
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพะเยา  ภาค ๖

ส่งสอบ ๔๐๑ รูป ขาดสอบ ๕๓ รูป คงสอบ ๓๔๘ รูป สอบได้ ๓๓๓ รูป สอบตก ๑๕ รูป (๙๕.๖๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๑๖๐/๐๐๐๑
สามเณรศิริภัส  ตุ่นเต้น

๒๕/๓/๒๕๔๗

 ช้างหิน  

พย ๓๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรรพีภัทร  ผาแก้ว

๒๖/๙/๒๕๔๗

 ช้างหิน  

พย ๓๑๖๐/๐๐๐๓
พระธีระ วรสทฺโธ บุญประเทือง

๘/๙/๒๕๓๑ ๑/๑๒/๒๕๕๙

ดอกบัว  

พย ๓๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรอิทธิพัทธิ

์

 กันทา

๑๑/๕/๒๕๔๖

 ดอกบัว  

พย ๓๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรปฏิพทธ์  แสงแก้ว

๑๑/๗/๒๕๔๖

 ดอกบัว  

พย ๓๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรคณัสนันท์  กันทา

๑๗/๙/๒๕๔๗

 ดอกบัว  

พย ๓๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรภูวนาท  เครือน่าน

๒๗/๑/๒๕๔๗

 ดอนมูล  

พย ๓๑๖๐/๐๐๐๘
พระชาญเกียรติ อคฺคธมฺโม รักไร่

๑๐/๗/๒๕๐๙
๒/๔/๒๕๕๙

ตำนำล้อม  

พย ๓๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรหิรัญ  ตันศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 ตำม่อน  

พย ๓๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรกฤษฎา  วงศ์ลคร

๑/๖/๒๕๔๗
 ท่ากลอง  

พย ๓๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรอนุวัฒน์  เศษจันทึก

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 ทุ่มท่า  

พย ๓๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรภานุพงษ์  ปนต๊ะ

๘/๗/๒๕๔๗
 ทุ่มท่า  

พย ๓๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรฉกาจ  ยานะทวี

๒๑/๙/๒๕๔๗

 ทุ่มท่า  

พย ๓๑๖๐/๐๐๑๔
พระประสงค์ สิริคุตฺโต บุญมาวงศ์

๑๐/๔/๒๕๐๒ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บ้านโซ้  

พย ๓๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรนพรุจ  พวงมาลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านไร่  

พย ๓๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรสมพงษ์  ไพบูลย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

 บ้านไร่  

พย ๓๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรเจษฎากร  เพิมสวัสดิ

่ ์

๑๓/๒/๒๕๔๘

 บ้านไร่  

พย ๓๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรชัยพร  ไชยลังกา

๒๑/๒/๒๕๔๘

 บ้านไร่  

พย ๓๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรพงศธร  นาควัน

๒๗/๓/๒๕๔๘

 บ้านไร่  

พย ๓๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรธนา  ทากาศ

๑๗/๔/๒๕๔๘

 บ้านไร่  

พย ๓๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรรัตติพล  สิริยากุล

๑๒/๕/๒๕๔๘

 บ้านเหยียน

่

 

พย ๓๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรนันทสิทธิ

์

 ใจหนู

๘/๑๒/๒๕๔๗

 บุญโยง  

พย ๓๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรศุภวัฒน์  สมเครือ

๑๔/๙/๒๕๔๗

 ปาแดงบุญนาค  

พย ๓๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรศุภรัตน์  เข็มศิริ

๑๑/๑/๒๕๓๙

 ผาช้างมูบ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑ / ๑๐

้
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พย ๓๑๖๐/๐๐๒๕
พระวิทวัส ถาวโร บุญมา

๑๔/๕/๒๕๓๗ ๑๗/๕/๒๕๕๙

เมืองชุม  

พย ๓๑๖๐/๐๐๒๖
พระณัฐพล อายุวฑฺโก เพ็งวงศ์

๒๕/๒/๒๕๓๓
๒/๔/๒๕๕๘

แม่กาโทกหวาก  

พย ๓๑๖๐/๐๐๒๗
พระยุทธพงษ์ าณธโร ทินนา

๕/๔/๒๔๙๗ ๓/๑๒/๒๕๕๘

แม่กาโทกหวาก  

พย ๓๑๖๐/๐๐๒๘
พระหลัน านิสฺสโร ศรีคำ

๘/๑๐/๒๔๙๓
๘/๗/๒๕๔๙

แม่กาไร่  

พย ๓๑๖๐/๐๐๒๙
พระรัชชานนท์ ถาวโร แสนศิริโยธา

๒๖/๑/๒๕๑๒

๒/๔/๒๕๖๐
แม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๑๖๐/๐๐๓๐
พระณรงค์พล ิตวํโส หน่อแก้ว

๖/๑๐/๒๕๐๘ ๕/๑๒/๒๕๕๙

แม่นาเรือ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรพิริยากร  เสียงใส

๙/๓/๒๕๔๘
 แม่ใส  

พย ๓๑๖๐/๐๐๓๒
พระสิทธิณัฐ สุภฺทโท ประพลรัตนัง

๑๒/๙/๒๕๓๗ ๒๒/๘/๒๕๖๐

ร่องเข็ม  

พย ๓๑๖๐/๐๐๓๓
พระวัชรพงษ์ อคุคปุโ อุปเสน

๒๔/๓/๒๕๓๔ ๒๘/๘/๒๕๖๐

ร่องเข็ม  

พย ๓๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ณ คำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๐

