
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖

ส่งสอบ ๒๒๔ รูป ขาดสอบ ๕๒ รูป คงสอบ ๑๗๒ รูป สอบได้ ๑๒๗ รูป สอบตก ๔๕ รูป (๗๓.๘๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรบรรพต  แซ๋โซ้ง

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

 วัดกาซ้อง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๐๒ สามเณรภานุพันธ์  แปงใจ

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

 วัดกาซ้อง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรจีระศักดิ

์

 กาศวิบูลย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 วัดชัยมงคล  

พร ๓๓๖๐/๐๐๐๔ สามเณรสุทธนพ  พรมสอน

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

 วัดชัยมงคล  

พร ๓๓๖๐/๐๐๐๕ พระชินวัฒน์ อริยวํโส บุญยงค์
๔/๑๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

วัดถินใน

่

 

พร ๓๓๖๐/๐๐๐๖ พระคมสัน สุทฺธจิตฺโต อ่อนน้อม

๑๐/๐๒/๒๕๓๒ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดทุ่งโฮ้งใต้  

พร ๓๓๖๐/๐๐๐๗ พระภิญโญ วุฑฺฒิสาโร หมืนโฮ้ง

่

๑๒/๑/๒๕๒๑
๖/๔/๒๕๕๔ วัดทุ่งโฮ้งเหนือ  

พร ๓๓๖๐/๐๐๐๘ พระพงศกร ยติโก เสนาธรรม

๑๖/๐๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดทุ่งโฮ้งเหนือ  

พร ๓๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรมงคล  แปงอ้าย

๑๒/๐๙/๒๕๔๑

 วัดทุ่งโฮ้งเหนือ  

พร ๓๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรณัฐนันท์  ทองคำโฮ้ง

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

 วัดทุ่งโฮ้งเหนือ  

พร ๓๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรธเนศ  สุทธนะ

๒๗/๗/๒๕๔๔

 วัดทุ่งโฮ้งเหนือ  

พร ๓๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรพีรพล  แสนย่าง
๕/๓/๒๕๔๕

 วัดนาจักร  

พร ๓๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรปกรณ์  แสนย่าง
๒๖/๖/๒๕๔๖

 วัดนาจักร  

พร ๓๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรสราวุฒิ  แสนท้าว

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

 วัดปทุม  

พร ๓๓๖๐/๐๐๑๕ พระศรานุ สุทฺธจิตฺโต สีเทา

๒๗/๗/๒๕๑๗
๒๐/๔/๒๕๕๘

วัดปาแดง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรเหรียญทอง  รักเชือ

้

๔/๔/๒๕๔๓
 วัดปาแดง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๑๗ สามเณรมงคล  จำรัส
๑๒/๕/๒๕๔๕

 วัดพระนอน  

พร ๓๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรจิตวัต  ธิยาวงค์
๓๐/๔/๒๕๔๔

 วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ใจเสาร์ดี
๕/๙/๒๕๔๔

 วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรศราวุฒิ  พูลล้น
๑๒/๒/๒๕๔๕

 วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ฟองจืด
๘/๕/๒๕๔๕

 วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๓๖๐/๐๐๒๒ สามเณรสมเจตน์  นัยติบ

๊

๑๖/๘/๒๕๔๕

 วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๓๖๐/๐๐๒๓ สามเณรสันติวัฒน์  นาคอก

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๓๖๐/๐๐๒๔ สามเณรสถิต  ปลาสุวรรณ
๙/๕/๒๕๔๖

 วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดแพร่  ๑ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๓๖๐/๐๐๒๕ สามเณรณัฐพงษ์  คำเฟองฟู

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

 วัดพระร่วง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๒๖ สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 เพ็งสุภา

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

 วัดพระร่วง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๒๗
สามเณรศักดาวุฒิ  วันงาม

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 วัดพันเชิง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๒๘ สามเณรวรพล  แสนโซ้ง
๖/๐๓/๒๕๔๔

 วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๓๖๐/๐๐๒๙ สามเณรบัณฑิต  ไชยปรุง

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

 วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรพลายแก้ว  แสนกือ
๗/๑๐/๒๕๔๕

 วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรณัฐพงศ์  อามาตมนตรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

 วัดร่องซ้อ  

พร ๓๓๖๐/๐๐๓๒ สามเณรแก้ว  คำแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 วัดร่องซ้อ  

พร ๓๓๖๐/๐๐๓๓ สามเณรกัปตัน  ค้างคีรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

 วัดร่องซ้อ  

พร ๓๓๖๐/๐๐๓๔ สามเณรศราวุฒิ  จันทองใส
๒๑/๗/๒๕๔๔

 วัดร่องฟอง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๓๕ สามเณรทนุธรรม  คำนับไทย

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

 วัดศรีชุม  

พร ๓๓๖๐/๐๐๓๖ พระยุทธนา คมฺภีรธมฺโม ยีเผติบ

่ ๊

๒๕/๑/๒๕๓๑ ๒๓/๓/๒๕๕๕
วัดศรีภูมิ  

พร ๓๓๖๐/๐๐๓๗
พระสัมพันธ์ ิตสีโร ปยะพง ๙/๕/๒๕๑๐ ๘/๑๐/๒๕๕๒

วัดศรีสิทธิ

์

 

พร ๓๓๖๐/๐๐๓๘ สามเณรทิวัตถ์  สืบคัด

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

 วัดโศภนาลัย  

พร ๓๓๖๐/๐๐๓๙ พระคชาธร คเวสโก มีใจ
๕/๒/๒๕๓๙

๑๓/๐๓/๒๕๕๘

วัดสวรรค์นิเวศ  

พร ๓๓๖๐/๐๐๔๐ พระมงคล สุมงฺคโล มูลนิทา
๙/๕/๒๕๔๐ ๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดสวรรค์นิเวศ  

พร ๓๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรปยวัฒน์  ออมแก้ว
๑๖/๘/๒๕๔๓

 วัดสวรรค์นิเวศ  

พร ๓๓๖๐/๐๐๔๒ สามเณรอัษฏาวุธ  วันเพ็ญ
๑๒/๙/๒๕๔๕

 วัดสวรรค์นิเวศ  

พร ๓๓๖๐/๐๐๔๓ สามเณรกิตติพงษ์  แก้วไสย
๖/๑๑/๒๕๔๑

 วัดสุนทรนิวาส  

พร ๓๓๖๐/๐๐๔๔ พระวรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธี ลือโฮ้ง

๒๒/๐๖/๒๕๓๙ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดสุวรรณาราม  

พร ๓๓๖๐/๐๐๔๕ พระเกียรติพงษ์ สีลเตโช มหาวงศ์

๐๔/๐๒/๒๕๒๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดหนองกลาง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๔๖ สามเณรวิฑูรย์  ปญญาแจ้

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

 วัดหลวง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๔๗ สามเณรอุเทน  คำชม

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

 วัดหลวง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๔๘ พระพงศกร อินทปฺโ อินยะ
๕/๗/๒๕๓๙

๖/๕/๒๕๖๐ วัดหัวข่วง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๔๙ สามเณรวิรุฬห์  เคนคำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

 วัดหัวฝาย  

พร ๓๓๖๐/๐๐๕๐ พระเจษฏากร มหาวีโร มาอ่วม

๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

วัดเหมืองหม้อ  

พร ๓๓๖๐/๐๐๕๑ พระยงยุทธ สุภทฺโท แสนท้าว

๑๔/๐๓/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดเหมืองหม้อ  

พร ๓๓๖๐/๐๐๕๒ พระปลัด เสริมศิลป ฉนฺทธมฺโม ขอนวงค์

๒๙/๐๕/๒๔๙๙
๑๕/๐๑/๒๕๕๔

วัดจอมคีรีชัย  

พร ๓๓๖๐/๐๐๕๓ พระสุนทร อาภสฺสโร สีหมอก

๐๓/๐๓/๒๕๓๔ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดเด่นชัย  

พร ๓๓๖๐/๐๐๕๔ พระสมภพ สุจิตฺโต หมีคำ

๐๖/๑๒/๒๕๓๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดเด่นชัย  

พร ๓๓๖๐/๐๐๕๕ พระสานิตย์ จิตฺตทนฺโต ประสุวรรณ

๒๐/๐๙/๒๕๒๖ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๓๖๐/๐๐๕๖ สามเณรหลวง  แก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

