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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพะเยา  ภาค ๖

ส่งสอบ ๕๗๔ รูป ขาดสอบ ๙๗ รูป คงสอบ ๔๗๗ รูป สอบได้ ๑๙๔ รูป สอบตก ๒๘๓ รูป (๔๐.๖๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๒๖๐/๐๐๐๑
สามเณรธวัชชัย  ตุ่นยานะ

๒๓/๓/๒๕๔๕

 ช้างหิน  

พย ๓๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรสุชาติ  บุญเมือง

๓๐/๖/๒๕๔๓

 ตำนำล้อม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรณัฐพงษ์  ยอดคำ

๒๘/๒/๒๕๔๓

 ท่าจำป  

พย ๓๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรจตุพร  ร้อนกาศ

๑๑/๓/๒๕๔๓

 ท่าจำป  

พย ๓๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรพลอธิป  ตันติวราศัย

๙/๑/๒๕๔๔
 บ้านโปง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรธนพล  กันของ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 บ้านโปง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรไกรวิน  แสงแก้ว

๒๕/๘/๒๕๔๕

 บุญโยง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๐๘
พระบุญสิน มหาวีโร เดินเก่ง

๗/๙/๒๕๓๒ ๒๘/๖/๒๕๕๘

ปาแดงบุญนาค  

พย ๓๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรภาณุพล  ทาทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

 แม่กาโทกหวาก  

พย ๓๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรธนวัฒน์  พรมวงศ์

๒๓/๕/๒๕๔๓

 แม่กาหลวง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรทวีชัย  คำแก้ว

๑๗/๖/๒๕๔๖

 ร่องไฮ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๑๒
พระอังศธร านวีโร ธุระจริง

๑๑/๑๒/๒๕๓๙
๒๕/๐๔/๒๕๖๐

ราชคฤห์  

พย ๓๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรดนุรุจ  แสนโซ้ง

๑๖/๖/๒๕๔๕

 ราชคฤห์  

พย ๓๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรชายสอง  แยน

๒/๔/๒๕๔๐
 ศรีโคมคำ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรอภิรักษ์  อินต๊ะสาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๐

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรกนกพล  ตุ้ยพิมพ์

๑/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรธีรวัฒน์  ว่องไว

๖/๘/๒๕๔๖
 ศรีโคมคำ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรธวัชชัย  ยารังษี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรนนธวัฒน์  วงค์สม

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรศตวรรษ  ลุนสำโรง

๒๑/๕/๒๕๔๗

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรวีระชน  สุขศรีวิมาน

๒๗/๕/๒๕๔๒

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรวุฒิกร  แซ่จ่าว

๓/๑๒/๒๕๔๒

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรยงยุทธ  พิมานธาดา

๒/๑/๒๕๔๔
 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรเจนภพ  เกษมจันทรา

๒๘/๑/๒๕๔๕

 ศรีอุโมงค์คำ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๑ / ๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรสามารถ  พิมานธาดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรเจษฎา  ถินลำปาง

่

๘/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรเอกสิทธิ

์

 สุขศรีวิมาน

๒๖/๖/๒๕๔๖

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรอภิชาต  อินต๊ะรักษา

๘/๙/๒๕๔๖
 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรสิงหนาท  อยู่ดี

๑๕/๔/๒๕๔๗

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรดัสกร  โกศลจิตร

๑๑/๖/๒๕๔๗

 สันหมืนแก้ว

่

 

พย ๓๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรพิเชษฐ์ศิลป  อินต๊ะเสน

๑๐/๔/๒๕๔๖

 หัวข่วงแก้ว  

พย ๓๒๖๐/๐๐๓๒
พระสะอาด กมฺมธมฺโม เผ่าต๊ะใจ

๒๗/๐๘/๒๕๐๙ ๒๑/๐๙/๒๕๕๘

งิวหงก

้

 

พย ๓๒๖๐/๐๐๓๓
พระสงกรานต์ โชติธมฺโม มูลข้าว

๑๙/๐๔/๒๕๒๐ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

ไชยมงคล  

พย ๓๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรเกียรติยศ  ยาศรี

๑๓/๑/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

พย ๓๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรนพรัตน์  สมศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

 ดอนตัน  

พย ๓๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรอัคเดช  เผ่าแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