 ร่องเข็ม  

พย ๓๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรนวพล  ดวงจิตต์

๒๓/๓/๒๕๔๘

 ร่องคำ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรธีรวัฒน์  สายเมืองใจ

๔/๓/๒๕๔๗
 ร่องคือ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรปยวัฒน์  เครือวัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

 ร่องคือ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรธนพนธ์  โครตโสภา

๑๕/๓/๒๕๔๘

 ร่องคือ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๓๙
พระสิทธิศักดิ

์

คมฺภีรธมฺโม เทียมผูก

๑/๑๑/๒๕๒๓
๑/๔/๒๕๕๙

ร่องห้า  

พย ๓๑๖๐/๐๐๔๐
พระวันที อตฺตทีโป หมืนจิตร

่

๑/๔/๒๕๓๒ ๑/๗/๒๕๖๐
ร่องห้า  

พย ๓๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรณัฐวุฒิ  ธุระสุข

๕/๑๐/๒๕๔๖

 ร่องห้า  

พย ๓๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรศิริชัย  วรรณนาค

๑๑/๗/๒๕๔๓

 ราชคฤห์  

พย ๓๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรสิงขร  แซ่เติน

้

๔/๒/๒๕๔๗
 ราชคฤห์  

พย ๓๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรศิวกร  กิงแก้ว

่

๔/๕/๒๕๔๗
 ราชคฤห์  

พย ๓๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรศุภรัตน์  ดุเหว่า

๒๐/๑/๒๕๔๘

 ราชคฤห์  

พย ๓๑๖๐/๐๐๔๖
พระศรชัย กิตฺติโสภโณ ธนะวงศ์

๓/๐๙/๒๕๐๗ ๓/๑๒/๒๕๕๘

ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๔๗
พระชวโรจน์ อินฺทปฺโ แก้วจะนา

๑๓/๐๑/๒๕๐๐

๘/๕/๒๕๖๐
ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 คงดาว

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรนิเวศ  เศษวิสัย

๑/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรนราธิป  พามอก

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรณัฐพงษ์  ลุมพล

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรธนภัทร  บรรพต

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรภานุวิชญ์  เภตรา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรสิทธิชัย  ไพรมณี

๗/๒/๒๕๔๗
 ศรีบุญเรือง  

พย ๓๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรสุทิน  มาน้อย

๕/๘/๒๕๔๓
 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรสรวิศ  มหาวงศ์นัน

๔/๔/๒๕๔๕
 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรเกษม  ขวัญธนจริยกุล

๒๐/๗/๒๕๔๗

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรวันเฉลิม  วงศ์แก้ว

๑๒/๘/๒๕๔๗

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๕๙
พระนันทภพ กิตฺติเมธี ใจชุ่ม

๔/๑๑/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
สันปาถ่อน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒ / ๑๐

้
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พย ๓๑๖๐/๐๐๖๐
พระอมรเทพ อภิปฺโ ศรีนิล

๒/๘/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

ห้วยลึก  

พย ๓๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรอัครพล  จินดา

๒๒/๕/๒๕๔๗

 ปงสนุก  

พย ๓๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรอภิสิทธิ

์

 สุธรรม

๑๙/๖/๒๕๔๗

 ปงสนุก  

พย ๓๑๖๐/๐๐๖๓
พระกิตติศักดิ

์

กตธมฺโม ศรีวิไชย

๐๘/๐๖/๒๕๒๓ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดกาดถี  

พย ๓๑๖๐/๐๐๖๔
พระอุ่นเรือน ถิราโณ แลวฤทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๒๐ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

วัดกาดถี  

พย ๓๑๖๐/๐๐๖๕
พระวุฒินันท์ านุตฺตโร วรวิชัยนันท์

๐๘/๐๔/๒๕๓๕ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดกาดถี  

พย ๓๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรพิเชษฐ์  จำรัส

๓๐/๙/๒๕๔๗

 วัดท่าร้อง  

พย ๓๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรทินกร  มาเยอะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

 วัดท่าร้อง  

พย ๓๑๖๐/๐๐๖๘
พระกฤษฎา กิตฺติปฺโ ชวนคิด

๒๓/๑๑/๒๕๑๙
๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดปาฝาง  

พย ๓๑๖๐/๐๐๖๙
พระมีชัย ิตสีโล ทองดี

๑๗/๑๑/๒๕๑๙
๐๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดสันต้นแหน  

พย ๓๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรบารเมศฐ์  ฟกแก้ว

๐๑/๑/๒๕๔๗

 วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรรพีภัทร  ชอบธรรม

๑๒/๗/๒๕๔๗

 วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๑๖๐/๐๐๗๒
พระทศพล กตธมฺโม อินทร์ทอง

๒๘/๑๐/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสันปาม่วง  

พย ๓๑๖๐/๐๐๗๓
พระกิตติศักดิ

์

สุจิณฺโณ คนึงคิด

๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๖/๒๕๖๐

คุ้ม  

พย ๓๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรชัยพิพัฒน์  นามบุตร

๒๑/๓/๒๕๔๘

 คุ้ม  

พย ๓๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรตรัสตริยะ  กาติบ

๊

๑๘/๒/๒๕๔๔

 จำบอน  

พย ๓๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรนันทการณ์  สวนม่วง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

 เชียงคาน  

พย ๓๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรเนติพล  ปญญานะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 เชียงบาน  

