ศ.๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘
สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
ส่งสอบ ๑,๒๘๙ รูป ขาดสอบ ๓๓๑ รูป คงสอบ ๙๕๘ รูป สอบได้ ๘๐๖ รูป สอบตก ๑๕๒ รูป (๘๔.๑๓%)
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๐๐๑
ชร ๓๑๕๘/๐๐๐๒
ชร ๓๑๕๘/๐๐๐๓
ชร ๓๑๕๘/๐๐๐๔
ชร ๓๑๕๘/๐๐๐๕
ชร ๓๑๕๘/๐๐๐๖
ชร ๓๑๕๘/๐๐๐๗
ชร ๓๑๕๘/๐๐๐๘
ชร ๓๑๕๘/๐๐๐๙
ชร ๓๑๕๘/๐๐๑๐
ชร ๓๑๕๘/๐๐๑๑
ชร ๓๑๕๘/๐๐๑๒
ชร ๓๑๕๘/๐๐๑๓
ชร ๓๑๕๘/๐๐๑๔
ชร ๓๑๕๘/๐๐๑๕
ชร ๓๑๕๘/๐๐๑๖
ชร ๓๑๕๘/๐๐๑๗
ชร ๓๑๕๘/๐๐๑๘
ชร ๓๑๕๘/๐๐๑๙
ชร ๓๑๕๘/๐๐๒๐
ชร ๓๑๕๘/๐๐๒๑
ชร ๓๑๕๘/๐๐๒๒
ชร ๓๑๕๘/๐๐๒๓
ชร ๓๑๕๘/๐๐๒๔

ชือ่
สามเณรเอกลักษณ์
สามเณรดนัยเนตร
สามเณรเคน
พระบุญเทียน
สามเณรปฐมพร
สามเณรอานุภาพ
สามเณรธรรมยุทธ
สามเณรนพวิชญ์
สามเณรนันทวุฒิ
พระดิษฐพร
สามเณรอาผ่า
สามเณรศราวุธ
สามเณรนนทกร
สามเณรธรรมธัช
สามเณรรุณ
สามเณรวราวุธ
สามเณรปง
สามเณรธนะพงศ์
สามเณรภคนันท์
สามเณรพัชรพล
สามเณรมีนา
สามเณรสามติบ๊
สามเณรสงกรานต์
สามเณรพสุธร

ฉายา

นามสกุล
ใจคำแปง
มโนวงศ์
แก้ววิไล
ปฺาวุฑฺโฒ แก้วมณี
นวลนุกูล
อินทะนัย
เทศทอง
จอมแสง
ชุ่มแก้ว
สุขวฑฺโน
ภานะเจริญสุข
มาเยอะ
จิตรวรณ์
แซ่เจียง
ประพฤทธิวงศ์
คำแสง
เครือไสว
สีวรรณ
แบแชกู่
ประสาทหิน
ยอดภพ
ภัทรสุขเกษม
ฟูคำ
รักงาม
จันทร์วงค์

เกิด

อุปสมบท

สังกัดวัด
๑๘/๑๒/๒๕๔๕
ขัวแคร่
๑/๑/๒๕๔๔
เชตุพน
/๒/๒๕๔๑
เชียงยืน
/๖/๒๕๓๘ /๗/๒๕๕๗ เชียงยืน
๒๔/๗/๒๕๔๕
ดอยพระบาท
๑๑/๔/๒๕๔๔
ต้นก๊อ
๒๐/๓/๒๕๔๕
ต้นก๊อ
๑/๔/๒๕๔๕
ปาอ้อ
๗/๑๐/๒๕๔๕
โปงสลี
๓/๑๒/๒๕๓๕ ๒๘/๗/๒๕๕๘ พระแก้ว
๑๘/๑/๒๕๔๒
พระแก้ว
๙/๙/๒๕๔๒
พระแก้ว
๑๙/๓/๒๕๔๓
พระแก้ว
๑๒/๙/๒๕๔๓
พระแก้ว
๑/๑/๒๕๔๔
พระแก้ว
๒๔/๒/๒๕๔๔
พระแก้ว
๑๕/๔/๒๕๔๔
พระแก้ว
๘/๕/๒๕๔๔
พระแก้ว
๒๓/๑/๒๕๔๕
พระแก้ว
๒๘/๑/๒๕๔๕
พระแก้ว
๑๕/๓/๒๕๔๕
พระแก้ว
๕/๔/๒๕๔๕
พระแก้ว
๑๓/๔/๒๕๔๕
พระแก้ว
๒๑/๔/๒๕๔๕
พระแก้ว

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๑ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๐๒๕
ชร ๓๑๕๘/๐๐๒๖
ชร ๓๑๕๘/๐๐๒๗
ชร ๓๑๕๘/๐๐๒๘
ชร ๓๑๕๘/๐๐๒๙
ชร ๓๑๕๘/๐๐๓๐
ชร ๓๑๕๘/๐๐๓๑
ชร ๓๑๕๘/๐๐๓๒
ชร ๓๑๕๘/๐๐๓๓
ชร ๓๑๕๘/๐๐๓๔
ชร ๓๑๕๘/๐๐๓๕
ชร ๓๑๕๘/๐๐๓๖
ชร ๓๑๕๘/๐๐๓๗
ชร ๓๑๕๘/๐๐๓๘
ชร ๓๑๕๘/๐๐๓๙
ชร ๓๑๕๘/๐๐๔๐
ชร ๓๑๕๘/๐๐๔๑
ชร ๓๑๕๘/๐๐๔๒
ชร ๓๑๕๘/๐๐๔๓
ชร ๓๑๕๘/๐๐๔๔
ชร ๓๑๕๘/๐๐๔๕
ชร ๓๑๕๘/๐๐๔๖
ชร ๓๑๕๘/๐๐๔๗
ชร ๓๑๕๘/๐๐๔๘
ชร ๓๑๕๘/๐๐๔๙
ชร ๓๑๕๘/๐๐๕๐
ชร ๓๑๕๘/๐๐๕๑
ชร ๓๑๕๘/๐๐๕๒
ชร ๓๑๕๘/๐๐๕๓
ชร ๓๑๕๘/๐๐๕๔
ชร ๓๑๕๘/๐๐๕๕
ชร ๓๑๕๘/๐๐๕๖
ชร ๓๑๕๘/๐๐๕๗
ชร ๓๑๕๘/๐๐๕๘
ชร ๓๑๕๘/๐๐๕๙

ชือ่
สามเณรปริญญา
สามเณรจักรกฤษณ์
สามเณรทศพล
สามเณรหลงแก้ว
สามเณรอภิเดช
สามเณรสมพงษ์
สามเณรหลง
สามเณรเศรษฐวัฒน์
สามเณรทินภัทร
สามเณรชินดนัย
พระยุทธนา
พระวีระพล
สามเณรรัชพล
สามเณรพงษ์พัฒน์
สามเณรกิตติวัฒน์
สามเณรวสันต์
สามเณรทวีศักดิ์
สามเณรชยางกูร
สามเณรอนิวัต
สามเณรติณภพ
สามเณรอนุวัฒน์
สามเณรอนันต์
สามเณรธันวา
สามเณรไกรวรรณ
สามเณรอรรถกิจ
สามเณรอาหึ
สามเณรธนพงษ์
สามเณรเทพกานต์
สามเณรสุรเชษฐ
สามเณรสุรเดช
สามเณรอรรถเมธ
พระปริยกร
สามเณรจักราวุฒิ
พระจรัญ
พระสรอนันท์

ฉายา

รวิปโภ
ขนฺติโสภโณ

านวีโร
อินฺทจกฺโก
เตชวโร

นามสกุล
ลาภใหญ่
จันทร์ติบ๊
จันทร์แก้ว
พรทิพย์
ด้วงศาลเจ้า
แสงวิน
อินทอง
ดีหล้า
เชื้อเมืองพาน
ศรีประเสริฐ
โอมวัฒนา
เดชดี
วิทิยศ
สุวรรณภา
เทพสุรินทร์
อุตมาน
จันทร์สีมุ่ย
ใจแก้ว
จูเปาะ
จันแดง
วันแก้ว
กันทะวงค์
วรรณะชัย
ภูธร
อารีย์
เชอหมือ่
โต๋วตระกูล
ราชตา
หัตถปะนิตย์
หัตถปะนิตย์
แก้วประสิทธิ์
ชุ่มมะโน
เทพวงค์
อินทจักร
ทิพย์พละ

เกิด

อุปสมบท

สังกัดวัด
๙/๗/๒๕๔๕
พระแก้ว
๑๙/๘/๒๕๔๕
พระแก้ว
๒/๙/๒๕๔๕
พระแก้ว
๑/๑๑/๒๕๔๕
พระแก้ว
๑๕/๑๒/๒๕๔๕
พระแก้ว
๑/๑/๒๕๔๖
พระแก้ว
๗/๑/๒๕๔๖
พระแก้ว
๑๙/๔/๒๕๔๔
มิ่งเมือง
๒๒/๔/๒๕๔๕
ร่องธาร
๒๓/๓/๒๕๔๖
ร่องธาร
๒๓/๒/๒๕๑๕ ๒๐/๗/๒๕๕๘ ร่องธาร
๑๑/๔/๒๕๒๐ ๓/๕/๒๕๕๘ ร่องธาร
๑๔/๑๒/๒๕๔๕
ร่องเผียว
๑๖/๑๒/๒๕๔๕
ร่องเผียว
๒๖/๙/๒๕๔๔
ศรีทรายมูล
๒๙/๘/๒๕๔๕
ศรีบุญเรือง
๓๐/๗/๒๕๔๕
ศรีบุญเรือง
๑๐/๙/๒๕๔๕
ศรีบุญเรือง
๓/๗/๒๕๔๔
ศรีม่ิงแก้ว
๙/๘/๒๕๔๕
ศรีม่ิงแก้ว
๙/๑๑/๒๕๔๕
ศรีศักดาราม
๕/๙/๒๕๔๕
สถาน
๕/๑๒/๒๕๔๕
สถาน
๒๘/๑๒/๒๕๔๕
สถาน
๒๕/๓/๒๕๔๕
สักกวัน
๑๗/๔/๒๕๔๕
หนองหม้อ
๑๓/๕/๒๕๔๕
หนองหม้อ
๑๗/๔/๒๕๔๖
หนองหม้อ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔
เกษมสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๔
เกษมสุข
๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๑/๑๑/๒๕๔๘ ขัวแคร่
๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘ เขาแก้วดับภัย
๖/๔/๒๕๔๔
เขาแก้วดับภัย
๑๒/๐๓/๒๕๐๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘ ดงหนองเปด
๑๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘ ดอยเขาควาย

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๒ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๐๖๐
ชร ๓๑๕๘/๐๐๖๑
ชร ๓๑๕๘/๐๐๖๒
ชร ๓๑๕๘/๐๐๖๓
ชร ๓๑๕๘/๐๐๖๔
ชร ๓๑๕๘/๐๐๖๕
ชร ๓๑๕๘/๐๐๖๖
ชร ๓๑๕๘/๐๐๖๗
ชร ๓๑๕๘/๐๐๖๘
ชร ๓๑๕๘/๐๐๖๙
ชร ๓๑๕๘/๐๐๗๐
ชร ๓๑๕๘/๐๐๗๑
ชร ๓๑๕๘/๐๐๗๒
ชร ๓๑๕๘/๐๐๗๓
ชร ๓๑๕๘/๐๐๗๔
ชร ๓๑๕๘/๐๐๗๕
ชร ๓๑๕๘/๐๐๗๖
ชร ๓๑๕๘/๐๐๗๗
ชร ๓๑๕๘/๐๐๗๘
ชร ๓๑๕๘/๐๐๗๙
ชร ๓๑๕๘/๐๐๘๐
ชร ๓๑๕๘/๐๐๘๑
ชร ๓๑๕๘/๐๐๘๒
ชร ๓๑๕๘/๐๐๘๓
ชร ๓๑๕๘/๐๐๘๔
ชร ๓๑๕๘/๐๐๘๕
ชร ๓๑๕๘/๐๐๘๖
ชร ๓๑๕๘/๐๐๘๗
ชร ๓๑๕๘/๐๐๘๘
ชร ๓๑๕๘/๐๐๘๙
ชร ๓๑๕๘/๐๐๙๐
ชร ๓๑๕๘/๐๐๙๑
ชร ๓๑๕๘/๐๐๙๒
ชร ๓๑๕๘/๐๐๙๓
ชร ๓๑๕๘/๐๐๙๔

ชือ่
พระรักธรรม
พระทวีศักดิ์
พระนิรันดร์
สามเณรสุรชัย
พระอาคาร
พระคมกริช
พระฤทธิเ์ บศ
พระธนากร
พระธนโชติ
สามเณรสุข
สามเณรบูม
สามเณรธนบดี
สามเณรอัศฎาวุฒิ
สามเณรเกรียติ
สามเณรชยากร
สามเณรไอ่หล่า
สามเณรลัทธพล
พระจตุรงค์
พระเจริญ
สามเณรดรัณภพ
พระศุภนันชณัท
พระบุญตาล
สามเณรสุวิวัส
สามเณรโจ้
สามเณรสมพงษ์
สามเณรบรรจบ
สามเณรมิน้ อ่อง
สามเณรอ่องแสง
สามเณรวุฒิพงศ์
สามเณรภานุ
สามเณรกิตติ
สามเณรณัฐพล
สามเณรพีรพล
สามเณรจิตรเดช
สามเณรเทพพิทักษ์

ฉายา
เขมนโต
มหาลาโภ
กิตฺติภทฺโฑ

นามสกุล
ศรีธรรมชาติ
วิธรรมา
ใจยะคำ
จามทอง
จนฺทสาโร
อุตรศรี
ปฺาวุฑฺโฒ บั้งเงิน
อภินนฺโท
ศิลชัย
ิตธมฺโม
บุญศรี
อธิปฺุโ
หม่องเปง
ยี่แก้ว
แก้วตุ้ย
ศรีบุญโยง
อินวิชัย
มาลี
ยี่ปา
แซ่ย่าง
กุ๋ยคำฟู
ธมฺมจาโร
หงษ์สำโรง
ิตธมฺโม
เงินเย็น
วงค์กษัตริย์
โสภณจิตฺโต พรมโพธิ์
ิตมโน
ณ เขมะรัฐ
อินต๊ะมอย
วงค์ษา
เชอเมอ
ใจศรี
ยุงส่า
ลองใจคำ
นามวงค์
ยะคา
แซ่มู
ศรีสวัสดิ์
ใจแปง
ยี่ปา
ธรรมวัง

เกิด

อุปสมบท

สังกัดวัด
๒๖/๐๕/๒๕๑๒ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘ ดอยพระบาท
๐๕/๐๔/๒๕๑๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖ ดอยพระบาท
๓๑/๑๒/๒๕๓๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘ ดอยพระบาท
๒๕/๐๕/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๔ ดอยพระบาท
๓/๑๒/๒๕๓๑ ๑/๗/๒๕๕๘ ดอยสมบูรณ์
๒๐/๑/๒๕๓๗ ๑๓/๓/๒๕๕๗ ทรายมูล
๑๒/๖/๒๕๓๑ ๑๗/๓/๒๕๕๖ ทรายมูล
๒๐/๙/๒๕๐๔ ๒๐/๓/๒๕๕๘ ทรายมูล
๑๗/๓/๒๕๒๑ ๖/๔/๒๕๕๘ ทรายมูล
๑๒/๕/๒๕๔๐
ทรายมูล
๒๙/๑/๒๕๔๒
ทรายมูล
๑๓/๕/๒๕๔๓
ทรายมูล
๑๕/๑๑/๒๕๔๔
ทรายมูล
๑/๑/๒๕๔๕
ท่าไคร้
๗/๑๐/๒๕๔๕
ท่าไคร้
๗/๕/๒๕๔๖
ท่าไคร้
๖/๗/๒๕๔๖
ท่าไคร้
๙/๒/๒๕๓๔ ๑/๗/๒๕๕๖ ทุ่งหลวง
๔/๑๐/๒๕๑๘ ๑๕/๔/๒๕๕๘ ทุ่งหลวง
๖/๐๕/๒๕๔๖
นางแล
๙/๖/๒๕๓๒ ๑๘/๗/๒๕๕๖ ปางสนุก
๑๕/๐๒/๒๕๓๔ ๐๕/๐๔/๒๕๕๕ ปาอ้อ
๑๔/๒/๒๕๔๑
ฝงหมิ่น
๑/๑/๒๕๔๒
ฝงหมิ่น
๙/๑๐/๒๕๔๒
ฝงหมิ่น
๑๒/๑๒/๒๕๔๒
ฝงหมิ่น
๑/๑/๒๕๔๓
ฝงหมิ่น
๗/๓/๒๕๔๓
ฝงหมิ่น
๒๙/๑/๒๕๔๔
ฝงหมิ่น
๑/๒/๒๕๔๔
ฝงหมิ่น
๒๖/๓/๒๕๔๔
ฝงหมิ่น
๑๑/๖/๒๕๔๔
ฝงหมิ่น
๒๑/๗/๒๕๔๔
ฝงหมิ่น
๑๑/๘/๒๕๔๔
ฝงหมิ่น
๑๓/๑๐/๒๕๔๔
ฝงหมิ่น