 ดอนเหล็ก  

พย ๓๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรอภิลาภ  ช่างคำ

๓/๑๒/๒๕๔๔

 ดอนเหล็ก  

พย ๓๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรเจริญพร  นามี

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 ต้นต้อง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรอดุลวิทย์  เรือนมูล

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

 ต้นต้อง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรนิรินธนา  วิยานันท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 ต้นต้อง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรปยะพงษ์  ไชยวุฒิ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านทุ่ง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรศุภกร  กว่างสนิท

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านทุ่ง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรธิวา  มีวงศ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

 บ้านทุ่ง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรทวีทรัพย์  มโนแสน

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 บุญงาม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรวิทวัส  ชัยสวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

 บุญเรือง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรณัฐวุฒิ  เผ่ากันทะ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

 บุญเรือง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรณัฐวุฒิ  สุขสุมิตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

 บุญเรือง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๔๘
พระกฤษฎา กนฺตธมฺโม ไชยสถาน

๒๗/๐๖/๒๕๐๘ ๒๓/๐๓/๒๕๕๖

ปงสนุก  

พย ๓๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรอธิยคม  เขียนวงศ์

๒๔/๔/๒๕๔๓

 ปงสนุก  

พย ๓๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรศิริมงคล  ชวะลิตร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 ราษฎร์บำรุง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรธนกร  เผ่าแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีดอนมูล  

พย ๓๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรคณาวุฒิ  ใจดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีดอนมูล  

พย ๓๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรศักดินนท์  บุญชืน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๐

 ศรีเมืองมูล  

พย ๓๒๖๐/๐๐๕๔
พระอนุสรณ์ สุเมโธ เผ่ากันทะ

๓๐/๐๓/๒๕๓๓ ๐๘/๐๒/๒๕๕๖

ศรีล้อม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๕๕
สามเณรณัฐชัย  ทุวิลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีล้อม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรอัษฎา  นามวงค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 สะพานคำ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรแสงอรุณ  เทียมทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

 สุวรรณคูหา  

พย ๓๒๖๐/๐๐๕๘
สามเณรไกรพงษ์  ภูมิไสล

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

 ห้วยทรายเลือน

่

 

พย ๓๒๖๐/๐๐๕๙
สามเณรปฐมพร  แซ่ย่าง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

 ม่อนปาสัก  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๒ / ๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๒๖๐/๐๐๖๐
พระพิสิษฐ์ อรุโณ เครือสาร

๑๒/๐๓/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

เมืองอิงหลวง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๖๑
สามเณรเขมทัต  งานดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

 ศรีดอนชัย  

พย ๓๒๖๐/๐๐๖๒
พระรฐนนท์ าณสมฺปนฺโน ญาณเสนีย์นันท์

๑๕/๐๖/๒๕๐๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยทรายขาว  

พย ๓๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรไตรมาศ  ปนใจ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

 ดงอินตา  

พย ๓๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรนิธิวัช  โพธิพรหม

๔/๐๑/๒๕๔๖

 ปทุมทอง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๖๕
พระศรีจันทร์ กตปฺุโ ปนแจ้

๒๒/๐๒/๒๕๒๕

๒/๔/๒๕๕๙
ปาแฝกกลาง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรณัฐพงษ์  กิจตาวงค์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

 ฝายหิน  

พย ๓๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรธนพนธ์  ภาชนนท์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

 ฝายหิน  

พย ๓๒๖๐/๐๐๖๘
พระอรรถเศรษฐ ตนฺติปาโล บุญแรง

๒๗/๐๑/๒๕๒๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธาราม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรรัฐภูมิ  คุณารักษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

 โพธาราม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรอาทิตย์  ใจธรรม

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

 โพธาราม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรวรชิต  สลีสองสม

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

 โพธาราม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรเพชรานนท์  บรรจง

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

 โพธาราม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรดนัยฤทธิ

์

 ภาชนนท์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

 โพธาราม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรสุวัฒน์  ทองเงิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

 แม่สุก  

พย ๓๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรวชิราวุธ  แก้วตา

๒/๐๓/๒๕๔๕

 แม่สุก  

พย ๓๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรสุนทร  ศรีคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

 ศรีเกิด  

พย ๓๒๖๐/๐๐๗๗
สามเณรชัยรัตน์  สารารัตน์

๙/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีเกิด  

พย ๓๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรนันทพงศ์  วงค์ตะวัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีบุญชุม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรธนวัฒน์  ปนตา