พย ๓๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรพีรวัฒน์  คำหงษา

๓/๗/๒๕๔๗
 เชียงบาน  

พย ๓๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรจิรพัฒน์  ใจชืน

่

๓๑/๘/๒๕๔๗

 เชียงบาน  

พย ๓๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรพัชรพงษ์  หอมนาน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

 เชียงบาน  

พย ๓๑๖๐/๐๐๘๑
พระหนึง

่

กตธมฺโม แย้มคุ้ม
๙/๑/๒๕๒๑

๑/๔/๒๕๖๐
แช่แห้ง  

พย ๓๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรวีรศักดิ

์

 นันตะลิก

๑๖/๘/๒๕๔๗

 แช่แห้ง  

พย ๓๑๖๐/๐๐๘๓
พระธีรเจต จิรธมฺโม ธนเรืองสุวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๓๕

๑๒/๔/๒๕๖๐

ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๐๘๔
พระวิวรรธน์ เตชพโล จิโรจนพานิช

๒๐/๗/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรโชคชัย  มาโนที

๒/๒/๒๕๔๖
 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรเจษฎากร  ชุมภูชนะภัย

๘/๓/๒๕๔๗
 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรอตินันท์  เชือสะอาด

้

๒๖/๙/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรธรรมรักษ์  กาบแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

 ดอนมูล  

พย ๓๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรนัฐพร  ชุมภู

๘/๕/๒๕๔๘
 ดอนมูล  

พย ๓๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรธีรพงศ์  แสงศรีจันทร์

๑๗/๗/๒๕๔๗

 ทองแย้ม  

พย ๓๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรสารัทธ์  เจริญ

๒๕/๙/๒๕๔๗

 ทองแย้ม  

พย ๓๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรอัครเนตร  อารีรักษ์

๑๔/๘/๒๕๔๖

 ทุ่งมอก  

พย ๓๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรทิชานนท์  ชาวเวียง

๑๘/๓/๒๕๔๖

 ทุ่งเย็น  

พย ๓๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรพงศ์เทพ  ศรีสด

๒/๔/๒๕๔๗
 ทุ่งเย็น  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓ / ๑๐
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พย ๓๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรโชคชัย  แก้วหนองคู

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 ทุ่งหล่ม  

พย ๓๑๖๐/๐๐๙๖
พระสมาน กุสลจิตฺโต เวียงคำ

๒๒/๖/๒๕๐๗
๑/๔/๒๕๖๐

บ้านปุ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรปรัญชา  ทองล้น

๑๗/๘/๒๕๔๗

 บ้านปุ  

พย ๓๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรกฤษณะ  บัวสระ

๒๑/๑/๒๕๔๗

 บุญยืน  

พย ๓๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรรัชชานนท์  โตนะโภ

๙/๖/๒๕๔๗
 บุญยืน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรธีรวัฒน์  ชนมาไกล

๒๐/๖/๒๕๔๗

 ปวใหม่  

พย ๓๑๖๐/๐๑๐๑
พระจำเนียร เขมจิตฺโต ใจดี

๓๐/๑/๒๕๒๗
๑/๔/๒๕๕๙

ป  

พย ๓๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรกิตติพัฒน์  ยารังษี

๑/๑/๒๕๔๘
 เปอยเปยง  

พย ๓๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรนภัค  สมชือ

่

๑๗/๔/๒๕๔๗

 ผาลาด  

พย ๓๑๖๐/๐๑๐๔
สามเณรวีรเชษฐ์  หมืนศรี

่

๑๘/๒/๒๕๔๗

 ฝายกวาง  

พย ๓๑๖๐/๐๑๐๕
พระสมหมาย าณสุทฺโธ ไชยมงคล

๖/๙/๒๕๒๙ ๕/๙/๒๕๖๐
พระธาตุดอยคำ  

พย ๓๑๖๐/๐๑๐๖
สามเณรภัครพงษ์  แท่นนอก

๒๓/๕/๒๕๔๗

 พระธาตุสบแวน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๐๗
พระวรเทพ ขนฺติพโล ชุมนุมพร้อม

๑๐/๖/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๖๐

ร่องค้อม  

พย ๓๑๖๐/๐๑๐๘
พระจีรเวช จิรเวโช แก้ววิเศษ

๗/๑๐/๒๕๓๔
๒/๑/๒๕๕๙

ร้องใหม่  

พย ๓๑๖๐/๐๑๐๙
พระพสิษฐ์ ปสนฺโน ปญญากอง

๓๑/๑๐/๒๕๓๔

๔/๔/๒๕๖๐
ร้องใหม่  

พย ๓๑๖๐/๐๑๑๐
พระกษาปณ์ โชติธมฺโม กลินหอม

่

๒๘/๑/๒๕๔๐
๙/๔/๒๕๖๐

ร้องใหม่  

พย ๓๑๖๐/๐๑๑๑
พระปรีชา อธิมุตฺโต หมืนศรี

่

๘/๓/๒๕๓๒ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ร้องใหม่  

พย ๓๑๖๐/๐๑๑๒
พระธวัชชัย สนฺตจิตฺโต เวียงชัย

๗/๒/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ร้องใหม่  

พย ๓๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรกรรชัย  อ่อนนวล

๒๕/๒/๒๕๔๗

 ร้องใหม่  

พย ๓๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรทนงศักดิ

์

 ปานนิล
๗/๗/๒๕๔๗

 ร้องใหม่  

พย ๓๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรกิตติพงศ์  คะระเขือน

่

๒๙/๘/๒๕๔๗

 ร้องใหม่  

พย ๓๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรณัฐดนัย  มาสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

