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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงราย  ภาค ๖

ส่งสอบ ๑,๒๐๔ รูป ขาดสอบ ๒๒๙ รูป คงสอบ ๙๗๕ รูป สอบได้ ๔๓๕ รูป สอบตก ๕๔๐ รูป (๔๔.๖๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๒๖๐/๐๐๐๑
พระบัณฑิต รตนปฺโ แก้ซูพันธ์

๑๒/๓/๒๕๒๓ ๒๖/๗/๒๕๕๘

เชตุพน  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรศักดินนท์  ทมมืด

๖/๖/๒๕๔๖
 เชตุพน  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรอนุวัตร  คำแก้ว

๒๘/๙/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรเสฏฐวุฒิ  ดอนชัย

๓๐/๑/๒๕๔๔

 เชียงยืน  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรพงษ์พิทักษ์  มหาผล

๒๕/๙/๒๕๔๖

 เชียงยืน  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๐๖
พระประพันธ์ ปภสฺสโร ชัยเลิศ

๑๐/๑๒/๒๕๐๒
๒๗/๖/๒๕๕๖

ดงหนองเปด  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรภูธเนตร  วงษ์เขียว

๖/๕/๒๕๔๓
 ดงหนองเปด  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรสงกรานต์  รักงาม

๑๓/๔/๒๕๔๕

 ดอยทอง  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรนที  กันทะวงค์

๗/๗/๒๕๔๒
 ดอยพระบาท  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรกรนารายณ์  ใจวงษ์

๒๔/๑/๒๕๔๓

 ดอยพระบาท  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรปฐมพร  นวลนุกูล

๒๔/๗/๒๕๔๕

 ดอยพระบาท  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๑๒
พระสมศักดิ

์

านุตฺตโม มีมาก

๑๗/๕/๒๕๑๕
๘/๓/๒๕๕๘

ดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๑๓
พระทองทศ อภินฺนโท มามูล

๕/๑๑/๒๕๑๐
๗/๑/๒๕๔๕

ทรายมูล  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรอดิศร  ตาปน

๓/๘/๒๕๔๓
 เทพบุญยืน  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรมุ้ง  บุญมา

๕/๔/๒๕๔๖
 ปางริมกรณ์  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๑๖
พระเสน่ห์ กิตฺติวฑฺฒโน อุโมงมนาธร

๒๔/๘/๒๕๐๒ ๗/๑๒/๒๕๕๘

ปางสนุก  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๑๗
พระจิระโชติ ขนฺติวโร พรมสุวรรณ์

๑๖/๕/๒๕๒๖ ๒๙/๕/๒๕๕๙

ปางสนุก  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๑๘
พระฐิติกร สุเขธิโต ผาลาด

๒๓/๒/๒๕๓๓ ๑๘/๑/๒๕๕๙

ปาดอยพระบาท  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรธีรเดช  

ปญญาพิพัฒน์สกุล
๒๔/๑/๒๕๔๗

 ปายางมน  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๒๐
พระวิชัย ชุตินธโร เขือนเพชร

่

๑๕/๒/๒๕๒๐
๑/๗/๒๕๕๗

ปาห้า  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรเสกสรร  สุจริต

๓/๖/๒๕๔๖
 โปงสลี  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรอนิรุจ  วงค์จินดา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 โปงสลี  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๒๓
พระธนภูมิ จนฺทโก ปนตา

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

๒๔/๓/๒๕๖๐

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรสมจิตร  มะโนยศ

๒/๑๐/๒๕๔๑

 ฝงหมิน

่
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ชร ๓๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรสมพงษ์  เชอเมอ

๙/๑๐/๒๕๔๒

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรณัฐพล  ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๖/๒๕๔๔

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรพัชรพล  ยอดภพ

๒๘/๑/๒๕๔๕

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรนพดล  พรมมาลี

๓๐/๔/๒๕๔๕

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรวชิระ  มิตรชศิลป

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรณัฐพล  เชียงฉิน

๑๐/๘/๒๕๔๓

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรธรรมธัช  ประพฤธิวงศ์

๑๒/๙/๒๕๔๓

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรรุณ  คำแสง

๑/๑/๒๕๔๔
 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรณรงค์ชัย  แปแจ

๕/๓/๒๕๔๔
 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรปง  สีวรรณ

๑๕/๔/๒๕๔๔

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรเศรษฐวัฒน์  ดีหล้า

๑๙/๔/๒๕๔๔

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรหลวงตาล  คำแก้ว

๐/๐/๒๕๔๕
 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรดัว  แซ่ย่าง

๑/๑/๒๕๔๕
 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรภคนันท์  ประสาทหิน

๒๓/๑/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรหล้า  นามอู๋

๙/๒/๒๕๔๕
 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรมีนา  ภัทรสุขเกษม

๑๕/๓/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรอาทิตย์  ตากุน

๗/๔/๒๕๔๕
 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรพสุธร  จันทร์วงค์

๒๑/๔/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรชาญชนะ  ผักก่าเขียว

๑๗/๕/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรปริญญา  ลาภใหญ่

๙/๗/๒๕๔๕
 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรจักรกฤษณ์  จันทร์ติบ

๊

๑๙/๘/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรหลงแก้ว  พรทิพย์

๑/๑๑/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรอภิเดช  ด้วงศาลเจ้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรสมพงษ์  แสงวิน

๑/๑/๒๕๔๖
 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรนิวัต  อายิ

๒๑/๑/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรเกรียงไกร  แซ่วือ

้

๔/๕/๒๕๔๖
 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรเดชไทย  มนตรีพิริยะ

๑๓/๕/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรสุภากิจ  เชอมือ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรหัสชเดชา  จันหล้า

๑/๑๑/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๕๔
สามเณรเกียรติขจร  อบทอง

๒/๑๑/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๕๕
สามเณรเจษฎากร  ปะระทัง

๒๗/๑/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรกฤติน  ศรีออน

๒๓/๒/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรอาเพียว  หมือโปะกู่

่

๑/๑/๒๕๔๘
 พระแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๕๘
สามเณรแดง  เจ็ดตอง

๑/๑/๒๕๔๗
 พระสิงห์  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๕๙
สามเณรวรพล  ฟูทสาร

๒๔/๓/๒๕๔๗

 พระสิงห์  
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ชร ๓๒๖๐/๐๐๖๐
สามเณรพงษ์พัฒน์  สุวรรณภา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

 ร่องเผียว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๖๑
สามเณรนรุตม์ชัย  เทพวงค์

๒๔/๒/๒๕๔๗

 ร่องเผียว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๖๒
พระชัยวัฒน์ กนฺตรตโน บุญตาล

๒๖/๙/๒๕๒๖ ๒๑/๗/๒๕๕๘

วัดศรีสุพรรณ  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรอดิศักดิ

์

 วังทอง
๖/๖/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรปยวัฒน์  สินชมภู