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

 ศรีบุญชุม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรอนุชา  บุญมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

 ศรีสุพรรณ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรธราดล  ปอมบ้านต้า

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

 ศรีสุพรรณ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรจิรายุ  เทพคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีสุพรรณ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรยุวศักดิ

์

 ปญสุวรรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีสุพรรณ  

พย ๓๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรภูประวิทย์  รุ่งเรือง

๖/๖/๒๕๔๕
 คุ้ม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรภูวารินทร์  ใจใหญ่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

 คุ้ม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรไชยวุฒน์  บุญอิน

๖/๒/๒๕๔๕
 ดอนไชย  

พย ๓๒๖๐/๐๐๘๗
สามเณรสิทธิชัย  คำเงิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

 ทุ่งรวงทอง  

พย ๓๒๖๐/๐๐๘๘
สามเณรวัชรพล  โยธาดี

๓๐/๓/๒๕๔๕

 ทุ่งหล่ม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรณัฐดนัย  ชูไว

๑/๓/๒๕๔๖
 ทุ่งหล่ม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๙๐
สามเณรกิตติพันธ์  เมืองมูล

๑๘/๔/๒๕๔๖

 ทุ่งหล่ม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๙๑
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ภิญโญขวัญ

๑๒/๕/๒๕๔๖

 บุญนาค  

พย ๓๒๖๐/๐๐๙๒
พระจ๋อย สนฺตจิตฺโต ใจชืน

่

๑๑/๒/๒๔๙๒ ๑๖/๗/๒๕๕๘

ปวชัย  

พย ๓๒๖๐/๐๐๙๓
พระศรเพชร ภูริาโณ หล่อแหลม

๒๓/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

ปาทุ่งมอก  

พย ๓๒๖๐/๐๐๙๔
พระราชัน ทีปธมฺโม ลำมะเสน

๑๗/๗/๒๕๓๓ ๑๒/๓/๒๕๕๘

พระธาตุดอยคำ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๓ / ๗

้
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พย ๓๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรเมธาสิทธิ

์

 แซ่จ๋าว
๕/๕/๒๕๔๒

 พระนังดิน

่

 

พย ๓๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรธนเดช  นวลศรี

๔/๓/๒๕๔๕
 ร่องค้อม  

พย ๓๒๖๐/๐๐๙๗
พระธรรมนูญ ปฺาวุฑฺโธ นุชกุล

๑๐/๑๒/๒๕๓๕

๕/๑/๒๕๕๘
ร้องใหม่  

พย ๓๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรทินกร  สะอาดดี

๒๐/๒/๒๕๔๒

 วังเค็มเก่า  

พย ๓๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรเศรษฐวัฒน์  ใจคำ

๑/๑๑/๒๕๔๕

 สบสา  

พย ๓๒๖๐/๐๑๐๐
พระปราโมทย์ เขมจาโร กาญจนัมพะ

๑/๑/๒๕๐๕ ๑/๗/๒๕๓๙
แสนเมืองมา  

พย ๓๒๖๐/๐๑๐๑
พระประเสริฐ สาทโร เพ็งแจ่ม

๓๐/๖/๒๕๒๑ ๒๕/๗/๒๕๕๘

แสนเมืองมา  

พย ๓๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรตอนเฟย  แซ่วาง

๑๖/๖/๒๕๔๔

 แสนเมืองมา  

พย ๓๒๖๐/๐๑๐๓
พระปรีชา าณวโร ท้าวบุบผา

๒๑/๒/๒๕๒๐ ๒๑/๖/๒๕๕๒

หนองร่มเย็น  

พย ๓๒๖๐/๐๑๐๔
พระปริฉัตร มหาปฺโ เจียรดา

๓/๙/๒๕๓๔ ๖/๖/๒๕๕๙
หนองร่มเย็น  

พย ๓๒๖๐/๐๑๐๕
พระภูเมธ ปฺาวุฑฺโธ ใจใหญ่

๑๕/๙/๒๕๒๔ ๓๐/๙/๒๕๕๙

หนองร่มเย็น  

พย ๓๒๖๐/๐๑๐๖
พระวิบูล ปฺาวุฒฺโฒ วงศ์ราษฎร์

๑/๔/๒๕๐๓
๑๕/๖/๒๕๕๗

หนองลือ

้

 