 

พร ๓๓๖๐/๐๐๕๗ สามเณรบุญหล้า  หล้า

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

 

พร ๓๓๖๐/๐๐๕๘ พระสุรพล วิสารโท นามหาญ

๐๔/๐๙/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีเกษม  

พร ๓๓๖๐/๐๐๕๙ พระอธิการ เกษม นริสฺสโร จินะเสน

๐๙/๐๓/๒๔๙๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๓

วัดปางยาว  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดแพร่  ๒ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๓๖๐/๐๐๖๐ พระอธิการ วรวิทย์ สุทฺธจิตฺโต วงศ์แก้วมูล

๐๑/๐๓/๒๕๒๘ ๐๑/๐๓/๒๕๕๔

วัดไผ่โทน  

พร ๓๓๖๐/๐๐๖๑ พระเกียรติรัชช์ อินฺทปฺโ กาสาร

๑๕/๑๑/๒๕๓๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดไผ่โทน  

พร ๓๓๖๐/๐๐๖๒ สามเณรชิษณุพงษ์  มะยาระ
๑๗/๘/๒๕๔๔

 วัดไผ่ย้อย  

พร ๓๓๖๐/๐๐๖๓ สามเณรวุฒิพงศ์  มีเสาร์เรือน
๑๕/๔/๒๕๔๒

 วัดพระธาตุเลาใต้  

พร ๓๓๖๐/๐๐๖๔ พระสุรเชษฐ์ สุทสฺสโน ต๊ะนนท์

๐๗/๑๐/๒๕๓๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดแม่ทราย  

พร ๓๓๖๐/๐๐๖๕ สามเณรทรงชัย  สีใจ
๔/๑๐/๒๕๔๒

 วัดแม่ยางยวง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๖๖ สามเณรทรงพล  สีใจ
๔/๑๐/๒๕๔๒

 วัดแม่ยางยวง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๖๗ พระกฤตภาส กนฺตสีโล ประเสริฐ

๒๗/๐๖/๒๕๓๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดร้องกวาง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๖๘ พระธวัชชัย านวีโร ศรสมฤทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๓๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดร้องกวาง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๖๙ พระพัฒนายุ สนฺตจิตฺโต ร่วมพัฒนา

๑๐/๑๑/๒๕๓๘
๑๔/๕/๒๕๕๙

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๓๖๐/๐๐๗๐ พระณัฐพงษ์ ปุณฺณจนฺโท จัรทรบูรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๓๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดวังหม้อ  

พร ๓๓๖๐/๐๐๗๑ พระประภาส ปฺาธโร คุ้มทรัพย์

๐๙/๐๑/๒๕๑๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดคุ้มครองธรรม  

พร ๓๓๖๐/๐๐๗๒
สามเณรเริงศักดิ

์

 ศรีมันตะ

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

 วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๓๖๐/๐๐๗๓ สามเณรนฤบดี  พงษ์หนาด

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

 วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๓๖๐/๐๐๗๔ สามเณรเจษฎา  แซ่ย่าง

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

 วัดโทกค่า  

พร ๓๓๖๐/๐๐๗๕
พระอธิการ นวล สุจิณฺโณ ไชยภิสาร

๑๑/๐๘/๒๔๙๐ ๑๔/๐๑/๒๕๕๕

วัดแม่เต้น  

พร ๓๓๖๐/๐๐๗๖ สามเณรสุทิน  อินแถลง

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

 วัดวังฟอน  

พร ๓๓๖๐/๐๐๗๗
สามเณรธนภัทร  กิติสาร

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

 วัดวังฟอน  

พร ๓๓๖๐/๐๐๗๘ สามเณรภูมินทร์  กองคีรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

 วัดวังฟอน  

พร ๓๓๖๐/๐๐๗๙
พระชาติชาย ชยวฑฺโฒ แก้วการ

๑๕/๐๗/๒๕๑๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดศรีมูลเรือง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๘๐ สามเณรพงษ์เทพ  เทพารักษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