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๓ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๐๙๕
ชร ๓๑๕๘/๐๐๙๖
ชร ๓๑๕๘/๐๐๙๗
ชร ๓๑๕๘/๐๐๙๘
ชร ๓๑๕๘/๐๐๙๙
ชร ๓๑๕๘/๐๑๐๐
ชร ๓๑๕๘/๐๑๐๑
ชร ๓๑๕๘/๐๑๐๒
ชร ๓๑๕๘/๐๑๐๓
ชร ๓๑๕๘/๐๑๐๔
ชร ๓๑๕๘/๐๑๐๕
ชร ๓๑๕๘/๐๑๐๖
ชร ๓๑๕๘/๐๑๐๗
ชร ๓๑๕๘/๐๑๐๘
ชร ๓๑๕๘/๐๑๐๙
ชร ๓๑๕๘/๐๑๑๐
ชร ๓๑๕๘/๐๑๑๑
ชร ๓๑๕๘/๐๑๑๒
ชร ๓๑๕๘/๐๑๑๓
ชร ๓๑๕๘/๐๑๑๔
ชร ๓๑๕๘/๐๑๑๕
ชร ๓๑๕๘/๐๑๑๖
ชร ๓๑๕๘/๐๑๑๗
ชร ๓๑๕๘/๐๑๑๘
ชร ๓๑๕๘/๐๑๑๙
ชร ๓๑๕๘/๐๑๒๐
ชร ๓๑๕๘/๐๑๒๑
ชร ๓๑๕๘/๐๑๒๒
ชร ๓๑๕๘/๐๑๒๓
ชร ๓๑๕๘/๐๑๒๔
ชร ๓๑๕๘/๐๑๒๕
ชร ๓๑๕๘/๐๑๒๖
ชร ๓๑๕๘/๐๑๒๗
ชร ๓๑๕๘/๐๑๒๘
ชร ๓๑๕๘/๐๑๒๙

ชือ่
สามเณรนพดล
สามเณรวิชัย
สามเณรโชคชัย
สามเณรสุรศักดิ์
สามเณรณรงค์เดช
สามเณรนวล
สามเณรนพดล
สามเณรสมเดช
สามเณรธนพัต
สามเณรสมศักดิ์
สามเณรกวิน
สามเณรภัทรพล
สามเณรจีระศักดิ์
สามเณรมุ้ง
สามเณรจูลี
สามเณรชาญวิทย์
พระปฏิพัทธ์
พระชัยณรงค์
สามเณรโสภณ
พระศิกณัฐ
พระนพดล
พระเจริญ
พระวิชิต
พระสวัสดิ์
พระปรีชา
พระธีระวัฒน์
พระภาคิน
พระบุญเกิด
พระแสงเพชร
พระนรินทร์
พระบุญช่วย
พระเด่นชัย
พระจารุพัฒน์
พระเรืองสิทธิ์
พระชัยวัฒน์

ฉายา

นามสกุล
ชื่นจิตร
ชีหมือ่
แก้วใส
อินติบ๊
แซ่หยี่
นามบุญ
พรมมาลี
นามแปง
แสงเมือง
ลุงวิ
นันตา
สุขเสม
ชุ่มโน
บุญมา
จะผึ
ปูป
านิสฺสโร
บรรจง
ยสวฑฺฒโก
มูลดี
ชนสยอง
ปภสฺสโร
บัวจ้อย
กิตฺติวณฺโณ นันทวิชัย
คุณวีโร
ถมหนวด
อธิโต
คำภิมาบุตร
สุภทฺโท
แก้วสม
ยสวฑฺฒโน
เทียนแก้ว
าณทีโป
จางวัน
ปฺาวุฑฺโฒ ต๊ะพรมมา
อิทฺธิเตโช
พรมศรี
มหาวีโร
ลัตตะนะสัก
อตฺกโกวิโท โพธิชัย
อคฺคธมฺโม
ไชยมงคล
ิติสมฺปนฺโน อินตา
จนฺทวํโส
สุประการ
จิรสุโภ
มีสารทรัพย์
จิรวฑฺฒโน
โพธิ์หอม

เกิด

อุปสมบท

สังกัดวัด
๒๙/๑๐/๒๕๔๔
ฝงหมิ่น
๒๕/๑๑/๒๕๔๔
ฝงหมิ่น
๑/๑/๒๕๔๕
ฝงหมิ่น
๑๕/๑/๒๕๔๕
ฝงหมิ่น
๒๗/๑/๒๕๔๕
ฝงหมิ่น
๒๓/๔/๒๕๔๕
ฝงหมิ่น
๓๐/๔/๒๕๔๕
ฝงหมิ่น
๔/๖/๒๕๔๕
ฝงหมิ่น
๘/๖/๒๕๔๕
ฝงหมิ่น
๗/๗/๒๕๔๕
ฝงหมิ่น
๑๒/๙/๒๕๔๕
ฝงหมิ่น
๒๒/๑๐/๒๕๔๕
ฝงหมิ่น
๑/๔/๒๕๔๖
ฝงหมิ่น
๕/๔/๒๕๔๖
ฝงหมิ่น
๓/๗/๒๕๔๖
ฝงหมิ่น
๖/๘/๒๕๔๖
ฝงหมิ่น
๐๗/๑๒/๒๕๒๖ ๒๗/๐๘/๒๕๕๘ พระสิงห์
๑๙/๐๙/๒๕๒๗ ๒๗/๐๘/๒๕๕๘ พระสิงห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘ พระสิงห์
๑๗/๐๓/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘ พุทธอุทยาน
๒๘/๐๑/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘ พุทธอุทยาน
๒๐/๐๑/๒๕๑๘ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘ พุทธอุทยาน
๑๖/๐๘/๒๕๐๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘ พุทธอุทยาน
๒๖/๐๕/๒๕๑๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘ พุทธอุทยาน
๐๙/๐๙/๒๕๒๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘ พุทธอุทยาน
๒๕/๐๔/๒๕๓๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘ พุทธอุทยาน
๐๕/๐๕/๒๕๐๐ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘ พุทธอุทยาน
๐๗/๑๒/๒๕๒๐ ๑๐/๐๖/๒๕๕๕ พุทธอุทยาน
๒๕/๑๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๗ พุทธอุทยาน
๑๑/๐๙/๒๕๑๕ ๙/๑๑/๒๕๕๗ พุทธอุทยาน
๐๑/๑๒/๒๕๐๔ ๐๑/๑๑/๒๕๕๗ ร่องเผียว
๑๔/๑๒/๒๕๓๓ ๙/๕/๒๕๕๗ ริมกก
๒๑/๐๓/๒๕๓๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘ วรกิจตาราม
๐/๐/๒๔๙๘ ๓๑/๐๑/๒๕๕๘ วรกิจตาราม
๒๘/๐๙/๒๕๑๕ ๐๒/๐๓/๒๕๕๘ วรกิจตาราม

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๔ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๑๓๐
ชร ๓๑๕๘/๐๑๓๑
ชร ๓๑๕๘/๐๑๓๒
ชร ๓๑๕๘/๐๑๓๓
ชร ๓๑๕๘/๐๑๓๔
ชร ๓๑๕๘/๐๑๓๕
ชร ๓๑๕๘/๐๑๓๖
ชร ๓๑๕๘/๐๑๓๗
ชร ๓๑๕๘/๐๑๓๘
ชร ๓๑๕๘/๐๑๓๙
ชร ๓๑๕๘/๐๑๔๐
ชร ๓๑๕๘/๐๑๔๑
ชร ๓๑๕๘/๐๑๔๒
ชร ๓๑๕๘/๐๑๔๓
ชร ๓๑๕๘/๐๑๔๔
ชร ๓๑๕๘/๐๑๔๕
ชร ๓๑๕๘/๐๑๔๖
ชร ๓๑๕๘/๐๑๔๗
ชร ๓๑๕๘/๐๑๔๘
ชร ๓๑๕๘/๐๑๔๙
ชร ๓๑๕๘/๐๑๕๐
ชร ๓๑๕๘/๐๑๕๑
ชร ๓๑๕๘/๐๑๕๒
ชร ๓๑๕๘/๐๑๕๓
ชร ๓๑๕๘/๐๑๕๔
ชร ๓๑๕๘/๐๑๕๕
ชร ๓๑๕๘/๐๑๕๖
ชร ๓๑๕๘/๐๑๕๗
ชร ๓๑๕๘/๐๑๕๘
ชร ๓๑๕๘/๐๑๕๙
ชร ๓๑๕๘/๐๑๖๐
ชร ๓๑๕๘/๐๑๖๑
ชร ๓๑๕๘/๐๑๖๒
ชร ๓๑๕๘/๐๑๖๓
ชร ๓๑๕๘/๐๑๖๔

ชือ่
พระภูมิพิพัฒน์
สามเณรกรนารายณ์
สามเณรอดิศักดิ์
พระธีรยุทธ์
พระเลิศสรรค์
พระประสิทธิ์
พระประหยัด
พระพาสัน
พระธนกฤต
พระจิรเมธ
พระชัยวัฒน์
พระแสงเฮียน
พระชง
พระณัฐพล
พระนภดล
พระสหรัฐ
พระสุริยวงค์
สามเณรติบ๊
สามเณรหลงตาน
สามเณรคณิน
สามเณรจิณณะ
สามเณรพงศ์ธร
สามเณรมนัสพล
สามเณรสุริญา
สามเณรพันธวุฒิ
พระถนอม
พระณัฐวุฒิ
สามเณรธีรทัช
สามเณรสิงหนาท
สามเณรยศพนธ์
สามเณรกิตติศักดิ์
สามเณรดนุสรณ์
สามเณรสมชาย
สามเณรนพนันท์
สามเณรบุพกร

ฉายา
ภูริวฑฺฒโน
ชลิตธมฺโม
ปฺุธโร
โฆสวโร
อกฺกวีโร
ชยสูโร
อุจฺจงฺกุโร
ชวนเตโช
กนฺตรตโน
สตฺติยุตฺโต
คุณุตฺตโม
สิริวชิโร
ฉนฺทธมฺโม
กิตฺติปฺโ
ชยนนฺโท

อุปสนฺโต
านวุฑฺโฒ

นามสกุล
อุ่นเปง
ใจวงษ์
วังทอง
พรมสาร
นิสุวรรณโฆสิต
ตานันใจ
เมืองมูล
ตุ้ยอ้าย
ธิเนตร
ขันแก้ว
บุญตาล
ดวงคำ
แซ่หาญ
พรมยาโน
มาตรา
คำลือ
ยวงแก้ว
ตุงคะบุรี
ตุงคะบุรี
บุนนาค
นามวงค์
อุ่นญาติ
อุดสา
คำนิล
บุญรัตนโชค
คำมีสว่าง
บุญเปง
มาเยอะ
เดโชไพศาล
คืนมาเมือง
บุญทา
จันธิมา
ยาปน
แสงค๋อง
ปูใส่

เกิด

อุปสมบท

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๘

๒๔/๑/๒๕๔๓

๖/๑๐/๒๕๔๓
๒๖/๑/๒๕๓๑ ๑๗/๖/๒๕๕๘
๒๓/๒/๒๔๙๓ ๒๐/๗/๒๕๕๘

๓๐/๖/๒๕๑๓ ๒๐/๗/๒๕๕๘
๒/๑๐/๒๕๑๓ ๒๐/๗/๒๕๕๘
๒๖/๒/๒๕๒๓ ๒๑/๗/๒๕๕๘

๑๐/๘/๒๕๒๓ ๒๑/๗/๒๕๕๘

๗/๙/๒๕๒๕ ๒๑/๗/๒๕๕๘
๒๖/๙/๒๕๒๖ ๒๑/๗/๒๕๕๘
๑๒/๒/๒๕๓๑ ๒๑/๗/๒๕๕๘

๑/๑/๒๕๓๓ ๒๑/๗/๒๕๕๘
๒๔/๓/๒๕๓๘ ๒๑/๗/๒๕๕๘
๓/๑๑/๒๕๒๕ ๑๘/๑/๒๕๕๔

๗/๕/๒๕๓๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘
๓/๑/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘
๑๗/๑๒/๒๕๔๑
๑๗/๑๒/๒๕๔๑

๓๐/๑๑/๒๕๔๔
๒๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘
๑๘/๐๑/๒๕๔๔
๒๔/๑๒/๒๕๔๕

๑๕/๐๔/๒๕๔๖
๒๑/๐๕/๒๕๔๕
๑๘/๐๕/๒๕๒๕ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

๑๕/๐๑/๒๕๐๘ ๐๖/๐๕/๒๕๕๗
๑๑/๑๑/๒๕๔๕
๒๗/๑๒/๒๕๔๓

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

๐๗/๐๗/๒๕๔๕
๑๕/๐๔/๒๕๔๖
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

๐๔/๐๖/๒๕๔๔
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

สังกัดวัด
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
สันทรายน้อย
สันปาก่อ
สันปาก่อ
สันมะนะ
สันมะนะ
ห้วยทรายขาว
ห้วยปลากั้ง
ปาซาง
ปาซาง
ปาซาง
ปาซาง
ปาซาง
ปาซาง
ปาซาง
ปาซาง
ปาตึง
ปาตึง
ปาตึง
ปายาง
ปายาง
ปายาง

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๕ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๑๖๕
ชร ๓๑๕๘/๐๑๖๖
ชร ๓๑๕๘/๐๑๖๗
ชร ๓๑๕๘/๐๑๖๘
ชร ๓๑๕๘/๐๑๖๙
ชร ๓๑๕๘/๐๑๗๐
ชร ๓๑๕๘/๐๑๗๑
ชร ๓๑๕๘/๐๑๗๒
ชร ๓๑๕๘/๐๑๗๓
ชร ๓๑๕๘/๐๑๗๔
ชร ๓๑๕๘/๐๑๗๕
ชร ๓๑๕๘/๐๑๗๖
ชร ๓๑๕๘/๐๑๗๗
ชร ๓๑๕๘/๐๑๗๘
ชร ๓๑๕๘/๐๑๗๙
ชร ๓๑๕๘/๐๑๘๐
ชร ๓๑๕๘/๐๑๘๑
ชร ๓๑๕๘/๐๑๘๒
ชร ๓๑๕๘/๐๑๘๓
ชร ๓๑๕๘/๐๑๘๔
ชร ๓๑๕๘/๐๑๘๕
ชร ๓๑๕๘/๐๑๘๖
ชร ๓๑๕๘/๐๑๘๗
ชร ๓๑๕๘/๐๑๘๘
ชร ๓๑๕๘/๐๑๘๙
ชร ๓๑๕๘/๐๑๙๐
ชร ๓๑๕๘/๐๑๙๑
ชร ๓๑๕๘/๐๑๙๒
ชร ๓๑๕๘/๐๑๙๓
ชร ๓๑๕๘/๐๑๙๔
ชร ๓๑๕๘/๐๑๙๕
ชร ๓๑๕๘/๐๑๙๖
ชร ๓๑๕๘/๐๑๙๗
ชร ๓๑๕๘/๐๑๙๘
ชร ๓๑๕๘/๐๑๙๙

ชือ่
สามเณรเจษฎากร
สามเณรจักริน
สามเณรวรพัฒน์
พระจรวย
สามเณรภานุกร
สามเณรสมยศ
สามเณรตะวัน
สามเณรคำ
สามเณรธยุตม์
สามเณรภูริญ
สามเณรอดิเทพ
สามเณรเกรียงไกร
สามเณรชัยชนะ
พระเสาร์
สามเณรสิทธิโชค
สามเณรเทิดทูล
สามเณรคำ
สามเณรจิรายุ
สามเณรเซียะ
สามเณรทวีศักดิ์
สามเณรกฤษกร
สามเณรศักดา
สามเณรอาตง
สามเณรจิรภัทร
สามเณรภัทรพล
สามเณรเจอ
สามเณรจิรวรรษ
สามเณรยี่
สามเณรตรง
สามเณรเอกชัย
สามเณรสุรชาติ
สามเณรนนทนันท์
สามเณรอนุพงษ์
สามเณรอลงกรณ์
สามเณรบวรทัต

ฉายา

อธิปฺโ

สุปฺโ

นามสกุล
เคหา
อุสามาลี
ชื่นแสน
ปูริยะ
นามบุตร
นานใส่
หย่าคำ
คำดี
กาบแก้ว
ชัยมงคล
ธิตา
จ้าวอุดมทรัพย์
ธรรมชัย
นมนาน
อ่อนหวาน
อาจหาญ
สุขใจ
แซ่หมี
แซ่มัว
แซ่ขว้าง
หิรัญชัยกุล
จะลอ
แซ่ฉ่า

โรจน์แสงสิทธิ์กุล
ธรรมจริยาภาคย์

แซ่ย่าง
ใจกันทา
สุขใจ
แซ่ว่าง
แซ่ว่าน
เชมย่าง
ปยะวัฒน์หิรัณย์
แซ่หาญ
กันติบ๊
แซ่ย่าง

เกิด

อุปสมบท

๑๖/๐๔/๒๕๔๑

สังกัดวัด
หมายเหตุ
ปายาง
ปาสักหลวง
ปาห้า
พระธาตุดอยกู่แก้ว
วัดปาห้า
เวียงสา
เวียงสา
เวียงสา
เวียงสา
ศรียางมูล
สันคือ
สันนายาว
สันนายาว
หนองครก
หนองครก
หนองครก

๐๕/๐๕/๒๕๓๙

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๒๐/๐๙/๒๕๔๑

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๐๕/๑๒/๒๕๔๔
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

๐๕/๐๔/๒๕๔๖
๑๕/๐๓/๒๔๙๖ ๐๗/๐๔/๒๕๕๘

๐๗/๐๙/๒๕๔๕
๐๑/๐๑/๒๕๔๕
๐๔/๐๗/๒๕๔๓
๐๑/๐๔/๒๕๔๔
๒๓/๑๒/๒๕๔๔

๑๑/๐๔/๒๕๔๖
๒๒/๐๕/๒๕๔๔
๒๒/๑๑/๒๕๔๕

๑๘/๑๐/๒๕๔๕
๑๖/๐๑/๒๕๓๓ ๒๙/๐๓/๒๕๕๖
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๖ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๒๐๐
ชร ๓๑๕๘/๐๒๐๑
ชร ๓๑๕๘/๐๒๐๒
ชร ๓๑๕๘/๐๒๐๓
ชร ๓๑๕๘/๐๒๐๔
ชร ๓๑๕๘/๐๒๐๕
ชร ๓๑๕๘/๐๒๐๖
ชร ๓๑๕๘/๐๒๐๗
ชร ๓๑๕๘/๐๒๐๘
ชร ๓๑๕๘/๐๒๐๙
ชร ๓๑๕๘/๐๒๑๐
ชร ๓๑๕๘/๐๒๑๑
ชร ๓๑๕๘/๐๒๑๒
ชร ๓๑๕๘/๐๒๑๓
ชร ๓๑๕๘/๐๒๑๔
ชร ๓๑๕๘/๐๒๑๕
ชร ๓๑๕๘/๐๒๑๖
ชร ๓๑๕๘/๐๒๑๗
ชร ๓๑๕๘/๐๒๑๘
ชร ๓๑๕๘/๐๒๑๙
ชร ๓๑๕๘/๐๒๒๐
ชร ๓๑๕๘/๐๒๒๑
ชร ๓๑๕๘/๐๒๒๒
ชร ๓๑๕๘/๐๒๒๓
ชร ๓๑๕๘/๐๒๒๔
ชร ๓๑๕๘/๐๒๒๕
ชร ๓๑๕๘/๐๒๒๖
ชร ๓๑๕๘/๐๒๒๗
ชร ๓๑๕๘/๐๒๒๘
ชร ๓๑๕๘/๐๒๒๙
ชร ๓๑๕๘/๐๒๓๐
ชร ๓๑๕๘/๐๒๓๑
ชร ๓๑๕๘/๐๒๓๒
ชร ๓๑๕๘/๐๒๓๓
ชร ๓๑๕๘/๐๒๓๔