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๖๕
สามเณรธีรพล  ศรีวรรณรมย์

๑๘/๘/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรธีรศักดิ

์

 ราโรจน์

๑๑/๕/๒๕๔๕

 ศรีปูคา  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรภาณพงศ์  กุมรินทร์

๑๖/๑/๒๕๔๖

 ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรไกรวรรณ  ภูธร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 สถาน  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรณัฐวุฒิ  คำฟู

๑๘/๘/๒๕๔๖

 สถาน  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรภูริทัต  เมฆวิลัย

๒๗/๘/๒๕๔๖

 สถาน  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรยุทธภูมิ  ธรรมสอน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 สถาน  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๗๒
พระสมบูรณ์ านิโย วรรณชนะ

๑๘/๖/๒๕๑๘
๕/๗/๒๕๕๗

สันทรายน้อย  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรศรชัย  สิริพรประเสริฐ

๕/๑๐/๒๕๔๓

 สันทรายหลวง  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรศุภชัย  สิริพรประเสริฐ

๕/๑๐/๒๕๔๓

 สันทรายหลวง  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๗๕
พระวราวุธ จรณสมฺปนฺโน อุดมผล

๕/๑/๒๕๓๘ ๖/๗/๒๕๕๘
สันปาก่อ  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๗๖
พระธีรยุทธ ธีรธมฺโม จำกัด

๑๐/๕/๒๕๓๗ ๑๑/๑/๒๕๕๙

สันปาก่อ  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๗๗
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 คมสัน
๔/๘/๒๕๔๓

 สันปาก่อ  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรชัยวัฒน์  ดอนชัย

๑๖/๙/๒๕๔๒

 หนองหม้อ  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรเทพกานต์  ราชตา

๑๗/๔/๒๕๔๖

 หนองหม้อ  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรศุภโชค  เจษฎษไกรศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ดอยชมภู  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรพีรดนย์  สุธรรมแปง

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

 บุญเรือง  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรสรธัญ  อรัญญิก

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

 บุญเรือง  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรธีรพงษ์  มูลชุมภู

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

 บุญเรือง  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรไชยภัทร  ขอบขัน

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

 บุญเรือง  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรชวัญชัย  ศรีทองเจือ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

 บุญเรือง  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรรัฐธรรมนูญ  ขอดแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 ปารวก  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๘๗
พระบุญเสริม อภิวฑฺฒโท อินคำ

่

๒๕/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โปงแพร่  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๘๘
พระนรินทร์ ชยนฺโต ไพยราช

๑๘/๐๗/๒๕๐๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โปงมอญ  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๘๙
พระธนวันต์ ธนมหโต เครือวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๒๗
๐๒/๐๖/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๙๐
พระชัยวัฒน์ โชติปฺโ เกษณา

๒๙/๐๑/๒๕๓๔ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ศรีวังมูล  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๙๑
สามเณรภานุวัฒน์  คำแก่น

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีวังมูล  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๙๒
พระพนม ชยวุฒฺโฑ ทารส

๑๕/๑๒/๒๕๒๔
๓๐/๐๓/๒๕๕๖

สันต้นม่วง  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๙๓
พระอนุพันธ์ อติเมโธ วิสัย

๐๖/๐๘/๒๕๑๐ ๒๑/๐๒/๒๕๕๗

สันต้นม่วง  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรธนภัทร  จักรใจ

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

 หนองคึก  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓ / ๑๓

้
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ชร ๓๒๖๐/๐๐๙๕
พระอานุภาพ ธมฺมานนฺโท จีทิพย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๐ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

จอเจริญ  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรสุวัฒน์  แซ่เฒ่า

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

 จอเจริญ  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรนพรัตน์  สลีสองสม

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

 ท่าบันไดแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรเปรมศักดิ

์

 ธิปละ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

 ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๒๖๐/๐๐๙๙
พระเรือง รตนปฺโ จันทร์ทอง

๐๑/๑๒/๒๔๙๓ ๑๑/๐๗/๒๕๓๕

ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๐๐
พระบรรชา ถาวรธมฺโม ลาธิวงศ์

๑๘/๗/๒๕๒๕ ๓๐/๓/๒๕๔๔

ร่องห้า  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรณัฐวุฒิ  พุทธฤทธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

 ร่องห้า  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรไพรัตน์  กิจสมนึก

๒/๑๒/๒๕๔๒

 ดงชัย  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๐๓
พระวิศิษฏ์ สิริสาโร วงศ์สกุลภักดี

๒๕/๗/๒๕๐๘
๕/๔/๒๕๕๙

บ้านดงมหาวัน  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๐๔
พระสวัสดิ

์

ธมฺมวโร จันทร์ตา
๐/๐/๒๕๒๕

๒๕/๐๓/๒๕๕๗

ศรีดอนชัย  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๐๕
สามเณรสิทธิรัตน์  จันคำ

๒/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีดอนชัย  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรอนิรุทธิ

์

 ต๊ะยะ

๑๒/๑/๒๕๔๖

 ศรีดอนชัย  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรกรินทร์  มณีจันสุข

๒๗/๘/๒๕๔๕

 ศรีดอยเรือง  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๐๘
พระสงกรานต์ จิตฺตกาโร ฤทธิษณา

์

๙/๔/๒๕๒๕ ๑๑/๗/๒๕๕๔

สันติวราราม  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรราเชนต์  โปทาวี

๘/๒/๒๕๔๖
 หมากเอียก  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรเขมินท์  พิชญเดชา

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

 ท่านำ  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรยุทธนา  อยู่เย็นจิต

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

 ท่านำ  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรอภิวัฒน์  มุสุ

๑๖/๐๓/๒๕๔๐

 ปาแงะ  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรพงษ์ทิวา  แปงนุจา

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

 ปาแงะ  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๑๔
สามเณรชนะราชัน  แสงคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

 ศรีบุญเกิด  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๑๕
สามเณรทูล  วันชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

 สันกู่  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๑๖
พระพิพัฒน์ ิตสาโร ชัยวรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๒๑ ๒๔/๐๗/๒๕๔๗

ใหม่ใต้  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๑๗
พระฤทธิไกร ธมฺมิโก กาศสกุล

๐๑/๑๑/๒๕๑๔ ๒๓/๐๒/๒๕๕๘

ใหม่ใต้  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๑๘
พระยงยุทธ ยุตฺติโก โนชัย

๔/๙/๒๕๑๗
๒๐/๑๒/๒๕๕๙

เกตุแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๑๙
พระสุขณิศ ถิรจิตฺโต กันธิยะ

๒๗/๓/๒๕๒๔ ๒๒/๖/๒๕๕๔

จำคาวตอง  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๒๐
สามเณรคณิต  เสวะกะ

๙/๗/๒๕๔๕
 จำคาวตอง  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๒๑
พระดิเรก ธมฺมจาโร มณีพรม