 ร้องใหม่  

พย ๓๑๖๐/๐๑๑๗
สามเณรทศพล  การะเกตุ

๒๙/๓/๒๕๔๘

 ร้องใหม่  

พย ๓๑๖๐/๐๑๑๘
สามเณรจักรพงษ์  บัวชัย

๖/๑๑/๒๕๔๕

 ล้า  

พย ๓๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรธนพล  ศรปน

๖/๑๐/๒๕๔๗

 ล้า  

พย ๓๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรสุกนต์ธี  ใจดี

๑/๕/๒๕๔๗
 วังถำ  

พย ๓๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรสุรชัย  วงค์แก้ว

๙/๙/๒๕๔๗
 วังถำ  

พย ๓๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรธวัชชัย  ทุ่งเย็น

๑๗/๙/๒๕๔๗

 วังถำ  

พย ๓๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรอานุวัฒน์  

หนองหารพิพัทกษ์
๒๖/๗/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

พย ๓๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรพิริยกร  ชัยชนะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

พย ๓๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรณัฐพงษ์  คำมา

๒๔/๗/๒๕๔๗

 สลาบ  

พย ๓๑๖๐/๐๑๒๖
พระคำ อาธีปฺโ วงศ์ใหญ่

๑๓/๑๐/๒๕๐๐

๖/๗/๒๕๖๐
แสนเมืองมา  

พย ๓๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรนันทวัชร์  โชดชัยชิด

๓๐/๓/๒๕๔๗

 แสนเมืองมา  

พย ๓๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรอนวัช  ชัยแก้ว

๑๘/๕/๒๕๔๗

 แสนเมืองมา  

พย ๓๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรเตชิต  ไกลถิน

่

๖/๗/๒๕๔๗
 หย่วน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรนันทพงษ์  สมเสาร์

๒๓/๙/๒๕๔๕

 ก๊อน้อย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรอรรถสิทธิ

์

 ไชยยะ

๑๔/๕/๒๕๔๖

 แก  

พย ๓๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรจิรายุ  หมืนทา

่

๒๗/๖/๒๕๔๗

 แก  

พย ๓๑๖๐/๐๑๓๓
พระภาณุวัฒน์ กนฺตสีโล ใจรัตน์

๙/๘/๒๕๒๕ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรนิธิศ  บุญแรง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรเสนา  กระทง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 ดอนตัน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๓๖
พระเรืองรักษ์ อตฺตนุรกฺโข อุทธิยา

๒๗/๓/๒๕๒๐ ๑๕/๗/๒๕๕๗

ดอนมูล  

พย ๓๑๖๐/๐๑๓๗
สามเณรชาคริต  อุทธิยา

๒/๑๐/๒๕๔๒

 ดอนมูล  

พย ๓๑๖๐/๐๑๓๘
สามเณรณัฐกิจ  อุทธิยา

๓๑/๗/๒๕๔๗

 ดอนมูล  

พย ๓๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรศิริวัฒน์  แก้วมณี

๑/๑/๒๕๔๗
 ทุ่งกล้วย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๔๐
สามเณรธรรมรัช  ดวงคำ

๑๙/๗/๒๕๔๗

 ทุ่งกล้วย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรยิงเกียรติ

่

 ปงสุแสน

๒๑/๘/๒๕๔๗

 ทุ่งกล้วย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรรัฐธรรมนูญ  ธรรมะวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

 ทุ่งกล้วย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรณัฐพงษ์  เลือดไทย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

 ทุ่งกล้วย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๔๔
พระทรงฤทธิ

์

อกิฺจโน บุญแรง

๒๒/๑/๒๕๒๑

๓/๔/๒๕๖๐
ปว  

พย ๓๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรนพดล  เจนธารา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

 ปาสัก  

พย ๓๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรพชระพล  ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

 ปาสัก  

พย ๓๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรอนุพล  กันมะนิด

๑๗/๗/๒๕๔๔

 ม่วงชุม  

พย ๓๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรบูรพา  แก้วคำปา

๑๑/๗/๒๕๔๗

 ม่วงชุม  

พย ๓๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรธีรศักดิ

์

 ไชยยา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

 ม่วงชุม  

พย ๓๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรฐิติวุฒิ  จตุนาม

๑๕/๙/๒๕๔๗

 ร้องเชียงแรง  

พย ๓๑๖๐/๐๑๕๑
พระณัฐวุฒิ อกิฺจโณ อุปมาณ

๑๔/๘/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรชวลิต  พานผ่องเจริญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๐

 สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรบุญมี  แซ่ท่อร์

๙/๓/๒๕๔๓
 สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรราชันย์  แซ่หาง

๒๐/๕/๒๕๔๓

 สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรเจีย  แซ่โซ้ง

๔/๖/๒๕๔๓
 สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรนครินทร์  แซ่ลี

๒/๔/๒๕๔๖
 สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรวุฒิสิทธิ

์

 แซ่หลี

๑๐/๙/๒๕๔๖

 สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรสิทธิพร  แซ่จาง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรธิติพงษ์  ไชยเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรพานทอง  แซ่โซ้ง

๗/๑/๒๕๔๗
 สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๖๑
สามเณรเอกรินทร์  ไชยเมือง

๒๑/๒/๒๕๔๗

 สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรนันทพงษ์  อัศราช

๒๓/๒/๒๕๔๗

 สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรยศธร  ศรีคำ

๑/๓/๒๕๔๗
 สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรกฤษนัย  เสมอใจ

๒๕/๗/๒๕๔๗

 สถาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕ / ๑๐
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พย ๓๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรอุเทน  คำดี

