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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพะเยา  ภาค ๖

ส่งสอบ ๕๑๙ รูป ขาดสอบ ๙๑ รูป คงสอบ ๔๒๘ รูป สอบได้ ๔๒๔ รูป สอบตก ๔ รูป (๙๙.๐๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๑๕๙/๐๐๐๑
สามเณรซูกีมัล  คือเล๊าะ

๑๓/๓/๒๕๔๗

 ดอนมูล  

พย ๓๑๕๙/๐๐๐๒
พระทองใบ ปฺาวุฑฺโฒ สุริโย

๓/๑/๒๕๑๖ ๓/๑/๒๕๕๘
ต๋อมใต้  

พย ๓๑๕๙/๐๐๐๓
พระเสน่ห์ เตชปฺุโ ธรรมไชย

๕/๓/๒๕๐๙
๑๓/๗/๒๕๕๑

ตำพระแล  

พย ๓๑๕๙/๐๐๐๔
พระวัชระพงษ์ สิริมงฺคโล วิชญพงษ์

๑๑/๒/๒๕๓๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ตำพระแล  

พย ๓๑๕๙/๐๐๐๕
พระชัชวาล โชติปฺุโ พันธุรี

๒๕/๕/๒๕๒๕ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

ตุ่นกลาง  

พย ๓๑๕๙/๐๐๐๖
พระพงศ์พฤทธิ

์

านวุฑฺโฒ จำปาเลิศ

๒๖/๕/๒๕๐๘
๑/๕/๒๕๕๘

ตุ่นใต้  

พย ๓๑๕๙/๐๐๐๗
พระบุญมัน

่

อตฺถกาโม ชายสมัย

๒๔/๑๑/๒๕๐๐

๔/๗/๒๕๕๘
ตุ่นใต้  

พย ๓๑๕๙/๐๐๐๘
พระจิรพงศ์ วรลาโภ ใจบาล

๑๙/๑๒/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

ตุ่นใต้  

พย ๓๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรธนัช  วงค์ลคร

๑๕/๗/๒๕๔๖

 ท่ากลอง  

พย ๓๑๕๙/๐๐๑๐
พระหล้า ปฺาวโร เมืองคำ

๑/๔/๒๔๙๐ ๑/๔/๒๕๕๙
บ้านโซ้  

พย ๓๑๕๙/๐๐๑๑
พระพระจักรินทร์ นรินฺโท พุสดีดอน

๒/๔/๒๕๓๖
๑๖/๑๑/๒๕๕๗

บ้านบัว  

พย ๓๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรชิดชนก  ไชยมงคล

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านบัว  

พย ๓๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรภานุพงษ์  ศรีวรรณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 บุญเรือง  

พย ๓๑๕๙/๐๐๑๔
พระสำรอง ชิตมาโร เสนารา

๕/๑/๒๔๙๕
๑๐/๑๐/๒๕๕๗

ภูเงิน  

พย ๓๑๕๙/๐๐๑๕
พระธีรวัฒน์ อราโย วรไวย์

๑๐/๙/๒๕๓๘
๘/๔/๒๕๕๙

ภูเงิน  

พย ๓๑๕๙/๐๐๑๖
พระธีระวัฒน์ สิริปฺโ ขวัญจริง

๑๑/๑/๒๕๒๘ ๒๓/๔/๒๕๕๘

แม่กาหลวง  

พย ๓๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรวันชัย  สุริยะ

๒๖/๒/๒๕๔๕

 แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๑๕๙/๐๐๑๘
พระกฤษฎา มหาวุฒฺโฑ ดวงแก้ว

๑๕/๑/๒๕๓๐
๑/๔/๒๕๕๙

แม่ใส  

พย ๓๑๕๙/๐๐๑๙
พระนิกรณ์ อคฺคปฺุโ แก้วคุณนอก

๓๐/๘/๒๕๑๓ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

ร่องเข็ม  

พย ๓๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรวุฒิพงษ์  ใจมิภักดิ

์

๗/๔/๒๕๔๕
 ร่องคือ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรสมชาย  สุริยะเหล็ก

๑๗/๖/๒๕๔๖

 ร่องคือ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรวสุธร  แซ่เซีย

๑๓/๙/๒๕๔๖

 ร่องคือ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรทวีชัย  คำแก้ว

๑๗/๖/๒๕๔๖

 ร่องไฮ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรชัยพฤกษ์  ข่ายทอง

๒๔/๑/๒๕๔๗

 ร่องไฮ  
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พย ๓๑๕๙/๐๐๒๕
พระปฤษฎี ปฺาวุโธ ท่าดีสม

๒๖/๑/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๕๙

ลี  

พย ๓๑๕๙/๐๐๒๖
พระขจรเกียรติ จนฺทโก อินต๊ะวัน

๒๖/๘/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๕๙

ลี  

พย ๓๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรณัฐวัตร  แก้วสืบ

๔/๑๐/๒๕๔๒

 วัดช้างหิน  

พย ๓๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรธวัชชัย  ตุ่นยานะ

๒๓/๓/๒๕๔๕

 วัดช้างหิน  

พย ๓๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรสุชาครีย์  สุวรรณ

๒๙/๑/๒๕๔๗

 วัดตำม่อน  

พย ๓๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรทวี  กันทะไชย

๑/๓/๒๕๔๕
 วัดตำเหล่า  

พย ๓๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรณัฐวุฒิ  อินเตชะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 วัดตำเหล่า  

พย ๓๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรไตรวิทย์  เครือธิ

๗/๖/๒๕๔๖
 วัดบ้านโซ้  

พย ๓๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรภิไชยวัฒน์  ละหล้า

๑๓/๗/๒๕๔๖

 วัดบ้านโปง  

พย ๓๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรปยภัทร  ทองสมรักษ์

๑๓/๗/๒๕๔๖

 วัดปาแดด  

พย ๓๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรปญญาธิคุณ  ไพรวัลย์

๒๖/๓/๒๕๔๗

 วัดพระธาตุโปงขาม  

พย ๓๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรวชิรวิทย์  บุญเลิศ

๖/๙/๒๕๔๖
 วัดพระธาตุภูขวาง  

พย ๓๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรสรวิชญ์  โคช

๖/๑๑/๒๕๔๖

 วัดแม่นาเรือ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรแสนศักดิ

์

 ยอแจะ

๒๔/๗/๒๕๔๕

 วัดร่องห้า  

พย ๓๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรกฤษณะ  เต็มนิธิวัฒน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 วัดร่องห้า  

พย ๓๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรอริศรา  เงินมูล

๒๑/๗/๒๕๔๖

 วัดร่องห้า  

พย ๓๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรธิชานนท์  บุญสุข

๒๑/๗/๒๕๔๖

 วัดร่องห้า  

พย ๓๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรธนภูมิ  คำเงิน

๑๓/๑/๒๕๔๗

 วัดร่องห้า  

พย ๓๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรภาสวิชญ์  ไชยวรรณ

๙/๑๐/๒๕๔๖

 วัดร่องไฮ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรวีรภัทร  อินบาล

๕/๓/๒๕๔๕
 วัดราชคฤห์  

พย ๓๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรดนุรุจ  แสนโซ้ง

๑๖/๖/๒๕๔๕

 วัดราชคฤห์  

พย ๓๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรธีระพัฒน์  มาลัย

๑๒/๔/๒๕๔๖

 วัดราชคฤห์  

พย ๓๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรคมกริช  เพชรธาราวดี

๕/๘/๒๕๔๖
 วัดราชคฤห์  

พย ๓๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรพชร  เทียนปน

๒๙/๓/๒๕๔๗

 วัดห้วยเคียนเหนือ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรราชสีห์  อุ่นภู