๑๐/๑'/๒๕๒๔ ๑๓/๗/๒๕๕๔

ดงขนุน  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๒๒
สามเณรมนูญ  ดนะบุตร

.๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 ดอนตัน  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๒๓
สามเณรชาญณรงค์  พันธ์แตง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ดอยงาม  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๒๔
พระเปง จนฺทโชโต พรมใจ

๑๕/๑๐/๒๕๑๑

๒/๔/๒๕๖๐ ถำพระบำเพ็ญบุญ  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๒๕
พระทัชชกร เตชธมฺโม จิตรีญาติ

๑๗/๑๒'/๒๕๒๖

๑๒/๖/๒๕๖๐

ถำพระบำเพ็ญบุญ  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๒๖
พระชัยรัตน์ โชติโก ชัยวงค์

๑๐/๗/๒๕๒๒ ๒๗/๗/๒๕๕๘

เทพวัน  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๒๗
พระสมศักดิ

์

สิริธโร แสนสุข

๒๓/๑๐/๒๕๓๕
๒๒/๔/๒๕๕๕

ม่วงชุม  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๒๘
สามเณรอนุพงศ์  สุนันต๊ะ

๑๖/๖/๒๕๔๕

 ศรีทรายมูล  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๒๙
สามเณรชินวัตร  อุ่นฟอง

๓๐/๗/๒๕๔๕

 ศรีทรายมูล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔ / ๑๓

้
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่
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ชร ๓๒๖๐/๐๑๓๐
พระนิพนธ์ เตชปฺโ ทองจำรัส

๒๕/๔/๒๕๓๕ ๒๐/๖/๒๕๕๘

ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๓๑
สามเณรนฤเบศน์  จันทฤทธิ

์

๔/๑๒/๒๕๔๖

 สันกอง  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๓๒
พระแทน อภิปฺุโ สามศรี

๐๒/๑๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๓/๒๕๕๘

สันช้างตาย  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๓๓
พระมหัทธกรณ์ กิตฺติวฒฺโท อัมระนันท์

๐๑/๐๑/๒๕๒๗ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

สันช้างตาย  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรวรรธนันท์  คำวัง

๒๑/๑/๒๕๔๕

 สันนำบ่อ  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๓๕
พระทรัพย์ทวี กนฺตสีโล ฟองมณี

๒๒/๐๙/๒๕๒๓ ๐๒/๑๑/๒๕๕๖

สันปาหนาด  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๓๖
สามเณรสิทธิพล  จอมปญญา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

 สันปาหนาด  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๓๗
พระณัษฐ์พร อภิวฑฺฒโน พิชยศ

๒๕/๑๐/๒๕๑๙ ๑๔/๑๒/๒๕๕๕

สันมะกอก  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๓๘
สามเณรธวัชชัย  ปานทอง

๑๖/๙/๒๕๔๓

 สันมะเค็ด  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๓๙
สามเณรณัฐพล  ทองยะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

 สันมะเหม้า  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๔๐
สามเณรวิทวัฒน์  เมืองมาหล้า

๒/๑๐/๒๕๔๖

 เหมืองง่า  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๔๑
พระเจีย สุวณฺเถโร อิม

๕/๓/๒๕๓๙ ๒๘/๓/๒๕๖๐

ดินดำ  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๔๒
พระคำ ขนฺติโก ไชยวงค์

๒๒/๗/๒๕๓๖ ๒๔/๔/๒๕๖๐

ดินดำ  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๔๓
สามเณรศักดาวุธ  โพธิปนรังศรี

๒๘/๗/๒๕๔๕

 ปาตึงงาม  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๔๔
พระสุนทร คมฺภีโร ใจคำ

๓๐/๐๓/๒๕๐๐ ๑๓/๓/๒๕๕๔

วัดปาแดด  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๔๕
สามเณรสุรทศ  พิณสาร

๑๒/๘/๒๕๔๓

 วัดปาแดด  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๔๖
สามเณรมังกร  อ่อนมูล

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

 วัดปาแดด  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๔๗
สามเณรอภิสิทธ์  เจริญวรรณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

 วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๔๘
สามเณรกฤษณ  บุญน้อย

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

 วัดหนองหล่ม  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๔๙
สามเณรชัยวิทย์  อุทัยกัน

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

 วัดหนองหล่ม  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๕๐
พระกฤตนัย สุเมโธ จันต๊ะปญญา

๐๕/๐๘/๒๕๒๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดห้วยส้านพัฒนา  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๕๑
พระเดียว

่

กิตฺติโณ สุขสวัสดิ

์

๓๐/๘/๒๕๒๕ ๒๘/๖/๒๕๕๘

วัดหัวทุ่ง  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๕๒
สามเณรอ่อง  ลุงตา

๐๗/๑๑/๒๕๔๐

 วัดหัวฝาย  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๕๓
สามเณรกิตติชัย  จันย่อย

๋

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

 วัดหัวฝาย  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๕๔
สามเณรชญานนท์  ลุงมูล

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

 วัดหัวฝาย  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๕๕
สามเณรถิรเดช  สานุมิตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

 วัดหัวฝาย  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๕๖
สามเณรธนารัตน์  เมืองยอด

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

 สันมะแฟน  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๕๗
สามเณรจรุญโรจน์  สมจิต

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

 สันมะแฟน  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๕๘
สามเณรคำพล  ลุงซุ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 สันมะแฟน  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๕๙
สามเณรภานุวัฒน์  ปนผึง

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 สันมะแฟน  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๖๐
สามเณรฤทธิพล  สุวรรณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

 สันมะแฟน  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๖๑
สามเณรดนุสรณ์  จะลอ

๓/๒/๒๕๔๖
 ห้วยส้ม  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๖๒
สามเณรนันทชัย  ปงลังกา

๒๘/๗/๒๕๔๕

 ห้วยส้ม  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๖๓
พระสุนทร สุนฺทโร พรหมสิทธิ

์

๑๒/๕/๒๔๙๕
๔/๗/๒๕๕๓

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๑๖๔
สามเณรกฤษฎา  อภิรมย์

๑๘/๕/๒๕๔๕

 ดอนจัน

่

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕ / ๑๓

้
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ชร ๓๒๖๐/๐๑๖๕
สามเณรศุภโชค  ขันทอง

๗/๗/๒๕๔๓
 ทุ่งห้า  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๖๖
สามเณรวิชยุตม์  ศรีแก้วใส

๒๗/๘/๒๕๔๖

 บ้านสา  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๖๗
สามเณรณัฐพงค์  ใจวงค์

๑๑/๙/๒๕๔๖

 บ้านสา  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๖๘
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 รูปสูง

๒/๑๐/๒๕๔๕

 ปางไคร้  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๖๙
สามเณรชวลิต  นันต๊ะเต๋