๒๙/๘/๒๕๔๗

 สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรณัฐวุฒิ  ดอนงาม

๖/๙/๒๕๔๗
 สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรบัณฑิต  แซ่ท่อร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๖๘
สามเณรธันวา  เกตุทนง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรณรงค์ชัย  ทองเหลือ

๑๐/๕/๒๕๔๘

 สถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรคณาทรัพย์  เบ็ญชา

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 หนองเลา  

พย ๓๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรวัฒนกุล  พรมใจจอม

๓๑/๓/๒๕๔๗

 หนองเลา  

พย ๓๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรยงยุทร  หวังหามกลาง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

 ควร  

พย ๓๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรธีระเทพ  จันต๊ะวัน

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

 ควรดง  

พย ๓๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรเพชรอนันต์  วันประเสริฐ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

 ดอนแก้ว  

พย ๓๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรฐิติพงษ์  ทำดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

 ดอนแก้ว  

พย ๓๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรเอกกมล  คมแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

 ดอนแก้ว  

พย ๓๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรวสิน  บุญชืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 ดอนแก้ว  

พย ๓๑๖๐/๐๑๗๘
สามเณรอวิสิทธิ

์

 โชติวงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

 ดอนแก้ว  

พย ๓๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรเจตนิพิฐ  ฉลาด

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

 ดอนเงิน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรธนากร  สุนันต๊ะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

 ดอนเงิน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๘๑
สามเณรธนพนธ์  สุวุธโท

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

 ดอนเงิน  

พย ๓๑๖๐/๐๑๘๒
พระชยุตพงศ์ ปฺาทีโป สมจิต

๒๕/๐๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรสัญชัย  ตังพัฒน์จิตกุล

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๘๔
สามเณรกล้าณรงค์  สุปณะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรภูริกรณ์  เสวยราช

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรณัฐกร  รักษา

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรคำแก้ว  ใจดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรกชกร  เจตนะวิบูลย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรธวัชชัย  ไชยมงคล

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรณัฐวุฒิ  ช่างแต่ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรสุขวัสดิ

์

 สุขแฉล้ม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๙๒
สามเณรพัชรพล  เสริมสุขเมฆ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๑๙๓
สามเณรกิตติพันธุ์  ศักดิเสือ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

 ดู่  

พย ๓๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรวิศรุต  สมศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

 ทัศนาราม  

พย ๓๑๖๐/๐๑๙๕
สามเณรสิรศักดิ

์

 ไชยมงคล

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

 นาดอ  

พย ๓๑๖๐/๐๑๙๖
สามเณรสันต์ธร  สมโรย

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 นาปรัง  

พย ๓๑๖๐/๐๑๙๗
สามเณรเซ  กิตติ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

 นาปรัง  

พย ๓๑๖๐/๐๑๙๘
สามเณรกฤษติชัย  ใสสิน

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

 นาปรัง  

พย ๓๑๖๐/๐๑๙๙
สามเณรพีรยุทธ  แก้วทวี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

 นาปรัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖ / ๑๐

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๑๖๐/๐๒๐๐
สามเณรไชยวัฒน์  ศรีพรม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 นาปรัง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๐๑
สามเณรธนพล  อุทธวัง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

 บุญยืน  

พย ๓๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรสุรเชษฐ์  ปนตา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

 บุญเรือง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรธีรเดช  อุ่นใจ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

 บุญเรือง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรศุภกิจ  คำคง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

 ปว  

พย ๓๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรอภิลักษณ์  รุ่งเรือง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

 ปวดอย  

พย ๓๑๖๐/๐๒๐๖
พระธวัชชัย านวโร มโนสีลา

๖/๑๒/๒๕๓๒ ๓๑/๓/๒๕๖๐

ปาคาใหม่  

พย ๓๑๖๐/๐๒๐๗
สามเณรพีรธัช  กาศทาสี

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

 ปาคา  

พย ๓๑๖๐/๐๒๐๘
สามเณรธนวัฒน์  ศรีวิชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

 ปาคา  

พย ๓๑๖๐/๐๒๐๙
สามเณรวีรภัทร  สุริโย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

 ปาคา  

พย ๓๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรปญณวิทย์  สนสี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

 พระธาตุกู่ตัง

้

 

พย ๓๑๖๐/๐๒๑๑
สามเณรชัชนันทร์  สนิท

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 พระธาตุกู่ตัง

้

 

พย ๓๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรชัยมงคล  พันธ์โชติ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

 พระธาตุดอยหยวก  

พย ๓๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรทินภัทร  เพิมพูน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

 พระธาตุดอยหยวก  

พย ๓๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรณัฐชา  โนมูล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

 พระธาตุดอยหยวก  

พย ๓๑๖๐/๐๒๑๕
สามเณรปฏิญญา  บุญเทพ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 พระธาตุต้นฝาง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรวรเมธ  สายพันธ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

 สงเคราะห์ราษฎร์  

พย ๓๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรธนกฤต  ทนทาน

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 สังคหะราษฎร์  

พย ๓๑๖๐/๐๒๑๘
สามเณรวรจักร  สมจิต

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

 สันกลาง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๑๙
สามเณรสรรพิทักษ์  บุญทา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 แสะ  

พย ๓๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรธีรภัทร  จันทนะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

 ห้วยสิงห์  

พย ๓๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรพนธกร  บรรจง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

