
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖

ส่งสอบ ๓๒๙ รูป ขาดสอบ ๓๔ รูป คงสอบ ๒๙๕ รูป สอบได้ ๒๗๘ รูป สอบตก ๑๗ รูป (๙๔.๒๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๑๕๙/๐๐๐๑
พระสิงหา ิตปฺุโ ขันคำนันต๊ะ

๖/๐๘/๒๕๒๘ ๗/๐๖/๒๕๕๙

กาซ้อง  

พร ๓๑๕๙/๐๐๐๒
พระสุภัทร หาสจิตฺโต ตงเท่ง

๔/๐๘/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

กาซ้อง  

พร ๓๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรภาณุวัฒน์  เปยโฮ้ง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

 กาซ้อง  

พร ๓๑๕๙/๐๐๐๔
พระปยะชาติ กนฺตธมฺโม ผดุงขวัญ

๑๙/๑๐/๒๕๒๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

พร ๓๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรณภัทร  อุอินทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

พร ๓๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรกฤษกร  ดอนใจ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

พร ๓๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรทวีลาภ  ซิมทิม

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

 เชตวัน  

พร ๓๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรจตุรวิชญ์  บุญมา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

 เชตวัน  

พร ๓๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรธนพล  ภูดินดง

๒/๙/๒๕๔๖
 ดอนแก้ว  

พร ๓๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรณภัทร  ปนทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 ดอนแก้ว  

พร ๓๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรพสุธร  กุลดิถี

๗/๑/๒๕๔๖
 ต้นไคร้  

พร ๓๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรรัชพล  ระฉอกนอก

๒๖/๑/๒๕๔๖

 ต้นไคร้  

พร ๓๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรกิตติ  ทองพันธ์

๓๐/๕/๒๕๔๖

 ต้นไคร้  

พร ๓๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรธฤต  ระหาญนอก

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

 ต้นไคร้  

พร ๓๑๕๙/๐๐๑๕
พระยุทธนา ธมฺมวโร ทาบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ถินใน

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรภานุวัฒน์  แสนแก้ว

๒๕/๙/๒๕๔๕

 ทุ่งโฮ้งใต้  

พร ๓๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรชนินทร์  บุตรชา

๖/๑๐/๒๕๔๕

 ทุ่งโฮ้งเหนือ  

พร ๓๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรสมโชค  เขียวแก้ว

๒๐/๕/๒๕๔๖

 ทุ่งโฮ้งเหนือ  

พร ๓๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรนัทธพงศ์  นุศล

๖/๙/๒๕๔๖
 ทุ่งโฮ้งเหนือ  

พร ๓๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรพีรพัฒน์  แสนย่าง

๒/๑๐/๒๕๔๖

 นาจักร  

พร ๓๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรธีรพงษ์  แสนย้าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 นาจักร  

พร ๓๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรจตุพล  เมฆอากาศ

๒๓/๒/๒๕๔๗

 นาจักร  

พร ๓๑๕๙/๐๐๒๓
พระพงศ์ปณต คุณสมฺปนฺโน ทองดวง

๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ปทุม  

พร ๓๑๕๙/๐๐๒๔
พระนิรันเดช รณฺชโย อินต๊ะวงศ์

๑๖/๐๓/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปทุม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑ / ๙
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พร ๓๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรพยุงศักดิ

์

 นันทชัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

 ปทุม  

พร ๓๑๕๙/๐๐๒๖
พระนคร มหาปฺุโ ราษฏร์เจริญ

๑๖/๙/๒๕๑๔ ๑๑/๕/๒๕๔๑

ไผ่ล้อม  

พร ๓๑๕๙/๐๐๒๗
พระณัฐพล สีลสํวโร ปญจะสี

๑๘/๓/๒๕๓๗ ๑๐/๖/๒๕๕๙

พงชัย  

พร ๓๑๕๙/๐๐๒๘
พระสีสุมัง พุทฺธสโร พุดทะพอน

๕/๑๐/๒๕๓๘ ๔/๐๔/๒๕๕๗

พงษ์สุนันท์  

พร ๓๑๕๙/๐๐๒๙
พระสมหมาย สมาหิโต จิดตะวง

๒๙/๐๑/๒๕๓๖ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

พงษ์สุนันท์  

พร ๓๑๕๙/๐๐๓๐
พระสมสี สรีสาโร คำจัน

๑๕/๑๒/๒๕๓๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

พงษ์สุนันท์  

พร ๓๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรทองจันทร์  วิไลพอน

๒๓/๐๖/๒๕๓๙

 พงษ์สุนันท์  

พร ๓๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรตุ้ย  นานเมืองสิง

๕/๐๒/๒๕๔๐

 พงษ์สุนันท์  

พร ๓๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรไชยะสิน  วงสอนเพ็ด

๒/๐๕/๒๕๔๐

 พงษ์สุนันท์  

พร ๓๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรแสงอาคม  จันทภูมี

๕/๐๙/๒๕๔๐

 พงษ์สุนันท์  

พร ๓๑๕๙/๐๐๓๕
พระอภินพ านวีโร จันทิ

๐๘/๐๘/๒๕๑๖ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

พระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรวรากร  สีธิ

๙/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๑๕๙/๐๐๓๗
พระนพพล พลรตโน ไพรัตน์