๒๓/๑/๒๕๔๓

 ปางอ่าย  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๗๐
สามเณรพีรพงษ์  ระวังกาย

๔/๒/๒๕๔๔
 ปางิว

้

 

ชร ๓๒๖๐/๐๑๗๑
สามเณรวัลลภ  สุขดี

๑๗/๓/๒๕๔๔

 ปางิว

้

 

ชร ๓๒๖๐/๐๑๗๒
สามเณรพิทักษ์  การิยา

๑๒/๙/๒๕๔๔

 ปางิว

้

 

ชร ๓๒๖๐/๐๑๗๓
สามเณรอาทิตย์  ยอดเรือน

๖/๒/๒๕๔๕
 ปางิว

้

 

ชร ๓๒๖๐/๐๑๗๔
สามเณรศุธิพล  นันตรัตน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 ปางิว

้

 

ชร ๓๒๖๐/๐๑๗๕
สามเณรรัฐธรรมนูญ  คำมูลเมือง

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

 ปางิว

้

 

ชร ๓๒๖๐/๐๑๗๖
สามเณรปริญญา  เจริญชอบ

๒๕/๒/๒๕๔๖

 ปางิว

้

 

ชร ๓๒๖๐/๐๑๗๗
พระนรินทร์ชัย สิรินฺธโร แก้วแปงจันทร์

๑/๖/๒๕๑๙ ๑/๗/๒๕๕๗
ปาแดง  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๗๘
พระจรัล ธีรปฺโ ศรีจันตา

๒/๘/๒๕๑๔ ๒/๔/๒๕๕๙
ลังกา  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๗๙
พระนิรันดร์ อภิาโณ ใจหมัน

้

๓/๑๒/๒๕๒๔ ๑๒/๕/๒๕๕๙

ศรีบุญโยง  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๘๐
พระภาคิน อินฺทโชโต ศรีโวย

๑/๑/๒๔๙๙ ๒๘/๗/๒๕๕๘

ศรีสุพรรณ  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๘๑
สามเณรณัฐพล  คนอ้วน

๔/๙/๒๕๔๕
 ศรีสุพรรณ  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๘๒
สามเณรวีรพงศ์  ศรีอึง

่

๑๓/๓/๒๕๔๖

 ศรีสุพรรณ  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๘๓
สามเณรเคอ  นาต๊ะ

๑๒/๔/๒๕๔๖

 ศรีสุพรรณ  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๘๔
สามเณรอรรถพล  แสนอุ่นเรือน

๒๙/๖/๒๕๔๖

 ศรีสุพรรณ  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๘๕
พระวัชรพร คมฺภีรธมฺโม ไชยแก้ว

๔/๙/๒๕๑๑ ๔/๔/๒๕๕๙
สันขีเหล็ก

้

 

ชร ๓๒๖๐/๐๑๘๖
สามเณรพิรัชย์  วรรณรัตน์

๓/๑/๒๕๔๖
 สันมะเค็ด  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๘๗
สามเณรนุ  ลุงแหลง

๒๕/๗/๒๕๔๖

 สันมะเค็ด  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๘๘
สามเณรธนากร  กิติสี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 สันมะเค็ด  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๘๙
สามเณรเมทิตย์  นันตี

๑๓/๒/๒๕๔๖

 สันสลี  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๙๐
สามเณรเอกพล  ลุงจิงต๊ะ

๒๔/๒/๒๕๔๕

 หนองบัว  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๙๑
สามเณรเอกพันธ์  ลุงจิงต๊ะ

๒๔/๒/๒๕๔๕

 หนองบัว  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๙๒
สามเณรมงคลชัย  แก้วน้อย

๗/๕/๒๕๔๖
 หนองบัว  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๙๓
สามเณรภัทรดนัย  ตุ้ยหล้า

๑๕/๑/๒๕๔๖

 หนองยาว  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๙๔
สามเณรทักษิณ  เปงใจ

๒๓/๑/๒๕๔๖

 หนองยาว  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๙๕
สามเณรณัฐวุฒิ  จันขอด

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

 ฮ่างตำ  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๙๖
สามเณรกิตติศาสตร์  เขือนแก้ว

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

 ต้าหลวง  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๙๗
สามเณรต่อตระกูล  ปนนิตมัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

 นำล้อม  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๙๘
สามเณรนัทพล  ชุ่มใจ

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

 ปาตาลใต้  

ชร ๓๒๖๐/๐๑๙๙
สามเณรนวกิจ  จันทร์ฝน

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

 ปาตาลใต้  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๒๖๐/๐๒๐๐
สามเณรศิวกร  ฤดีใจ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

 ปาตาลใต้  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๐๑
สามเณรเอกวิษา  คำสด

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

 ปาตาลใต้  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๐๒
สามเณรบูรพา  หล้าธิ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

 พระเนตร  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๐๓
สามเณรทรงภพ  สุธีวราพล

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 ม่วงบุญเรือง  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๐๔
สามเณรคณาธิป  ราชลำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

 ยางฮอม  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๐๕
สามเณรสรวิชญ์  สิงห์สุริยะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 ห้วยสัก  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๐๖
สามเณรวรวิช  เทพดวงแก้ว

๒๘/๘/๒๕๔๖

 ไคร้  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๐๗
สามเณรธนนันท์  เวียนรอบ

๓๐/๘/๒๕๔๖

 ไคร้  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๐๘
สามเณรธนากร  ถาวิระ

๒๗/๗/๒๕๔๖

 งิวเก่า

้

 

ชร ๓๒๖๐/๐๒๐๙
สามเณรชัยวัฒน์  ทีนารัตน์

๑๕/๒/๒๕๔๗

 งิวเก่า

้

 

ชร ๓๒๖๐/๐๒๑๐
พระณัฐวุฒิ ยโสธโร ไชยนิสงค์

๑๘/๗/๒๕๓๓
๓/๕/๒๕๕๘

ดอนแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๑๑
สามเณรวัชระพงษ์  สรรพสุข

๑๐/๙/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๑๒
พระพีระพล วราโภ หน่อแก้ว

๑๓/๘/๒๕๓๘
๒/๔/๒๕๕๙

ดอนแท่น  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๑๓
สามเณรธีรภัทร  ไทยรักษา

๑/๘/๒๕๔๖
 ดอนแท่น  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๑๔
สามเณรสุริยา  เกษประทุม

๓๐/๙/๒๕๔๖

 ดอนแท่น  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๑๕
สามเณรศุภกร  เขือนแก้ว

่

๒๑/๘/๒๕๔๖

 ดอนแยง  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๑๖
สามเณรนันทพงศ์  ติบเต็ม

๊

๒๕/๘/๒๕๔๖

 ต้นป  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๑๗
สามเณรภูพิพัฒน์  คำถา

๑๑/๑/๒๕๔๗

 ต้นป  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๑๘
พระบุญนัก ถิรปฺุโ ผายแผ่