๑๗/๖/๒๕๔๖

 วัดห้วยบง  

พย ๓๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรชนกันต์  อุทธา

๑๒/๗/๒๕๔๕

 วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรมินทร์ธาดา  พงษ์ศรียา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรสม  แยน

๑๖/๘/๒๕๓๗

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรชายสอง  แยน

๒/๓/๒๕๔๐
 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรอภิรักษ์  อินต๊ะสาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๐

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรศุภกิจ  ใจแก้ว

๔/๔/๒๕๔๒
 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรกนกพล  ตุ้ยพิมพ์

๑/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรเพียงฟา  จำปาทิ

๑/๕/๒๕๔๖
 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรธีรวัฒน์  ว่องไว

๖/๘/๒๕๔๖
 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรสุเมธ  รวมสิทธิ

์

๑/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีโคมคำ  
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พย ๓๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรเอกภพ  ก๋าสุข

๒/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรเด่นดนัย  สุขวรรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรธวัชชัย  ยารังษี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรนนธวัฒน์  วงค์สม

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรศตวรรษ  ลุนสำโรง

๒๑/๕/๒๕๔๗

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรนภดล  เสนเทศ

๒๔/๖/๒๕๔๗

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรวุฒิกร  แซ่จ๋าว

๓/๑๒/๒๕๔๒

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรไกรวิน  แสงแก้ว

๒๕/๘/๒๕๔๓

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรสามารถ  พิมานธาดา

๑๔/๕/๒๕๔๕

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรวทิกร  แก้วมูล

๒๑/๕/๒๕๔๕

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรวรวิทย์  แซ่พพ่าน

๒๐/๖/๒๕๔๕

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรเอกสิทธิ

์

 สุขศรีวิมาน

๒๔/๑/๒๕๔๖

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรวีระพงศ์  วนาจรุง

๑๘/๔/๒๕๔๖

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรอภิสิทธิ

์

 อินต๊ะรักษา
๘/๙/๒๕๔๖

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๗๔
สามเณรอภิชาต  อินต๊ะรักษา

๘/๙/๒๕๔๖
 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรสิงหนาท  อยู่ดี

๑๕/๔/๒๕๔๗

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๗๖
สามเณรเจนภพ  เกษมจันทรา

๑๔/๕/๒๕๔๗

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรนันทพงศ์  เขิงภักดี

่

๖/๘/๒๕๔๗
 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๗๘
พระวัชระพงษ์ อติภทฺโท บุญเรือง

๖/๑๐/๒๕๓๔
๑/๔/๒๕๕๙

สันช้างหิน  

พย ๓๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรวัชกรณ์  วงค์ไชยา

๑๕/๓/๒๕๔๖

 สันเวียงใหม่  

พย ๓๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรณัฐพงษ์  เตชะยอด

๒๕/๙/๒๕๔๖

 สันเวียงใหม่  

พย ๓๑๕๙/๐๐๘๑
สามเณรดัสกร  โกศลจิตร

๑๑/๖/๒๕๔๗

 สันหมืนแก้ว

่

 

พย ๓๑๕๙/๐๐๘๒
พระอนุชา ปวฑฺฒโน อินต๊ะสี

๒๙/๘/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ห้วยลึก  

พย ๓๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรอดิศักดิ

์

 โสมณาวัฒน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 ดอนเหล็ก  

พย ๓๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรสุนทร  ไชยลังกา

๓/๑๑/๒๕๔๖

 ปงสนุก  

พย ๓๑๕๙/๐๐๘๕
พระทวี อตฺถกาโม กันทะเขียง

๔/๑๒/๒๕๒๐
๔/๗/๒๕๔๑

วัดเจดีย์งาม  

พย ๓๑๕๙/๐๐๘๖
พระพจน์ โชติธมฺโม แหทอง

๒๙/๑/๒๕๑๔ ๒๕/๗/๒๕๔๒

วัดปาหนองหวี  

พย ๓๑๕๙/๐๐๘๗
พระวิทยา กิตฺติปฺโ ฝนถึงภูมิ

๒๗/๑๒/๒๕๑๙

๙/๗/๒๕๕๙
วัดร่องปาเปา  

พย ๓๑๕๙/๐๐๘๘
พระทอน โชติวโร มีทอง

๗/๕/๒๔๙๔ ๒/๔/๒๕๕๘
วัดกาดถี  

พย ๓๑๕๙/๐๐๘๙
พระบงกช ธมฺมวโร ธิตา

๙/๙/๒๕๒๐
๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดกาดถี  

พย ๓๑๕๙/๐๐๙๐
พระพัฒนา ปภสฺสโร ยาดี

๑๑/๘/๒๕๐๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดกาดถี  

พย ๓๑๕๙/๐๐๙๑
พระสุพิตร กิตฺติปฺโ จำรัส

๑/๔/๒๕๒๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดท่าร้อง  

พย ๓๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรกิตติภัทร  สิงห์แก้ว

๗/๙/๒๕๔๖
 วัดม่วงคำ  

พย ๓๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรปฐมพร  แซ่ย่าง

๒๒/๙/๒๕๔๖

 วัดม่อนปาสัก  

พย ๓๑๕๙/๐๐๙๔
พระศรีเนตร านิโย แก้วคำ

๓/๑๐/๒๕๐๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดสันปางิวงาม

้
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้
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พย ๓๑๕๙/๐๐๙๕
พระสมพงษ์ ขนฺติโก ปดธุลี

๑/๐๓/๒๕๓๐ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดสันปาม่วง  

พย ๓๑๕๙/๐๐๙๖
พระสมพร ธีรวโร ธะนันชัย

๕/๑๒/๒๕๓๗ ๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดสันปาม่วง  

พย ๓๑๕๙/๐๐๙๗
พระวิธวินต์ ถิรสฺโธ ต๋องเรียน

๙/๐๙/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดสันปาม่วง  

พย ๓๑๕๙/๐๐๙๘
พระณัฐพัชร์ กิตฺติโสภโณ ดุษดี

๘/๕/๒๕๓๗ ๖/๕/๒๕๕๙
วัดสันปาม่วง  

พย ๓๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรเขมทัต  งานดี

๑๔/๗/๒๕๔๓

 วัดสันปาม่วง  

พย ๓๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรจักรพรรดิ  รำไพ

๑๕/๔/๒๕๔๖

 วัดสันปาม่วง  

พย ๓๑๕๙/๐๑๐๑
พระจรูญ ิฏตคุโณ ก้อนคำ

๓/๙/๒๔๙๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดห้วยแก้วหลวง  

พย ๓๑๕๙/๐๑๐๒
พระรฐนนท์ าณสมฺปนฺโน ญาณเสนีย์นันท์

๑๕/๖/๒๕๐๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดห้วยทรายขาว  

พย ๓๑๕๙/๐๑๐๓
พระภาราดร ตปสีโล แก้วมาลา

๑๒/๔/๒๕๓๙
๑/๔/๒๕๕๙

กิวชมภู

่

 

พย ๓๑๕๙/๐๑๐๔
พระฤทธิกุล จนฺทสาโร เกล็ดนาค

๑๑/๕/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๕๙

กิวชมภู

่

 

พย ๓๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรภูวารินทร์  ใจใหญ่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

 คุ้ม  

พย ๓๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรวุฒิทวัส  เขือนแก้ว

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

 จำบอน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรกฤษฎา  ก้อนแก้ว

๔/๔/๒๕๔๕
 จำบอน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรกิตติชัย  ใจหาญ