๓๑/๗/๒๕๓๘
๓/๔/๒๕๕๙

พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๓๘
พระปยะวัฒน์ ปยวฑฺฒโน จิตรกว้าง

๗/๖/๒๕๒๖ ๑๐/๖/๒๕๕๙

พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๓๙
พระนัฐพล นพโล วุฒิยา

๑๗/๖/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรเวโรจน์  ชมชืนดี

่

๘/๑๒/๒๕๓๙

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรอรันตชา  ชมยินดี

๑๗/๖/๒๕๔๒

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรธนญ  รอดทุกข์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรพลลฤทธิ

์

 แปงอ้าย

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรยุทธนา  เชิญชัยภูมิ

๙/๒/๒๕๔๖
 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรธนากร  บุญประกอบ

๑๑/๖/๒๕๔๖

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรสิทธิพร  เนียมทอง

๑๙/๖/๒๕๔๖

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรชัยวัฒน์  ปญญางาม

๕/๘/๒๕๔๖
 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรเดชาววัฒน์  ไชยมงคล

๙/๙/๒๕๔๖
 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรธนากร  ดานประสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรวรภพ  ดัชถุยาวัตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรปฎิญญา  วงศ์ยศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรสุภนัทฐ์  กาศสนุก

๒๖/๔/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรอนุเทพ  พงษ์พานิช

๒๘/๔/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรชัยวุฒิ  ประสงการ

๒๙/๗/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรบัญญพนธ์  เผือกหอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 พันเชิง  

พร ๓๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรเจษฏากร  อาดุลย์สวัสดิ

์

๑๓/๓/๒๕๔๔

 มหาโพธิ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรโชคชัย  วังโพธิ

์

๖/๓/๒๕๔๖
 มหาโพธิ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรนนทวัฒน์  ทิศแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

 เมธังกราวาส  

พร ๓๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรธันวา  แสนกือ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

 เมธังกราวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๒ / ๙
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พร ๓๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรสืบสกุล  แสนโซ้ง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

 เมธังกราวาส  

พร ๓๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรจิรายุ  แซ่จาง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

 เมธังกราวาส  

พร ๓๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรศิริเวช  ค้างคีรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

 ร่องซ้อ  

พร ๓๑๕๙/๐๐๖๓
พระอิทธิพล มนารกฺโข วงษ์จริต

๑๘/๖/๒๕๑๓
๑/๗/๒๕๕๘

วังหงษ์เหนือ  

พร ๓๑๕๙/๐๐๖๔
พระพูนทรัพย์ ขนฺติธโร ปนตามูล

๒๘/๓/๒๕๒๒
๙/๗/๒๕๕๙

วังหงษ์เหนือ  

พร ๓๑๕๙/๐๐๖๕
พระศุภกิตติ

์

สุภทฺโท โสภารัตนากุล

๑๘/๕/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

วังหงษ์เหนือ  

พร ๓๑๕๙/๐๐๖๖
พระพงศธร ขนฺติพโล สุขทัวญาติ

่

๑๓/๙/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

วังหงษ์เหนือ  

พร ๓๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรศิวดล  ชัยมนัส

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีชุม  

พร ๓๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรธรรมรัตน์  เชียงคำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

พร ๓๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรจารุพัฒน์  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