๑๖/๖/๒๕๑๖ ๒๓/๖/๒๕๕๗

ตุ้มใต้  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๑๙
พระกันชกร กตทีโป เขตรักษา

๑๑/๑๑/๒๕๓๔

๘/๔/๒๕๕๙
ปงสนุก  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๒๐
สามเณรธิติบดินทร์  ดวงคำมูล

๒๙/๘/๒๕๔๓

 ปงสนุก  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๒๑
สามเณรธีรภัทร์  อุตุพร

๕/๗/๒๕๔๖
 ปงสนุก  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๒๒
สามเณรธนัช  ชัยพล

๓๐/๙/๒๕๔๖

 ปงสนุก  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๒๓
สามเณรธนภูมิ  จอมปอ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 ปงสนุก  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๒๔
สามเณรอนุพงศ์  นันต๊ะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 ปงสนุก  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๒๕
สามเณรปรเมศ  ปมือ

่

๑๗/๗/๒๕๔๖

 ปารวก  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๒๖
สามเณรวิระชัย  การอุดหนุน

๒๑/๑/๒๕๔๖

 พระธาตุขุนทอง  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๒๗
สามเณรอิศเรยศ  ดวงแก้ว

๑๗/๗/๒๕๔๖

 พระนาคแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๒๘
สามเณรภาณุพงษ์  ใจปา

๑/๘/๒๕๔๖
 พระนาคแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๒๙
พระวรากร วรโท โพธารินทร์

๒๗/๒/๒๕๓๖
๘/๕/๒๕๕๘

โพธิศรีพัฒนา

์

 

ชร ๓๒๖๐/๐๒๓๐
สามเณรอุทัย  มุกพวง

๑๗/๕/๒๕๔๖

 ร่องริว  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๓๑
สามเณรสุธีรวงค์  ปราบหนองบัว

๘/๓/๒๕๔๓
 อำมาตย์  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๓๒
สามเณรกัณฑ์  ประดิษฐชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

 อำมาตย์  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๓๓
สามเณรชนะชัย  สมนาม

๓/๔/๒๕๔๖
 อำมาตย์  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๓๔
สามเณรอดุลย์วิทย์  บัวแก้ว

๑๒/๗/๒๕๔๖

 อำมาตย์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๒๖๐/๐๒๓๕
สามเณรอนุชา  มาลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 อำมาตย์  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๓๖
สามเณรศุภวัฒน์  ฉิวภิรมย์

๓๐/๑/๒๕๔๖

 คูเวียง  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๓๗
สามเณรสุทัศน์  แก้วกันทะ

๑๖/๓/๒๕๔๕

 บุญวาทย์  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๓๘
สามเณรชัชชัย  ทะนันชัย

๒๖/๙/๒๕๔๕

 บุญวาทย์  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๓๙
สามเณรธรรมรงค์  กันหาสุข

๒๕/๑/๒๕๔๖

 พระธาตุปูล้าน  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๔๐
สามเณรวัฒนศักดิ

์

 สายที

๒๖/๗/๒๕๔๖

 พระธาตุปูล้าน  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๔๑
สามเณรสุริชัย  แซ่จัง

้

๑๖/๕/๒๕๔๕

 
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๒๖๐/๐๒๔๒
สามเณรณัฐภัทร  ปมลือ

๘/๕/๒๕๔๖
 

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๒๖๐/๐๒๔๓
สามเณรอานัน  แซ่ย่า

๒๓/๕/๒๕๔๖

 
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๒๖๐/๐๒๔๔
พระกำพล ปฺาวุฑฺโฒ จันทร์ต๊ะพิงค์

๓๑/๗/๒๕๑๒ ๑๑/๐๒/๒๕๕๖

แม่ตำน้อย  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๔๕
สามเณรนพชัย  ไชยชนะ

๙/๗/๒๕๔๖
 แม่เปาเจริญธรรม  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๔๖
สามเณรณัฐวุฒิ  ช่างแต่ง

๒๕/๔/๒๕๔๕

 แม่เปา  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๔๗
สามเณรปรเมธัณต์  เขียวจำปา

๑๕/๙/๒๕๔๖

 ไม้ยาเก่า  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๔๘
สามเณรธวัชชัย  ติบพันธ์

๊

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 สบเปา  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๔๙
สามเณรสุรเชษฐ์  ปมปา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 สันติคีรี  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๕๐
สามเณรจักรกริช  หวลอารมณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 สันติคีรี  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๕๑
สามเณรดนุสรณ์  ไชยด้วง

๑๑/๙/๒๕๔๖

 ห้วยก้าง  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๕๒
สามเณรคำแก้ว  เจริญรุ่ง

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

 เจดีย์หลวง  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๕๓
พระวัฒนา มหาลาโภ คำเงิน

๑๙/๐๗/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

ไชยสถาน  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๕๔
สามเณรอนุวัฒน์  ล่าเทิง

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

 ไชยสถาน  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๕๕
สามเณรเก่ง  ตุ้ยพรมมา

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

 ไชยสถาน  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๕๖
สามเณรชวภัทท์  อินต๊ะใจ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

 ไชยสถาน  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๕๗
สามเณรภาสกร  มหามิตร

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

 ไชยสถาน  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๕๘
สามเณรณัฐวุฒิ  จำปาทราย

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

 ไชยสถาน  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๕๙
สามเณรวิศวกร  จันทร์มงคล

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

 ธรรมประสิทธิ

์

 

ชร ๓๒๖๐/๐๒๖๐
สามเณรวสันต์  ไทยใหญ่

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

 ธรรมประสิทธิ

์

 

ชร ๓๒๖๐/๐๒๖๑
สามเณรชาญยุทธ  รูปโฉม

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

 ธรรมประสิทธิ

์

 

ชร ๓๒๖๐/๐๒๖๒
พระศักดิชัย

์

ิตธมฺโม พันธุ

๒๐/๑๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ปงสนุก  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๖๓
สามเณรศักดิอนันต์

์

 พันธุ

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

 ปงสนุก  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๖๔
สามเณรสุริยา  พันธุ

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

 ปงสนุก  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๖๕
สามเณรมงคล  หอมนวล

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

 ปงสนุก  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๖๖
สามเณรอเนก  พันธุ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 ปงสนุก  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๖๗
พระณัฐพงษ์ สงฺวโร แสงสิริชัย

๑๑/๐๔/๒๕๔๐ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

ปาสักน้อย  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๖๘
สามเณรอนุสิทธิ

์

 รุ่งเรือง

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

 ปาสักน้อย  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๖๙
สามเณรอรรถพล  ไทยใหญ่

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

 ปาสักน้อย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘ / ๑๓

้
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ชร ๓๒๖๐/๐๒๗๐
พระป วชิราโณ ห้วยก้อย