พย ๓๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรอุทัย  หลักงาม

๑๗/๗/๒๕๔๕

 ก๊อซาว  

พย ๓๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรวีระภัฒน์  สุวรรโชติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 ก๊อซาว  

พย ๓๒๖๐/๐๑๐๙
พระพิทยา อภิวํโส กิติวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๒๐

๙/๗/๒๕๕๙
แก  

พย ๓๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรธนวัฒน์  ผิวงาม

๑๑/๒/๒๕๔๕

 งุ้นพัฒนา  

พย ๓๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรภาณุพงศ์  วงศ์ใหญ่

๒๙/๑/๒๕๔๒

 ดอนไชย  

พย ๓๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรสิทธินนท์  กันทะ

๒๓/๔/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

พย ๓๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรภูธิป  ศรีสุรินทร์

๒๘/๖/๒๕๔๕

 ดอนตัน  

พย ๓๒๖๐/๐๑๑๔
สามเณรอนุชา  ผาลัย

๙/๗/๒๕๔๔
 ทุ่งกล้วย  

พย ๓๒๖๐/๐๑๑๕
สามเณรอุพกาญจน์  แก้วโยธา

๒๖/๕/๒๕๔๖

 ทุ่งกล้วย  

พย ๓๒๖๐/๐๑๑๖
สามเณรชนะจิตร  มูลเมือง

๑๒/๖/๒๕๔๖

 ทุ่งกล้วย  

พย ๓๒๖๐/๐๑๑๗
สามเณรธนากร  ลือยศ

๒๖/๖/๒๕๔๖

 ทุ่งกล้วย  

พย ๓๒๖๐/๐๑๑๘
สามเณรพุทธานุกูล  ธะนะ

๒๖/๗/๒๕๔๖

 ทุ่งกล้วย  

พย ๓๒๖๐/๐๑๑๙
พระนรานันท์ ยติฺธโร แสนสุข

๖/๘/๒๕๒๓ ๒๗/๔/๒๕๕๘

ปง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๒๐
พระทอน โชติวโร มีทอง

๗/๕/๒๔๙๔ ๒/๔/๒๕๕๙
ปงใหม่  

พย ๓๒๖๐/๐๑๒๑
พระทิวากรณ์ ทิวากโร วงศ์ใหญ่

๒๒/๙/๒๕๒๔
๓/๔/๒๕๕๙

ปงใหม่  

พย ๓๒๖๐/๐๑๒๒
สามเณรสิริกร  พรสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 ปว  

พย ๓๒๖๐/๐๑๒๓
สามเณรอำพล  นันใจ

๒๒/๘/๒๕๔๖

 ปาสัก  

พย ๓๒๖๐/๐๑๒๔
สามเณรนนธวัฒน์  นันท์ชัย

๓/๘/๒๕๔๓
 ม่วงชุม  

พย ๓๒๖๐/๐๑๒๕
สามเณรอดิศักดิ

์

 ชุมภู
๘/๓/๒๕๔๑

 ม่วงชุม  

พย ๓๒๖๐/๐๑๒๖
สามเณรวีรพล  แสงคำ

๖/๖/๒๕๔๔
 ร้องเชียงแรง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๒๗
สามเณรนันธพงศ์  ภูฆัง

๓๐/๕/๒๕๔๕

 ร้องเชียงแรง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๒๘
สามเณรเสฏฐวุฒิ  ผันแก้ว

๑๑/๗/๒๕๔๕

 ร้องเชียงแรง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๒๙
พระเกรียงไกร กนฺตวีโร ชายวิชัย

๕/๑๑/๒๕๒๔
๒/๗/๒๕๕๙

สถาน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๔ / ๗

้
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พย ๓๒๖๐/๐๑๓๐
สามเณรสิทธิเดช  ขันทะวงศ์

๑๑/๘/๒๕๔๓

 สถาน  

พย ๓๒๖๐/๐๑๓๑
สามเณรอัครเดช  แซ่โซ้ง

๒๑/๒/๒๕๔๔

 สถาน  

พย ๓๒๖๐/๐๑๓๒
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 แซ่ซ้ง

๒๔/๗/๒๕๔๔

 สถาน  

พย ๓๒๖๐/๐๑๓๓
สามเณรยงยศ  แซ่ซ้ง

๘/๙/๒๕๔๔
 สถาน  

พย ๓๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรนัฐวุฒิ  แซ่ซ้ง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