ชือ่
สามเณรอายี
สามเณรสมชาย
สามเณรครรชิต
สามเณรสมพงษ์
สามเณรหลงตาล
สามเณรวัฒนา
สามเณรภูตะวัน
สามเณรขวัญมนัส
สามเณรแสงชัย
สามเณรนนธวัช
สามเณรชาติตระการ
สามเณรสุทธิพงษ์
สามเณรนัทธพงษ์
พระบุญส่ง
พระศุภกิตต์
พระสุริยน
สามเณรคณิต
สามเณรทักษ์ดนัย
พระยุทธนา
พระชินวัตร
สามเณรณัฐชนน
สามเณรธวัชชัย
สามเณรธีรภัทร
พระทิวากร
พระเอกชัย
พระสุรศักดิ์
สามเณรณัฐพล
สามเณรมนูญ
พระไสว
พระสิทธิชัย
พระสว่าง
พระบดินทร์
พระภานุวัฒน์
พระชัชวาล
สามเณรพีระพัทร์

ฉายา

นามสกุล
แซ่ลี้
จะลอ
ปมาละ
พนมประทีป
หนานอ้าย
แซ่ว่าง
นันทวงศ์ศา
คำเอ่ง
แซ่หาง
วิวัฒน์วิทยา
ทองเพชร
นิลวัน
ศุภโชคศรีโยธิน
อนุตฺตโร
เครือฝน
โชติวโร
คำมาบุตร
เตชธมฺโม
ใจกาล
เสวะกะ
ขาวินา
ิตธมฺโม
สิงตะนะ
สุภกิจฺโจ
จันทร์ถา
ยาหมอง
อุยี่
ฟงเสียง
ธีรวโร
เต็มเมือง
อนาลโย
ธิวงค์
กิตฺติสมฺปนฺโน กาดำ
ตุ่นคำ
คณะบุตร
ปฺุาคโม ปุมสีดา
จนฺทโชโต
ยอดพิทักษ์
ขนฺติวโร
ชัยวงค์
านวุฑฺโฒ
อิ่นคำตา
มหาปฺุโ ตรุษานนท์
ปฺาวชิโร สิงห์คำ
ชัยสามารถ

เกิด

อุปสมบท

สังกัดวัด

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

เกตุแก้ว
เกตุแก้ว
เขื่อนเมือง
คีรีมงคล
จำคาวตอง
จำคาวตอง
จำคาวตอง
เจริญเมือง
เจริญเมือง
เจริญเมือง
เจริญเมือง
เจริญเมือง
ดงชัย
ดงตะเคียน
ดอนตัน
ดอนตัน
ดอนตัน
ถำพระบำเพ็ญบุญ
ถำพระบำเพ็ญบุญ
ทรายขาว
ทรายขาว
ทุ่งพร้าว
ทุ่งพร้าว
ทุ่งพร้าว

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
๐๑/๑๑/๒๕๑๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

๒๔/๐๒/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

๒๐/๐๖/๒๕๐๒ ๒๙/๐๑/๒๕๕๘
๐๙/๐๗/๒๕๔๕
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

๒๘/๐๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๖/๒๕๕๘
๒๓/๑๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

๐๗/๐๒/๒๕๔๓
๒๗/๐๓/๒๕๔๕
๒๙/๐๔/๒๕๔๕
๑๒/๐๔/๒๕๒๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘
๒๙/๑๒/๒๕๐๖ ๑๖/๐๓/๒๕๕๐
๑๕/๐๗/๒๕๓๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘
๑๓/๑๑/๒๕๔๔

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

๐๕/๐๑/๒๔๙๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗
๐๕/๐๒/๒๕๓๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘
๑๘/๐๖/๒๕๐๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
๐๒/๑๒/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘
๒๓/๑๒/๒๕๒๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๗

๑๐/๐๕/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๗ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๒๓๕
ชร ๓๑๕๘/๐๒๓๖
ชร ๓๑๕๘/๐๒๓๗
ชร ๓๑๕๘/๐๒๓๘
ชร ๓๑๕๘/๐๒๓๙
ชร ๓๑๕๘/๐๒๔๐
ชร ๓๑๕๘/๐๒๔๑
ชร ๓๑๕๘/๐๒๔๒
ชร ๓๑๕๘/๐๒๔๓
ชร ๓๑๕๘/๐๒๔๔
ชร ๓๑๕๘/๐๒๔๕
ชร ๓๑๕๘/๐๒๔๖
ชร ๓๑๕๘/๐๒๔๗
ชร ๓๑๕๘/๐๒๔๘
ชร ๓๑๕๘/๐๒๔๙
ชร ๓๑๕๘/๐๒๕๐
ชร ๓๑๕๘/๐๒๕๑
ชร ๓๑๕๘/๐๒๕๒
ชร ๓๑๕๘/๐๒๕๓
ชร ๓๑๕๘/๐๒๕๔
ชร ๓๑๕๘/๐๒๕๕
ชร ๓๑๕๘/๐๒๕๖
ชร ๓๑๕๘/๐๒๕๗
ชร ๓๑๕๘/๐๒๕๘
ชร ๓๑๕๘/๐๒๕๙
ชร ๓๑๕๘/๐๒๖๐
ชร ๓๑๕๘/๐๒๖๑
ชร ๓๑๕๘/๐๒๖๒
ชร ๓๑๕๘/๐๒๖๓
ชร ๓๑๕๘/๐๒๖๔
ชร ๓๑๕๘/๐๒๖๕
ชร ๓๑๕๘/๐๒๖๖
ชร ๓๑๕๘/๐๒๖๗
ชร ๓๑๕๘/๐๒๖๘
ชร ๓๑๕๘/๐๒๖๙

ชือ่
สามเณรพีรพัฒน์
สามเณรประดิษฐ์
สามเณรสหฤทธิ์
สามเณรธีรวัฒน์
สามเณรณัฐพล
พระกิตติศักดิ์
สามเณรรัฐธรรมนูญ
สามเณรพนารักษ์
สามเณรธีรภัทร
สามเณรนฤเบศ
สามเณรเสกสรร
สามเณรนครินท์
พระชาญณรงค์
พระดำรง
พระสุข
พระเสรี
พระขจร
สามเณรสุรพงษ์
สามเณรทวีพงษ์
พระกิต
พระรุจิกร
สามเณรคมสันต์
พระวสันต์
สามเณรจักรวาล
สามเณรอัครเดช
สามเณรสมจิตร
สามเณรกรรชัย
พระพงษ์พันธ์
สามเณรวีระวัฒน์
สามเณรเสกสรร
สามเณรธนบัตร
สามเณรทนัสชัย
สามเณรอนุชา
สามเณรพงศกร
สามเณรเบจพล

ฉายา

นามสกุล
คำร้อง
วิสา
พรมตัน
วงค์งาม
กาวี
สมนฺตปาสาทิโก วิทยไพศาลสกุล
เชื้อเมืองพาน
วงษ์ศรี
คำลือชัย
อุ่นเรือน
สีตา
สืบจิตต์
ชยธมฺโม
พรมใบ
โชติปฺโ
แปงสาย
จิตฺตสิทฺโธ
โปธิ
อุตฺตมสกฺโก บางชัยภูมิ
คุณปฺุโ
แก้วยอดหล้า
สุขสำราญ
วังมล
จิตฺตสํวโร
บุญยอด
ปฺุกาโม ศุภกรธรสาร
จริยา
สิรินฺธโร
สันวงค์
ศรีเขือ่ นแก้ว
ประสานพันธ์
อุ่นฟอง
เกิดมี
กิตฺติวฑฺฒโน อินต๊ะ
ขัตต๊ะ
ศรีลาคำ
บุญทองนุ่ม
อติฤกษ์ชัย
ทองประดิษฐิ์
แก่นจันทร์
จันต๊ะแก้ว

เกิด

อุปสมบท

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
๐๖/๐๓/๒๕๔๔
๐๗/๐๗/๒๕๔๔
๒๑/๐๒/๒๕๔๖
๐๕/๑๑/๒๕๒๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

๐๙/๐๖/๒๕๔๐
๑๙/๐๗/๒๕๔๕
๒๑/๐๗/๒๕๔๕
๓๑/๐๗/๒๕๔๔
๒๕/๑๑/๒๕๔๔

๐๔/๐๕/๒๕๑๔ ๓๑/๐๓/๒๕๕๘
๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘
๐๘/๐๙/๒๔๙๖ ๑๙/๗/๒๕๕๘
๑๒/๐๙/๒๕๑๔ ๑๙/๗/๒๕๕๘
๒๑/๐๕/๒๕๒๒ ๑๙/๗/๒๕๕๘

๐๘/๐๖/๒๕๔๕
๐๔/๐๘/๒๕๔๔
๐๘/๐๘/๒๕๑๕ ๑๒/๐๗/๒๕๓๗
๐๘/๐๒/๒๕๓๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
๐๓/๐๔/๒๕๔๑
๐๔/๐๓/๒๕๒๖ ๓๑/๐๓/๒๕๕๗
๐๗/๐๘/๒๕๔๔
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

๓๐/๐๗/๒๕๔๕ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘
๑๗/๑๑/๒๕๔๒

๐๓/๐๘/๒๕๓๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
๓๑/๑๐/๒๕๔๕
๒๘/๑๑/๒๕๔๔

๑๔/๐๓/๒๕๔๖
๒๖/๐๓/๒๕๔๖
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

๐๑/๐๕/๒๕๔๕
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

สังกัดวัด
หมายเหตุ
ทุ่งพร้าว
ทุ่งพร้าว
ปากว๋าว
ปากว๋าว
ปากว๋าว
ปาแขม
ปาแขม
ปาซาง
ปาซาง
ปาซาง
ปาถ่อนดอนแก้ว
ปาหัด
ปูแกง
พระธาตุจอมแว่
พระธาตุสามดวง
พระธาตุสามดวง
พระธาตุสามดวง
พระหิน
ม่วงคำ
ม่วงชุม
ม่วงชุม
แม่คาววัง
แม่เย็นเหนือ
แม่อ้อนอก
แม่อ้อนอก
ศรีทรายมูล
ศรีเมืองมูล
สันช้างตาย
สันธาตุ
สันนำบ่อ
สันปูเลย
สันปูเลย
สันปูเลย
สันผักแค
สันผักแค

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๘ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๒๗๐
ชร ๓๑๕๘/๐๒๗๑
ชร ๓๑๕๘/๐๒๗๒
ชร ๓๑๕๘/๐๒๗๓
ชร ๓๑๕๘/๐๒๗๔
ชร ๓๑๕๘/๐๒๗๕
ชร ๓๑๕๘/๐๒๗๖
ชร ๓๑๕๘/๐๒๗๗
ชร ๓๑๕๘/๐๒๗๘
ชร ๓๑๕๘/๐๒๗๙
ชร ๓๑๕๘/๐๒๘๐
ชร ๓๑๕๘/๐๒๘๑
ชร ๓๑๕๘/๐๒๘๒
ชร ๓๑๕๘/๐๒๘๓
ชร ๓๑๕๘/๐๒๘๔
ชร ๓๑๕๘/๐๒๘๕
ชร ๓๑๕๘/๐๒๘๖
ชร ๓๑๕๘/๐๒๘๗
ชร ๓๑๕๘/๐๒๘๘
ชร ๓๑๕๘/๐๒๘๙
ชร ๓๑๕๘/๐๒๙๐
ชร ๓๑๕๘/๐๒๙๑
ชร ๓๑๕๘/๐๒๙๒
ชร ๓๑๕๘/๐๒๙๓
ชร ๓๑๕๘/๐๒๙๔
ชร ๓๑๕๘/๐๒๙๕
ชร ๓๑๕๘/๐๒๙๖
ชร ๓๑๕๘/๐๒๙๗
ชร ๓๑๕๘/๐๒๙๘
ชร ๓๑๕๘/๐๒๙๙
ชร ๓๑๕๘/๐๓๐๐
ชร ๓๑๕๘/๐๓๐๑
ชร ๓๑๕๘/๐๓๐๒
ชร ๓๑๕๘/๐๓๐๓
ชร ๓๑๕๘/๐๓๐๔

ชือ่
สามเณรอภิวัฒน์
พระณัษฐ์พร
พระอดุลย์
สามเณรกรัญ
พระสัญญา
พระพิศัลย์
พระธีรเดช
พระชนกูณฐ์
พระสมชาย
พระสาม
สามเณรคำ
สามเณรอุ่น
สามเณรใส่
สามเณรชาย
สามเณรยี
สามเณรเหลีย่ ม
พระพิชิต
สามเณรปรีชา
สามเณรศุภกฤต
พระสวัสดิ์
พระอินปน
สามเณรประสิทธิ์
สามเณรวชิรวิชญ์
สามเณรนพดล
พระดำ
สามเณรนฤสรณ์
พระเอกลักษณ์
พระกฤษฎา
พระอิทธิเชษฐ์
พระสมพร
พระบัญชา
สามเณรพร
พระมโนช
พระนัฐวุฒิ
พระนนทิพัฒน์

ฉายา
อภิวฑฺฒโน
สุจิณฺโณ
วชิราโณ
สุขกาโม
สุวฑฺฒโน
อตฺตทนฺโต
ปฺาสิริ
สิริวํโส

ิตมโน
มหาปฺุโ
โชติปฺุโ

ชยธมฺโม
เตชธโร
รวิวณฺโณ
ปฺาสิริ
สิริวํโส
พรหมโชโต
สิริปฺุโ
ปฺุาคโม
นนฺทิโย

นามสกุล
ทองโตนด
พิชยศ
ปารมี
ดวงใส
ธรรมโถ
ศรีวิชัย
พรหมประดิษฐ์
ประสงค์ทรัพย์
ชัยประเสริฐ
เจริญดี
นามยี่
ศรีวงค์
ใส่แก้ว
อินวงค์
ยี่หลวง
ยี่ใส
ปวงจันต๊ะ
ใจจิตร
คำแสง
แก้วแกมเงิน
เงินสัจจา
สุปญโญ
ทองจีนทวีรัชต์
บุญพรม
แก้วมงคล
คอจือ
วิรัตน์เกษม
ยะเปง
แก้วดำ
จันทาพูน
โกแสนตอ
หลวงติ๊บ
บุญรัศมี
สืบนันตา
กระแสสินทร์

เกิด

อุปสมบท

๐๔/๐๘/๒๕๔๕
๒๕/๑๐/๒๕๑๙ ๑๖/๑๒/๒๕๕๕

๐๘/๐๖/๒๔๙๙ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖
๒๖/๐๘/๒๕๔๕
๑๓/๐๙/๒๕๑๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗
๒๖/๑๐/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘
๑๑/๐๑/๒๔๙๙ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

๐๗/๐๒/๒๕๐๘ ๐๖/๐๑/๒๕๕๗
๑๔/๐๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๔/๒๕๕๗
๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘
๑๖/๐๕/๒๕๔๒
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

๐๗/๐๖/๒๕๔๓
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
๐๑/๐๑/๒๕๔๕
๑๙/๐๑/๒๕๒๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘
๒๑/๑๑/๒๕๔๔

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

๒๐/๐๖/๒๕๑๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๕
๑๔/๐๓/๒๕๒๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๕
๑๐/๐๙/๒๕๔๔
๑๕/๐๘/๒๕๔๕
๒๑/๑๑/๒๕๔๕

๒๙/๐๗/๒๔๙๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗
๒๘/๐๖/๒๕๔๕
๑๐/๑๒/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖
๑๓/๐๕/๒๕๒๖ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

๐๒/๐๑/๒๕๓๐ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘
๒๙/๑๒/๒๕๓๐ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘
๒๒/๑๑/๒๕๓๓ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘
๑๗/๑๒/๒๕๔๑

๑๓/๑๐/๒๕๐๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๑๑/๐๙/๒๕๓๑ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘
๑๗/๑๒/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