๒๘/๐๕/๒๕๓๙ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ปาสักหางเวียง  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๗๑
พระอ่องทอง อริยวํโส สุกใส

๐๑/๐๑/๒๕๓๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๕

พระเจ้าล้านทอง  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๗๒
พระสมประสงค์ เขมวโร ขอนแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๐๖ ๐๒/๐๔/๒๕๕๐

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๗๓
พระเจริญ อสโม สุปญญาบุตร

๑๒/๐๑/๒๔๙๐ ๑๗/๐๑/๒๕๕๘

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๗๔
พระสง่า จารุวณฺโณ ทองจันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๓๒ ๐๓/๐๒/๒๕๕๘

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๗๕
พระสว่าง ปยธมฺโม เจริญผล

๐๔/๑๑/๒๕๐๑ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๗๖
พระจตุรงค์ โชติโก กลินบุปผา

่

๑๒/๐๓/๒๔๘๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๗๗
สามเณรหลวงแก้ว  ปางแปด

๑๑/๐๖/๒๕๓๙

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๗๘
สามเณรธีรพัฒน์  พรมคำ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

 พระธาตุผาเงา  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๗๙
พระวราวุธ มโนชโย

แก้วกาญจนาวงศ์

๐๗/๐๑/๒๕๒๕ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

พระธาตุแสนคำฟู  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๘๐
สามเณรฉลอง  แสงแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๓๙

 แม่คำหนองบัว  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๘๑
สามเณรนรินทร์  ใจขันคำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

 แม่คำหนองบัว  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๘๒
สามเณรบุญทิพย์  อินแสง

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

 แม่คำหนองบัว  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๘๓
สามเณรฐิติกร  ภิระบรรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

 แม่คำหนองบัว  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๘๔
สามเณรประสิทธิ

์

 ต่อมใจ

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

 เวียงแก้ว  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๘๕
พระไกรมิตร อินทปฺโ จบศรี

๐๖/๐๔/๒๕๐๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ศรีดอนมูล  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๘๖
สามเณรชัยมงคล  อินหงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีบุญยืน  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๘๗
พระชะองค์ คเวสธมฺโม พรมมิ

๑๔/๐๗/๒๕๑๒ ๐๑/๐๗/๒๕๓๙

สันธาตุ  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๘๘
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ติบคำ

๊

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

 สันปาลาน  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๘๙
สามเณรธิติโชติ  อินเจริญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 สันสลี  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๙๐
พระอานนท์ จนฺทวโร ฟงอุทิศ

๐๒/๑๒/๒๕๑๙
๑๐/๐๔/๒๕๔๐

ห้วยเกียง

๋

 

ชร ๓๒๖๐/๐๒๙๑
พระบุญศิลชัย อิทธิเตโช กันทะมูล

๕/๓/๒๕๐๙
๒๘/๒/๒๕๕๓

ทุ่งกวาง  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๙๒
พระทัศนพล ปฺุโชโต บุญเรือง

๒๖/๓/๒๕๓๗
๔/๓/๒๕๕๗

ปงสนุก  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๙๓
พระสมพร สิริจนฺโท ปงกันมูล

๖/๑/๒๕๒๗ ๒๒/๑/๒๕๕๘

แม่บง  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๙๔
สามเณรมนูญ  ไตใหญ่

๒๖/๔/๒๕๔๕

 ห้วยไร่  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๙๕
สามเณรอุตมะ  ไตใหญ่

๒๗/๔/๒๕๔๕

 ห้วยไร่  

ชร ๓๒๖๐/๐๒๙๖
พระสมคิด สนฺตมโน สิงห์คำ

๑๒/๐๑/๒๕๒๘ ๑๒/๐๑/๒๕๕๘

มงคลธรรมกายาราม
 

ชร ๓๒๖๐/๐๒๙๗
พระติบ

๊

านิสฺสโร ตาลไทย

๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

มงคลธรรมกายาราม
 

ชร ๓๒๖๐/๐๒๙๘
สามเณรฐิติ  ศิลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๐

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๒๖๐/๐๒๙๙
สามเณรหมี

่

 ไชยวัต

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๒๖๐/๐๓๐๐
สามเณรเกียรติก้อง  รักชาติ

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๒๖๐/๐๓๐๑
สามเณรณัฐพนธ์  เชือเจ็ดตน

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๒๖๐/๐๓๐๒
สามเณรนนท์  ตาลไทย

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๒๖๐/๐๓๐๓
สามเณรฟู  สายมา

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๒๖๐/๐๓๐๔
สามเณรธีระ  มงคลดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 
มงคลธรรมกายาราม

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙ / ๑๓

้
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ชร ๓๒๖๐/๐๓๐๕
สามเณรสมพงษ์  สอใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๒๖๐/๐๓๐๖
สามเณรเสาร์คำ  นายคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 
มงคลธรรมกายาราม

 

ชร ๓๒๖๐/๐๓๐๗
สามเณรณัฐวุฒิ  คำปญโญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

 นำล้อม  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๐๘
สามเณรญาณกิตต์  จันทร์ฝน

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

 นำล้อม  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๐๙
สามเณรภาณุกร  สอนแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

 นำล้อม  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๑๐
สามเณรทวีทรัพย์  แซ่ย่าง

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๓๑๑
สามเณรดาว  แซ่ท่อ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

 ครึงใต้

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๓๑๒
สามเณรสมศักดิ

์

 แซ่ย่าง

๒๓/๘/๒๕๔๕

 ทุ่งงิว

้

 

ชร ๓๒๖๐/๐๓๑๓
พระเอกพงษ์ มานิโต อินทะ

๒๑/๐๑/๒๕๒๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

พร้าวกุด  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๑๔
สามเณรเอกวิทย์  สุวรรณ

๒๖/๘/๒๕๔๓

 พร้าวกุด  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๑๕
พระถิรเจตน์ โชติโก แก้วตา

๑๙/๐๓/๒๕๓๔ ๓๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดหลวง  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๑๖
พระนิรัญ โชติโก ธิชาญ

๒๖/๐๒/๒๕๑๗ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

วัดหลวง  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๑๗
สามเณรสุรศักดิ

์

 สุขจางเจริญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีดอนชัย  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๑๘
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 รพีพิพัฒน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

 สบสม  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๑๙
สามเณรธนาวุฒิ  มุกดาสวรรค์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

 สบสม  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๒๐
พระฤทธิเดช ปริชาโณ ต๊ะยาย

๑๐/๐๘/๒๕๔๐ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ส้าน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๒๑
สามเณรเตมีย์  ต๊ะยาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 ส้าน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๒๒
สามเณรภาพันธ์  ไชยบวรนันท์

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

 หลวง  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๒๓
สามเณรธนกฤต  นำชัย

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 หลวง  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๒๔
สามเณรสมปราชญ์  สมศักดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