 วัดสันปูสี  

พร ๓๓๖๐/๐๐๘๑ สามเณรณัฐวุฒิ  เวียงคำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

 วัดหัวเมือง  

พร ๓๓๖๐/๐๐๘๒ สามเณรณัฐภูมิ  สุธรรมมา
๒๔/๘/๒๕๔๓

 วัดกาศใต้  

พร ๓๓๖๐/๐๐๘๓ สามเณรกิตติศักดิ

์

 กวางเต้น

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

 วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๓๖๐/๐๐๘๔ สามเณรธนาโชค  เสมอ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

 วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๓๖๐/๐๐๘๕ พระสะอาด สิริปฺุโ กันทัง
๙/๕/๒๕๑๘ ๓/๔/๒๕๕๓ วัดแก้วมงคล  

พร ๓๓๖๐/๐๐๘๖ พระสมชาย ปฺาวุโธ นำนาค

๓๐/๐๖/๒๕๒๖ ๐๒/๑๑/๒๕๕๗

วัดดอนชัย  

พร ๓๓๖๐/๐๐๘๗
สามเณรชัยวัฒน์  นามหน่อ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

 วัดดอนชัย  

พร ๓๓๖๐/๐๐๘๘ สามเณรณัฐกิตย์  เชิงแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดดอนชัย  

พร ๓๓๖๐/๐๐๘๙ สามเณรเดชาวัตร  สายฟาน
๕/๙/๒๕๔๓

 วัดดอนแท่น  

พร ๓๓๖๐/๐๐๙๐ สามเณรณัฐกิจ  ค้มบ้าน

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

 วัดดอนแท่น  

พร ๓๓๖๐/๐๐๙๑ สามเณรปยพงษ์  ช้างดำ
๑๒/๒/๒๕๔๔

 วัดดอนแท่น  

พร ๓๓๖๐/๐๐๙๒ สามเณรชนะ  พิศไทย
๑๐/๖/๒๕๔๕

 วัดดอนแท่น  

พร ๓๓๖๐/๐๐๙๓ สามเณรนพฤทธิ

์

 คุ้มบ้าน
๙/๑๐/๒๕๔๕

 วัดดอนแท่น  

พร ๓๓๖๐/๐๐๙๔ พระสุรักษ์ อภิวฒฺฑโน ขำสุนทร ๑/๑/๒๕๓๒ ๕/๑๒/๒๕๕๗
วัดดอนมูล  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดแพร่  ๓ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๓๖๐/๐๐๙๕ สามเณรศราวุฒิ  อินใจ
๒๗/๘/๒๕๔๔

 วัดนำบ่อ  

พร ๓๓๖๐/๐๐๙๖ สามเณรคำ  อาไฉ่
๑๕/๖/๒๕๔๒

 วัดวุฒิมงคล  

พร ๓๓๖๐/๐๐๙๗
สามเณรสมศักดิ

์

 ไอ้สาม
๓/๗/๒๕๔๔

 วัดวุฒิมงคล  

พร ๓๓๖๐/๐๐๙๘ สามเณรสมชาย  ไอ้สาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

 วัดวุฒิมงคล  

พร ๓๓๖๐/๐๐๙๙ สามเณรณัฐพงษ์  บุญศิริกร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

 วัดวุฒิมงคล  

พร ๓๓๖๐/๐๑๐๐ สามเณรกิตติพงษ์  ม่วงคุ
๗/๑๒/๒๕๔๕

 วัดวุฒิมงคล  

พร ๓๓๖๐/๐๑๐๑ สามเณรชัชนันท์  คันทะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

 วัดสูงเม่น  

พร ๓๓๖๐/๐๑๐๒ สามเณรวรพล  สุขยิง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

 วัดสูงเม่น  

พร ๓๓๖๐/๐๑๐๓ พระสิริกร สิริธโน สิริอดมทรัพย์
๒๔/๘/๒๕๓๒ ๒๖/๔/๒๕๕๙

วัดแม่คำมี  

พร ๓๓๖๐/๐๑๐๔ สามเณรนพณัฐ  ปนฟอง
๒๙/๕/๒๕๔๓

 วัดแม่คำมี  

พร ๓๓๖๐/๐๑๐๕ สามเณรยรรยง  เปล่งญาติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดรัตนสุนทร  