 ไชยสถาน  

พย ๓๑๖๐/๐๒๒๒
พระพรชัย ขนฺติพโล ธะนะ

๑๗/๑๑/๒๕๒๙

๒/๐๔/๒๕๖๐

ไทยสุภาพ  

พย ๓๑๖๐/๐๒๒๓
พระด่าหยีหลัน วชิราโณ จะแล

๑/๐๗/๒๕๔๐ ๒/๐๔/๒๕๖๐

ไทยสุภาพ  

พย ๓๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรณัฐกิตต์  หมวดสันเทียะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

 ไทยสุภาพ  

พย ๓๑๖๐/๐๒๒๕
พระวีรยุทธ คุณากโร แสนหลวง

๒๐/๙/๒๕๓๖ ๗/๐๔/๒๕๕๙

ศรีเมืองมาง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๒๖
พระอริย์ธัช อุปคุตฺโต รัศมีจันทร์

๓/๐๓/๒๕๓๙ ๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีเมืองมาง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๒๗
สามเณรนนทวัฒน์  อินต๊ะราช

๕/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๒๘
สามเณรวราวุฒิ  เจือจาน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๒๙
สามเณรพีรพัฒน์  กรียงค์

๕/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๓๐
สามเณรวชิร  ปดแพง

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๓๑
สามเณรณัฐวุฒิ  

วงษ์ตระกูลโลหะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๓๒
สามเณรณัฐวุฒิ  มันคง

่

๕/๐๙/๒๕๔๗

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๓๓
สามเณรวรภพ  จันแดง

๔/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๓๔
สามเณรศิริศักดิ

์

 จักบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีเมืองมาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗ / ๑๐

้
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พย ๓๑๖๐/๐๒๓๕
สามเณรธนวัฒน์  แสนคำก้อน

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๓๖
สามเณรณัฐพงศ์  คิดดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๓๗
สามเณรราเมนทร์  ช่างปรุง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

 หลวง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๓๘
สามเณรวัฒนชัย  พากเพียร

๖/๐๑/๒๕๔๘

 หลวง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๓๙
สามเณรกิตติพน  ขยัน

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

 หลวง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๔๐
สามเณรนพณัฐ  เมืองก้อน

๒/๐๕/๒๕๔๗

 หลวง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๔๑
สามเณรวิชัย  ฟาแลบ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

 หล่ายทุ่ง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๔๒
สามเณรชัยศิริ  สุทธรักษ์

๘/๑๑/๒๕๔๗

 หล่ายทุ่ง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๔๓
สามเณรวัรภัทร  พอใจ

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

 หล่ายทุ่ง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๔๔
สามเณรพงศพัด  ภูนาแสง

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 ดงสุวรรณ  

พย ๓๑๖๐/๐๒๔๕
สามเณรศตวรรษ  กัลยา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๒๔๖
สามเณรนิพัฒน์  สมศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

 ดอนตัน  

พย ๓๑๖๐/๐๒๔๗
สามเณรณัฐวุฒิ  ปตตาระโพธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

 ดอนตัน  

พย ๓๑๖๐/๐๒๔๘
พระชัยวัฒน์ ปฺาวิชิโร เผ่าต๊ะใจ

๑๖/๐๔/๒๔๙๙ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

ต้นต้อง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๔๙
พระอิสระ ภูริวฑฺฒโก แข่งขัน

๐๖/๐๒/๒๕๓๕ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

ต้นต้อง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรคุณากร  ศูนย์กลาง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

 ต้นต้อง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๕๑
พระทศพล อาสิาโณ ใสสม

๐๓/๐๓/๒๕๑๗ ๐๘/๐๔/๒๕๕๘

แท่นคำ  

พย ๓๑๖๐/๐๒๕๒
พระไดสุเกะ กตปฺุโ ไชยมงคล

๐๖/๑๐/๒๕๓๖ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

แท่นคำ  

พย ๓๑๖๐/๐๒๕๓
พระสมศักดิ

์

สนฺตจิตฺโต บุญประเสริฐ

๐๔/๐๑/๒๔๙๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บุญเกิด  

พย ๓๑๖๐/๐๒๕๔
พระสมเดช ธิตฺขนฺติ บำรุงผล

๑๖/๐๙/๒๔๙๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

บุญเกิด  

พย ๓๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรขจรศักดิ

์

 ไชยวุฒิ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 บุญเกิด  

พย ๓๑๖๐/๐๒๕๖
พระเกรียงไกร ิตเมโธ เจนใจ

๑๒/๐๓/๒๕๑๘ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

บุญชุม  

พย ๓๑๖๐/๐๒๕๗
สามเณรรณชัย  เจนใจ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

 บุญชุม  

พย ๓๑๖๐/๐๒๕๘
สามเณรวุฒินันท์  ขัติยะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

 บุญชุม  

พย ๓๑๖๐/๐๒๕๙
พระสุระบดี ภีรธมฺโม ชัยชนะ

๐๖/๐๗/๒๕๑๑ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ปงสนุก  

พย ๓๑๖๐/๐๒๖๐
พระบุญมี ทินฺนวโร การเร็ว

๒๑/๐๔/๒๕๐๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

แม่พริกเทพนิมิตร  

พย ๓๑๖๐/๐๒๖๑
พระเชิดพงษ์ ถิรปสาโร ถาเขียว

๑๐/๐๘/๒๔๙๒ ๒๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดแท่นคำ  

พย ๓๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรทิวธวัช  นามจักร

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

 ศรีดอนมูล  

พย ๓๑๖๐/๐๒๖๓
สามเณรอัครพล  อ้นสังข์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