 หวาย  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๒๕
สามเณรชัยพร  สุปนะ

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

 ใหม่ทุ่งหมด  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๒๖
สามเณรบุญลำ  บุญศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

 แจมปอง  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๒๗
สามเณรนพดล  เสกสันติสกุล

๑๗/๙/๒๕๔๕

 ทุ่งทราย  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๒๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 มนัสมโนธรรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

 ทุ่งทราย  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๒๙
สามเณรชมจันทร์  บุญเจิง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ยาย  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๓๐
สามเณรศิริศักดิ

์

 แซ่มัว

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

 หล่ายงาว  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๓๑
สามเณรแสง  สุริธรรม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

 หลู้  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๓๒
สามเณรแสง  จันทร์ดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

 กาสา  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๓๓
สามเณรพิสิษฐ์  ฤทธิแหลม

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

 กาสา  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๓๔
สามเณรจิรกิตติ

์

 ศิริเวช

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

 กาสา  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๓๕
พระจิรชาติ อภินนฺโท สินทะบุตร

๘/๔/๒๕๓๓ ๖/๗/๒๕๖๐
จอมจันทร์  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๓๖
สามเณรคีตภัทร  ชุมพาง

๕/๙/๒๕๔๖
 จันตาโลก  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๓๗
สามเณรภูชิต  วังดี

๑๑/๙/๒๕๔๖

 จันตาโลก  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๓๘
สามเณรจะนู  จะสี

๒๕/๙/๒๕๔๓

 โชติการาม  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๓๙
สามเณรณัฐพงษ์  ชัยวงค์

๕/๘/๒๕๔๕
 โชติการาม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐ / ๑๓

้
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ชร ๓๒๖๐/๐๓๔๐
สามเณรธงชัย  จะตู

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 โชติการาม  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๔๑
พระสุริยา ธมฺมรโต ชัยวงค์

๐๔/๐๒/๒๕๒๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

ดงมะตืน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๔๒
สามเณรปรีชา  ปุระเสาร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

 ดอนมูล  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๔๓
สามเณรภานุเดช  เชียงใบ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

 ดอนมูล  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๔๔
สามเณรกู้เกียรติ  สักแก้ว

๒๔/๓/๒๕๔๒

 ทรายมูล  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๔๕
พระบัญชา สุชาตสิริ ราชสมัคร

๙/๕/๒๕๑๘ ๒๓/๑/๒๕๕๕

ท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๔๖
สามเณรปุญชัย  แซ่ลี

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

 บ้านสันพัฒนา  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๔๗
สามเณรเก้าโชค  แซ่ย้า

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านสันพัฒนา  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๔๘
สามเณรนิติภูมิ  อมตชีวานนท์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านสันพัฒนา  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๔๙
สามเณรวิวัฒน์  กุนณะกันตี

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านสันพัฒนา  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๕๐
พระภราดร วรสทฺโท คำเงิน

๑๘/๑๒/๒๕๒๘

๘/๗/๒๕๕๙
ปาซาง  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๕๑
สามเณรธีรภัทร  พนานุรักษ์สกุล

๒๗/๕/๒๕๔๖

 ปาซาง  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๕๒
สามเณรสุรเชษฐ์  สายใจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

 ปาบงหลวง  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๕๓
สามเณรภานุกร  นามบุตร

๗/๙/๒๕๔๕
 ปาห้า  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๕๔
สามเณรสุริยา  วิมาลาวัลย์

๑๘/๗/๒๕๔๔

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๕๕
สามเณรบุญเรืองฤทธิ

์

 จันทร์ศรี
๖/๙/๒๕๔๔

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๕๖
สามเณรพีรณัฐ  สุนเติม

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๕๗
สามเณรศิริศักดิ

์

 ขันจันแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๕๘
สามเณรสุรศักดิ

์

 วีหยะ

๒๘/๒/๒๕๔๖

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๕๙
สามเณรภีรพงษ์  อินคำ

๒๓/๓/๒๕๔๖

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๖๐
สามเณรธนกฤต  คำเงิน

๑๘/๔/๒๕๔๖

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๖๑
สามเณรขวัญชัย  จันทาพูน

๒๘/๕/๒๕๔๖

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๖๒
สามเณรชวิศ  ตะสุข

๒๒/๒/๒๕๔๗

 แม่คำสบเปน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๖๓
พระจันทร์ กิตฺติสาโร วงค์ศรี

๒/๓/๒๕๐๓
๑๘/๓/๒๕๕๖

แม่คำ  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๖๔
สามเณรนันทวัฒน์  ไชยสุริยงค์

๒๖/๘/๒๕๔๕

 แม่คำ  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๖๕
สามเณรภานุรักษ์  มงคล

๙/๙/๒๕๔๕
 แม่คำ  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๖๖
สามเณรพงศกร  คำวงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 แม่คำ  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๖๗
พระณัฐวุฒิ ธมฺมคุตฺโต สุเรียมมา

๒๙/๔/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

แม่คี  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๖๘
สามเณรพรชัย  งามเมือง

๑/๑/๒๕๔๔
 แม่ลาก  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๖๙
พระธีรภัทร อาภสฺสโร ยัวยวน

่

๒๘/๐๓/๒๔๙๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

แม่สลองใน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๗๐
พระชาคริต ชยมงฺคโล ฟองฟู

๐๔/๐๙/๒๕๓๓ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

แม่สลองใน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๗๑
พระเงิน อินฺทรตฺโน อินทร์แก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๒๖ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

แม่สลองใน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๗๒
พระอรุณ อรุโณ ปวนแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๑๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

แม่สลองใน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๗๓
พระสากล ิตธมฺโม เกิดผล

๑๕/๐๑/๒๕๑๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

แม่สลองใน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๗๔
สามเณรก่อ  วรรณซางศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

 แม่สลองใน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๒๖๐/๐๓๗๕
สามเณรอ่องจ่อ  แสงคำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

 แม่สลองใน  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๗๖
สามเณรสวัสดิ

์

 นามรุ่ง
๒/๒/๒๕๔๔

 ราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๗๗
สามเณรภูผา  แช่ลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 วัดปาตึง  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๗๘
สามเณรยอด  นำหลอด

๑/๑/๒๕๔๔
 วัดปาบง  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๗๙
สามเณรพิภพ  โคสเทียม

๒๘/๙/๒๕๔๕

 วัดปาบง  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๘๐
สามเณรศุภวัฒน์  คิดถูก

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 วัดปาบง  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๘๑
สามเณรตะวัน  หญ่าคำ

๔/๗/๒๕๔๓
 เวียงสา  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๘๒
สามเณรธยุตม์  กาบแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 เวียงสา  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๘๓
สามเณรกิตติพงษ์  ปญญา

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีคำ  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๘๔
พระณัฐกร อคฺคธมฺโม บำรุงนา