๑๐/๘/๒๕๔๖

 เชียงบาน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรปยะวัฒน์  พรมเวศ

๒๕/๘/๒๕๔๖

 เชียงบาน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรศรายุทธ  โนธา

๒๔/๑/๒๕๔๖

 ไชยพรม  

พย ๓๑๕๙/๐๑๑๑

สามเณรสิทธิโชค  บัวตี

๑๓/๘/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

พย ๓๑๕๙/๐๑๑๒

สามเณรไชยวุฒน์  บุญอิน
๖/๒/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

พย ๓๑๕๙/๐๑๑๓

สามเณรชนพล  งามสอน
๓/๕/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

พย ๓๑๕๙/๐๑๑๔

สามเณรติก

๊

 กาละ

๒๐/๕/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

พย ๓๑๕๙/๐๑๑๕

สามเณรทวีศักดิ

์

 การะ

๒๗/๗/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

พย ๓๑๕๙/๐๑๑๖

สามเณรศุภกิตติ

์

 ใจปง

๕/๑๒/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

พย ๓๑๕๙/๐๑๑๗

พระสุพี สิรินฺธโร จันแก้ว

๒๙/๗/๒๕๑๖
๔/๑/๒๕๕๙

ดอยอิสาน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๑๘

พระศักรินทร์ สุทฺธจิตฺโต บุญปก

๒๑/๑/๒๕๓๗
๔/๑/๒๕๕๙

ดอยอิสาน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๑๙

พระภัทรพล กนฺตวีโร บัวทอง

๑๙/๙/๒๕๓๗
๗/๗/๒๕๕๙

ดอยอิสาน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๒๐
พระสายยนต์ สุจิตฺโต วงศ์ใหญ่

๑๓/๘/๒๕๐๘ ๑๓/๓/๒๕๕๖

แดนเมือง  

พย ๓๑๕๙/๐๑๒๑

พระอุดร ปริปุณฺโณ มาไกล
๘/๔/๒๔๘๐

๒๑/๔/๒๕๕๖

แดนเมือง  

พย ๓๑๕๙/๐๑๒๒

สามเณรณัฐดนัย  ชูไว
๑/๓/๒๕๔๖

 ทุ่งหล่ม  

พย ๓๑๕๙/๐๑๒๓

สามเณรกิตตพันธ์  เมืองมูล

๑๘/๓/๒๕๔๖

 ทุ่งหล่ม  

พย ๓๑๕๙/๐๑๒๔

พระประเสริฐ ปสนฺโน ลือไชย

๑๙/๔/๒๕๐๕ ๒๗/๕/๒๕๕๓

นันตาราม  

พย ๓๑๕๙/๐๑๒๕

พระณัฐกรานต์ อภิวณฺโณ จันทร์นวล

๑๕/๔/๒๕๓๓
๒/๕/๒๕๕๘

นันตาราม  

พย ๓๑๕๙/๐๑๒๖

พระชัยวัฒน์ อภิวณฺโณ เงินแกว

๒๗/๓/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

นันตาราม  

พย ๓๑๕๙/๐๑๒๗

พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติปฺโ กันทะสอน
๑/๘/๒๕๓๗ ๑/๔/๒๕๕๙

บุญยืน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๒๘

สามเณรเอกราช  ขีรัมย์
๘/๑/๒๕๔๖

 บุญยืน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๒๙

สามเณรภานรินทร์  มารศรี

๒๕/๘/๒๕๔๖

 ปวแหลง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔ / ๑๓

้
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พย ๓๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรอนันต์ยศ  ไชยคำ

๔/๘/๒๕๔๖
 ปางมดแดง  

พย ๓๑๕๙/๐๑๓๑

สามเณรธีรวัฒน์  นาทะสัน
๓/๘/๒๕๔๕

 ปางวัว  

พย ๓๑๕๙/๐๑๓๒

สามเณรแดง  หาคีรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 ปางวัว  

พย ๓๑๕๙/๐๑๓๓

พระบุญเหลือ ตปสีโล ถินอำนาจ

่

๗/๑๑/๒๔๙๗ ๒๔/๑/๒๕๕๙

ปาทุ่งมอก  

พย ๓๑๕๙/๐๑๓๔

สามเณรนราวิชญ์  ชุมภู

๒๙/๕/๒๕๔๕

 ปน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๓๕

สามเณรสพน  คำคง
๗/๙/๒๕๓๙

 ผาลาด  

พย ๓๑๕๙/๐๑๓๖

สามเณรธนาวุฒิ  ดวงตา
๗/๘/๒๕๔๔

 ผาลาด  

พย ๓๑๕๙/๐๑๓๗

สามเณรนลธวัช  หายโศก
๘/๓/๒๕๔๖

 ผาลาด  

พย ๓๑๕๙/๐๑๓๘

สามเณรวัฒนา  เจียนพันธ์

๒๘/๓/๒๕๔๖

 ผาลาด  

พย ๓๑๕๙/๐๑๓๙

พระอดิสรณ์ กตปฺุโ วงศ์ใหญ่

๓๑/๗/๒๕๐๔
๖/๖/๒๕๕๗ พระธาตุขุนห้วยสวด

 

พย ๓๑๕๙/๐๑๔๐
สามเณรธีรเดช  พูลสอน

๘/๙/๒๕๔๖
 พระธาตุสบแวน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๔๑

สามเณรภานุวัฒน์  กันฑมูล

๑๑/๙/๒๕๔๖

 วังเค็มเก่า  

พย ๓๑๕๙/๐๑๔๒

พระณัฐวุฒิ าณวุฑฺโฒ พันธ์บุปผา

๒๐/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

วังเค็มใหม่  

พย ๓๑๕๙/๐๑๔๓

พระภานุพงษ์ ภูริาโณ จันทนะ
๙/๔/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

พย ๓๑๕๙/๐๑๔๔

สามเณรศุภกฤต  แสงศรีจันทร์

๒๘/๓/๒๕๔๖

 ศรีมงคล  

พย ๓๑๕๙/๐๑๔๕

สามเณรเฉลิมพงศ์  สร้อยสวิง
๕/๗/๒๕๔๖

 สลาบ  

พย ๓๑๕๙/๐๑๔๖

สามเณรชัยพัฒน์  ดำแดงดี
๕/๘/๒๕๔๖

 สลาบ  

พย ๓๑๕๙/๐๑๔๗

สามเณรภูริพัฒน์  เตชะแก้ว

๑๕/๕/๒๕๔๗

 สลาบ  

พย ๓๑๕๙/๐๑๔๘

พระราชัน ธีปธมฺโม ลำมะเสน

๒๐/๗/๒๕๓๓ ๕/๑๒/๒๕๕๘

หนองร่มเย็น  

พย ๓๑๕๙/๐๑๔๙

พระปริฉัตร มหาปฺโ เจียรดา

๒๔/๘/๒๕๓๔ ๑๐/๕/๒๕๕๙

หนองร่มเย็น  

พย ๓๑๕๙/๐๑๕๐
พระภูเมธ ปฺาวุฑฺโธ ใจใหญ่

๓๐/๔/๒๕๒๔
๗/๖/๒๕๕๙

หนองร่มเย็น  

พย ๓๑๕๙/๐๑๕๑

พระนิคม ิตเมโธ ลังกา
๔/๓/๒๕๑๙ ๖/๗/๒๕๕๙

หนองร่มเย็น  

พย ๓๑๕๙/๐๑๕๒

พระสุริยา ตวิริโย สะเภาคำ

๒๗/๕/๒๕๓๔
๖/๗/๒๕๕๙

หนองร่มเย็น  

พย ๓๑๕๙/๐๑๕๓

สามเณรศตัฐมนฑ์  มาสุข

๑๘/๕/๒๕๔๖

 หนองร่มเย็น  

พย ๓๑๕๙/๐๑๕๔

สามเณรธนวัฒน์  โยปญญา
๗/๖/๒๕๔๖

 หนองร่มเย็น  

พย ๓๑๕๙/๐๑๕๕

สามเณรชินาธิป  วิไลขำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 หนองร่มเย็น  