 สถาน  

พย ๓๒๖๐/๐๑๓๕
สามเณรศรุต  อินทนาพงษ์

๑๙/๑/๒๕๔๕

 สถาน  

พย ๓๒๖๐/๐๑๓๖
สามเณรสราวุฒิ  สัตราช

๑๑/๔/๒๕๔๕

 สถาน  

พย ๓๒๖๐/๐๑๓๗
สามเณรทวีศักดิ

์

 แซ่จาง

๒๘/๗/๒๕๔๔

 สถาน  

พย ๓๒๖๐/๐๑๓๘
สามเณรกิตตินันท์  มโนวรรณ

๒๖/๖/๒๕๔๖

 สถาน  

พย ๓๒๖๐/๐๑๓๙
สามเณรณัฐวุฒิ  ประโยชน์งาม

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 สถาน  

พย ๓๒๖๐/๐๑๔๐
พระทวี กตปฺุโ วงศ์ประเสริฐ

๒๘/๙/๒๕๑๐ ๑๒/๓/๒๕๕๔

หนองเลา  

พย ๓๒๖๐/๐๑๔๑
สามเณรรัชภูมิ  กันทะเนตร

๑๘/๒/๒๕๔๕

 ฮวก  

พย ๓๒๖๐/๐๑๔๒
สามเณรพัชรพงษ์  ยาพิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 กิวแก้ว

่

 

พย ๓๒๖๐/๐๑๔๓
สามเณรณัฐพล  ไชยมงคล

๑๕/๒/๒๕๔๗

 กิวแก้ว

่

 

พย ๓๒๖๐/๐๑๔๔
สามเณรสุรทิน  ปนใจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 กู่ผางลาง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๔๕
สามเณรศิวะพงศ์  จุลละโพธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

 บ้านธาตุ  

พย ๓๒๖๐/๐๑๔๖
สามเณรฤทธิไกร  ทวีจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านธาตุ  

พย ๓๒๖๐/๐๑๔๗
สามเณรศิวกร  เยืองอย่าง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 บ้านธาตุ  

พย ๓๒๖๐/๐๑๔๘
พระสมชาย ติสฺสโร ลัดดาวงค์

๓๐/๐๓/๒๕๐๖ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

บ้านลอ  

พย ๓๒๖๐/๐๑๔๙
สามเณรนวพล  อินหลี

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

 บุญเกิด  

พย ๓๒๖๐/๐๑๕๐
สามเณรวัชรากร  ทะหล้า

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

 บุญเกิด  

พย ๓๒๖๐/๐๑๕๑
สามเณรชยุตพงษ์  ละมูลพันธ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

 บุญเรือง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๕๒
พระจิรพงศ์ จิรสุโภ ใจแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๒๕ ๐๖/๐๕/๒๕๕๗

ปางปอม  

พย ๓๒๖๐/๐๑๕๓
สามเณรนิติพงษ์  ศรีธนะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 แผ่นดินทอง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๕๔
สามเณรเสกสรร  สีสัน

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

 ฝงหมิน

่

 

พย ๓๒๖๐/๐๑๕๕
สามเณรพิทักษ์ภูมิ  พรมประทีป

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

 พระธาตุขิงแกง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๕๖
สามเณรวงศ์วรุฒน์  วงศ์ณรงค์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

 พระธาตุบุญนาค  

พย ๓๒๖๐/๐๑๕๗
สามเณรพงศธร  ภูครองแถว

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 พระธาตุบุญนาค  

พย ๓๒๖๐/๐๑๕๘
สามเณรธนาดล  ไชยสถาน

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

 พระธาตุอิงรอด  

พย ๓๒๖๐/๐๑๕๙
พระไพสิฐ ภูริาโณ ศรีวิชัย

๒๓/๐๖/๒๕๓๑ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

แม่ทะลาย  

พย ๓๒๖๐/๐๑๖๐
สามเณรธีรวัฒน์  ฉาพิมาย

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

 แม่ทะลาย  

พย ๓๒๖๐/๐๑๖๑
สามเณรกรวิชญ์  ราหุรักษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

 แม่ทะลาย  

พย ๓๒๖๐/๐๑๖๒
สามเณรกิตติกร  ศูนย์กลาง

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

 แม่วังช้าง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๖๓
สามเณรปฏิพล  ทองคำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