สังกัดวัด
หมายเหตุ
สันผักแค
สันมะกอก
หนองควาย
หนองผักจิก
หนองหมด
หนองหมด
ห้วยประสิทธิ์
งิ้วแก้วพัฒนา
เจดีย์หลวง
เจดีย์หลวง
เจดีย์หลวง
เจดีย์หลวง
เจดีย์หลวง
เจดีย์หลวง
เจดีย์หลวง
เจดีย์หลวง
ไชยสถาน
ไชยสถาน
ไชยสถาน
ท่าเดื่อ
ท่าเดื่อ
ธรรมประสิทธิ์
ธรรมประสิทธิ์
ธรรมประสิทธิ์
ปาคา
ปาถ่อน
ปาสักหางเวียง
ปาสักหางเวียง
พระเจ้าล้านทอง
พระเจ้าล้านทอง
พระเจ้าล้านทอง
พระเจ้าล้านทอง
พระธาตุจอมกิตติ
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๙ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๓๐๕
ชร ๓๑๕๘/๐๓๐๖
ชร ๓๑๕๘/๐๓๐๗
ชร ๓๑๕๘/๐๓๐๘
ชร ๓๑๕๘/๐๓๐๙
ชร ๓๑๕๘/๐๓๑๐
ชร ๓๑๕๘/๐๓๑๑
ชร ๓๑๕๘/๐๓๑๒
ชร ๓๑๕๘/๐๓๑๓
ชร ๓๑๕๘/๐๓๑๔
ชร ๓๑๕๘/๐๓๑๕
ชร ๓๑๕๘/๐๓๑๖
ชร ๓๑๕๘/๐๓๑๗
ชร ๓๑๕๘/๐๓๑๘
ชร ๓๑๕๘/๐๓๑๙
ชร ๓๑๕๘/๐๓๒๐
ชร ๓๑๕๘/๐๓๒๑
ชร ๓๑๕๘/๐๓๒๒
ชร ๓๑๕๘/๐๓๒๓
ชร ๓๑๕๘/๐๓๒๔
ชร ๓๑๕๘/๐๓๒๕
ชร ๓๑๕๘/๐๓๒๖
ชร ๓๑๕๘/๐๓๒๗
ชร ๓๑๕๘/๐๓๒๘
ชร ๓๑๕๘/๐๓๒๙
ชร ๓๑๕๘/๐๓๓๐
ชร ๓๑๕๘/๐๓๓๑
ชร ๓๑๕๘/๐๓๓๒
ชร ๓๑๕๘/๐๓๓๓
ชร ๓๑๕๘/๐๓๓๔
ชร ๓๑๕๘/๐๓๓๕
ชร ๓๑๕๘/๐๓๓๖
ชร ๓๑๕๘/๐๓๓๗
ชร ๓๑๕๘/๐๓๓๘
ชร ๓๑๕๘/๐๓๓๙

ชือ่
พระสันติภาพ
พระดามพ์
พระวรากรณ์
พระชัยศิริ
พระณัฐพล
พระปวรงศ์
พระต้นสกุล
พระธีระเดช
พระวิทยา
พระสมจันทร์
สามเณรเสาร์
สามเณรวัชรสิทธิ์
สามเณรมูล
สามเณรสามคำ
สามเณรจันทร
สามเณรสกล
สามเณรศุภฤกษ์
สามเณรคำหล้า
สามเณรศักดิภัทร
สามเณรหลง
สามเณรพงษ์พัฒน์
สามเณรธนพร
สามเณรอวิรุธ
สามเณรสิทธิชัย
พระเจรณรงค์
พระภัทรพงศ์
พระสรายุทธ
พระปยะโรจน์
สามเณรประดิษฐ์
สามเณรประสิทธิ์
สามเณรประดิษฐ์
พระสาม
พระคมสันต์
พระสันติ
สามเณรจันทร์

ฉายา
สนฺตจิตฺโต
านสมฺปนฺโน
มหาปฺุโ
วิสุทฺธิาโณ
กิตฺติภทฺโท
ธมฺมานนฺโท
อินฺทวีโร
ธมฺมทินฺโน
วิสุทฺโท
สมจิตฺโต

ชยธมฺโม
ภทฺทปุณโณ
าณสฺวโร
จนฺทปฺโ

านวโร
สุภาจาโร
ิตธมฺโม

นามสกุล
กรกฏกำจร
ปนนาค
เพชรสุวรรณ์
ขยันการ
เศวตบันดาลชัย
ทองดีนอก
บริบูรณ์
แนวทองหลาง
สมพันธ์
จันสุขสวรรค์
เสาวลี
อาษากิจ
แก้วอิน
จันทร์แก้ว
เนตรรังษี
น้อยอิ่น
พิมพ์ปลูก
เมืองเย็น
ผ่องใส
สามคำ
มะลิดง
บุญช่วย
คำโขง
ภิระบรรณ์
บุญแสนชัย
เงินสัจจา
สุกไกรไทย
ยาวิชัย
ต่อมใจ
ต่อมใจ
แซ่ย่าง
สมศรี
ชื่นวงศ์
จินะกัน
นามม้าว

เกิด

อุปสมบท

๒๕/๐๗/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘
๐๗/๑๒/๒๕๑๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘
๑๑/๐๑/๒๕๒๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

๐๖/๐๙/๒๕๓๑ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘
๐๘/๐๑/๒๕๓๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘
๒๖/๐๔/๒๕๓๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘
๒๕/๐๖/๒๕๓๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘
๑๔/๐๘/๒๕๓๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘
๒๓/๐๓/๒๕๓๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘
๑๑/๐๙/๒๕๓๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘
๑๕/๑๐/๒๕๓๙

๐๑/๐๑/๒๕๔๒
๐๘/๑๐/๒๕๔๓
๐๖/๐๓/๒๕๔๔
๒๖/๐๕/๒๕๔๔
๒๔/๐๙/๒๕๔๔
๓๐/๑๑/๒๕๔๔
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

๐๙/๐๗/๒๕๔๕
๒๕/๐๙/๒๕๔๕
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

๐๙/๐๒/๒๕๔๖
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

๐๔/๐๒/๒๕๓๘
๒๐/๑๐/๒๕๓๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘
๒๒/๐๘/๒๕๓๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘
๐๓/๐๙/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔
๒๓/๑๐/๒๕๓๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

๐๓/๐๖/๒๕๔๓
๐๓/๐๖/๒๕๔๓
๐๖/๐๙/๒๕๔๔
๑๙/๐๔/๒๕๓๕ ๒๕/๐๔/๒๕๕๕
๒๙/๐๓/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

๒๘/๐๑/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

สังกัดวัด
หมายเหตุ
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุผาเงา
พระธาตุแสนคำฟู
แม่เงิน
แม่เงิน
เวียงแก้ว
เวียงแก้ว
เวียงแก้ว
เวียงแก้ว
ศรีชัยแม่มะ
ศรีบุญยืน
ศรีบุญยืน
ศรีบุญยืน
ศรีบุญยืน

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๑๐ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๓๔๐
ชร ๓๑๕๘/๐๓๔๑
ชร ๓๑๕๘/๐๓๔๒
ชร ๓๑๕๘/๐๓๔๓
ชร ๓๑๕๘/๐๓๔๔
ชร ๓๑๕๘/๐๓๔๕
ชร ๓๑๕๘/๐๓๔๖
ชร ๓๑๕๘/๐๓๔๗
ชร ๓๑๕๘/๐๓๔๘
ชร ๓๑๕๘/๐๓๔๙
ชร ๓๑๕๘/๐๓๕๐
ชร ๓๑๕๘/๐๓๕๑
ชร ๓๑๕๘/๐๓๕๒
ชร ๓๑๕๘/๐๓๕๓
ชร ๓๑๕๘/๐๓๕๔
ชร ๓๑๕๘/๐๓๕๕
ชร ๓๑๕๘/๐๓๕๖
ชร ๓๑๕๘/๐๓๕๗
ชร ๓๑๕๘/๐๓๕๘
ชร ๓๑๕๘/๐๓๕๙
ชร ๓๑๕๘/๐๓๖๐
ชร ๓๑๕๘/๐๓๖๑
ชร ๓๑๕๘/๐๓๖๒
ชร ๓๑๕๘/๐๓๖๓
ชร ๓๑๕๘/๐๓๖๔
ชร ๓๑๕๘/๐๓๖๕
ชร ๓๑๕๘/๐๓๖๖
ชร ๓๑๕๘/๐๓๖๗
ชร ๓๑๕๘/๐๓๖๘
ชร ๓๑๕๘/๐๓๖๙
ชร ๓๑๕๘/๐๓๗๐
ชร ๓๑๕๘/๐๓๗๑
ชร ๓๑๕๘/๐๓๗๒
ชร ๓๑๕๘/๐๓๗๓
ชร ๓๑๕๘/๐๓๗๔

ชือ่

สามเณรสม
สามเณรมุขพล
สามเณรปญจวุธ
พระธรรมแสง
สามเณรวีระศักดิ์
สามเณรวีระพล
สามเณรวีระเอก
พระศรันู
สามเณรจิรายุ
สามเณรชนิณธร
สามเณรอาทิตย์
สามเณรชัยนันท์
สามเณรพงศกร
สามเณรชัยมงคล
สามเณรชูเกียรติ
สามเณรเจริญวิทย์
สามเณรอนุวัฒน์
สามเณรอ่องเมือง
สามเณรบุญทิพย์
สามเณรเมธี
สามเณรสมศักดิ์
สามเณรทอง
สามเณรศุภชัย
พระวีระเดช
สามเณรหน่อ
สามเณรอรรถพล
สามเณรนะออ
สามเณรฉัตรมงคล
พระพุธ
พระประชา
สามเณรปยวัฒน์
พระเทวัญ
พระชวลิต
พระอดิศักดิ์
สามเณรอภิสิทธิ์

ฉายา

ธมฺมเตโช

โฆสิโต

ถาวโร

วรวฑฺฒโน
มหาปฺุโ
อธิมุตฺโต
กิตฺติาโณ
สิริวฑฺฒโก

นามสกุล
ทรายทอง
จับใจนาย
ยะยอง
คำน้อย
ไทยใหญ่
ไทยใหญ่
ไทยใหญ่
ชมภูผิว
อินพรม
คุณนุช
เยอส่อ
สมบูรณ์
รวมสุข
อินหงษ์
เชื้อเมืองพาน
บุญเต็ม
ปฎิเสน
ลุงเข่
อินแสง
ไทยใหญ่
ลือนาง
ยี่เปง
อิ่นคำ
ชัยมงคล
ไทยใหญ่
ไทยใหญ่
คำแสง
ถุงวิชา
กันสม
ใจกุล
ยิ่งดี
ยาวงค์
พฤกษ์ชาติดิลก
ศรีโยหะ
ใจคำ

เกิด

อุปสมบท

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

๐๘/๐๘/๒๕๔๕
๐๙/๐๕/๒๕๔๖
๐๘/๐๔/๒๕๒๔ ๒๕/๐๓/๒๕๕๘
๑๑/๐๕/๒๕๓๙
๐๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๙/๑๒/๒๕๓๙

๐๑/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๓/๒๕๕๘
๐๙/๐๗/๒๕๔๑
๓๑/๑๐/๒๕๔๒
๒๗/๑๐/๒๕๔๕
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

๐๓/๐๙/๒๕๔๕
๑๘/๑๒/๒๕๔๕

๒๘/๑๐/๒๕๔๓
๑๔/๐๑/๒๕๔๕
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

๐๖/๐๓/๒๕๔๕
๑๕/๐๔/๒๕๔๕
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

๐๑/๐๙/๒๕๔๕
๑๒/๐๔/๒๕๔๐
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

๐๙/๐๘/๒๕๒๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘
๑๒/๐๘/๒๕๔๒
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
๒๐/๑๐/๒๕๔๕
๐๖/๑๐/๒๔๘๙ ๐๑/๐๖/๒๕๔๙

๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

๒๐/๐๑/๒๕๒๓ ๔/๐๗/๒๕๕๘
๒๘/๐๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๒/๒๕๕๘

๔/๑๒/๒๕๓๕ ๔/๐๗/๒๕๕๘
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

สังกัดวัด
ศรีบุญยืน
ศรีบุญยืน
ศรีบุญยืน
สันต้นเปา
สันต้นเปา
สันต้นเปา
สันต้นเปา
สันธาตุ
สันปาลาน
สันปาลาน
สันปาลาน
สันปาลาน
สุมังคลาราม
หนองบัวตอง
ปาแฝ
ปาแฝ
ปาแฝ
มรรคาราม
มรรคาราม
มรรคาราม
เวียงหอม
สันฐาน
สันฐาน
หิรัญญาวาส
หิรัญญาวาส
หิรัญญาวาส
หิรัญญาวาส
เกี๋ยงลุ่ม
ขอนซุง
ไชยผาบ
ดอนไชย
ดอนมูล
ดอนมูล
ดอนมูล
ดอนแยง

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๑๑ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๓๗๕
ชร ๓๑๕๘/๐๓๗๖
ชร ๓๑๕๘/๐๓๗๗
ชร ๓๑๕๘/๐๓๗๘
ชร ๓๑๕๘/๐๓๗๙
ชร ๓๑๕๘/๐๓๘๐
ชร ๓๑๕๘/๐๓๘๑
ชร ๓๑๕๘/๐๓๘๒
ชร ๓๑๕๘/๐๓๘๓
ชร ๓๑๕๘/๐๓๘๔
ชร ๓๑๕๘/๐๓๘๕
ชร ๓๑๕๘/๐๓๘๖
ชร ๓๑๕๘/๐๓๘๗
ชร ๓๑๕๘/๐๓๘๘
ชร ๓๑๕๘/๐๓๘๙
ชร ๓๑๕๘/๐๓๙๐
ชร ๓๑๕๘/๐๓๙๑
ชร ๓๑๕๘/๐๓๙๒
ชร ๓๑๕๘/๐๓๙๓
ชร ๓๑๕๘/๐๓๙๔
ชร ๓๑๕๘/๐๓๙๕
ชร ๓๑๕๘/๐๓๙๖
ชร ๓๑๕๘/๐๓๙๗
ชร ๓๑๕๘/๐๓๙๘
ชร ๓๑๕๘/๐๓๙๙

ชร ๓๑๕๘/๐๔๐๐
ชร ๓๑๕๘/๐๔๐๑
ชร ๓๑๕๘/๐๔๐๒
ชร ๓๑๕๘/๐๔๐๓
ชร ๓๑๕๘/๐๔๐๔
ชร ๓๑๕๘/๐๔๐๕
ชร ๓๑๕๘/๐๔๐๖
ชร ๓๑๕๘/๐๔๐๗
ชร ๓๑๕๘/๐๔๐๘
ชร ๓๑๕๘/๐๔๐๙

ชือ่

พระวิทยา
สามเณรรัฐนัย
สามเณรพรไชย
สามเณรพงศกร
สามเณรอนุพงษ์
พระอภิวัฒน์
สามเณรณคชา
สามเณรวุฒิเดช
พระสฤทธิ์
สามเณรอธิวัฒน์
สามเณรขจรพันธ์
พระเกษม
สามเณรดนุนัย
สามเณรกิตติพศ
สามเณรอนุพัฒน์
พระชัยสิทธิ์
สามเณรนครินทร์
สามเณรจิระพงศ์
สามเณรธนพัจน์
สามเณรธีราวิทญ์
สามเณรพลพิทักษ์
พระจตุรงค์
พระชัยณรงค์
สามเณรชัยพร
สามเณรไชโย
สามเณรรณชัย
สามเณรศรชัย
สามเณรวรวุฒิ
สามเณรเกียรติศักดิ์
สามเณรนครินทร์
สามเณรพีรนันท์
สามเณรภีรพงษ์
สามเณรปฐมพงษ์
สามเณรณัฐพนธ์
สามเณรนวมินทร์

ฉายา
สิริมงฺคโล

อภิวฑฺฒโน
ธมฺมทีโป
มหาาโณ

ชยสิทฺโธ

จิตฺตสํวโร
ชิตมาโร

นามสกุล
ยอดปา
ทะระมา
ผู้ดี
ชมภูพเยาว์
ธะนวล
ไชยปนดิ
สุขสำราญ
ทำทาน
จันทะนะ
ธรรมจักร์
ไกรสีห์
รอดเกรียง
ชาติคง
นุชพันธ์
มิคำภา
สาริวงศ์
ยอดปา
วงษ์สุนทร
คำแก่น
สิงห์ตือ้
อินถา
รัตนวงค์
สารจันทร์
สิบปุด
ลินทะจะกะ
อิ่นคำ
ติบ๊ เหล็ก
โนชัย
สุทธศิลป
อินต้าว
ศรีกัน
กรมสร้อย
อุทธิยา
ขวัญมา
ไชยทอง

เกิด

อุปสมบท

๑๙/๐๖/๒๕๓๕ ๒/๐๔/๒๕๕๗
๒๒/๐๖/๒๕๔๕
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

๑๐/๐๑/๒๕๔๕
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

๑๐/๐๖/๒๕๓๓ ๑/๐๕/๒๕๕๘
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

๕/๐๓/๒๕๔๕
๒๒/๑๒/๒๕๑๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

๒๘/๑๐/๒๕๔๔
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

๑/๐๓/๒๕๐๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

๑๒/๐๖/๒๕๔๐
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

๒๐/๐๖/๒๕๒๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
๒๙/๐๔/๒๕๔๕
๑๙/๐๒/๒๕๔๕
๒๒/๐๓/๒๕๔๕
๒๑/๐๘/๒๕๔๕
๒๔/๐๑/๒๕๔๕
๑๓/๐๙/๒๕๒๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

๙/๑๐/๒๕๓๔ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘
๒๐/๐๗/๒๕๔๕
๒๓/๐๕/๒๕๔๕
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

๔/๑๑/๒๕๔๕

๗/๑๐/๒๕๔๔
๙/๑๑/๒๕๔๕
๒๓/๑๑/๒๕๔๕

๒๖/๐๕/๒๕๔๕
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

๓๐/๐๕/๒๕๔๔
๑๑/๐๘/๒๕๔๔
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

สังกัดวัด
หมายเหตุ
ต้นป
ทุ่งต้อม
ทุ่งโห้ง
ทุ่งโห้ง
เนื้อนาบุญ
บุญนาค
ปงสนุก
ปงสนุก
ประทุมวราราม
ปล้องส้าน
ปาไผ่
โปงสัก
พระธาตุขุนทอง
พระธาตุจอมทอง
พระธาตุจอมทอง
พระธาตุจอมหงส์
พระธาตุจอมหงส์
พระนาคแก้ว
พระนาคแก้ว
พระนาคแก้ว
พระนาคแก้ว
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
ม่วงแก้ว
ม่วงแก้ว
ม่วงแก้ว
ม่วงแก้ว
แม่ลอยไร่
แม่ลอยไร่
แม่ลอยไร่
แม่ลอยไร่
แม่ลอยไร่
ร่องริว
ราษฎร์สามัคคี
ราษฎร์สามัคคี