พร ๓๑๕๙/๐๐๗๐
พระธีรศักดิ

์

ธีรปฺโ เรือนคำ

๑๕/๘/๒๕๓๕ ๑๒/๕/๒๕๕๙

ศรีภูมิ  

พร ๓๑๕๙/๐๐๗๑
พระกุลเดช กุลวฒฺฑโน พิมสาร

๑๗/๔/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

ศรีภูมิ  

พร ๓๑๕๙/๐๐๗๒
พระวรายุทธ ธีรวโร ตายัน

๒๒/๗/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

ศรีภูมิ  

พร ๓๑๕๙/๐๐๗๓
พระรังสิมันต์ รํสยุตฺโต อ่างอินทร์

๘/๘/๒๕๓๖ ๘/๕/๒๕๕๙
โศภนาลัย  

พร ๓๑๕๙/๐๐๗๔
พระประดิพัทธ์ จารุวณฺโณ พุ่มภัทรมงคล

๘/๒/๒๕๓๗ ๙/๗/๒๕๕๙
โศภนาลัย  

พร ๓๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรบุญชู  แซ่ย่าง

๑๔/๒/๒๕๓๙

 โศภนาลัย  

พร ๓๑๕๙/๐๐๗๖
สามเณรโชคอำนวย  เลิศพฤกษ์

๑๕/๗/๒๕๔๖

 โศภนาลัย  

พร ๓๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรธนกร  วงศ์ถิน

่

๔/๘/๒๕๔๖
 โศภนาลัย  

พร ๓๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรธนวิทย์  กันทะเขียว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 โศภนาลัย  

พร ๓๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรนฤเบศร์  ผึงภักดี

้

๒๕/๙/๒๕๔๕

 สวรรค์นิเวศ  

พร ๓๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรปรัชญา  แควชล

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

 สองแคว  

พร ๓๑๕๙/๐๐๘๑
สามเณรอติชาติ  สองใจ

๑๓/๘/๒๕๔๖

 สองแคว  

พร ๓๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรศุภกฤต  ปนทา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 สองแคว  

พร ๓๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรเจษฏา  แสวงหา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

 สำเภา  

พร ๓๑๕๙/๐๐๘๔
พระพีรภัท เตชธมฺโม จินตรัตน์

๒๓/๒/๒๕๒๘ ๒๗/๑๐/๒๕๕๘

สุนทรนิวาส  

พร ๓๑๕๙/๐๐๘๕
พระศุภวิชญ์ ถิรธมฺโม ชานนตรี

๒๓/๙/๒๕๓๘ ๒๖/๑๑/๒๕๕๘

สุนทรนิวาส  

พร ๓๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรชาตรี  อุ่นถิน

่

๑๕/๙/๒๕๔๖

 สุนทรนิวาส  

พร ๓๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรภิรเดช  เขียวติบ

้

๒/๗/๒๕๔๔
 สุพรรณ  

พร ๓๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรสุธิชา  สุธิบุตร

๒๘/๙/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

พร ๓๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรนพพล  จักรทิพย์

๑๖/๒/๒๕๔๗

 หนองบ่อ  

พร ๓๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรสายฟา  คิดชอบ

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

 หัวข่วง  

พร ๓๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรสุรเดช  กอนสัน

๑๔/๖/๒๕๔๗

 หัวฝาย  

พร ๓๑๕๙/๐๐๙๒
พระสุภัทร ชิตวโร ขันแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๓๓
๘/๐๕/๒๕๕๙

เหมืองค่า  

พร ๓๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรก่อกิจ  จันทร์ดวงดาว

๑๘/๓/๒๕๔๖

 กุญชรนิมิต  

พร ๓๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรชโยดม  สมเพาะ

๑๗/๘/๒๕๔๖

 กุญชรนิมิต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๓ / ๙

้
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พร ๓๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรรพีวิช  กวางประเสริฐ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 กุญชรนิมิต  

พร ๓๑๕๙/๐๐๙๖
พระกรเชษฐ์ กตวีโร จันทร์สุริยกุล

๒๖/๐๔/๒๕๑๙
๓/๑๒/๒๕๕๘

มงคลถาวร  

พร ๓๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรพันทิวา  ต้นยงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

 เขือนคำลือ

่

 

พร ๓๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรธีรวุฒิ  เกิดขุนทด

๑๗/๖/๒๕๔๖

 ช่องลม  

พร ๓๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรธีรภัทร  จันทร์ใส

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 ไชยามาตย์  

พร ๓๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรสมเด็จ  ชัยนวล

๒๓/๕/๒๕๔๕

 ดอนชัย  

พร ๓๑๕๙/๐๑๐๑
สามเณรอาทิตย์  ไชยา

๑๗/๕/๒๕๔๖

 ดอนชัย  

พร ๓๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรคำนนท์  ไทยใหญ่

๑/๖/๒๕๔๖
 ดอนชัย  

พร ๓๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรพรชัย  สามล้าน

๒/๑๐/๒๕๔๖

 ดอนชัย  

พร ๓๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรกรภพ  แสงจันทร์

๒๙/๗/๒๕๔๗

 ดอนชัย  

พร ๓๑๕๙/๐๑๐๕
พระเอกชัย ถิรสทโท ฆาระวาส

๗/๓/๒๕๓๐
๓/๑๒/๒๕๕๘

ดอนมูล  

พร ๓๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรณัฐพงษ์  สมฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