 แม่วังช้าง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๖๔
สามเณรวรชิต  แก่นเมือง

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

 แม่วังช้าง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๕ / ๗

้
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พย ๓๒๖๐/๐๑๖๕
สามเณรพนธกร  ยศบุญเรือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

 แม่วังช้าง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๖๖
สามเณรภานุวัติ  เพียรจริง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

 แม่วังช้าง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๖๗
สามเณรพงศ์ภัค  พุทธรักษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 แม่วังช้าง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๖๘
สามเณรพงศ์พิช  พุทธรักษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 แม่วังช้าง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๖๙
สามเณรธรรมนันท์  เพชรมะโน

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

 ร่องดู่  

พย ๓๒๖๐/๐๑๗๐
พระจีรศักดิ

์

ชลิตธมฺโม หล่องาม

๒๑/๑๐/๒๕๑๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๖

ศรีเมืองชุม  

พย ๓๒๖๐/๐๑๗๑
สามเณรเจตน์สฤษฎ์  สักลอ

๕/๑๑/๒๕๔๔

 สักลอใหม่  

พย ๓๒๖๐/๐๑๗๒
พระอโนชา อนาริโย ธรรมศิริ

๑๑/๐๕/๒๔๙๕
๙/๐๗/๒๕๕๕

สันหลวง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๗๓
สามเณรแดนใต้  ธงสิบสอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 ห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๒๖๐/๐๑๗๔
สามเณรรังสรรค์  ขันติ

๑๐/๓/๒๕๔๖

 ห้วยข้าวกำ  

พย ๓๒๖๐/๐๑๗๕
สามเณรเกศทิตย์  บ้านสระ

๑/๑๐/๒๕๔๔

 ไชยสถาน  

พย ๓๒๖๐/๐๑๗๖
สามเณรอภิวิชญ์  ศรีธิยี

่

๕/๑๐/๒๕๔๕

 ไชยสถาน  

พย ๓๒๖๐/๐๑๗๗
สามเณรณัฐพล  ท้าวแพทย์

๔/๐๒/๒๕๔๕

 ไทยสุภาพ  

พย ๓๒๖๐/๐๑๗๘
สามเณรธีรวัฒน์  ช้างสาร

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 หลวง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๗๙
สามเณรรัฐภูมิ  บัวงาม

๐๘/๐๔/๒๕๔๑

 ดอนแก้ว  

พย ๓๒๖๐/๐๑๘๐
สามเณรสุวัจชัย  อุทธิยา

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

 แบ่ง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๘๑
พระล้วง ยโสธโร การินทร์

๒๔/๐๘/๒๕๐๙ ๐๔/๐๔/๒๕๕๓

ปาคา  

พย ๓๒๖๐/๐๑๘๒
สามเณรกิตติพงษ์  ใจดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

 ปางผักหม  

พย ๓๒๖๐/๐๑๘๓
พระธีรศักดิ

์

ธีรวํโส เพชรหงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๒๙ ๑๘/๑๑/๒๕๕๘

ปาแดง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๘๔
สามเณรกิตติพงษ์  อุทธิยา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 ปาแดง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๘๕
สามเณรพงศกร  พยัคใหม่

๒๕/๑๒/๒๕๔๐

 พระธาตุดอยหยวก  

พย ๓๒๖๐/๐๑๘๖
สามเณรชวนันท์  แก้วสุภา

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

 วังบง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๘๗
สามเณรหาญณรงค์  นาปรัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 วังบง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๘๘
สามเณรศิวณัฐ  เหมือนศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

 วัดดอนไชย  

พย ๓๒๖๐/๐๑๘๙
สามเณรพงษ์พิทักษ์  วัฒนาพร

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

 วัดดอนไชย  

พย ๓๒๖๐/๐๑๙๐
สามเณรธนพล  คำวงษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

 วัดทุ่งแต  

พย ๓๒๖๐/๐๑๙๑
สามเณรทะนงศักดิ

์

 คนการ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

 วัดปาแดง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๙๒
สามเณรกฤษดา  บุญปา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 วัดสันกลาง  

พย ๓๒๖๐/๐๑๙๓
สามเณรภูมิพัฒน์  ชมภู

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีดอนชัย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๖ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๒๖๐/๐๑๙๔
สามเณรภานุพงศ์  ทนทาน

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีดอนชัย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๗ / ๗

้
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