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๑๒ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๔๑๐
ชร ๓๑๕๘/๐๔๑๑
ชร ๓๑๕๘/๐๔๑๒
ชร ๓๑๕๘/๐๔๑๓
ชร ๓๑๕๘/๐๔๑๔
ชร ๓๑๕๘/๐๔๑๕
ชร ๓๑๕๘/๐๔๑๖
ชร ๓๑๕๘/๐๔๑๗
ชร ๓๑๕๘/๐๔๑๘
ชร ๓๑๕๘/๐๔๑๙
ชร ๓๑๕๘/๐๔๒๐
ชร ๓๑๕๘/๐๔๒๑
ชร ๓๑๕๘/๐๔๒๒
ชร ๓๑๕๘/๐๔๒๓
ชร ๓๑๕๘/๐๔๒๔
ชร ๓๑๕๘/๐๔๒๕
ชร ๓๑๕๘/๐๔๒๖
ชร ๓๑๕๘/๐๔๒๗
ชร ๓๑๕๘/๐๔๒๘
ชร ๓๑๕๘/๐๔๒๙
ชร ๓๑๕๘/๐๔๓๐
ชร ๓๑๕๘/๐๔๓๑
ชร ๓๑๕๘/๐๔๓๒
ชร ๓๑๕๘/๐๔๓๓
ชร ๓๑๕๘/๐๔๓๔
ชร ๓๑๕๘/๐๔๓๕
ชร ๓๑๕๘/๐๔๓๖
ชร ๓๑๕๘/๐๔๓๗
ชร ๓๑๕๘/๐๔๓๘
ชร ๓๑๕๘/๐๔๓๙
ชร ๓๑๕๘/๐๔๔๐
ชร ๓๑๕๘/๐๔๔๑
ชร ๓๑๕๘/๐๔๔๒
ชร ๓๑๕๘/๐๔๔๓
ชร ๓๑๕๘/๐๔๔๔

ชือ่

พระอดุลย์
พระพงษ์นรินทร์
พระอนุวัฒน์
สามเณรอนุชิต
พระสิงห์คำ
พระเดชฤทธิ์
สามเณรธนาทร
สามเณรพรเทพ
สามเณรศรทอง
สามเณรภีรพงษ์
สามเณรอรัณย์
สามเณรวีระสิทธิ์
สามเณรคมสัน
สามเณรสุริยา
สามเณรอธิปพุธ
สามเณรจตุพล
สามเณรณัฐกิตติ์
สามเณรธนาวัฒน์
สามเณรนพดล
สามเณรนันทพงษ์
สามเณรปฏิภาณ
สามเณรปยะวัตร
สามเณรวิชชาการ
สามเณรอาเหลผ่า
สามเณรธรรมนูญ
พระพิพิธธน
สามเณรกฤษฎา
สามเณรจักรพันธ์
พระจีรศักดิ์
สามเณรฐิติพงศ์
พระพลเดช
พระประสงค์
สามเณรฉัตรชัย
สามเณรชลธาร
สามเณรธนโชติ

ฉายา
ธมฺมวโร
สิริธฺโร
อนุตฺตโร
สุขิโต
เตชวโร

สุธมฺโม
จิตฺตสํวโร
สีลสํวโร
ณาณสโร

นามสกุล
นามเมือง
แหมไทสงค์
ด้วงเผือก
น้อยดี
ศิริสุวรรณ
ไชยคำ
ทะนนท์
จินาวงศ์
แซ่หาญ
เทศสิงห์
พันละออ
ชินคำ
ต๊ะศักดิ์
จำปาโรจน์
เจริญสุข
มูลทา
อามาตย์
หินโบราณ
ไชยบุญเรือง
ฐานะ
ตานะอาจ
ม้าแก้ว
ทำทาน
แสนลี่
สาใจ
มานะ
อภิรมย์
กาญจนสิงขร
ศิริคำ
กันธิยะ
บุญหว่าน
สาริอินทร์
ท่าผาพัฒนกิจ
สมจิตต์

โชคสุขทรัพย์สิน

เกิด

อุปสมบท

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑/๑๒/๒๕๓๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘ สวนดอกสันทรายมูล
๑๗/๑๒/๒๕๓๗

สวนดอกสันทรายมูล
๒๕/๐๗/๒๕๕๘ สวนดอกสันทรายมูล

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

หนองแรดใต้รัตนาราม

๑๗/๐๑/๒๕๐๑ ๒/๐๔/๒๕๕๘

ใหม่สุขเกษม
อภัย
อภัย
อภัย
อำมาตย์
อำมาตย์
อำมาตย์
อำมาตย์
อำมาตย์
อำมาตย์
อำมาตย์
อำมาตย์
อำมาตย์
อำมาตย์
อำมาตย์
อำมาตย์
อำมาตย์
อำมาตย์
อำมาตย์
อำมาตย์
อุธราราม
พระเกิด
ดอนจั่น
บ้านโปงเทวี
บ้านโปงเทวี
บ้านสา
ปางมะกาด
ปางมะกาด
ปางิ้ว
ปางิ้ว
ปางิ้ว

๑๔/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

๓๑/๐๓/๒๕๓๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

๑/๐๑/๒๕๔๕
๒๔/๐๑/๒๕๔๕
๒๓/๐๘/๒๕๓๒
๒๒/๑๒/๒๕๔๒

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

๒/๐๔/๒๕๔๓
๑๙/๑๑/๒๕๔๔

๔/๐๗/๒๕๔๔
๓/๐๔/๒๕๔๔
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

๑/๑๑/๒๕๔๕
๒๒/๐๗/๒๕๔๕
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
๒๗/๐๗/๒๕๔๕
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

๓/๐๒/๒๕๔๕
๑/๐๑/๒๕๔๕
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

๐๔/๐๕/๒๕๑๖ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗
๑๒/๑๑/๒๕๔๕

๐๓/๐๒/๒๕๔๓
๐๖/๐๑/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘
๐๗/๐๓/๒๕๔๔
๑๓/๐๓/๒๕๒๔ ๔/๐๑/๒๕๕๗

๐๕/๐๓/๒๕๑๑ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗
๐๗/๐๕/๒๕๔๕
๒๔/๐๕/๒๕๔๕
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๑๓ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๔๔๕
ชร ๓๑๕๘/๐๔๔๖
ชร ๓๑๕๘/๐๔๔๗
ชร ๓๑๕๘/๐๔๔๘
ชร ๓๑๕๘/๐๔๔๙
ชร ๓๑๕๘/๐๔๕๐
ชร ๓๑๕๘/๐๔๕๑
ชร ๓๑๕๘/๐๔๕๒
ชร ๓๑๕๘/๐๔๕๓
ชร ๓๑๕๘/๐๔๕๔
ชร ๓๑๕๘/๐๔๕๕
ชร ๓๑๕๘/๐๔๕๖
ชร ๓๑๕๘/๐๔๕๗
ชร ๓๑๕๘/๐๔๕๘
ชร ๓๑๕๘/๐๔๕๙
ชร ๓๑๕๘/๐๔๖๐
ชร ๓๑๕๘/๐๔๖๑
ชร ๓๑๕๘/๐๔๖๒
ชร ๓๑๕๘/๐๔๖๓
ชร ๓๑๕๘/๐๔๖๔
ชร ๓๑๕๘/๐๔๖๕
ชร ๓๑๕๘/๐๔๖๖
ชร ๓๑๕๘/๐๔๖๗
ชร ๓๑๕๘/๐๔๖๘
ชร ๓๑๕๘/๐๔๖๙
ชร ๓๑๕๘/๐๔๗๐
ชร ๓๑๕๘/๐๔๗๑
ชร ๓๑๕๘/๐๔๗๒
ชร ๓๑๕๘/๐๔๗๓
ชร ๓๑๕๘/๐๔๗๔
ชร ๓๑๕๘/๐๔๗๕
ชร ๓๑๕๘/๐๔๗๖
ชร ๓๑๕๘/๐๔๗๗
ชร ๓๑๕๘/๐๔๗๘
ชร ๓๑๕๘/๐๔๗๙

ชือ่
สามเณรพิชิต
สามเณรพิทักษ์ศักดิ์
สามเณรรัฐธรรมนูญ
สามเณรศุธิพล
สามเณรอชิระ
สามเณรอนันต์
สามเณรเอกภพ
สามเณรอนันต์
สามเณรนราวุฒิ
สามเณรกรรวี
สามเณรจรัลชัย
สามเณรชัยวรรณ
สามเณรภุชงค์
สามเณรวสุธร
สามเณรวิชัย
สามเณรสมชาย
สามเณรอนุสรณ์
สามเณรอภิชัย
สามเณรอาหมือ่
สามเณรเอกราช
พระทวี
สามเณรฐิติวัฒน์
สามเณรพิสิษฎ์
สามเณรรัชชานนท์
สามเณรหัสดินห์
สามเณรสมหมาย
สามเณรจิรายุ
สามเณรชัยยา
สามเณรชัยวัฒน์
สามเณรดาว
สามเณรเชาว์วัฒน์
สามเณรเกรียงเดช
สามเณรณัฐพล
สามเณรธวัชชัย
สามเณรพุทธะ

ฉายา

นามสกุล
อินทร์หล้า
เอกรุ่งอรุณ
คำมูลเมือง
นันตรัตน์
มลิวรรณ์
อำไพถาวรกุล

กลางดงพนาไพร

กนฺตธมฺโม

หมันเส็น
เบญจวาณิชย์
แซ่จัง
กลีบพิมาย
อ้วยเยอะ
แซ่เล้า
สุทธิมา
แสนเหลียว
มาเยอะ
แซ่ย่าง
เชอหมือ่
คาล่า
แซ่ลี่
โยนิล
กันทา
สมเจริญ
จุลอุณห์
พูลสวัสดิ์
ตาก๋า
จะคา
พันธุ์แสนกอ
จงกล
ลุงกอ
จงกล
กันทะวัง
คนอ้วน
ตันสุนำ
วัชราพงษ์

เกิด

อุปสมบท

๑๘/๐๖/๒๕๔๕
๐๙/๑๒/๒๕๔๔
๑๐/๑๒/๒๕๔๕
๑๘/๑๐/๒๕๔๕
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

๐๓/๐๓/๒๕๔๔
๒๔/๐๓/๒๕๔๖
๑๘/๑๑/๒๕๔๕

๐๒/๑๑/๒๕๔๐
๒๗/๑๑/๒๕๔๕

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

๐๓/๐๔/๒๕๔๔
๑๐/๐๖/๒๕๔๕
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

๒๐/๐๘/๒๕๔๔
๑๗/๑๐/๒๕๔๕
๒๒/๐๘/๒๕๔๕
๑๖/๐๑/๒๕๔๕
๑๓/๐๑/๒๕๔๕
๒๑/๑๑/๒๕๔๔

๒๙/๐๒/๒๕๐๓ ๒๕/๑๒/๒๕๕๐
๑๘/๐๙/๒๕๔๕
๑๓/๑๑/๒๕๔๖

๐๔/๐๑/๒๕๔๔
๐๖/๐๗/๒๕๓๕
๒๑/๑๒/๒๕๔๕

๐๙/๐๔/๒๕๔๕
๓๐/๐๔/๒๕๔๕
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

๐๑/๐๔/๒๕๔๔
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

๐๕/๐๘/๒๕๔๕
๐๔/๐๙/๒๕๔๕
๒๗/๐๗/๒๕๔๕
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

สังกัดวัด
หมายเหตุ
ปางิ้ว
ปางิ้ว
ปางิ้ว
ปางิ้ว
ปางิ้ว
ปางิ้ว
ปางิ้ว
ปาแดง
ปาแดง
พระธาตุเวียงฮ่อ
พระธาตุเวียงฮ่อ
พระธาตุเวียงฮ่อ
พระธาตุเวียงฮ่อ
พระธาตุเวียงฮ่อ
พระธาตุเวียงฮ่อ
พระธาตุเวียงฮ่อ
พระธาตุเวียงฮ่อ
พระธาตุเวียงฮ่อ
พระธาตุเวียงฮ่อ
พระธาตุเวียงฮ่อ
เฟอยไฮ
แม่ห่าง
แม่ห่าง
แม่ห่าง
แม่ห่าง
ร่องกู่
ศรีดอนมูล
ศรีดอนมูล
ศรีสุทธาวาส
ศรีสุทธาวาส
ศรีสุทธาวาส
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๑๔ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๔๘๐
ชร ๓๑๕๘/๐๔๘๑
ชร ๓๑๕๘/๐๔๘๒
ชร ๓๑๕๘/๐๔๘๓
ชร ๓๑๕๘/๐๔๘๔
ชร ๓๑๕๘/๐๔๘๕
ชร ๓๑๕๘/๐๔๘๖
ชร ๓๑๕๘/๐๔๘๗
ชร ๓๑๕๘/๐๔๘๘
ชร ๓๑๕๘/๐๔๘๙
ชร ๓๑๕๘/๐๔๙๐
ชร ๓๑๕๘/๐๔๙๑
ชร ๓๑๕๘/๐๔๙๒
ชร ๓๑๕๘/๐๔๙๓
ชร ๓๑๕๘/๐๔๙๔
ชร ๓๑๕๘/๐๔๙๕
ชร ๓๑๕๘/๐๔๙๖
ชร ๓๑๕๘/๐๔๙๗
ชร ๓๑๕๘/๐๔๙๘
ชร ๓๑๕๘/๐๔๙๙
ชร ๓๑๕๘/๐๕๐๐
ชร ๓๑๕๘/๐๕๐๑
ชร ๓๑๕๘/๐๕๐๒
ชร ๓๑๕๘/๐๕๐๓
ชร ๓๑๕๘/๐๕๐๔
ชร ๓๑๕๘/๐๕๐๕
ชร ๓๑๕๘/๐๕๐๖
ชร ๓๑๕๘/๐๕๐๗
ชร ๓๑๕๘/๐๕๐๘
ชร ๓๑๕๘/๐๕๐๙
ชร ๓๑๕๘/๐๕๑๐
ชร ๓๑๕๘/๐๕๑๑
ชร ๓๑๕๘/๐๕๑๒
ชร ๓๑๕๘/๐๕๑๓
ชร ๓๑๕๘/๐๕๑๔

ชือ่
สามเณรวัฒนไชย
สามเณรสุทธิพงษ์
สามเณรอาทิตย์
พระต๋อง
พระพงศธร
พระประธาน
พระเทียนชัย
พระเฉลิมศักดิ์
พระภาคิน
พระอินถา
สามเณรปฐมพร
สามเณรณัฐชนน
สามเณรชวลิต
สามเณรณัฐพนธ์
สามเณรนนทกร
สามเณรณัฐวุฒิ
สามเณรชุติเทพ
สามเณรรัชชานนท์
สามเณรชนาธิป
สามเณรธนากร
สามเณรสราวุฒิ
สามเณรธวัชชัย
สามเณรศิรินันท์
สามเณรเกียรติศักดิ์
สามเณรณัฐวัตร
สามเณรวีระชาติ
พระธงชัย
พระอภินันท์
สามเณรสุริยัน
สามเณรศตวรรษ
สามเณรณัฐพงศ์
สามเณรพัทรพล
สามเณรมารุต
สามเณรอนันต์
สามเณรอลงกต

ฉายา

กนฺตสีโร
ธรรมคุโน
นิติปุโ
ชยรตโน
วิเชฏโ
อินฺทโชโต
กิตติมงฺคโล

จิตฺตกาโร
จิตตฺธมฺโม

นามสกุล
ศรีวงค์
สินสุรัตน์
ยอดเรือน
ไทยหน้าเจริญ
พูมเสม
ใจวัง
บุญสม

ถาวรรักษ์เกื้อกูล

ศรีโวย
ธนูใจ
อวดร่าง
อวนมาก
นันต๊ะเต๋
ต๊ะวงศ์ใจ
เต็มแบบ
เริงจักร์
โนกุล
ตันกุระ
จันตา
อ่องทิพย์
หมืน่ ถา
สุขกูล
จันทร์ดาวงค์
แตนศรี
อัครอำนวย
สุริน
นันธิ
มามูล
นิทอน
หมายจริง
ปงกาศ
นาใจ
ใหม่ชมภู
ขันด้วง
จะงาม

เกิด

อุปสมบท

๐๔/๐๙/๒๕๔๕
๐๒/๐๘/๒๕๔๕
๐๖/๐๒/๒๕๔๕
๑๔/๐๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๘/๒๕๕๘

๐๙/๐๕/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๗
๒๔/๑๐/๒๕๒๕ ๒๐/๑๒/๒๕๕๗
๑๘/๐๒/๒๕๒๒ ๑๖/๐๙/๒๕๕๘

๐๓/๐๙/๒๕๒๐ ๒๓/๐๑/๒๕๕๘
๑๖/๐๑/๒๔๙๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

๐๖/๐๖/๒๔๘๓ ๑๗/๑๐/๒๕๕๘
๒๔/๐๘/๒๕๔๕
๒๒/๑๒/๒๕๔๕

๒๙/๑๐/๒๕๔๓
๑๘/๐๓/๒๕๔๖
๑๔/๐๘/๒๕๔๕
๑๑/๑๑/๒๕๔๕

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

๐๓/๐๗/๒๕๔๕
๐๗/๐๗/๒๕๔๕
๐๘/๐๕/๒๕๔๔
๒๗/๐๖/๒๕๔๕
๒๕/๐๕/๒๕๔๕
๑๔/๐๙/๒๕๔๔
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

๐๔/๐๙/๒๕๔๕
๒๒/๑๑/๒๕๔๕

๒๗/๐๔/๒๕๒๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘
๑๓/๐๙/๒๔๙๔ ๑๐/๑๐/๒๕๕๔
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

๐๗/๐๑/๒๕๔๓
๐๑/๐๑/๒๕๔๖
๑๑/๐๓/๒๕๔๕
๒๒/๐๕/๒๕๔๖
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