พย ๓๑๕๙/๐๑๕๖

พระวิบูลย์ ปฺาวุฒฺโฒ วงศ์ราษฎร์
๑/๘/๒๔๙๕

๑๐/๑๐/๒๕๕๗

หนองลือ

้

 

พย ๓๑๕๙/๐๑๕๗

พระกล กตสีโร เมืองพรม

๑๒/๓/๒๔๘๐
๑/๔/๒๕๕๔

หย่วน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๕๘

พระมานพ อภิวโร งามขำ

๒๕/๗/๒๕๑๖
๓/๑/๒๕๕๖

หย่วน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๕๙

พระฤทธิพล พุทธรกฺขิโต ปญญาบุตร
๙/๓/๒๕๓๘ ๖/๕/๒๕๕๙

หย่วน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๖๐
สามเณรธนวุฒิ  อินคำ

่

๑๓/๑/๒๕๔๖

 หย่วน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๖๑

สามเณรธนวัฒน์  อินคำ

่

๑๓/๑/๒๕๔๖

 หย่วน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๖๒

สามเณรศิริชัย  ไกลถิน

่

๒๐/๗/๒๕๔๖

 หย่วน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๖๓

สามเณรภานุพงษ์  พรมพักตร์
๗/๘/๒๕๔๖

 หย่วน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๖๔

สามเณรกรรชัย  เมืองแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 หย่วน  
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พย ๓๑๕๙/๐๑๖๕

สามเณรจิรายุ  เชียงแรง
๖/๖/๒๕๔๓

 ก๊อน้อย  

พย ๓๑๕๙/๐๑๖๖

สามเณรกิตตินันท์  มโนวรรณา

๒๖/๗/๒๕๔๖

 ก๊อน้อย  

พย ๓๑๕๙/๐๑๖๗

พระแหวน ยนฺตสีโล พวงมาลา
๑/๙/๒๔๙๗ ๒/๗/๒๕๕๙

แก  

พย ๓๑๕๙/๐๑๖๘

สามเณรอดิศักดิ

์

 ชุมภู
๘/๓/๒๕๔๑

 แก  

พย ๓๑๕๙/๐๑๖๙

สามเณรศุภกฤต  บุญธรรม

๓๐/๘/๒๕๔๕

 งุ้นพัฒนา  

พย ๓๑๕๙/๐๑๗๐
สามเณรชนะจิตร  มูลเมือง

๑๒/๖/๒๕๔๖

 งุ้นพัฒนา  

พย ๓๑๕๙/๐๑๗๑

สามเณรสิทธินนท์  กันทะ

๒๓/๔/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

พย ๓๑๕๙/๐๑๗๒

สามเณรสิทธิโชค  แก้วคำปา

๗/๑๒/๒๕๔๔

 ดอนตัน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๗๓

สามเณรภูธิป  ศรีสุรินทร์

๒๘/๖/๒๕๔๕

 ดอนตัน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๗๔

สามเณรอุพกาญจน์  แก้วโยธา

๒๖/๕/๒๕๔๖

 ทุ่งกล้วย  

พย ๓๑๕๙/๐๑๗๕

สามเณรธนากร  ลือยศ

๒๖/๘/๒๕๔๖

 ทุ่งกล้วย  

พย ๓๑๕๙/๐๑๗๖

สามเณรพุทธานุกูล  ธะนะ

๒๖/๘/๒๕๔๖

 ทุ่งกล้วย  

พย ๓๑๕๙/๐๑๗๗

พระธนวัจน์ นาควโร ลินใจ

๑๙/๗/๒๕๐๑
๔/๑/๒๕๕๘

ทุ่งติว

้

 

พย ๓๑๕๙/๐๑๗๘

พระพิทยา อภิวํโส กิติวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๒๐

๙/๗/๒๕๕๙
ทุ่งติว

้

 

พย ๓๑๕๙/๐๑๗๙

พระวรการ อตฺตทนฺโต วงศ์ใหญ่
๗/๗/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙

ทุ่งติว

้

 

พย ๓๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรสิริกร  พรสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 บัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๑๕๙/๐๑๘๑

พระนรานันท์ ยติฺธโร แสนสุข
๖/๘/๒๕๒๓ ๒๗/๔/๒๕๕๘

ปง  

พย ๓๑๕๙/๐๑๘๒

พระทิวากรณ์ ทิวากโร วงค์ใหญ่

๒๒/๙/๒๕๒๔
๓/๔/๒๕๕๙

ปงใหม่  

พย ๓๑๕๙/๐๑๘๓

สามเณรอำพล  นันใจ

๒๒/๙/๒๕๔๖

 ปาสัก  

พย ๓๑๕๙/๐๑๘๔

สามเณรชานนท์  คำประเสริฐ

๓๑/๗/๒๕๔๖

 ร้องเชียงแรง  

พย ๓๑๕๙/๐๑๘๕

สามเณรเจษฎา  แสนศิริ
๑/๘/๒๕๔๐

 สถาน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๘๖

สามเณรวิโรจน์  แซ่ว่าง

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

 สถาน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๘๗

สามเณรอัครเดช  แซ่โซ้ง

๒๑/๒/๒๕๔๔

 สถาน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๘๘

สามเณรทวีศักดิ

์

 แซ่จาง

๒๘/๗/๒๕๔๔

 สถาน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๘๙

สามเณรกษิดิศ  แซ่เล่า

๒๕/๘/๒๕๔๔

 สถาน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรอัครพล  แซ่โซ้ง

๔/๑๒/๒๕๔๔

 สถาน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๙๑

สามเณรพีรกานต์  ทำของดี

๒๗/๒/๒๕๔๕

 สถาน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๙๒

สามเณรพันกร  ลาหู่

๑๑/๕/๒๕๔๕

 สถาน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๙๓

สามเณรสิทธิพงษ์  แซ่โซ้ง

๑๑/๘/๒๕๔๕

 สถาน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๙๔

สามเณรภานุวัฒน์  หอมอ่อน

๒๓/๗/๒๕๔๖

 สถาน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๙๕

สามเณรเอกวิทย์  แซ่หาญ
๙/๘/๒๕๔๖

 สถาน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๙๖

สามเณรณัฐวุฒิ  ประโยชน์งาม

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 สถาน  

พย ๓๑๕๙/๐๑๙๗

พระเกรียงไกร กนฺตวีโร ชายวิชัย

๕/๑๑/๒๕๒๔
๒/๗/๒๕๕๙

สา  

พย ๓๑๕๙/๐๑๙๘

พระปฏิภาณ ปฏิภาโณ วงศ์ใหญ่

๑๙/๔/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๕๙

สา  

พย ๓๑๕๙/๐๑๙๙

สามเณรสราวุฒิ  สัตราช

๑๑/๔/๒๕๔๕

 สา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๑๕๙/๐๒๐๐
สามเณรเจษฎา  ดวงใจ

๒๕/๒/๒๕๔๕

 หัวขัว  

พย ๓๑๕๙/๐๒๐๑
สามเณรสุมิตร  ดวงใจ

๔/๑๐/๒๕๔๖

 หัวขัว  

พย ๓๑๕๙/๐๒๐๒
สามเณรไกรนันท์  แก้วประเสริฐ

๑๗/๒/๒๕๔๖

 ฮวก  

พย ๓๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรกฤษณ์  สุทธวงค์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 ควร  