 ดอนมูล  

พร ๓๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรมานพ  ภูมิเมือง

๒๐/๑๐/๒๕๓๘

 ดอนมูล  

พร ๓๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรภานุวัฒน์  มาฆะมงคล

๒๓/๖/๒๕๔๒

 ดอนมูล  

พร ๓๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรรัฐวุฒิ  แสงแก้ว

๖/๑๑/๒๕๔๖

 นำชำ  

พร ๓๑๕๙/๐๑๑๐
พระชลธิชา สิริภทฺโท สถิต

๒๒/๒/๒๕๓๔ ๑๘/๓/๒๕๕๙

บวกโปง  

พร ๓๑๕๙/๐๑๑๑
สามเณรสุทิวัส  กันจิน

๑๘/๓/๒๕๔๕

 บวกโปง  

พร ๓๑๕๙/๐๑๑๒
พระจิราวัฒน์ ิตธมฺโม สุขแผ่นทอง

๒/๒/๒๕๓๗ ๓/๗/๒๕๕๙
ปงท่าข้าม  

พร ๓๑๕๙/๐๑๑๓
สามเณรภัทธรากรณ์  มอญแก้ว

๑๙/๗/๒๕๔๖

 พระหลวง  

พร ๓๑๕๙/๐๑๑๔
พระเสรี ถาวรสทฺโธ อินกาสุข

๒๐/๑๒/๒๕๐๑ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

โพธิสุนทร  

พร ๓๑๕๙/๐๑๑๕
สามเณรเมธิชัย  อินประชา

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิสุนทร  

พร ๓๑๕๙/๐๑๑๖
สามเณรพงศกร  คงพิม

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

 วัดสูงเม่น  

พร ๓๑๕๙/๐๑๑๗
สามเณรเก๋ง  นามแสง

๑/๑/๒๕๔๑
 วุฒิมงคล  

พร ๓๑๕๙/๐๑๑๘
สามเณรกรวิชญ์  อุตส่าห์

๑๙/๗/๒๕๔๖

 วุฒิมงคล  

พร ๓๑๕๙/๐๑๑๙
สามเณรกิตติรินทร์  อุตสาห์

๑๙/๗/๒๕๔๖

 วุฒิมงคล  

พร ๓๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรทรงพล  จันทาพูน

๕/๓/๒๕๔๗
 วุฒิมงคล  

พร ๓๑๕๙/๐๑๒๑
พระสรพงค์ กตปฺุโ ชมเชย

๐๖/๐๓/๒๕๒๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

ศรีดอก  

พร ๓๑๕๙/๐๑๒๒
พระอาทิตย์ อตฺถกาโม เงาะหวาน

๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ศรีดอก  

พร ๓๑๕๙/๐๑๒๓
พระธนกร ขนฺติธมฺโม ถวงแหวน

๑๖/๘/๒๕๓๖ ๑๒/๕/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

พร ๓๑๕๙/๐๑๒๔
สามเณรอนุวัต  มนกลม

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีสว่าง  

พร ๓๑๕๙/๐๑๒๕
สามเณรรัชชานนท์  กระหวาย

๔/๓/๒๕๔๖
 สบสาย  

พร ๓๑๕๙/๐๑๒๖
สามเณรพีระพงศ์  วงศ์หาญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 สูงเม่น  

พร ๓๑๕๙/๐๑๒๗
พระธีระศักดิ

์

ธมฺมทีโป กาศเจริญ
๕/๑/๒๕๐๐

๑๔/๗/๒๕๕๙

หนองช้างนำ  

พร ๓๑๕๙/๐๑๒๘
สามเณรธนกร  ดวงจิตต์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

 ทุ่งศรี  

พร ๓๑๕๙/๐๑๒๙
พระวิชัย มหิสฺสโร เหมืองสอน

๑๕/๐๗/๒๕๒๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

บุญภาค  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๔ / ๙

้
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พร ๓๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรธนพงศ์  สิงห์อ้อย

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

 บุญภาค  

พร ๓๑๕๙/๐๑๓๑
พระบุญชู ทีฆายุโก ปุกมะ

๐๘/๐๙/๒๕๓๓ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

บุญเริง  

พร ๓๑๕๙/๐๑๓๒
สามเณรณัฐวัฒน์  สจิพรรณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

 พระธาตุเลาใต้  

พร ๓๑๕๙/๐๑๓๓
สามเณรนภดล  ฟองย้อย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 พระธาตุเลาใต้  

พร ๓๑๕๙/๐๑๓๔
สามเณรณัฐนนท์  ใจมาคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุเลาใต้  