 ศรีดอนมูล  

พย ๓๑๖๐/๐๒๖๔
สามเณรสิทธิโชค  เผ่าต๊ะใจ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

 ศรีดอนมูล  

พย ๓๑๖๐/๐๒๖๕
สามเณรนราธิป  ทาทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีบุญยืน  

พย ๓๑๖๐/๐๒๖๖
สามเณรรุ่งสุริยา  สมศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

 ศรีบุญยืน  

พย ๓๑๖๐/๐๒๖๗
พระสุพล ยุตฺตธมฺโม สมศรี

๐๗/๐๔/๒๕๑๖ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

ศรีเมืองมูล  

พย ๓๑๖๐/๐๒๖๘
สามเณรนัฐการณ์  เตมี

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 สุวรรณคูหา  

พย ๓๑๖๐/๐๒๖๙
สามเณรอภิวัฒน์  บัวเขียว

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

 สุวรรณคูหา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรศรคเณศ  นันต๊ะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

 ห้วยทรายเลือน

่

 

พย ๓๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรวรปรัชญ์  ดาปาน

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

 ห้วยทรายเลือน

่

 

พย ๓๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรณัฐนันท์  มะโนแสน

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

 ห้วยทรายเลือน

่

 

พย ๓๑๖๐/๐๒๗๓
พระกฤษฏา อภิสมฺปนฺโน ไชยเมือง

๐๓/๐๘/๒๕๒๓ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

อนุมัติวงศ์  

พย ๓๑๖๐/๐๒๗๔
สามเณรอนุภัทร  สิทธิโม่ง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

 อนุมัติวงศ์  

พย ๓๑๖๐/๐๒๗๕
สามเณรอัครเดช  บุญมณี

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 กิวแก้ว

่

 

พย ๓๑๖๐/๐๒๗๖
สามเณรณัฐวุฒิ  คุณารูป

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

 กิวแก้ว

่

 

พย ๓๑๖๐/๐๒๗๗
สามเณรกิตติภณ  หงษ์สกุล

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๒๗๘
สามเณรเดชอนันต์  แก้วสีขวัญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรลัทธพล  หลายแห่ง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

 ดอนไชย  

พย ๓๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรพงษ์พิสุทธิ

์

 ไชยแสน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

 ดอนมูล  

พย ๓๑๖๐/๐๒๘๑
สามเณรธันวา  ร่องเก็ด

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

 ดอนมูล  

พย ๓๑๖๐/๐๒๘๒
พระประเสริฐ สิริวณฺโณ แก้วเจริญสุข

๒๙/๑๐/๒๕๒๘
๒๒/๕/๒๕๕๙

ดอยกู่ไก่แก้ว  

พย ๓๑๖๐/๐๒๘๓
พระวรรณคม กตธมฺโม อินคำปน

๘/๔/๒๕๐๖ ๑๗/๑/๒๕๖๐

ดอยกู่ไก่แก้ว  

พย ๓๑๖๐/๐๒๘๔
พระบุญนันท์ สุตาคโม กำลังดี

๙/๒/๒๕๒๑ ๘/๗/๒๕๖๐
ดอยกู่ไก่แก้ว  

พย ๓๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรจุลชิต  มณีวงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

 บ้านธาตุ  

พย ๓๑๖๐/๐๒๘๖
สามเณรแสงสุรีย์  แซ่เอีย

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านธาตุ  

พย ๓๑๖๐/๐๒๘๗
สามเณรเปรมปติ  ขัติยศ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

 บ้านธาตุ  

พย ๓๑๖๐/๐๒๘๘
พระประจวบ อภิปฺโ ศรีวิชัย

๐๕/๐๖/๒๕๐๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๒

บ้านลอ  

พย ๓๑๖๐/๐๒๘๙
พระสายันต์ สาทโร ธงสัตย์

๒๙/๑๑/๒๕๑๔ ๒๔/๐๕/๒๕๕๗

บุญเกิด  

พย ๓๑๖๐/๐๒๙๐
สามเณรชัยวุฒิ  หวลอารมณ์

๗/๐๔/๒๕๔๗

 บุญเกิด  

พย ๓๑๖๐/๐๒๙๑
สามเณรสิทธิชัย  แข็งแรง

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

 บุญเกิด  

พย ๓๑๖๐/๐๒๙๒
สามเณรผัด  สืบแสน

๒๔/๖/๒๕๐๘

 บุญเรือง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๙๓
สามเณรอภิสิทธิ

์

 คงประเวศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

 ปจฉิมวาส  

พย ๓๑๖๐/๐๒๙๔
สามเณรมงคล  ชาวตระการ

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

 พระธาตุขิงแกง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๙๕
สามเณรพีรพัฒน์  บัวจันทร์บุญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

 พระธาตุขิงแกง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๙๖
สามเณรธีรสิทธิ

์

 ไชยสถาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 พระธาตุขิงแกง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๙๗
สามเณรณัฐชนน  ชัยชนะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

 พระธาตุขิงแกง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๙๘
สามเณรวัชรพล  เครือหลวง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

 พระธาตุขิงแกง  

พย ๓๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 เศรษฐประโมทย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

 พระธาตุขิงแกง  

พย ๓๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรธนพล  ทายะบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

 แม่วังช้าง  

พย ๓๑๖๐/๐๓๐๑
สามเณรประวิทย์  สุพรรณ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