สังกัดวัด
หมายเหตุ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
สันขี้เหล็ก
สันขี้เหล็ก
สันต้นเปา
สันต้นเปา
สันต้นเปา
สันมะเค็ด
สันมะเค็ด
สันมะเค็ด
หนองบัว
หนองบัว
หนองบัว
หนองยาว
หนองยาว
หนองยาว
ฮ่างตำ
ฮ่างตำ
ดินดำ
บ้านโฮ่ง
ปาถ่อน
ปาถ่อน
พระธาตุจอมแจ้ง
พระธาตุจอมแจ้ง
พระธาตุจอมแจ้ง
แม่ตำ
แม่ตำ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๑๕ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๕๑๕
ชร ๓๑๕๘/๐๕๑๖
ชร ๓๑๕๘/๐๕๑๗
ชร ๓๑๕๘/๐๕๑๘
ชร ๓๑๕๘/๐๕๑๙
ชร ๓๑๕๘/๐๕๒๐
ชร ๓๑๕๘/๐๕๒๑
ชร ๓๑๕๘/๐๕๒๒
ชร ๓๑๕๘/๐๕๒๓
ชร ๓๑๕๘/๐๕๒๔
ชร ๓๑๕๘/๐๕๒๕
ชร ๓๑๕๘/๐๕๒๖
ชร ๓๑๕๘/๐๕๒๗
ชร ๓๑๕๘/๐๕๒๘
ชร ๓๑๕๘/๐๕๒๙
ชร ๓๑๕๘/๐๕๓๐
ชร ๓๑๕๘/๐๕๓๑
ชร ๓๑๕๘/๐๕๓๒
ชร ๓๑๕๘/๐๕๓๓
ชร ๓๑๕๘/๐๕๓๔
ชร ๓๑๕๘/๐๕๓๕
ชร ๓๑๕๘/๐๕๓๖
ชร ๓๑๕๘/๐๕๓๗
ชร ๓๑๕๘/๐๕๓๘
ชร ๓๑๕๘/๐๕๓๙
ชร ๓๑๕๘/๐๕๔๐
ชร ๓๑๕๘/๐๕๔๑
ชร ๓๑๕๘/๐๕๔๒
ชร ๓๑๕๘/๐๕๔๓
ชร ๓๑๕๘/๐๕๔๔
ชร ๓๑๕๘/๐๕๔๕
ชร ๓๑๕๘/๐๕๔๖
ชร ๓๑๕๘/๐๕๔๗
ชร ๓๑๕๘/๐๕๔๘
ชร ๓๑๕๘/๐๕๔๙

ชือ่
สามเณรวุฒิชัย
สามเณรธวัชชัย
สามเณรเอกรินทร์
สามเณรมงคล
สามเณรธนวัฒน์
สามเณรอนุเดช
สามเณรสมพงษ์
สามเณรวีรพงศ์
สามเณรธนโชติ
สามเณรธนพล
พระจำลอง
พระธันวา
พระสรัล
พระพิชัยยุทธ
พระราชคม
สามเณรเทพกันตนา
สามเณรพิพรรธ
พระปยะศักดิ์
พระนิรันดร
สามเณรธนาวัฒน์
สามเณรภัทรพล
สามเณรอนุชา
สามเณรศักดาวุฒิ
พระทวี
สามเณรสุรพศ
สามเณรชัยวิทย์
สามเณรกัมพล
สามเณรภาสกร
สามเณรสุพจน์
สามเณรพงศ์ศักดิ์
สามเณรกิตติชัย
สามเณรนาวิน
สามเณรไกรวิชญ์
สามเณรจรูญโรจน์
สามเณรเกษม

ฉายา

กิจจสาโร
วณฺณโชโต
ปุณณวํโส
อคฺคฏกสโล
ิตฺวชิโร
ปยธมฺโม
ถาวรจิตฺโต

สุโรจโน

นามสกุล
หัวนา
ประมอญ
บุญนัก
แซ่เล่าย่าง
แลเชอกู่
จะนู
คะติ
โปทะ
นำพะสาร
อบอุ่น
ฟูฟอง
เดชโสภา
มหามิตร

ปญญาวชิรธรรม

จีรมาดา
บุญสม
อินทะนะ
มณีวรรณ
อุ่นต๊ะ
ดวงสุข
คงพาละ
รุ่งประเสริฐ
โพธิปนรังษี
ใจชืน่
พิณสาร
อุทัยกัน
โตพุ่ม
ดาสี
ใจมา
ธิยากรณ์
จันย่อย
เซนานายาเก
วังวงค์
สมจิต
อินจัน

เกิด

อุปสมบท

๑๔/๐๗/๒๕๔๕
๑๔/๐๙/๒๕๔๕
๐๑/๑๒/๒๕๔๕
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

๒๐/๐๗/๒๕๔๔
๑๐/๐๖/๒๕๔๔
๑๙/๑๑/๒๕๔๕

๐๒/๑๐/๒๕๔๕
๑๑/๐๘/๒๕๔๕
๑๒/๐๑/๒๕๔๕
๓๑/๑๐/๒๔๙๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๗
๒๔/๑๒/๒๕๒๓ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

๐๙/๐๑/๒๕๒๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘
๒๐/๐๗/๒๕๒๓ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘
๑๒/๐๖/๒๕๓๔ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘
๒๙/๑๒/๒๕๔๔

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

สังกัดวัด
แม่ตำ
แม่สรวยหลวง
ร้องบง
วัดเจดีย์หลวง
วัดเจดีย์หลวง
วัดเจดีย์หลวง
วัดเจดีย์หลวง
วัดเจดีย์หลวง
วัดบ้านโปง
วัดบ้านโปง
วัดบ้านโปง
วัดบ้านโปง
วัดบ้านโปง
วัดบ้านโปง
วัดบ้านโปง
วัดปาตึงงาม
วัดศรีถ้อย

หมายเหตุ

วัดแสงแก้วโพธิญาณ
๒๕/๐๔/๒๕๕๘ วัดแสงแก้วโพธิญาณ
วัดแสงแก้วโพธิญาณ
วัดแสงแก้วโพธิญาณ
วัดแสงแก้วโพธิญาณ
วัดแสงแก้วโพธิญาณ

๒๓/๑๐/๒๕๑๒ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

๑๘/๐๗/๒๕๒๐
๑๒/๑๒/๒๕๔๕

๐๕/๐๖/๒๕๔๕
๐๖/๐๖/๒๕๔๕
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

๒๑/๐๕/๒๕๒๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๕

๓๐/๐๘/๒๕๑๑
๑๕/๐๙/๒๕๔๕
๑๖/๐๗/๒๕๔๕
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
๐๖/๐๑/๒๕๔๖
๐๒/๐๒/๒๕๔๕
๐๔/๐๗/๒๕๔๔
๐๔/๐๗/๒๕๔๖
๒๔/๐๒/๒๕๔๖
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

วัดหนองบัวสรวย
วัดหนองบัวสรวย
วัดหนองหล่ม
วัดห้วยส้ม
วัดห้วยส้ม
วัดหัวฝาย
วัดหัวฝาย
วัดหัวฝาย
สันมะแฟน
สันมะแฟน
สันมะแฟน
สันมะแฟน

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๑๖ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๕๕๐
ชร ๓๑๕๘/๐๕๕๑
ชร ๓๑๕๘/๐๕๕๒
ชร ๓๑๕๘/๐๕๕๓
ชร ๓๑๕๘/๐๕๕๔
ชร ๓๑๕๘/๐๕๕๕
ชร ๓๑๕๘/๐๕๕๖
ชร ๓๑๕๘/๐๕๕๗
ชร ๓๑๕๘/๐๕๕๘
ชร ๓๑๕๘/๐๕๕๙
ชร ๓๑๕๘/๐๕๖๐
ชร ๓๑๕๘/๐๕๖๑
ชร ๓๑๕๘/๐๕๖๒
ชร ๓๑๕๘/๐๕๖๓
ชร ๓๑๕๘/๐๕๖๔
ชร ๓๑๕๘/๐๕๖๕
ชร ๓๑๕๘/๐๕๖๖
ชร ๓๑๕๘/๐๕๖๗
ชร ๓๑๕๘/๐๕๖๘
ชร ๓๑๕๘/๐๕๖๙
ชร ๓๑๕๘/๐๕๗๐
ชร ๓๑๕๘/๐๕๗๑
ชร ๓๑๕๘/๐๕๗๒
ชร ๓๑๕๘/๐๕๗๓
ชร ๓๑๕๘/๐๕๗๔
ชร ๓๑๕๘/๐๕๗๕
ชร ๓๑๕๘/๐๕๗๖
ชร ๓๑๕๘/๐๕๗๗
ชร ๓๑๕๘/๐๕๗๘
ชร ๓๑๕๘/๐๕๗๙
ชร ๓๑๕๘/๐๕๘๐
ชร ๓๑๕๘/๐๕๘๑
ชร ๓๑๕๘/๐๕๘๒
ชร ๓๑๕๘/๐๕๘๓
ชร ๓๑๕๘/๐๕๘๔

ชือ่
สามเณรคำพล
พระมานัส
สามเณรทิวัตถ์
สามเณรยุทธนา
สามเณรชาญชนะ
สามเณรณัฐพล
สามเณรปภาวิน
สามเณรปเตอร์
สามเณรพงศกร
สามเณรสมเพชร
สามเณรพิพัฒน์
สามเณรณัฐพล
พระวิชัย
สามเณรเสกสรร
พระนัฐทนา
สามเณรอภิวัฒน์
พระสมเพ็ชร
สามเณรพงษ์ทิวา
สามเณรทูล
สามเณรสิทธิพร
พระกัมปนาท
พระฤทธิไกร
พระมงคล
สามเณรสุริยา
สามเณรวิเชียร
สามเณรภูธเนศ
สามเณรกิตติกวิน
สามเณรมงคลชัย
พระสุรพล
สามเณรศุภชัย
สามเณรอาทิตย์
สามเณรอานนท์
สามเณรอัษฎาวุธ
พระณัฐพงษ์
พระบุญเลิศ

ฉายา
อาริยวํโส

านวิโร
วรธมฺโม
วิชรปฺโ

คุณวิโร
ธมฺมิโก
ขนฺติโก

ขนฺติจิตฺโต

สุเมธโส
านปณฺโณ

นามสกุล
ลุงซุ
กัณทะวัช
ศิลทองใส
อยู่เย็นจิต
ผักก่าเขียว
สมบุญ
เลือ่ มใส
อธิปญญา
แปงนุจา
สมศรี
นะมัสสีลา
กามิง่
ชะนะพันธ์
มีเต๊ะ
เทพไหว
มุสุ
ดาวดวงใหม่
แปงนุจา
วันชัย
ชาติทองสุข
งามดี
กาศสกุล
มโนนัย
จิรากุลประเสริฐ
แซ่ลี
เพ่งพิศ
จันทร์แก้ว
จันทร์จันทึก
มณีจันทร์
ใจบาน
พาแพง
ซางสุภาพ
ใจวะดี
เปงคำมา
คำเปก

เกิด

อุปสมบท

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

๐๒/๑๐/๒๕๐๗ ๑๒/๐๗/๒๕๓๕
๐๒/๐๘/๒๕๔๔
๑๐/๐๘/๒๕๔๔
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

๐๔/๐๗/๒๕๔๕
๑๖/๐๗/๒๕๔๕
๑๖/๐๑/๒๕๔๕
๒๓/๐๙/๒๕๔๕
๑๕/๐๓/๒๕๔๕
๒๑/๐๒/๒๕๔๖
๑๗/๑๑/๒๕๔๕

๒๗/๐๙/๒๕๐๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘
๒๗/๐๙/๒๕๔๕
๑๖/๑๑/๒๕๓๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

๑๖/๐๓/๒๕๔๐
๑๓/๐๙/๒๔๙๔ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘
๒๓/๐๙/๒๕๔๕
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

๐๙/๐๘/๒๕๔๕
๐๒/๐๘/๒๕๒๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘
๐๑/๑๑/๒๕๑๔ ๒๓/๐๒/๒๕๕๘

๐๖/๐๒/๒๕๓๑ ๒๑/๐๔/๒๕๕๗
๑๔/๐๒/๒๕๔๓ ๒๑/๐๔/๒๕๕๘
๑๖/๐๒/๒๕๔๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘
๑๖/๑๒/๒๕๔๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

๐๒/๐๔/๒๕๔๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๘
๑๔/๐๓/๒๕๓๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
๒๘/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘
๒๘/๑๒/๒๕๔๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

๒๑/๐๑/๒๕๔๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘
๑๖/๑๒/๒๕๔๕ ๒๑/๐๔/๒๕๕๘

๒๗/๐๔/๒๕๓๓ ๐๔/๐๔/๒๕๓๓
๒๖/๑๒/๒๔๙๙ ๒๐/๐๗/๒๕๑๘

สังกัดวัด
หมายเหตุ
สันมะแฟน
ท่านำ
ท่านำ
ท่านำ
ท่านำ
ท่านำ
ท่านำ
ท่านำ
ท่านำ
ท่านำ
ท่านำ
ปาสัก
ร่องเปา
ศรีชุมประชา
ศรีดอนมูล
ศรีดอนมูล
สันกองพัฒนาราม
สันกองพัฒนาราม
สันกู่
สันมะค่า
หนองบัวคำ
ใหม่ใต้
วัดจอเจริญ
วัดจอเจริญ
วัดจอเจริญ
วัดจอเจริญ
วัดจอเจริญ
วัดจอเจริญ
วัดปางไตรแก้ว
วัดพนาลัยเกษม
วัดพนาลัยเกษม
วัดพนาลัยเกษม
วัดพนาลัยเกษม
วัดร่องห้า
วัดราษฎร์ชุมพล

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๑๗ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๕๘๕
ชร ๓๑๕๘/๐๕๘๖
ชร ๓๑๕๘/๐๕๘๗
ชร ๓๑๕๘/๐๕๘๘
ชร ๓๑๕๘/๐๕๘๙
ชร ๓๑๕๘/๐๕๙๐
ชร ๓๑๕๘/๐๕๙๑
ชร ๓๑๕๘/๐๕๙๒
ชร ๓๑๕๘/๐๕๙๓
ชร ๓๑๕๘/๐๕๙๔
ชร ๓๑๕๘/๐๕๙๕
ชร ๓๑๕๘/๐๕๙๖
ชร ๓๑๕๘/๐๕๙๗
ชร ๓๑๕๘/๐๕๙๘
ชร ๓๑๕๘/๐๕๙๙

ชร ๓๑๕๘/๐๖๐๐
ชร ๓๑๕๘/๐๖๐๑
ชร ๓๑๕๘/๐๖๐๒
ชร ๓๑๕๘/๐๖๐๓
ชร ๓๑๕๘/๐๖๐๔
ชร ๓๑๕๘/๐๖๐๕
ชร ๓๑๕๘/๐๖๐๖
ชร ๓๑๕๘/๐๖๐๗
ชร ๓๑๕๘/๐๖๐๘
ชร ๓๑๕๘/๐๖๐๙
ชร ๓๑๕๘/๐๖๑๐
ชร ๓๑๕๘/๐๖๑๑
ชร ๓๑๕๘/๐๖๑๒
ชร ๓๑๕๘/๐๖๑๓
ชร ๓๑๕๘/๐๖๑๔
ชร ๓๑๕๘/๐๖๑๕
ชร ๓๑๕๘/๐๖๑๖
ชร ๓๑๕๘/๐๖๑๗
ชร ๓๑๕๘/๐๖๑๘
ชร ๓๑๕๘/๐๖๑๙

ชือ่

พระสมิทธิ์
พระพรพงษ์
พระวริทธิ์
พระชวนากร
พระชวนันท์
พระธีรวัฒน์
พระสุรัตน์
พระพรชัย
พระภูเมศ
สามเณรธนาดุล
สามเณรกิตติศักดิ์
พระอรรคพงศ์
สามเณรณัฐชัย
สามเณรชิติพันธ์
สามเณรดุลสร
สามเณรธีรพงศ์
สามเณรธนสาร
สามเณรสุริยะ
สามเณรกิตติพงษ์
สามเณรบุญเสริม
พระบุญส่ง
พระนรินทร์
สามเณรอนุพล
พระพรรณชัย
พระธนวันต์
สามเณรนิรุจ
พระอนุพันธ์
สามเณรกวินท์
พระกิตติชัย
พระคำอ้าย
พระวัชรพล
พระไกสอน
พระจันทพร
พระบุญเพชร
พระสายชน

ฉายา
สุจิตฺโต
ผาสุกวิหาโร
ธีรภทฺโท
วราโณ
ถิราโณ
านฺตตโร
สุมโน
วรชโย
มหพฺพโล

นามสกุล
เย็นใจ
โพธิปญญา

เกิด

อุปสมบท

๑๙/๗/๒๕๑๒ ๒๖/๗/๒๕๕๘
๒๐/๑๒/๒๕๒๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

เลิศชัยสหพานิชย์ ๒๗/๔/๒๕๒๘ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

คำหม่อม
วานิชาชีวะ
อินต๊ะปญญา
กลิ่นหอม
แสนใจนา
ดำเนินกิจมัน่
กันจินะ
ใจปาว
กิตฺติวณฺโณ สาคร
อิสูง
พิมสาร
สิงห์ไชย
มูลชุมภู
อรัญญิก
สมบัติ
ทวีวรชัย
อิ่นคำ
อนาลโ
นาลัย
วุฑฺฒิสาโร
วิญญพรม
บุญเรือน
สิริภทฺโธ
โอบอ้อม
ธนมหโต
เครือวงค์
โสภา
อติเมโธ
วิสัย
แสงแก้ว
สุมโน
ใจศรี
ณฏธมฺโม
ปญญาช่วย
รตฺนรํสี
แซ่เฮ้ง
จนฺทสาโร
สีวันทา
สิรปฺโ
วงชิเดช
จิตฺตสงฺวโร
มะณีวัน
จรณสมฺปนฺโน บุญชูไช

๒๘/๔/๒๕๓๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
๒๙/๑๐/๒๕๓๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
๒๖/๐๔/๒๕๓๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

๐๑/๑๐/๒๕๓๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘
๑๔/๐๘/๒๕๑๒ ๐๙/๐๔/๒๕๕๘

๒๐/๐๗/๒๕๓๒ ๒๙/๐๒/๒๕๕๘
๐๘/๐๑/๒๕๔๕
๑๐/๐๑/๒๕๔๖
๒๒/๐๑/๒๕๓๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