พร ๓๑๕๙/๐๑๓๕
สามเณรเวชพิสิฐ  สิริสมตระกูล

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

 แม่ยางตาล  

พร ๓๑๕๙/๐๑๓๖
สามเณรพีระวัฒน์  นิธฺวงศ์คงเดช

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

 แม่ยางตาล  

พร ๓๑๕๙/๐๑๓๗
พระณัฐพงศ์ รกฺขิตวํโส ตะวิจัง

๒๙/๑๐/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ร้องเข็ม  

พร ๓๑๕๙/๐๑๓๘
สามเณรศรนรินทร์  สุปญญา

๓๐/๕/๒๕๔๖

 ร้องเข็ม  

พร ๓๑๕๙/๐๑๓๙
สามเณรทรงพล  วิใจยา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

 ร้องเข็ม  

พร ๓๑๕๙/๐๑๔๐
สามเณรทรงวุฒิ  ตะมาแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

 ร้องเข็ม  

พร ๓๑๕๙/๐๑๔๑
สามเณรพุทธิพงศ์  สง่าเมือง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

 ร้องเข็ม  

พร ๓๑๕๙/๐๑๔๒
พระเบญจรงค์ มหามงฺคโล สัจจมงคล

๒๑/๑๑/๒๕๓๔
๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วังโปง  

พร ๓๑๕๙/๐๑๔๓
พระฐาปกรณ์ ธมฺมวโร มูลเมือง

๑๓/๐๘/๒๕๓๗ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วังโปง  

พร ๓๑๕๙/๐๑๔๔
พระอำพล โชติโก ถินจันทร์

่

๐๘/๐๖/๒๕๑๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วังหม้อ  

พร ๓๑๕๙/๐๑๔๕
พระวิษณุ รกฺขิตวํโส สุธรรม

๐๓/๐๑/๒๕๑๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วังหม้อ  

พร ๓๑๕๙/๐๑๔๖
พระอนุวัฒน์ ธมฺมวโร เตปง

๐๔/๐๕/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วังหม้อ  

พร ๓๑๕๙/๐๑๔๗
พระเอกภพ สํวโร สุขตะ

๒๓/๐๕/๒๕๒๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ศรีดอนมูล  

พร ๓๑๕๙/๐๑๔๘
พระประสงค์ ปภสฺสโร สายวงศ์

๒๐/๐๔/๒๕๒๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองเจริญ  

พร ๓๑๕๙/๐๑๔๙
สามเณรเจริญกิจ  วิโจทุจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

 หนองเจริญ  

พร ๓๑๕๙/๐๑๕๐
สามเณรไกรวิชญ์  สอนใจ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

 อ้อยหลวง  

พร ๓๑๕๙/๐๑๕๑
สามเณรณัฐพงศ์  เถาแปง

๐๗/๐๒/๒๕๔๐

 อ้อยหลวง  

พร ๓๑๕๙/๐๑๕๒
สามเณรรพีพัทธ์  ทองคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๐

 อ้อยหลวง  

พร ๓๑๕๙/๐๑๕๓
พระสุรพันธ์ สุรพนฺโธ ขัดคำ

๑๙/๐๘/๒๕๓๓ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

เชตวัน  

พร ๓๑๕๙/๐๑๕๔
พระพีระพงค์ วีรวํโส คำลือ

๒๒/๐๙/๒๕๓๕ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

เชตวัน  

พร ๓๑๕๙/๐๑๕๕
พระวีระยุทธ์ มหาปฺุโ ธิจีน

๒๙/๑๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

เชตวัน  

พร ๓๑๕๙/๐๑๕๖
สามเณรปยังกูร  ยิงยวด

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

 เชตวัน  

พร ๓๑๕๙/๐๑๕๗
สามเณรศุภกิตติ

์

 ปอมเรือน

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

 เชตวัน  

พร ๓๑๕๙/๐๑๕๘
สามเณรอภิวิชญ์  อินต๊ะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 เชตวัน  

พร ๓๑๕๙/๐๑๕๙
สามเณรกฤตพจน์  ต๊ะคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 เชตวัน  

พร ๓๑๕๙/๐๑๖๐
พระไกรสิงห์ ธีรปฺโ บัวบุตร์

๓/๑๑/๒๕๒๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ดงลาน  

พร ๓๑๕๙/๐๑๖๑
สามเณรธวัชชัย  ชุ่มเชย

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

 ทุ่งแล้ง  

พร ๓๑๕๙/๐๑๖๒
สามเณรเกริกเกียรติ  อินดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