 ร่องดู่  

พย ๓๑๖๐/๐๓๐๒
สามเณรชินวัตร  คันธรักษา

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

 ร่องย้าง  

พย ๓๑๖๐/๐๓๐๓
สามเณรนวัตกรณ์  เลียมคำ

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

 ร่องย้าง  

พย ๓๑๖๐/๐๓๐๔
สามเณรจีระพล  ไชยมงคล

๑๗/๕/๒๕๔๘

 ศรีบุญชุม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๙ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๑๖๐/๐๓๐๕
พระสนัน

่

ิตวตฺโต ศรีหล้า

๒๐/๐๕/๒๕๐๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

ศรีปงเมือง  

พย ๓๑๖๐/๐๓๐๖
พระสง่า ปฺาพโล ใจเย็น

๑๕/๐๗/๒๕๐๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

ศรีปงเมือง  

พย ๓๑๖๐/๐๓๐๗
พระกรทักษ์ กตธมฺโม ฟองคำ

๑๑/๐๓/๒๕๓๔ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

ศรีเมืองชุม  

พย ๓๑๖๐/๐๓๐๘
พระวิเชียร ิตสีโล เมืองแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๐๐ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

ศรีเมืองชุม  

พย ๓๑๖๐/๐๓๐๙
สามเณรเอกสิทธิ

์

 ถาหล้า

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

 สันทราย  

พย ๓๑๖๐/๐๓๑๐
สามเณรไชยวัฒน์  นะตา

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

 สันทราย  

พย ๓๑๖๐/๐๓๑๑
สามเณรขุนณรงค์  แพทย์หลวง

๑๒/๗/๒๕๔๗

 สันปาก้าว  

พย ๓๑๖๐/๐๓๑๒
สามเณรธีรวัฒน์  ใจกว้าง

๑๕/๒/๒๕๔๘

 สันปาก้าว  

พย ๓๑๖๐/๐๓๑๓
สามเณรอนุรักษ์  หอมนาน

๒๐/๓/๒๕๔๘

 สันปาก้าว  

พย ๓๑๖๐/๐๓๑๔
พระลพ สุจิตฺโต สุนันต๊ะ

๑/๑/๒๔๙๑
๒/๔/๒๕๖๐

สันปาสัก  

พย ๓๑๖๐/๐๓๑๕
พระจำเนียร จารุธมฺโม แหลมคม

๑๗/๙/๒๔๙๗

๒/๔/๒๕๖๐
สันปาสัก  

พย ๓๑๖๐/๐๓๑๖
พระจิตร จิตฺถาโร พูลแย้ม

๙/๗/๒๔๙๒ ๖/๗/๒๕๖๐
สันปาสัก  

พย ๓๑๖๐/๐๓๑๗
สามเณรชัยชนะ  ขันเดช

๒๗/๗/๒๕๔๗

 ห้วยข้าวกำ  

พย ๓๑๖๐/๐๓๑๘
สามเณรอนุพงศ์  สำเนาศิลป

๒๓/๑/๒๕๔๘

 ห้วยข้าวกำ  

พย ๓๑๖๐/๐๓๑๙
สามเณรณัฐพล  กุลชาติ

๖/๐๖/๒๕๔๗

 ห้วยไคร้  

พย ๓๑๖๐/๐๓๒๐
สามเณรเดวิด  ชาร์คเตือย์

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

 ดงอินตา  

พย ๓๑๖๐/๐๓๒๑
สามเณรวุฒิชัย  ชิตประทุม

๖/๐๓/๒๕๔๖

 ปทุมทอง  

พย ๓๑๖๐/๐๓๒๒
สามเณรณัฐพนธ์  ชมภูเมืองชืน

่

๒๗/๗/๒๕๔๗

 ปทุมทอง  

พย ๓๑๖๐/๐๓๒๓
สามเณรรณภูมิ  นาดี

๑๕/๖/๒๕๔๗

 ปนเจิง  

พย ๓๑๖๐/๐๓๒๔
สามเณรจิตรภณ  ใจถา

๒/๕/๒๕๔๘
 ปนเจิง  

พย ๓๑๖๐/๐๓๒๕
พระอนุสรณ์ สมาจาโร พรประดิษฐ์

๒๑/๘/๒๕๓๕ ๑๕/๖/๒๕๖๐

ปาแฝกกลาง  

พย ๓๑๖๐/๐๓๒๖
สามเณรชัยยุทธ  สุขปอ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุมุงเมือง  

พย ๓๑๖๐/๐๓๒๗
สามเณรจักริน  พินิจสุวรรณ

๑/๒/๒๕๔๘
 แม่สุก  

พย ๓๑๖๐/๐๓๒๘
พระอภิชาต โชติธมฺโม ราชตราชู

๑๔/๑๒/๒๕๒๗

๑๕/๑/๒๕๖๐

ศรีดอนตัน  

พย ๓๑๖๐/๐๓๒๙
พระพนธิตร อุทโย สมวงค์

๒๘/๒/๒๕๒๕
๓๐/๓/๒๕๖๐

ศรีดอนตัน  

พย ๓๑๖๐/๐๓๓๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ต๊ะเขียว

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีดอนตัน  

พย ๓๑๖๐/๐๓๓๑
สามเณรกิตติพงษ์  หล้าเฟย

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีบังวัน  

พย ๓๑๖๐/๐๓๓๒
สามเณรรัฐพงษ์  ใจคำ

๙/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีบังวัน  

พย ๓๑๖๐/๐๓๓๓
สามเณรทัตพล  หลงราม

๙/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีสุพรรณ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
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