พย ๓๑๕๙/๐๒๐๔
สามเณรรัฐภูมิ  บัวงาม

๐๘/๐๔/๒๕๔๑

 ดอนแก้ว  

พย ๓๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรอนันตชัย  ฉลาด

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

 ดอนแก้ว  

พย ๓๑๕๙/๐๒๐๖
สามเณรภิรวัฒน์  รัตนะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

 ดอนแก้ว  

พย ๓๑๕๙/๐๒๐๗
สามเณรสุริยะพงศ์  ทองดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

 ดอนแก้ว  

พย ๓๑๕๙/๐๒๐๘
สามเณรต้นหวาย  ลอดพัน

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

 ดอนเงิน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๐๙
สามเณรกสิทธิพงษ์

์

 บุญชืน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

 ดอนเงิน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๑๐
สามเณรจักริณ  ปมแปง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

 ดอนเงิน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๑๑

สามเณรนันทพงศ์  ใจแปง

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 ดอนเงิน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๑๒

สามเณรภานุพรรณ  สีผึงทอง

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ดอนเงิน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๑๓

สามเณรปฐมพงษ์  สุนันต๊ะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

 ดอนเงิน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๑๔

สามเณรธนากรณ์  เตรียมสี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

 ดอนเงิน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๑๕

สามเณรธนภัทร  วงศ์คำมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

พย ๓๑๕๙/๐๒๑๖

สามเณรธัญกร  สุทธวงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

พย ๓๑๕๙/๐๒๑๗

สามเณรกิตติทัต  ทองโกย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

พย ๓๑๕๙/๐๒๑๘

พระสุรชาติ ธมฺมวโร หมืนระวัง

่

๑๐/๐๖/๒๕๓๒ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ดอนมูล  

พย ๓๑๕๙/๐๒๑๙

สามเณรยุทธพงษ์  ธิคำมา

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

 ดู่  

พย ๓๑๕๙/๐๒๒๐
พระทศพล อภิวณฺโณ จินดาประภาพร

๑๔/๐๙/๒๕๒๒ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

นาปรัง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๒๑

สามเณรพัทธนันท์  ขันทะสา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

 นาปรัง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๒๒

สามเณรสุเวช  วงศ์สืบ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

 นาปรัง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๒๓

สามเณรรัตพงษ์  ส่องเนตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

 นาปรัง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๒๔

สามเณรปฐวี  ห้าวสาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

 นาปรัง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๒๕

สามเณรสุชาติ  แซ่ท้าว

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

 บุญเรือง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๒๖

สามเณรศิรวิทย์  แซ่โซ้ง

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

 บุญเรือง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๒๗

สามเณรเจษฎา  วิวัฒน์วิทยา

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

 บุญเรือง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๒๘

สามเณรตรีเมธ  การวรเดช

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 บุญเรือง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๒๙

สามเณรทีปกรณ์  ทิพย์เนตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

 บุญเรือง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรณัฐวัตร  ตาคำ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 บุญเรือง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๓๑

สามเณรณัฐวุฒิ  คำฟู

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

 บุญเรือง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๓๒

พระล้วง ยโสธโร การินทร์

๒๔/๐๘/๒๕๐๙ ๐๔/๐๔/๒๕๕๕

ปาคา  

พย ๓๑๕๙/๐๒๓๓

สามเณรธนา  สมสวรรค์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 ปาแดง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๓๔

สามเณรพงศกร  พุทธวงค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 ปาแดง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗ / ๑๓

้
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พย ๓๑๕๙/๐๒๓๕

สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ธรรมวุฒิ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

 ปาแดง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๓๖

สามเณรกิตติพงษ์  อุทธิยา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 ปาแดง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๓๗

สามเณรจักรกฤษณ์  มนต์หอม

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุดอยหยวก  

พย ๓๑๕๙/๐๒๓๘

สามเณรชินพัฒน์  ทรัพย์สำเริง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุดอยหยวก  

พย ๓๑๕๙/๐๒๓๙

สามเณรศรณริน  จอมวุฒิ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

 พระธาตุต้นฝาง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรอธิพงศ์  อินต๊ะขัน

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

 ม่วง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๔๑

สามเณรภูมิพัฒน์  ชมภู

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีดอนชัย  

พย ๓๑๕๙/๐๒๔๒

สามเณรภานุพงศ์  ทนทาน

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีดอนชัย  

พย ๓๑๕๙/๐๒๔๓

สามเณรชัยวุฒิ  เงินฮอม

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีดอนชัย  

พย ๓๑๕๙/๐๒๔๔

สามเณรเริงชัยวิชญ์  เมืองลือ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 สงเคราะห์ราษฎร์  

พย ๓๑๕๙/๐๒๔๕

สามเณรศิรวิทย์  ทำงาม

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

 สงเคราะห์ราษฎร์  

พย ๓๑๕๙/๐๒๔๖

พระพงษ์เทพ เทวธมฺโม คินาวงษ์

๐๖/๐๒/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

สีพรม  

พย ๓๑๕๙/๐๒๔๗

สามเณรนวพล  คนการ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

 ห้วยขุ่น  

พย ๓๑๕๙/๐๒๔๘

สามเณรยุทธนา  หมูก้อน

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 ห้วยแม่แดง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๔๙

สามเณรไพฑูรย์  สุทธวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

 ห้วยแม่แดง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรวัธภัทธ  ธนะจักร

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

 ห้วยแม่แดง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๕๑

สามเณรศราวุฒิ  มากสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ห้วยสิงห์  

พย ๓๑๕๙/๐๒๕๒

สามเณรกิตติภณ  สุนันต๊ะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

 ใหม่บ้านบอน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๕๓

สามเณรวรเมธ  เงินถา

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

 ใหม่บ้านบอน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๕๔

สามเณรธภัทร  ธานารัตนภูดล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 ใหม่บ้านบอน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๕๕

พระสุรชาติ ทนฺตจิตฺโต อาสา

๑๐/๒/๒๕๓๓ ๑๖/๖/๒๕๕๙

ไชยสถาน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๕๖

สามเณรเกศทิตย์  บ้านสระ

๑/๑๐/๒๕๔๔

 ไชยสถาน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๕๗

สามเณรอภิวิชญ์  ศรีธิยี

่

๕/๑๐/๒๕๔๕

 ไชยสถาน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๕๘

สามเณรสิทธิพงษ์  ศิริชาติกุล
๒/๔/๒๕๔๗

 ทุ่งมอก  

พย ๓๑๕๙/๐๒๕๙

สามเณรณัฐพล  ท้าวแพทย์

๑๔/๒/๒๕๔๕

 ไทยสุภาพ  

พย ๓๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรศุภณัฐ  ปงยศ

๑๑/๙/๒๕๔๖

 ไทยสุภาพ  

พย ๓๑๕๙/๐๒๖๑

สามเณรทรงเกียรติ  คำลือ

๑/๑๐/๒๕๔๖

 ไทยสุภาพ  

พย ๓๑๕๙/๐๒๖๒

สามเณรมนตรี  อาสา

๑๒/๓/๒๕๔๗

 ไทยสุภาพ  

พย ๓๑๕๙/๐๒๖๓

สามเณรอติชาติ  เจริญสุข

๓๐/๔/๒๕๔๖

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๖๔

สามเณรพีรพัฒน์  รัตนอุทัย

๒๕/๗/๒๕๔๖

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๖๕

สามเณรวุฒิพงศ์  หงส์ยีสิบสี

่ ่

๒๘/๘/๒๕๔๖

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๖๖

สามเณรวีรพงษ์  มูลศรี
๓/๒/๒๕๔๗

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๖๗

สามเณรณัฐพงศ์  คนตำ

๑๑/๓/๒๕๔๗

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๖๘

สามเณรสำลาน  เงินงาม
๔/๔/๒๕๔๕

 หลวง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๖๙

สามเณรอนิวัต  มาสม
๙/๙/๒๕๔๖

 หลวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘ / ๑๓

้
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พย ๓๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรธีรวัฒน์  ช้างสาร