 ทุ่งแล้ง  

พร ๓๑๕๙/๐๑๖๓
พระธนกฤต ถิรปฺโ งามหลาย

๒๗/๑๒/๒๕๒๘
๒๘/๓/๒๕๕๙

บ้านปง  

พร ๓๑๕๙/๐๑๖๔
พระนิรุต นิรุทโท นุนำ

๓/๖/๒๕๓๕ ๒๘/๓/๒๕๕๙

บ้านปง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๕ / ๙

้
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พร ๓๑๕๙/๐๑๖๕
พระจักราวุธ ขนฺติธมฺโม ศิรินันท์

๒๖/๒/๒๕๓๙ ๒๘/๓/๒๕๕๙

บ้านปง  

พร ๓๑๕๙/๐๑๖๖
พระเดชา อภินนฺโท ยังสุข

๐๔/๑๐/๒๕๓๕ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

บุญเย็น  

พร ๓๑๕๙/๐๑๖๗
พระสัญญา สุภาจาโร คำจุ่น

๒๐/๑๑/๒๕๓๔ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

พร ๓๑๕๙/๐๑๖๘
พระณัฐพงษ์ ณฏิโก ท้าวบุญส่ง

๑๕/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

พร ๓๑๕๙/๐๑๖๙
สามเณรณัฐวุฒิ  คำจันทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 พรหมสวรรค์  

พร ๓๑๕๙/๐๑๗๐
พระชาตรี อธิจิตฺโต เรือนเต็ม

๐๖/๐๒/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสาร  

พร ๓๑๕๙/๐๑๗๑
สามเณรวัทธิกร  สืบทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

 โพธิสาร  

พร ๓๑๕๙/๐๑๗๒
สามเณรกฤษฎา  แสนคำมูล

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

 โพธิสาร  

พร ๓๑๕๙/๐๑๗๓
พระประทุม ถิรสทฺโธ เต็มสี

๐๔/๐๖/๒๕๒๐ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

แม่จอก  

พร ๓๑๕๙/๐๑๗๔
พระวีระวัฒน์ เขมวโร อินต๊ะเสาร์

๐๖/๐๔/๒๕๓๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

แม่จอก  

พร ๓๑๕๙/๐๑๗๕
พระพงศกร กตปฺุโ จิตอารีย์

๐๑/๐๓/๒๕๐๐ ๒๑/๐๖/๒๕๕๖

แม่ปาน  

พร ๓๑๕๙/๐๑๗๖
พระชัยณรงค์ นรินฺโท วงค์ชุ่มใจ

๑๖/๐๕/๒๕๓๕ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

แม่ลานใต้  

พร ๓๑๕๙/๐๑๗๗
สามเณรชัยรัตน์  สกุลพงศา

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

 แม่ลานเหนือ  

พร ๓๑๕๙/๐๑๗๘
พระเทียมจันทร์ อุตฺตโร แสนมูล

๒๖/๐๕/๒๕๐๑ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๑๕๙/๐๑๗๙
สามเณรพิษณุ  คำวงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

 วัดนาตุ้ม  

พร ๓๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรกฤติภูมิ  ติเรือน

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

 วัดนาตุ้ม  

พร ๓๑๕๙/๐๑๘๑
สามเณรณัฏฐพล  คำอ้าย

๗/๑๐/๒๕๔๒

 วัดโพธิบุปผาราม  

พร ๓๑๕๙/๐๑๘๒
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 ท้าวนารินทร์
๑/๑/๒๕๔๖

 วัดโพธิบุปผาราม  

พร ๓๑๕๙/๐๑๘๓
พระเดชศักดิ

์

พุทฺธสีโล ปองกัน

๐๖/๐๘/๒๕๐๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ศรีดอนคำ  

พร ๓๑๕๙/๐๑๘๔
สามเณรธนวัฒน์  แผ้วเกษม

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีดอนคำ  

พร ๓๑๕๙/๐๑๘๕
สามเณรธนาภรณ์  เข็มแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

 กาซ้องเหนือ  

พร ๓๑๕๙/๐๑๘๖
สามเณรชนะพล  พงษ์ผึง

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

 ข่วงธรรมวนาราม  

พร ๓๑๕๙/๐๑๘๗
สามเณรอัทธวุฒิ  หนองระมาต

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 คุ้มครองธรรม  

พร ๓๑๕๙/๐๑๘๘
สามเณรนิรัชชัย  สุดรัมย์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

 คุ้มครองธรรม  

พร ๓๑๕๙/๐๑๘๙
พระบุญหลง มหาปฺุโ ยืนยง

๒๑/๑๑/๒๔๙๙
๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ดอนชัย  

พร ๓๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรวิศิษฎ์  แซ่ซ่ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

