณรเจษฏากร  เคหา

๕/๑๒/๒๕๔๔

 เหมืองกลาง  

ชร ๓๒๕๙/๐๔๐๓
สามเณรจตุพันธ์  นามปุด

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

 พระธาตุนางคอย  

ชร ๓๒๕๙/๐๔๐๔
สามเณรจายหลง  แสงยอด

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

 พระธาตุนางคอย  

ชร ๓๒๕๙/๐๔๐๕
สามเณรคำ  ตาใส่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 พระธาตุนางคอย  

ชร ๓๒๕๙/๐๔๐๖
สามเณรวินัย  อ้ายใส่

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

 พระธาตุนางคอย  

ชร ๓๒๕๙/๐๔๐๗
พระจันดี โฆสวโร มุขขันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๑๑ ๑๔/๐๙/๒๕๕๖

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๒๕๙/๐๔๐๘
พระวชิรา จตฺตมโล ดวงก้อม

๐๖/๐๘/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

พระธาตุสันติธรรม  
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ชร ๓๒๕๙/๐๔๐๙
พระกิตติพงษ์ อริยธโม ภูหงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๐๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

พระธาตุสันติธรรม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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