๑๖/๙/๒๕๔๖

 หลวง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๗๑

สามเณรแอม  ชะลีรัตน์

๒๓/๔/๒๕๔๖

 หล่ายทุ่ง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๗๒

สามเณรธนพล  ผิวขาว

๑๘/๘/๒๕๔๖

 หล่ายทุ่ง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๗๓

พระสะอาด กมฺมธมฺโม เผ่าต๊ะใจ

๒๗/๐๘/๒๕๐๙ ๒๑/๐๙/๒๕๕๘

งิวหงก

้

 

พย ๓๑๕๙/๐๒๗๔

พระสงกรานต์ โชติธมฺโม มูลข้าว

๑๙/๐๔/๒๕๒๐ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

ไชยมงคล  

พย ๓๑๕๙/๐๒๗๕

สามเณรกิตติพศ  เผ่าดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

 ไชยมงคล  

พย ๓๑๕๙/๐๒๗๖

สามเณรเอกรินทร์  ไชยวุฒิ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

 ไชยมงคล  

พย ๓๑๕๙/๐๒๗๗

สามเณรภาคภูมิ  เจนใจ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

 ไชยมงคล  

พย ๓๑๕๙/๐๒๗๘

สามเณรพงษ์ศกร  บุญเรือง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

 ไชยมงคล  

พย ๓๑๕๙/๐๒๗๙

สามเณรพฤกษภูมิ  การเร็ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

 ไชยมงคล  

พย ๓๑๕๙/๐๒๘๐
พระสิทธิชัย สุจิตฺโต ลิมอรุโณทัย

้

๐๙/๐๑/๒๕๑๙ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

ดอนไชย  

พย ๓๑๕๙/๐๒๘๑

สามเณรอภินันท์  หาญจริง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

พย ๓๑๕๙/๐๒๘๒

สามเณรศรัณย์  เย็นใจ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

พย ๓๑๕๙/๐๒๘๓

สามเณรพงคภัค  ดาสี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

พย ๓๑๕๙/๐๒๘๔

พระสิทธิชัย อภิชวโน สมศรี

๐๒/๐๒/๒๕๐๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

ดอนตัน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๘๕

สามเณรนครินทร์  แก้วเทพ

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

 ดอนตัน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๘๖

สามเณรอชิตพล  หงษ์ศรีจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

 ดอนตัน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๘๗

สามเณรอันฎา  หนิมา

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

 ดอนตัน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๘๘

สามเณรเจมศักดิ

์

 ถูกทาง

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

 ดอนตัน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๘๙

สามเณรศราวุฒิ  ไชยวุฒิ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

 ดอนตัน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๙๐
สามเณรวรวุฒิ  สมศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

 ดอนตัน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๙๑

สามเณรมัสชา  จันต๊ะหอม

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

 ดอนตัน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๙๒

สามเณรยีเซียน  ลัม

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 ดอนตัน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๙๓

สามเณรกิตติพศ  อินต๊ะยศ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 ดอนตัน  

พย ๓๑๕๙/๐๒๙๔

สามเณรเกรียงไกร  สารสมบูรณ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

 ต้นต้อง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๙๕

สามเณรดำเนินเกียรติ  บุญยัง

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

 ต้นต้อง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๙๖

สามเณรเจริญพร  นามี

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 ต้นต้อง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๙๗

สามเณรอดุลวิทย์  เรือนมูล

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

 ต้นต้อง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๙๘

สามเณรนิรินธนา  วิยานันท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 ต้นต้อง  

พย ๓๑๕๙/๐๒๙๙

พระหล้า ธมฺมรโต พันธ์ปญญา

๐๑/๐๖/๒๔๙๖ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

ทุ่งต้นศรี  

พย ๓๑๕๙/๐๓๐๐
พระณรงค์ คมฺภีรปฺโ อดทน

๐๓/๐๖/๒๕๒๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

ทุ่งต้นศรี  

พย ๓๑๕๙/๐๓๐๑
พระสำรวย เตชปฺโ สีสาวแห

๑๖/๐๓/๒๕๒๒ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

เนินสมบูรณ์วนาราม
 

พย ๓๑๕๙/๐๓๐๒
สามเณรศุภกร  กว่างสนิท

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านทุ่ง  

พย ๓๑๕๙/๐๓๐๓
สามเณรศิวกร  จอมภา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

 บ้านทุ่ง  

พย ๓๑๕๙/๐๓๐๔
สามเณรธิวา  มีวงศ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

 บ้านทุ่ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๙ / ๑๓

้
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พย ๓๑๕๙/๐๓๐๕
พระไทด์ สุขิโต ใจยาน

๒๒/๐๔/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บุญเกิด  

พย ๓๑๕๙/๐๓๐๖
พระชัยยะ โอภาโส โทนทอง

๐๕/๐๕/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บุญเกิด  

พย ๓๑๕๙/๐๓๐๗
สามเณรกิตติยศ  แก่นคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 บุญเกิด  

พย ๓๑๕๙/๐๓๐๘
สามเณรปยะพงษ์  ไชยวุฒิ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

 บุญเกิด  

พย ๓๑๕๙/๐๓๐๙
สามเณรพงศกร  ไชยทิศ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 บุญเกิด  

พย ๓๑๕๙/๐๓๑๐
สามเณรปาณชัย  กันทะวงศ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

 บุญเกิด  

พย ๓๑๕๙/๐๓๑๑

สามเณรวันชนะ  เรือนงาม

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

 บุญเกิด  

พย ๓๑๕๙/๐๓๑๒

พระไพศาล านวีโร ประชา

๓๐/๑๑/๒๕๓๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

บุญชุม  

พย ๓๑๕๙/๐๓๑๓

พระศรีศักดิ

์

กลฺยาณการี เจนใจ

๐๔/๐๓/๒๕๒๐ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

บุญชุม  

พย ๓๑๕๙/๐๓๑๔

พระอภิสิทธิ

์

สุขฺทสี เกิดผล

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

บุญชุม  

พย ๓๑๕๙/๐๓๑๕

สามเณรสุระชัย  สุยาละ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 บุญชุม  

พย ๓๑๕๙/๐๓๑๖

สามเณรธดากรณ์  นามเมือง

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

 บุญเรือง  

พย ๓๑๕๙/๐๓๑๗

สามเณรณัฐวุฒิ  สุขสุมิตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

 บุญเรือง  

พย ๓๑๕๙/๐๓๑๘

พระสัมฤทธิ

์

จิตตสํวโร ยอดยา

๐๑/๐๕/๒๕๒๒ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

พระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๑๕๙/๐๓๑๙

สามเณรพีรพัฒน์  มหากาฬ

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

 ร่องชมภู  

พย ๓๑๕๙/๐๓๒๐
สามเณรนพดล  พันธ์ผล

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

 ร่องชมภู  

พย ๓๑๕๙/๐๓๒๑

สามเณรยศภัทร  แก้วปองปก

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

 ร่องชมภู  

พย ๓๑๕๙/๐๓๒๒

สามเณรเจษฎา  วงษ์ชาลี

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

 รัตนคูหาวนาราม  

พย ๓๑๕๙/๐๓๒๓

สามเณรภัทรพล  ไชยราช

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

 รัตนคูหาวนาราม  

พย ๓๑๕๙/๐๓๒๔

สามเณรคนานนท์  อินต๊ะวิเศษ

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

 รัตนคูหาวนาราม  

พย ๓๑๕๙/๐๓๒๕

สามเณรปยชาติ  ยิงนอก

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

 รัตนคูหาวนาราม  

พย ๓๑๕๙/๐๓๒๖

สามเณรออมทรัพย์  นักไร่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

 รัตนคูหาวนาราม  

พย ๓๑๕๙/๐๓๒๗

สามเณรเทวราช  สมศรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

 รัตนคูหาวนาราม  

พย ๓๑๕๙/๐๓๒๘

พระอดุลย์ กฺติภทฺโธ สะโมสูงเนิน

๒๓/๔/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

พย ๓๑๕๙/๐๓๒๙

สามเณรศิริมงคล  ชวะลิตร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 ราษฎร์บำรุง  