พร ๓๓๖๐/๐๑๐๖ สามเณรกฤษณะเทพ  บุญช่วย
๕/๑๐/๒๕๔๑

 วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๓๖๐/๐๑๐๗ สามเณรจักรพงษ์  อุดม
๑๙/๗/๒๕๔๒

 วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๓๖๐/๐๑๐๘ สามเณรนัฐนันท์  จันทร์เกษมสุข
๒๐/๓/๒๕๔๒

 วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๓๖๐/๐๑๐๙ สามเณรชัยยา  สมบูรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

 วัดเชตวัน  

พร ๓๓๖๐/๐๑๑๐ พระวุฒิภัทร รตนโชโต เดชาวิภพกุล

๑๕/๐๔/๒๕๒๔ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

วัดดงลาน  

พร ๓๓๖๐/๐๑๑๑ พระกำชัย สุเมธโส สุมังคะ

๑๐/๐๙/๒๕๓๖ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

วัดดงลาน  

พร ๓๓๖๐/๐๑๑๒ พระธนภัทร ขนฺติธโร กันทะเขียว

๑๘/๑๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดดงลาน  

พร ๓๓๖๐/๐๑๑๓ สามเณรอานันท์  เพ็ชรแสนงาม

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

 วัดดงลาน  

พร ๓๓๖๐/๐๑๑๔ สามเณรอานนท์  เพ็ชรแสนงาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

 วัดดงลาน  

พร ๓๓๖๐/๐๑๑๕ สามเณรนัฐภูมิ  ทับก๋า

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

 วัดนาตุ้ม  

พร ๓๓๖๐/๐๑๑๖ สามเณรศุภกร  มูลสุรินทร์
๑๐/๔/๒๕๔๖

 วัดบ้านปง  

พร ๓๓๖๐/๐๑๑๗ สามเณรพชรพล  แก้วดำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดบุญเย็น  

พร ๓๓๖๐/๐๑๑๘ สามเณรจิรวัฒน์  คำสอ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 วัดบุญเย็น  

พร ๓๓๖๐/๐๑๑๙ พระสมพร ผลิตธมฺโม เครือสตอย
๑๙/๘/๒๕๑๙ ๒๐/๗/๒๕๕๘

วัดผาลายคำ  

พร ๓๓๖๐/๐๑๒๐ พระดนุสรณ์ จิรวฑฺฒโน ทรัพย์เกิด

๒๕/๐๙/๒๕๓๓ ๐๕/๐๓/๒๕๕๘

วัดแม่ลานใต้  

พร ๓๓๖๐/๐๑๒๑ พระเสรีย์ ธมฺมโชโต ข่ายแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๐๕ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖

วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๓๖๐/๐๑๒๒ พระวรพรต วรปฺโ ยาวิชัย

๐๑/๐๕/๒๕๓๒ ๒๐/๑๒/๒๕๕๗

วัดศรีดอนไชย  

พร ๓๓๖๐/๐๑๒๓ พระวิษณุ านวโร ศรีลานุช

๒๒/๐๒/๒๕๒๗
๒๒/๑๑/๒๕๕๖

วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๓๖๐/๐๑๒๔ สามเณรนัฐพล  อ้วนแก้ว
๕/๓/๒๕๔๔

 วัดแม่บงใต้  

พร ๓๓๖๐/๐๑๒๕ พระสว่าง ปสิทฺธิโก สีชมภู

๒๙/๑๒/๒๕๐๖

๒/๘/๒๕๕๕ วัดแม่พุง  

พร ๓๓๖๐/๐๑๒๖ พระอทิเดช กตนาโถ ปอเปง

๒๑/๑๑/๒๕๑๙ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดวังเบอะ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดแพร่  ๔ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๓๖๐/๐๑๒๗
พระจักรภัธ ปภสฺสโร ไชยมาทิกูล

๑๘/๐๑/๒๕๓๑ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดวังเบอะ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดแพร่  ๕ / ๕

้
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