๐๓/๐๔/๒๕๔๖
๑๕/๐๙/๒๕๔๓
๑๘/๐๕/๒๕๔๕
๒๘/๐๕/๒๕๔๕
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

๑๐/๐๑/๒๕๔๖
๒๖/๐๙/๒๕๔๓
๒๕/๐๖/๒๕๓๙

๒๑/๐๙/๒๕๐๑ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘
๐๗/๐๒/๒๕๓๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

๐๕/๐๖/๒๕๑๓ ๑๔/๑๐/๒๕๕๗
๒๑/๑๒/๒๕๒๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘
๑๕/๑๑/๒๕๔๕

๐๖/๐๘/๒๕๐๔ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

๐๒/๐๒/๒๕๒๖ ๐๗/๑๒/๒๕๕๖
๑๕/๐๘/๒๕๐๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓
๐๘/๐๘/๒๕๓๓ ๐๗/๐๔/๒๕๕๘
๒๕/๑๐/๒๕๓๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๘
๑๕/๐๔/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๘
๑๘/๐๒/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๘

๐๔/๐๓/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๘

สังกัดวัด
หมายเหตุ
วัดราษฎร์ชุมพล
วัดราษฎร์ชุมพล
วัดราษฎร์ชุมพล
วัดราษฎร์ชุมพล
วัดราษฎร์ชุมพล
วัดราษฎร์ชุมพล
วัดสมานมิตร
วัดใหม่มงคล
ดงมะดะ
ดอนจั่น
ดอนจั่น
ทรายมูล
ท่ามะโอ
บุญเรือง
บุญเรือง
บุญเรือง
บุญเรือง
บุญเรือง
บุญเรือง
โปงแพร่
โปงแพร่
โปงมอญ
พระธาตุกู่แก้ว
ร่องห้า
เวฬุวัน
เวฬุวัน
สันต้นม่วง
สันต้นม่วง
สันหนองเหลียว
ห้วยส้านยาว
อูปแก้ว
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๑๘ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๖๒๐
ชร ๓๑๕๘/๐๖๒๑
ชร ๓๑๕๘/๐๖๒๒
ชร ๓๑๕๘/๐๖๒๓
ชร ๓๑๕๘/๐๖๒๔
ชร ๓๑๕๘/๐๖๒๕
ชร ๓๑๕๘/๐๖๒๖
ชร ๓๑๕๘/๐๖๒๗
ชร ๓๑๕๘/๐๖๒๘
ชร ๓๑๕๘/๐๖๒๙
ชร ๓๑๕๘/๐๖๓๐
ชร ๓๑๕๘/๐๖๓๑
ชร ๓๑๕๘/๐๖๓๒
ชร ๓๑๕๘/๐๖๓๓
ชร ๓๑๕๘/๐๖๓๔
ชร ๓๑๕๘/๐๖๓๕
ชร ๓๑๕๘/๐๖๓๖
ชร ๓๑๕๘/๐๖๓๗
ชร ๓๑๕๘/๐๖๓๘
ชร ๓๑๕๘/๐๖๓๙
ชร ๓๑๕๘/๐๖๔๐
ชร ๓๑๕๘/๐๖๔๑
ชร ๓๑๕๘/๐๖๔๒
ชร ๓๑๕๘/๐๖๔๓
ชร ๓๑๕๘/๐๖๔๔
ชร ๓๑๕๘/๐๖๔๕
ชร ๓๑๕๘/๐๖๔๖
ชร ๓๑๕๘/๐๖๔๗
ชร ๓๑๕๘/๐๖๔๘
ชร ๓๑๕๘/๐๖๔๙
ชร ๓๑๕๘/๐๖๕๐
ชร ๓๑๕๘/๐๖๕๑
ชร ๓๑๕๘/๐๖๕๒
ชร ๓๑๕๘/๐๖๕๓
ชร ๓๑๕๘/๐๖๕๔

ชือ่

สามเณรคำ
สามเณรอาทิตย์
สามเณรเนติพงษ์
พระจตุรงค์
สามเณรนฤเบศ
สามเณรเก้ง
สามเณรนพดล
สามเณรนำ
สามเณรรุ่งโรจน์
พระวงศกร
สามเณรจิง่
สามเณรติบ๊
สามเณรแสง
สามเณรปยพนธ์
สามเณรเมธานี
พระวิษณุ
สามเณรภารดร
สามเณรวิทยา
สามเณรศิริศักดิ์
สามเณรอภิสิทธิ์
สามเณรสามเณรจิระพงษ์
สามเณรยศกร
พระบุญนัก
สามเณรพงษ์เทพ
สามเณรทวีศักดิ์
พระอนุชา
สามเณรปรีชา
สามเณรโสภณ
สามเณรศุภกิจ
สามเณรรัชชานนท์
สามเณรภานุเดช
สามเณรกิตติ
สามเณรนฤเทพ
สามเณรปารเมศ
สามเณรจิตรินทร์

ฉายา

โชติวโร

กิตติปฺโ

สนฺติภาโร

วรปฺโ
กนฺตสีโล

นามสกุล
ก๋อนนุ่ม
มุ้งหลง
นันไชย
กลิ่นบุปผา
นวลจันทร์
ศรวงศ์ชัย
เสกสันติสกุล
แซ่ว่าง
บุญมี
สุวรรณ
คำแลง
ข่องแก้ว
จ่ามจิง่
ชัยราช
ศรีราราช
ยาละ
สมเพชร
แซ่ซ้ง
แซ่มัว
มนัสมโนธรรม
ไกลถิน่
จันทร์ต๊ะพิงค์
สุธรรมแปง
บุญสุข
แซ่ย่า
ติบ๊ โปทา
ธิโนชัย
กันเขีย่
กันทะคำ
ยะตัน๋
สนั่นก้อง
นิยมทอง
อุตสาประการ
กาบิน
คำปญญา

เกิด

อุปสมบท

๐๘/๑๒/๒๕๔๒
๒๖/๐๕/๒๕๔๕
๒๙/๑๐/๒๕๔๕
๑๙/๐๓/๒๔๘๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘
๒๔/๑๐/๒๕๔๕
๒๒/๐๓/๒๕๔๕
๑๗/๐๙/๒๕๔๕
๑๓/๑๒/๒๕๔๓

๐๗/๑๐/๒๕๔๕
๓๐/๐๘/๒๕๓๓ ๒๔/๑๑/๒๕๕๗
๑๕/๐๔/๒๕๔๑
๒๕/๐๕/๒๕๔๓
๑๓/๐๘/๒๕๔๒
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

๐๑/๐๑/๒๕๓๖
๐๓/๐๕/๒๕๓๓ ๐๔/๐๓/๒๕๕๘
๑๐/๐๑/๒๕๔๕
๐๓/๐๙/๒๕๔๕
๒๘/๑๑/๒๕๔๔

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

๒๑/๑/๒๕๔๖
๑๘/๑๐/๒๕๔๔
๒๔/๑๑/๒๕๐๖ ๑๑/๕/๒๕๕๖

สังกัดวัด
กลาง
กลาง
ขวากเหนือ
ขวากเหนือ
ดอน
ท่าข้าม
ทุ่งทราย
ทุ่งทราย
ทุ่งทราย
ทุ่งทราย
ม่วง
ม่วง
ม่วง
ยาย
โล๊ะ
หล่ายงาว
หล่ายงาว
หล่ายงาว
หล่ายงาว
หล่ายงาว
ชัยมงคล
ปาม่วง
พระธาตุปูล้าน

หมายเหตุ

พระธาตุม่อนหินแก้ว
๑๔/๘/๒๕๔๔
พระธาตุม่อนหินแก้ว
๑๗/๔/๒๕๓๒ ๒๕/๓/๒๕๕๕ พระธาตุม่อนหินแก้ว
๑๙/๕/๒๕๔๕
พระธาตุม่อนหินแก้ว

๗/๖/๒๕๔๖

๕/๗/๒๕๔๕
๒๕/๑/๒๕๔๕
๑๔/๓/๒๕๔๔

๙/๙/๒๕๔๕
๒/๑/๒๕๔๖
๒๔/๓/๒๕๔๖
๒๕/๑๒/๒๕๔๕
๒๕/๑๑/๒๕๔๕

เม็งราย
เม็งราย
แม่ตำกลาง
แม่ตำน้อย
แม่ตำน้อย
แม่เปา
แม่เปา
แม่เปา
นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๑๙ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๖๕๕
ชร ๓๑๕๘/๐๖๕๖
ชร ๓๑๕๘/๐๖๕๗
ชร ๓๑๕๘/๐๖๕๘
ชร ๓๑๕๘/๐๖๕๙
ชร ๓๑๕๘/๐๖๖๐
ชร ๓๑๕๘/๐๖๖๑
ชร ๓๑๕๘/๐๖๖๒
ชร ๓๑๕๘/๐๖๖๓
ชร ๓๑๕๘/๐๖๖๔
ชร ๓๑๕๘/๐๖๖๕
ชร ๓๑๕๘/๐๖๖๖
ชร ๓๑๕๘/๐๖๖๗
ชร ๓๑๕๘/๐๖๖๘
ชร ๓๑๕๘/๐๖๖๙
ชร ๓๑๕๘/๐๖๗๐
ชร ๓๑๕๘/๐๖๗๑
ชร ๓๑๕๘/๐๖๗๒
ชร ๓๑๕๘/๐๖๗๓
ชร ๓๑๕๘/๐๖๗๔
ชร ๓๑๕๘/๐๖๗๕
ชร ๓๑๕๘/๐๖๗๖
ชร ๓๑๕๘/๐๖๗๗
ชร ๓๑๕๘/๐๖๗๘
ชร ๓๑๕๘/๐๖๗๙
ชร ๓๑๕๘/๐๖๘๐
ชร ๓๑๕๘/๐๖๘๑
ชร ๓๑๕๘/๐๖๘๒
ชร ๓๑๕๘/๐๖๘๓
ชร ๓๑๕๘/๐๖๘๔
ชร ๓๑๕๘/๐๖๘๕
ชร ๓๑๕๘/๐๖๘๖
ชร ๓๑๕๘/๐๖๘๗
ชร ๓๑๕๘/๐๖๘๘
ชร ๓๑๕๘/๐๖๘๙

ชือ่
สามเณรญาณพัฒน์
สามเณรศรัญู
สามเณรชาญณรงค์
สามเณรวิสิฐชัย
สามเณรธัญวรัตน์
สามเณรอภิสิทธิ์
สามเณรวรวิช
สามเณรวัทธิกร
พระพงศ์เทพ
สามเณรสุทอง
สามเณรปรีชา
สามเณรปยะ
สามเณรอนุชิต
สามเณรสามเณรอนุชา
สามเณรสามเณรธีรวัฒน์
สามเณรสามเณรธนวัฒน์
สามเณรรวินทร์
สามเณรวีรพงษ์
สามเณรอนุวัฒน์
สามเณรสิทธิโ์ สภณ
สามเณรโสภณวิชญ์
สามเณรสุทธิพงษ์
สามเณรสุกฤษฏ์
พระชัย
พระสยาม
พระอดินันท์
พระอำพล
พระอนุรักษ์
พระสุริยงค์
สามเณรชนสรณ์
พระพัฒน์
สามเณรกรกฤต
สามเณรวชิรวิทย์
สามเณรชิษณุพงษ์
สามเณรทรงภพ

ฉายา

ิตาโณ

จิตฺตคุตฺโต
สุภวาโท
วราสโย
อนุชิโต
วฑฺฒธมฺโม
ธมฺมธโช
สนฺตจิตฺโต

นามสกุล
เกิด อุปสมบท
๑๒/๑๑/๒๕๔๕
มีแรง
๑๐/๑/๒๕๔๖
คำอุปละ
๑๗/๑๑/๒๕๔๕
ชาวสวน
๑๒/๘/๒๕๔๕
ชัยชนะ
๓๑/๑๒/๒๕๔๕
ทาสา
๒๑/๘/๒๕๔๒
กาบจอก
๒๗/๔/๒๕๔๕
สมเย็น
๕/๕/๒๕๔๕
ทาระจีน
๒๘/๑๒/๒๕๒๐ ๑๔/๖/๒๕๕๘
อัศวภูมิ
๒๘/๔/๒๕๔๐
สุปนนา
๒๓/๑๑/๒๕๔๔
แซ่ซ่ง
๒๓/๑๐/๒๕๔๔
หาญลำ
๑๒/๑๒/๒๕๔๓
เปยผะ
๑/๓/๒๕๔๕
อุทธิยา
๑๐/๘/๒๕๔๕
ถิน่ ทิพย์
๒๔/๓/๒๕๔๖
จันทร์ต๊ะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕
คลังยา
๑๔/๑๐/๒๕๔๒
สุขวิสัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๕
นามะยอม
๑๒/๑๑/๒๕๔๕
ลาสา
๒๔/๑๒/๒๕๔๕
คิดดี
วงศ์ประเสริฐ ๒๙/๐๘/๒๕๔๔
๐๗/๐๘/๒๕๔๔
โนทัย
๑๘/๐๔/๒๕๑๐ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘
เติกคำ
เนตรเมืองมา ๐๓/๑๐/๒๕๑๓ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘
๐๒/๐๘/๒๕๒๐ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘
สุจิตต์
๒๓/๐๖/๒๕๒๓ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘
ไทยน้อย
๒๖/๑๒/๒๕๒๖ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘
อินพูนใจ
๑๘/๑๒/๒๕๒๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘
คำพันธ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕
อินทวงค์
๒๐/๐๑/๒๕๑๑ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘
วรรณสอน
๐๓/๑๒/๒๕๔๓
กากูล
๐๒/๑๒/๒๕๔๓
กากูล
๒๙/๐๓/๒๕๔๕
มาฟอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕
สุธีวราพล

สังกัดวัด
สบเปา
สบเปา
สบเปา
สันติคีรี
สันติคีรี
สันติคีรี
สันหนองบัว
สันหนองบัว
สันหนองบัว
สันหนองบัว
สันหนองบัว
สันหนองบัว
สันหนองบัว
ห้วยก้าง
ห้วยก้าง
ห้วยก้าง
เขาแก้วอภัย
เขาแก้วอภัย
เจดีย์
ต้าหลวง
ต้าหัวฝาย
ต้าหัวฝาย
นำล้อม
ปาข่า
ปาข่า
ปาข่า
ปาข่า
ปาข่า
ปาข่า
ปาตาลใต้
ปายาง
พระเนตร
พระเนตร
ม่วงบุญเรือง
ม่วงบุญเรือง

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๒๐ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๖๙๐
ชร ๓๑๕๘/๐๖๙๑
ชร ๓๑๕๘/๐๖๙๒
ชร ๓๑๕๘/๐๖๙๓
ชร ๓๑๕๘/๐๖๙๔
ชร ๓๑๕๘/๐๖๙๕
ชร ๓๑๕๘/๐๖๙๖
ชร ๓๑๕๘/๐๖๙๗
ชร ๓๑๕๘/๐๖๙๘
ชร ๓๑๕๘/๐๖๙๙
ชร ๓๑๕๘/๐๗๐๐
ชร ๓๑๕๘/๐๗๐๑
ชร ๓๑๕๘/๐๗๐๒
ชร ๓๑๕๘/๐๗๐๓
ชร ๓๑๕๘/๐๗๐๔
ชร ๓๑๕๘/๐๗๐๕
ชร ๓๑๕๘/๐๗๐๖
ชร ๓๑๕๘/๐๗๐๗
ชร ๓๑๕๘/๐๗๐๘
ชร ๓๑๕๘/๐๗๐๙
ชร ๓๑๕๘/๐๗๑๐
ชร ๓๑๕๘/๐๗๑๑
ชร ๓๑๕๘/๐๗๑๒
ชร ๓๑๕๘/๐๗๑๓
ชร ๓๑๕๘/๐๗๑๔
ชร ๓๑๕๘/๐๗๑๕
ชร ๓๑๕๘/๐๗๑๖
ชร ๓๑๕๘/๐๗๑๗
ชร ๓๑๕๘/๐๗๑๘
ชร ๓๑๕๘/๐๗๑๙
ชร ๓๑๕๘/๐๗๒๐
ชร ๓๑๕๘/๐๗๒๑
ชร ๓๑๕๘/๐๗๒๒
ชร ๓๑๕๘/๐๗๒๓
ชร ๓๑๕๘/๐๗๒๔

ชือ่
สามเณรอรรถพล
สามเณรจารุวิทย์
สามเณรทัศนพงษ์
สามเณรอรรณพ
สามเณรศิวกร
สามเณรณรงค์ชัย
สามเณรนภดล
สามเณรสิทธิพงษ์
สามเณรนิธิศ
สามเณรสุรัตน์
สามเณรณัฐวัธ
สามเณรปฐวี
พระชนินทร์
สามเณรทอมมี่
สามเณรพันศักดิ์
สามเณรอดิศร
สามเณรศุภชัย
พระเยีย่ ม
พระจักรกริช
สามเณรภัทรพงษ์
สามเณรอนิรุทธิ์
พระภานุพงศ์
สามเณรเกียรติศักดิ์
สามเณรยุทธนา
สามเณรสุธิพงศ์
พระสุพนน์
พระยุทธนา
สามเณรถาวร
สามเณรสมหวัง
สามเณรณัฐภัทร
สามเณรวัชรพล
สามเณรพงศ์สิริกร
พระทรงศักดิ์
พระมรกต
พระณัฐพล

ฉายา

จารุธมฺโม

ปุคโม
โชติปฺโ
สุมโน

ขนฺติธโร
ชาคโร

เทวธมฺโม
เขมจาโร
วิจิตฺตธมฺโม

นามสกุล
ธะนะหมอก
จอมอ๊อด
เถาวัลย์
และเชียงกลาง
ฤดีใจ
หมีจันทร์
รักชอบ
เงินแท้
สุทธเสน
มียศ
ถาปนนา
เขื่อนชัยวงศ์
ผิวศรี
สุพันทะ
ทาบุญสม
ทาบุญสม
นัยติ๊ย
จันทร์วิเศษ
พิมพ์ชารี
จาจุมปา
ต๊ะยะ
ศรีพรม
อินสม
จ๋าจุ๋มปา
จ๋าจุ๋มปา
อู่ประไพร
เลีย้ งถนอม
ศิริเกษร
สุขสวัสดิ์
โรหิตเสถียร
สิทธิขันแก้ว
ทาบุญสม
โจ่ยสา
แสนสีลา
โคตรวงษา