พย ๓๑๕๙/๐๓๓๐
สามเณรพิทยุตม์  อินต๊ะนิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีชุม  

พย ๓๑๕๙/๐๓๓๑

สามเณรอภิเชษฐ์  ประกอบทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีชุม  

พย ๓๑๕๙/๐๓๓๒

สามเณรดุลยพล  ธรรมปญญา

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีดอนมูล  

พย ๓๑๕๙/๐๓๓๓

สามเณรภานุวัฒน์  เผ่าตุ้ย

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีดอนมูล  

พย ๓๑๕๙/๐๓๓๔

สามเณรไกรวี  บัวชุม

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีดอนมูล  

พย ๓๑๕๙/๐๓๓๕

สามเณรอัครชัย  มะโนแสน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีดอนมูล  

พย ๓๑๕๙/๐๓๓๖

สามเณรธนกร  เผ่าแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีดอนมูล  

พย ๓๑๕๙/๐๓๓๗

สามเณรคณาวุฒิ  ใจดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีดอนมูล  

พย ๓๑๕๙/๐๓๓๘

สามเณรพีรพัฒน์  เผ่าตุ้ย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

 ศรีดอนมูล  

พย ๓๑๕๙/๐๓๓๙

สามเณรพิชาภพ  นันต๊ะสี

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีปนต้น  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๐ / ๑๓

้
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พย ๓๑๕๙/๐๓๔๐
สามเณรอิทธิพัทธ์  แสนนวล

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีปนต้น  

พย ๓๑๕๙/๐๓๔๑

สามเณรจิรภัทร์  วงค์สุรินทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีปนต้น  

พย ๓๑๕๙/๐๓๔๒

พระทองหยด สุชาโต สมศรี

๒๘/๐๑/๒๕๑๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

ศรีเมืองมูล  

พย ๓๑๕๙/๐๓๔๓

พระศุภวัฒ ปภาโส ลาภเกิด

๒๐/๐๑/๒๕๒๐ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

ศรีเมืองมูล  

พย ๓๑๕๙/๐๓๔๔

สามเณรศักดินนท์  บุญชืน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๐

 ศรีเมืองมูล  

พย ๓๑๕๙/๐๓๔๕

สามเณรวีรศักดิ

์

 ใสสม

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีเมืองมูล  

พย ๓๑๕๙/๐๓๔๖

สามเณรณัฐพล  สมศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีเมืองมูล  

พย ๓๑๕๙/๐๓๔๗

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สมศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีเมืองมูล  

พย ๓๑๕๙/๐๓๔๘

พระอนุสรณ์ สุเมโธ เผ่ากันทะ

๓๐/๐๓/๒๕๓๓ ๐๘/๐๒/๒๕๕๖

ศรีล้อม  

พย ๓๑๕๙/๐๓๔๙

สามเณรณัฐชัย  ทุวิลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีล้อม  

พย ๓๑๕๙/๐๓๕๐
พระวิโรจน์ ชาคโร สิทธิตา

๒๒/๐๒/๒๕๒๐ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

สถิตย์ธัมมาราม  

พย ๓๑๕๙/๐๓๕๑

สามเณรอธิพงษ์  จิตดา

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

 สว่างอารมณ์  

พย ๓๑๕๙/๐๓๕๒

สามเณรอัษฎา  นามวงค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 สะพานคำ  

พย ๓๑๕๙/๐๓๕๓

พระพิภพ สุจิตโต นันตา

๑๓/๐๒/๒๕๑๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณคูหา  

พย ๓๑๕๙/๐๓๕๔

สามเณรเมธาสิทธิ

์

 สีเขียว

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

 สุวรรณคูหา  

พย ๓๑๕๙/๐๓๕๕

สามเณรธนพล  กิงโม้

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

 สุวรรณคูหา  

พย ๓๑๕๙/๐๓๕๖

สามเณรแสงอรุณ  เทียมทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

 สุวรรณคูหา  

พย ๓๑๕๙/๐๓๕๗

สามเณรนัทธพงศ์  ปนการ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

 สุวรรณคูหา  

พย ๓๑๕๙/๐๓๕๘

สามเณรไกรพงษ์  ภูมิไสล

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

 ห้วยทรายเลือน

่

 

พย ๓๑๕๙/๐๓๕๙

สามเณรธนพล  ไชยวงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

 ห้วยทรายเลือน

่

 

พย ๓๑๕๙/๐๓๖๐
สามเณรณัฐวุฒิ  นังงาม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

 ห้วยทรายเลือน

่

 

พย ๓๑๕๙/๐๓๖๑

สามเณรพัชรพงษ์  ยาพิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 กิวแก้ว

่

 

พย ๓๑๕๙/๐๓๖๒

สามเณรณัฐพล  ไชยมงคล

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

 กิวแก้ว

่

 

พย ๓๑๕๙/๐๓๖๓

สามเณรยศพล  ทะหล้า

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

พย ๓๑๕๙/๐๓๖๔

พระธนวน ธานิโย มโนวรรรธ์

๑๕/๐๒/๒๕๑๐ ๒๘/๐๑/๒๕๕๙

ดอยกู่ไก่แก้ว  

พย ๓๑๕๙/๐๓๖๕

พระปรีชา ปริปุณโณ พระวิสัตย์

๑๔/๐๙/๒๕๓๖ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

ดอยกู่ไก่แก้ว  

พย ๓๑๕๙/๐๓๖๖

พระกิตติพงษ์ กิตติธโร สุรินทร์

๐๓/๐๓/๒๕๓๗ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

นำจุน  

พย ๓๑๕๙/๐๓๖๗

พระนคร นราธิโป ไชยมงคล

๒๓/๐๑/๒๕๑๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บุญเกิด  

พย ๓๑๕๙/๐๓๖๘

สามเณรธีรภัทร  รัตน์นำหิน

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

 บุญเกิด  

พย ๓๑๕๙/๐๓๖๙

สามเณรยศพล  หวลอาลม

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

 บุญเกิด  

พย ๓๑๕๙/๐๓๗๐
สามเณรนวพล  อินหลี

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

 บุญเกิด  

พย ๓๑๕๙/๐๓๗๑

สามเณรพัสกร  ทะหล้า

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

 บุญเกิด  

พย ๓๑๕๙/๐๓๗๒

สามเณรวัชรากร  ทะหล้า

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

 บุญเกิด  

พย ๓๑๕๙/๐๓๗๓

สามเณรธรรมนูญ  มุสิกชาต

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

 บุญเรือง  

พย ๓๑๕๙/๐๓๗๔

สามเณรกิตติพงษ์  ช่างคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

 บุญเรือง  
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พย ๓๑๕๙/๐๓๗๕

สามเณรชยุตพงษ์  ละมูลพันธ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

 บุญเรือง  

พย ๓๑๕๙/๐๓๗๖

สามเณรแดนใต้  ธงสิบสอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

 บุญเรือง  

พย ๓๑๕๙/๐๓๗๗

สามเณรนิธิกร  จันธิมา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 ปจฉิมวาส  