 โทกค่า  

พร ๓๑๕๙/๐๑๙๑
พระมานพ วชิรวฺโส อนันต๊ะ

๐๗/๐๒/๒๕๓๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

นาสวรรค์  

พร ๓๑๕๙/๐๑๙๒
พระกูล จิตฺตสุโภ คำผัด

๒๒/๑๐/๒๕๐๒ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

พระธาตุพระลอ  

พร ๓๑๕๙/๐๑๙๓
พระปฏิรูป สุจิตฺโต บุญทิม

๑๐/๑๒/๒๕๑๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

พระธาตุพระลอ  

พร ๓๑๕๙/๐๑๙๔
พระธีระเนตร ธมฺมธโร ผิวอ่อน

๒๐/๑๑/๒๕๒๘ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

มัทธะ  

พร ๓๑๕๙/๐๑๙๕
สามเณรเทวฤทธิ

์

 ใจชิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 มัทธะ  

พร ๓๑๕๙/๐๑๙๖
สามเณรวัชระ  กัณฑคุณ

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

 วังฟอน  

พร ๓๑๕๙/๐๑๙๗
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 จะลือ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

 วังฟอน  

พร ๓๑๕๙/๐๑๙๘
สามเณรธนวัฒน์  แก้วโมลี

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

 วังฟอน  

พร ๓๑๕๙/๐๑๙๙
สามเณรรัฐกร  มหาวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๐

 ศรีมูลเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๖ / ๙
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พร ๓๑๕๙/๐๒๐๐
สามเณรสรชัย  ศรีโพธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๐

 ศรีมูลเรือง  

พร ๓๑๕๙/๐๒๐๑
พระฑิตพงศ์ ทิตวํโส แสนปญญา

๐๗/๑๐/๒๕๒๖ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

หนุนใต้  

พร ๓๑๕๙/๐๒๐๒
สามเณรธนทัต  คำพี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 หนุนใต้  

พร ๓๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรนฤพนธ์  สวนนิมิตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

 หนุนเหนือ  

พร ๓๑๕๙/๐๒๐๔
พระธีรวุฒิ พฺรหฺมวโร เขียวอ่อน

๑๕/๐๑/๒๕๓๐ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

ห้วยขอน  

พร ๓๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรธีรวุฒิ  คำสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 ห้วยขอน  

พร ๓๑๕๙/๐๒๐๖
พระเสฎฐวุฒิ โชติวโร วงค์ชมพู

๐๔/๑๑/๒๕๒๙ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

อัมพวัน  

พร ๓๑๕๙/๐๒๐๗
สามเณรธีระพล  ไทยบุญมี

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

 อัมพวัน  

พร ๓๑๕๙/๐๒๐๘
สามเณรกฤษณะ  มีเพ็ชร

๑/๓/๒๕๔๗
 วัดชัยเขต  

พร ๓๑๕๙/๐๒๐๙
พระสมพงษ์ ธมฺมวโร แสนสติ

๑๒/๑/๒๕๐๕ ๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดเด่นชัย  

พร ๓๑๕๙/๐๒๑๐
พระพงศ์นรินทร์ โชติปฺุโ คุ้มเนตร

๓/๕/๒๕๒๐
๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดเด่นชัย  

พร ๓๑๕๙/๐๒๑๑
พระภาสกร เตชปฺโ พบโชค

๖/๑/๒๕๓๘ ๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดเด่นทัพชัย  

พร ๓๑๕๙/๐๒๑๒
พระสอนสิน ถิรธมฺโม ไพวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๓๘
๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดเด่นทัพชัย  

พร ๓๑๕๙/๐๒๑๓
สามเณรวันชัย  บุญมัง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 วัดเด่นทัพชัย  

พร ๓๑๕๙/๐๒๑๔
สามเณรอภิวัฒน์  เกิดมีชัย

๓๐/๙/๒๕๔๗

 วัดเด่นทัพชัย  

พร ๓๑๕๙/๐๒๑๕
พระเสริม เตชธมฺโม อาจธัญกิจ

๒๔/๑๐/๒๕๑๓
๒๙/๑/๒๕๕๘

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๑๕๙/๐๒๑๖
พระอารักษ์ ทีปธมฺโม หงษา

๑๑/๖/๒๕๓๔ ๑/๑๑/๒๕๕๘

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๑๕๙/๐๒๑๗
พระนันท์ จารุวณฺโณ ภักดี

๑/๓/๒๕๐๙
๒๓/๑๑/๒๕๕๘

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๑๕๙/๐๒๑๘
พระอำนาจ ขนฺติธโร สุวรรณศร