๒๙/๓/๒๕๓๕ ๑๙/๕/๒๕๕๙

ศรีโคมคำ  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๘๕
สามเณรภาณุพงศ์  พรมเมือง

๑๕/๙/๒๕๔๓

 ศรีโคมคำ  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๘๖
พระบุญเปง สุจิตฺโต ใจลังกา

๒๐/๑๐/๒๕๑๘ ๑๐/๐๑/๒๕๕๘

สันกอง  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๘๗
สามเณรสมชาย  อุปนันท์

๑๘/๑๑/๒๕๔๐

 สันกอง  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๘๘
สามเณรวิศวะ  วุฒินนท์ชัย

๗/๑/๒๕๔๖
 สันคือ  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๘๙
สามเณรกิตติศักดิ

์

 บุญทา
๗/๗/๒๕๔๕

 สันนายาว  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๙๐
สามเณรพิชัย  ถ่องอำไพ

๒๓/๕/๒๕๔๔

 สันสลีหลวง  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๙๑
สามเณรจักริน  อุสามาลี

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

 หนองแหย่ง  

ชร ๓๒๖๐/๐๓๙๒
สามเณรวิษณะ  ทิพย์เสถียร

๗/๓/๒๕๔๑
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๓๙๓
สามเณรเซียะ

๊

 แซ่มัว
๑/๑/๒๕๔๒

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๓๙๔
สามเณรตรง  แซ่ย่าง

๔/๔/๒๕๔๒
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๓๙๕
สามเณรศักรินทร์  กาญจนพัชชี

๖/๘/๒๕๔๒
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๓๙๖
สามเณรอาตง  แซ่ฉ่า

๗/๑/๒๕๔๓
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๓๙๗
สามเณรอนล  แซ่หมี

๒๐/๒/๒๕๔๓

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๓๙๘
สามเณรนนชัย  รักชาติ

๑๓/๙/๒๕๔๓

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๓๙๙
สามเณรวิโรจน์  วูซือกู่

๒๑/๑/๒๕๔๔

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๐๐
สามเณรก้าวหน้า  แซ่หว้า

๒๖/๑/๒๕๔๔

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๐๑
สามเณรกันต์ธร  แซ่ย่าง

๑๒/๗/๒๕๔๔

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๐๒
สามเณรธเนศ  สิงขรกิตติ

๔/๘/๒๕๔๔
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๐๓
สามเณรศุภชัย  พิสิฐพัฒนพงศ์

๑๗/๘/๒๕๔๔

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๐๔
สามเณรสมชาย  จะลอ

๒๗/๔/๒๕๔๕

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๐๕
สามเณรสยามชาย  อนุวงศ์ประพันธ์

๒๙/๕/๒๕๔๕

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๐๖
สามเณรไชยวรรณ  รักชาติ

๘/๗/๒๕๔๕
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๐๗
สามเณรพลวัต  แซ่พ่าน

๑๗/๗/๒๕๔๕

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๐๘
สามเณรภูตะวัน  นันทวงศ์ศา

๑๘/๙/๒๕๔๕

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๐๙
สามเณรทินกร  หาญบุญศรี

๒๙/๑/๒๕๔๖

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๒๖๐/๐๔๑๐
สามเณรเฉลิมศักดิ

์

 แซ่โซ้ง

๑๐/๒/๒๕๔๖

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๑๑
สามเณรพนม  ภิภักดิเจริญวงศ์

์

๙/๔/๒๕๔๖
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๑๒
สามเณรวิฑูรย์  แซ่ม้า

๒๔/๔/๒๕๔๖

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๑๓
สามเณรผดุงวิทย์  แซ่เล่า

๑๗/๕/๒๕๔๖

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๑๔
สามเณรยุทธศาสตร์  คำแฮ

๒/๖/๒๕๔๖
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๑๕
สามเณรอรรถยาวัฒน์  ตะราษี

๒/๖/๒๕๔๖
 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๑๖
สามเณรเดชสุริยันต์  

แสนหาญพิชิตชัย
๒๙/๗/๒๕๔๖

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๑๗
สามเณรจอน  แซ่ว่าง

๒๑/๘/๒๕๔๖

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๑๘
สามเณรระพีพัฒน์  ยอดมณีบรรพต

๑๗/๙/๒๕๔๖

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๑๙
สามเณรภูเมธ  ภักดิวาป

์

๑/๑๐/๒๕๔๖

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๒๐
สามเณรธนากร  ตอบเก่ง

๑๔/๕/๒๕๔๗

 

หมืนพุทธเมตตาคุณาราม

่

 

ชร ๓๒๖๐/๐๔๒๑
พระแสง ปภสฺสโล คำโมนะ

๑๗/๓/๒๕๓๗
๒/๔/๒๕๕๗

ห้วยนำราก  

ชร ๓๒๖๐/๐๔๒๒
พระธนูย์สิญจน์ จตฺตสลฺโล น้อยหมอ

๓๑/๘/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ห้วยนำราก  

ชร ๓๒๖๐/๐๔๒๓
พระอนุพนธ์ สุทฺธจิตฺโต จันทร์นวล

๒๔/๑๒/๒๕๑๔

๕/๕/๒๕๔๙
เหมืองกลาง  

ชร ๓๒๖๐/๐๔๒๔
สามเณรธนาวุฒิ  อ้ายใส่

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

 พระธาตุนางคอย  

ชร ๓๒๖๐/๐๔๒๕
สามเณรเสาร์คำ  นามแปง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 พระธาตุนางคอย  

ชร ๓๒๖๐/๐๔๒๖
พระเกียรติศักดิ

์

ตปสีโล ฮาตแสนเมือง

๑๒/๐๑/๒๕๒๓ ๐๒/๐๒/๒๕๕๑

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๒๖๐/๐๔๒๗
พระบรรจบ ปฺาวโร รักคะติง

๑๖/๐๘/๒๕๐๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๑

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๒๖๐/๐๔๒๘
พระชาญณรงค์ กนฺตสีโล แซ่หลี

่

๑๗/๐๘/๒๕๓๕ ๒๘/๐๔/๒๕๕๘

พระธาตุสันติธรรม  

ชร ๓๒๖๐/๐๔๒๙
สามเณรสายแลง  ทองบุญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๐

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๒๖๐/๐๔๓๐
สามเณรพัด  สุนพร

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๒๖๐/๐๔๓๑
สามเณรคำ  แลงจืน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๒๖๐/๐๔๓๒
สามเณรแสงวัน  ยอดคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๒๖๐/๐๔๓๓
สามเณรเครือ  คำน้อย

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๒๖๐/๐๔๓๔
สามเณรยุทธนันท์  อุ่นคำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 ห้วยนำขุ่น  

ชร ๓๒๖๐/๐๔๓๕
สามเณรหลู่  คำนวล

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

 ห้วยนำขุ่น  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓ / ๑๓

้
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