เกิด

อุปสมบท

๑๐/๑๑/๒๕๔๕
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

๐๙/๐๒/๒๕๔๕
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

๒๐/๐๔/๒๕๔๕
๐๒/๐๙/๒๕๔๕
๒๒/๐๓/๒๕๔๕
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

๐๔/๐๘/๒๕๔๕
๑๗/๑๑/๒๕๔๕

๒๖/๐๒/๒๕๔๕
๓๑/๐๕/๒๕๔๕
๑๓/๐๙/๒๕๓๖ ๐๗/๐๓/๒๕๕๗
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

๐๘/๐๔/๒๕๔๕
๒๔/๐๓/๒๕๔๕
๒๕/๑๒/๒๕๔๓

๐๑/๐๓/๒๔๘๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘
๐๓/๐๓/๒๕๒๖ ๒๕/๐๘/๒๕๕๘
๐๓/๑๐/๒๕๔๕
๑๒/๐๑/๒๕๔๖
๒๕/๑๐/๒๕๓๔ ๒๗/๐๖/๒๕๕๗
๒๘/๐๕/๒๕๔๕
๒๓/๑๑/๒๕๔๕

๐๓/๐๙/๒๕๔๕
๐๓/๐๔/๒๕๒๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘
๐๗/๐๒/๒๕๒๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘
๐๖/๑๐/๒๕๔๒
๐๑/๐๙/๒๕๔๘
๐๙/๐๗/๒๕๔๔
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

๓๐/๐๙/๒๕๔๔
๒๗/๐๔/๒๕๑๗ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

๓๐/๐๓/๒๕๓๐ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘
๒๘/๐๘/๒๕๓๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

สังกัดวัด
หมายเหตุ
ม่วงบุญเรือง
ยางฮอม
ยางฮอม
ยางฮอม
ร่องขุ่น
ร่องขุ่น
แสงเมืองมา
แสงเมืองมา
ห้วยโปง
ห้วยห้อม
ห้วยห้อม
วัดเขาสวรรค์
วัดเขาสวรรค์
วัดดงชัย
วัดดงชัย
วัดดงชัย
วัดดงชัย
วัดดงชัย
วัดดงชัย
วัดดอยกู่
วัดดอยกู่
วัดดอยกู่
วัดเทพปราณี
วัดปาซางดอยแก้ว
วัดปาซางบุนนาก
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดร่องบัวทอง
วัดร่องบัวทอง
วัดร่องบัวทอง
วัดร้องหวาย
วัดร้องหวาย
วัดร้องหวาย

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๒๑ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๗๒๕
ชร ๓๑๕๘/๐๗๒๖
ชร ๓๑๕๘/๐๗๒๗
ชร ๓๑๕๘/๐๗๒๘
ชร ๓๑๕๘/๐๗๒๙
ชร ๓๑๕๘/๐๗๓๐
ชร ๓๑๕๘/๐๗๓๑
ชร ๓๑๕๘/๐๗๓๒
ชร ๓๑๕๘/๐๗๓๓
ชร ๓๑๕๘/๐๗๓๔
ชร ๓๑๕๘/๐๗๓๕
ชร ๓๑๕๘/๐๗๓๖
ชร ๓๑๕๘/๐๗๓๗
ชร ๓๑๕๘/๐๗๓๘
ชร ๓๑๕๘/๐๗๓๙
ชร ๓๑๕๘/๐๗๔๐
ชร ๓๑๕๘/๐๗๔๑
ชร ๓๑๕๘/๐๗๔๒
ชร ๓๑๕๘/๐๗๔๓
ชร ๓๑๕๘/๐๗๔๔
ชร ๓๑๕๘/๐๗๔๕
ชร ๓๑๕๘/๐๗๔๖
ชร ๓๑๕๘/๐๗๔๗
ชร ๓๑๕๘/๐๗๔๘
ชร ๓๑๕๘/๐๗๔๙
ชร ๓๑๕๘/๐๗๕๐
ชร ๓๑๕๘/๐๗๕๑
ชร ๓๑๕๘/๐๗๕๒
ชร ๓๑๕๘/๐๗๕๓
ชร ๓๑๕๘/๐๗๕๔
ชร ๓๑๕๘/๐๗๕๕
ชร ๓๑๕๘/๐๗๕๖
ชร ๓๑๕๘/๐๗๕๗
ชร ๓๑๕๘/๐๗๕๘
ชร ๓๑๕๘/๐๗๕๙

ชือ่
สามเณรกรินทร์
สามเณรวิธวัฒน์
พระอานนท์
พระสมศักดิ์
พระวุฒินันท์
พระอาทิตย์
พระชวลิต
พระสุขนิรันดร์
สามเณรราเชนต์
สามเณรนันทวัฒน์
พระศักดิร์ ินทร์
พระสันติชัย
พระสมคิด
พระสุรพล
พระคุณากร
สามเณรซานโฟะ
สามเณรชวังกูล
สามเณรบุณยกร
พระสมพร
พระขวัญชัย
พระพิทักษ์
พระศักดา
พระนภดล
สามเณรอุตมะ
สามเณรมนูญ
สามเณรชุติยะ
พระณัฐวุฒิ
พระสุรชัย
พระเสฐียรพงศ์
พระชยนันต์
พระสมคิด
พระพัชรพล
สามเณรฐิติ
สามเณรนนท์
สามเณรบอล

ฉายา

นามสกุล
มณีจันสุข
ปนทรายมูล
ชาคโร
เดชทัน
านากโร
อาทิตย์ตัง้
สุทธฺจาโค
อาทิตย์ตัง้
อธิจิตฺโต
มะลาคุ้น
สุจิตฺโต
ไชยสาร
วชิราโณ
กรรณกุลสุนทร
โปทาวี
สิทธิขันแก้ว
นรินฺโท
คำแก้ว
ชีวสุทฺโธ
ยุบุลศรี
คุณสาโร
สาคุณ
อิสฺสรธมฺโม สุสุข
ถิรคุโณ
วิชาจันทร์
แซ่จ๋าว
อุมา
สังข์โบสถ์
สิริจนฺโท
ปงกันมูล
สุขิโต
โยธิน
มหาวีโร
ศรีพรม
ธมฺมานนฺโท อุ่นกันทา
จารณสมฺปนฺโน วันดี
ไตใหญ่
ไตใหญ่
ไตใหญ่
ณฏิโก
บุญแก้ว
โชติธมฺโม
ไร่พุทธา
รตนโชโต
ไชยวงค์
ชยนนฺโท
บาลสุข
สนฺตมโน
สิงห์คำ
วชิรพโล
เรือนคำจันทร์
ศิลา
ตาลไทย
ลุงชุ

เกิด

อุปสมบท

๒๗/๐๘/๒๕๔๕
๒๔/๑๑/๒๕๔๕

๐๕/๐๓/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗
๑๓/๐๗/๒๕๐๙ ๑๗/๑๐/๒๕๕๗
๐๘/๐๔/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘
๑๖/๐๙/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

๒๑/๐๗/๒๕๑๐ ๐๓/๐๙/๒๕๕๔
๒๕/๑๒/๒๔๙๘ ๒๑/๑๒/๒๕๕๗

๐๘/๐๒/๒๕๔๖
๒๙/๑๑/๒๕๔๒

๑๐/๑๒/๒๕๓๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

๐๕/๑๐/๒๕๓๖ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘
๐๗/๐๒/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘
๐๔/๑๒/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘
๑๙/๑๐/๒๕๓๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

๑/๑/๒๕๔๔
๑๐/๕/๒๕๔๖

๙/๙/๒๕๔๕
๖/๑/๒๕๒๗ ๒๒/๑/๒๕๕๘
๑๐/๗/๒๕๒๐ ๓๑/๓/๒๕๕๘
๒๐/๘/๒๕๓๓ ๓๑/๓/๒๕๕๘
๑๑/๕/๒๕๓๔ ๒๖/๗/๒๕๕๘

๗/๖/๒๕๓๗ ๒๖/๗/๒๕๕๘
๒๗/๔/๒๕๔๕
๒๖/๔/๒๕๔๕
๒๕/๔/๒๕๔๘
๐๗/๐๗/๒๕๒๕ ๒๔/๑๑/๒๕๕๗
๑๗/๐๕/๒๕๐๕ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘
๑๐/๑๐/๒๕๑๕ ๑๗/๐๖/๒๕๕๘

สังกัดวัด
วัดศรีดอยเรือง
วัดศรีดอยเรือง
วัดสันติวราราม
วัดสันติวราราม
วัดสันติวราราม
วัดสันติวราราม
วัดสันไทรงาม
วัดสันไทรงาม
วัดหมากเอียก
วัดหมากเอียก
วัดห้วยเคียน
วัดห้วยเคียน
วัดห้วยเคียน
วัดห้วยเคียน
วัดห้วยเคียน
บ้านดอย
บ้านดอย
โพธิ์ทองนิมิต
แม่บง
ราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุง
ห้วยไร่
ห้วยไร่
ห้วยไร่
บ้านจ้อง
ปาแดงหลวง
ผาสุการาม

หมายเหตุ

มงคลธรรมกายาราม
๒๗/๐๖/๒๕๕๘ มงคลธรรมกายาราม
๒๓/๐๔/๒๕๕๘ มงคลธรรมกายาราม
มงคลธรรมกายาราม
มงคลธรรมกายาราม
มงคลธรรมกายาราม

๐๕/๐๒/๒๕๑๗ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘
๑๒/๐๑/๒๕๒๓
๑๓/๐๗/๒๕๓๓

๑๘/๑๐/๒๕๔๐
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๒๒ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๗๖๐
ชร ๓๑๕๘/๐๗๖๑
ชร ๓๑๕๘/๐๗๖๒
ชร ๓๑๕๘/๐๗๖๓
ชร ๓๑๕๘/๐๗๖๔
ชร ๓๑๕๘/๐๗๖๕
ชร ๓๑๕๘/๐๗๖๖
ชร ๓๑๕๘/๐๗๖๗
ชร ๓๑๕๘/๐๗๖๘
ชร ๓๑๕๘/๐๗๖๙
ชร ๓๑๕๘/๐๗๗๐
ชร ๓๑๕๘/๐๗๗๑
ชร ๓๑๕๘/๐๗๗๒
ชร ๓๑๕๘/๐๗๗๓
ชร ๓๑๕๘/๐๗๗๔
ชร ๓๑๕๘/๐๗๗๕
ชร ๓๑๕๘/๐๗๗๖
ชร ๓๑๕๘/๐๗๗๗
ชร ๓๑๕๘/๐๗๗๘
ชร ๓๑๕๘/๐๗๗๙
ชร ๓๑๕๘/๐๗๘๐
ชร ๓๑๕๘/๐๗๘๑
ชร ๓๑๕๘/๐๗๘๒
ชร ๓๑๕๘/๐๗๘๓
ชร ๓๑๕๘/๐๗๘๔
ชร ๓๑๕๘/๐๗๘๕
ชร ๓๑๕๘/๐๗๘๖
ชร ๓๑๕๘/๐๗๘๗
ชร ๓๑๕๘/๐๗๘๘
ชร ๓๑๕๘/๐๗๘๙
ชร ๓๑๕๘/๐๗๙๐
ชร ๓๑๕๘/๐๗๙๑
ชร ๓๑๕๘/๐๗๙๒
ชร ๓๑๕๘/๐๗๙๓
ชร ๓๑๕๘/๐๗๙๔

ชือ่
สามเณรทวีศักดิ์
สามเณรผัด
สามเณรปรเมธ
สามเณรชานนท์
สามเณรก้องภพ
สามเณรจิรพัฒน์
พระบุญศรี
พระสมนึก
พระเอกบดี
สามเณรศิรศักดิ์
สามเณรนำพล
สามเณรสาโรธ
พระกฤษฎี
สามเณรสมศักดิ์
สามเณรคำไตร
สามเณรดาลี
สามเณรธนากร
สามเณรฐิติพงศ์
สามเณรตาตินนท์
สามเณรนวภัทร
สามเณรอาณกร
สามเณรหัสดิน
สามเณรชญานนท์
สามเณรสรวงรังสรรค์
สามเณรนิพล
สามเณรณัฐกิตต์
สามเณรศตวรรษ
สามเณรจือ้
สามเณรธนัทภงค์
สามเณรมี
สามเณรกัว่
พระธรานนท์
สามเณรสุรศักดิ์
สามเณรสมชัย
สามเณรเพทาย

ฉายา

อชิโต
สุมงฺคโล
อคฺคโม

กิตติภทฺโท

ยโสธโร

นามสกุล
ศรีธิแก้ว
ชอแสง
ผัดทอง
ภิชญะเดชา
นามวงค์
มีทรัพย์
มณีวงค์
ใจฝน
กิติสาย
แซ่ย่าง
ฉิมพลี
วงศ์ชัย
เรวรรณ์
แซ่ย่าง
ศรีสงคาม
แซ่ท่อ
นวลใส
วงค์กุ่น
ปถวี
ลิม่ โลหะกุล
เครือ่ งสาย
วงศ์ไชย
ธรรมวงค์
สุโรพันธ์
ทะกัน
คำมะวงค์
จันระวังยศ
แซ่เล่า
ทองดีรุ่งเรือง
แซ่มัว
แซ่วือ่
แจขจัด
สุขจางเจริญ
แซ่ซ้ว
เสร็จอิน

เกิด

อุปสมบท

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

๐๖/๐๔/๒๕๔๔
๒๗/๐๕/๒๕๔๔
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

๑๐/๐๘/๒๕๔๔
๐๕/๐๑/๒๕๔๕
๑๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

๐๒/๐๘/๒๕๒๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘
๑๗/๑๑/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

๒๖/๑๐/๒๕๔๔
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

๐๗/๐๗/๒๕๔๖
๑๒/๑๐/๒๕๑๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

๐๖/๐๑/๒๕๔๔
๑๙/๐๓/๒๕๔๔
๒๔/๐๗/๒๕๔๕
๒๒/๐๓/๒๕๔๕
๑๒/๐๔/๒๕๔๕
๑๘/๑๑/๒๕๔๕
๒๔/๑๒/๒๕๔๕

๒๔/๗/๒๕๔๕
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

๒๐/๘/๒๕๔๕
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

๐๘/๐๗/๒๕๔๕
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

๑๕/๒/๒๕๔๕
๐๘/๐๖/๒๕๔๔
๐๑/๐๘/๒๕๔๓
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

๐๒/๐๒/๒๕๒๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗
๐๖/๐๕/๒๕๔๖
๓๐/๐๗/๒๕๔๕
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

สังกัดวัด
หมายเหตุ
วิเชตร์มณี
วิเชตร์มณี
วิเชตร์มณี
เวียงพาน
เวียงพาน
เวียงพาน
ห้วยไคร้หลวง
เหมืองแดง
เหมืองแดง
เชียงคาน
ท่าข้ามศรีดอนชัย
ท่าข้ามศรีดอนชัย
ทุ่งงิ้ว
ทุ่งงิ้ว
ทุ่งงิ้ว
ทุ่งงิ้ว
ทุ่งงิ้ว
บุญเรืองเหนือ
บุญเรืองเหนือ
บุญเรืองเหนือ
บุญเรืองเหนือ
บุญเรืองเหนือ
บุญเรืองเหนือ
ปาเคาะ
พระแก้ว
แฟน
แฟน
ม่วงชุม
ศรีดอนชัย
ศรีดอนชัย
ศรีดอนชัย
ศรีดอนชัย
ศรีดอนชัย
ศรีดอนชัย
ศรีดอนชัย

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๒๓ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
ชร ๓๑๕๘/๐๗๙๕
ชร ๓๑๕๘/๐๗๙๖
ชร ๓๑๕๘/๐๗๙๗
ชร ๓๑๕๘/๐๗๙๘
ชร ๓๑๕๘/๐๗๙๙

ชร ๓๑๕๘/๐๘๐๐
ชร ๓๑๕๘/๐๘๐๑
ชร ๓๑๕๘/๐๘๐๒
ชร ๓๑๕๘/๐๘๐๓
ชร ๓๑๕๘/๐๘๐๔
ชร ๓๑๕๘/๐๘๐๕
ชร ๓๑๕๘/๐๘๐๖

ชือ่
สามเณรอดิศักดิ์
สามเณรสมบูรณ์
สามเณรธราวุฒิ
สามเณรสุชาติ
สามเณรวิวัฒน์
สามเณรจิรพัฒน์
สามเณรยงยุทธ
สามเณรสุริย์โภคัย
สามเณรท่อ
สามเณรศุภณัฐ
สามเณรธนพล
สามเณรทศพล

ฉายา

นามสกุล
สอนแก้ว
แซ่ย่าง
มุกดาสวรรค์
ย่างหาญศิริกุล
แซ่เท่า
วิสิฐธนไพบูลย์
แซ่ย่าง
อริย์ธัชสกุล
แซ่ซ้ง
เล็กใจซือ่
ทนดี
ชัยสิทธิ์

เกิด
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

๐๓/๐๔/๒๕๔๕
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

๐๕/๐๘/๒๕๔๕
๐๑/๑๒/๒๕๔๕
๒๕/๐๕/๒๕๔๕
๒๔/๐๕/๒๕๔๔
๑๙/๐๙/๒๕๔๕
๑๑/๐๒/๒๕๓๘
๑๗/๐๑/๒๕๔๕
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

อุปสมบท

สังกัดวัด
สถาน
สบสม
สบสม
สบสม
สบสม
สบสม
สบสม
ส้าน
ส้าน
ห้วยหก
ใหม่ทุ่งหมด
ใหม่ทุ่งหมด

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระธรรมราชานุวัตร)
เจ้าคณะภาค ๖
๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
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