พย ๓๑๕๙/๐๓๗๘

สามเณรธีรวัฒน์  สลักถ้วนถี

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 ปจฉิมวาส  

พย ๓๑๕๙/๐๓๗๙

สามเณรธวัชชัย  ศรีจันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

 ปจฉิมวาส  

พย ๓๑๕๙/๐๓๘๐
พระเชาวฤทธิ

์

ทินฺนปฺโ อิวินา

๐๖/๐๒/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

พญาลอ  

พย ๓๑๕๙/๐๓๘๑

สามเณรมงคล  ชาวตระการ

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

 พระธาตุขิงแกง  

พย ๓๑๕๙/๐๓๘๒

สามเณรนพดล  คณาคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

 พระธาตุบุญนาค  

พย ๓๑๕๙/๐๓๘๓

สามเณรพงศธร  ภูครองแถว

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 พระธาตุบุญนาค  

พย ๓๑๕๙/๐๓๘๔

พระไพสิฐ ภูริาโณ ศรีวิชัย

๒๓/๐๖/๒๕๓๑ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

แม่ทะลาย  

พย ๓๑๕๙/๐๓๘๕

สามเณรธีรวัฒน์  ฉาพิมาย

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

 แม่ทะลาย  

พย ๓๑๕๙/๐๓๘๖

สามเณรกรวิชญ์  ราหุรักษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

 แม่ทะลาย  

พย ๓๑๕๙/๐๓๘๗

สามเณรนิติพงษ์  ศรีธนะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 แม่ทะลาย  

พย ๓๑๕๙/๐๓๘๘

สามเณรภานุวัติ  เพียรจริง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

 แม่วังช้าง  

พย ๓๑๕๙/๐๓๘๙

สามเณรพงศ์ภัค  พุทธรักษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 แม่วังช้าง  

พย ๓๑๕๙/๐๓๙๐
สามเณรพงศ์พิช  พุทธรักษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 แม่วังช้าง  

พย ๓๑๕๙/๐๓๙๑

สามเณรธรรมนันท์  เพชรมะโน

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

 ร่องดู่  

พย ๓๑๕๙/๐๓๙๒

สามเณรรังสรรค์  ขันติ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

 ร่องดู่  

พย ๓๑๕๙/๐๓๙๓

สามเณรวีรภาพ  กลินจันทร์

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

 ร่องแมด  

พย ๓๑๕๙/๐๓๙๔

สามเณรณัฐนนท์  ทิศสุขใส

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

 สร้อยศรี  

พย ๓๑๕๙/๐๓๙๕

สามเณรอนุรักษ์  บุญเติม

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

 สักสัน  

พย ๓๑๕๙/๐๓๙๖

พระชุมพล ชุตินธโร หอมนาน

๐๒/๑๒/๒๕๒๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

สันปาสัก  

พย ๓๑๕๙/๐๓๙๗

สามเณรจีรศักดิ

์

 นามวงค์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

 ห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๑๕๙/๐๓๙๘

สามเณรวงศ์วรุฒน์  วงศ์ณรงค์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

 ห้วยข้าวกำ  

พย ๓๑๕๙/๐๓๙๙

สามเณรกฤษฎา  ใจนันจา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 ห้วยยางขาม  

พย ๓๑๕๙/๐๔๐๐
พระอิทธิพัทธ์ อนาลโย ธิราใจ

๔/๑๒/๒๕๓๗ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

ร่องคือ  

พย ๓๑๕๙/๐๔๐๑
สามเณรนิธิวัช  โพธิพรหม

๔/๐๑/๒๕๔๖

 ปทุมทอง  

พย ๓๑๕๙/๐๔๐๒
พระศรีจันทร์ กตปฺุโ ปนแจ้

๒๒/๐๒/๒๕๒๕
๒/๐๔/๒๕๕๙

ปาแฝกกลาง  

พย ๓๑๕๙/๐๔๐๓
พระบุญสอน ิตคุโณ กันธะนะ

๔/๑๑/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาแฝกกลาง  

พย ๓๑๕๙/๐๔๐๔
พระธีระพงษ์ อกิฺจโน คำสุข

๑๗/๑๑/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาแฝกกลาง  

พย ๓๑๕๙/๐๔๐๕
พระมาโนชย์ อตฺตทีโป ศรีวิชา

๓๐/๑๐/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาแฝกกลาง  

พย ๓๑๕๙/๐๔๐๖
พระวิรัตน์ อนาลโย สุปนต๋า

๑๖/๓/๒๔๙๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ฝายหิน  

พย ๓๑๕๙/๐๔๐๗
สามเณรณัฐพงษ์  กิจตาวงค์

๔/๐๗/๒๕๔๖

 ฝายหิน  

พย ๓๑๕๙/๐๔๐๘
พระวุฒิชัย โกวิโท ใจยะปญญา

๒๕/๕/๒๕๒๕ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

พระธาตุจอมก้อ  

พย ๓๑๕๙/๐๔๐๙
สามเณรอภิวิชญ์  ขนันแข็ง

๖/๐๓/๒๕๔๖

 พระธาตุมุงเมือง  
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พย ๓๑๕๙/๐๔๑๐
สามเณรรัฐภูมิ  คุณารักษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

 โพธาราม  

พย ๓๑๕๙/๐๔๑๑

สามเณรถิรเดช  ตินะราช

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

 โพธาราม  

พย ๓๑๕๙/๐๔๑๒

สามเณรจักรวาล  สายกระสุน

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

 โพธาราม  

พย ๓๑๕๙/๐๔๑๓

สามเณรดนัยฤทธิ

์

 ภาชนนท์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

 โพธาราม  

พย ๓๑๕๙/๐๔๑๔

สามเณรประกาศิต  คงบาง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 แม่สุก  

พย ๓๑๕๙/๐๔๑๕

สามเณรวุฒินันท์  ดุเหว่า

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีเกิด  

พย ๓๑๕๙/๐๔๑๖

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 วิเชียรสรรค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีเกิด  

พย ๓๑๕๙/๐๔๑๗

สามเณรชัยวัฒน์  สารารัตน์

๙/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีเกิด  

พย ๓๑๕๙/๐๔๑๘

พระพงศกร กิตฺติวณฺโณ คำมา

๒/๐๘/๒๕๓๖ ๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีดอนตัน  

พย ๓๑๕๙/๐๔๑๙

สามเณรณัฐวุฒิ  เมฆอากาศ
๒/๕/๒๕๔๔

 ศรีดอนมูล  

พย ๓๑๕๙/๐๔๒๐
สามเณรทวีฤทธิ

์

 ทันนา

๙/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีบังวัน  

พย ๓๑๕๙/๐๔๒๑

สามเณรศรายุทธ  อุดเมืองคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

 ศรีบุญเรือง  

พย ๓๑๕๙/๐๔๒๒

สามเณรธนกฤต  คำสุข

๒ต/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีสุพรรณ  

พย ๓๑๕๙/๐๔๒๓

สามเณรยุวศักดิ

์

 ปญสุวรรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีสุพรรณ  

พย ๓๑๕๙/๐๔๒๔

สามเณรธนพนธ์  ภาชนนท์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

 ศรีสุพรรณ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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