๑๗/๗/๒๕๐๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๑๕๙/๐๒๑๙
สามเณรอาทิตย์  อิฐเพชร

๒๓/๖/๒๕๔๕

 วัดพงปาหวาย  

พร ๓๑๕๙/๐๒๒๐
สามเณรรัชชานนท์  หมันขีด

่

๑๗/๕/๒๕๔๖

 วัดพงปาหวาย  

พร ๓๑๕๙/๐๒๒๑
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ขุนนะ

๒๑/๒/๒๕๔๖

 วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๑๕๙/๐๒๒๒
สามเณรชินกร  หิตะคุณ

๒๐/๔/๒๕๔๖

 วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๑๕๙/๐๒๒๓
สามเณรภัทรพงศ์  ทับเปยง

๔/๙/๒๕๔๖
 วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๑๕๙/๐๒๒๔
สามเณรกิตติกานต์  เมฆศรี

๗/๑๑/๒๕๔๖

 วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๑๕๙/๐๒๒๕
สามเณรพุฒิพงศ์  เหลือล้น

๗/๑๒/๒๕๔๖

 วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๑๕๙/๐๒๒๖
สามเณรธีรภัทร  แสงขรรค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๑๕๙/๐๒๒๗
สามเณรสรรเพ็ชฌ์  นาคเหล็ก

๑๒/๓/๒๕๔๗

 วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๑๕๙/๐๒๒๘
พระมานพ กนฺตธมฺโม หม่องนันท์

๗/๑๐/๒๕๒๘ ๒/๑๒/๒๕๕๗

วัดสวนหลวง  

พร ๓๑๕๙/๐๒๒๙
สามเณรศิษเกษม  ปงเมือง

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

 ค้างปนใจ  

พร ๓๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรณรงค์ชัย  ใจเมธา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

 ค้างปนใจ  

พร ๓๑๕๙/๐๒๓๑
สามเณรโสภณวิชญ์  คำวัง

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

 ค้างปนใจ  

พร ๓๑๕๙/๐๒๓๒
พระบุญธรรม โสตฺถิธโร ปญญากุล

๐๓/๐๘/๒๔๙๙ ๑๖/๐๓/๒๕๕๘

จิตตวิเวการาม  

พร ๓๑๕๙/๐๒๓๓
พระอุดม โชติปฺโ วิชัยหอม

๒๓/๗/๒๕๐๖ ๓๐/๖/๒๕๕๙

จิตตวิเวการาม  

พร ๓๑๕๙/๐๒๓๔
พระพิรุณ านสมฺปนฺโน โคมารัมย์

๑๐/๙/๒๕๐๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จิตตวิเวการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๗ / ๙

้
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พร ๓๑๕๙/๐๒๓๕
พระชานนท์ ปฺาวโร บุญคุณ

๑๓/๑๐/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

จิตตวิเวการาม  

พร ๓๑๕๙/๐๒๓๖
สามเณรธนายุต  ตะนะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

 แช่ฟา  

พร ๓๑๕๙/๐๒๓๗
สามเณรเอกทัศน์  สายมัญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

 แช่ฟา  

พร ๓๑๕๙/๐๒๓๘
สามเณรภูริทัศน์  ตาวงทิ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

 แช่ฟา  

พร ๓๑๕๙/๐๒๓๙
สามเณรครรชิต  ขอคำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

 นาใหม่  

พร ๓๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรศักรินทร์  พรหมปญญา

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 นาใหม่  

พร ๓๑๕๙/๐๒๔๑
สามเณรวรรธนัย  จันทร์มา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 นาใหม่  

พร ๓๑๕๙/๐๒๔๒
สามเณรชัชชัย  ปวงมณี

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

 นาใหม่  

พร ๓๑๕๙/๐๒๔๓
สามเณรปฎิภาณ  นาปน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 นาใหม่  

พร ๓๑๕๙/๐๒๔๔
สามเณรปฎิพัทธ์  นาปน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 นาใหม่  

พร ๓๑๕๙/๐๒๔๕
พระเอ็ม ธมฺมทีโป ฟูแห้ง

๑๖/๐๕/๒๕๒๔ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

แม่เกิง

๋

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๔๖
สามเณรกิตติธัช  ตาเปย

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 แม่เกิง

๋

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๔๗
สามเณรภานุวัฒน์  ปาสา

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 แม่บงใต้  

พร ๓๑๕๙/๐๒๔๘
สามเณรสวภัทร  ขันต่อ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

 แม่บงใต้  

พร ๓๑๕๙/๐๒๔๙
พระสุนทร ปฺาธโร ต๊ะปน

๒๑/๐๙/๒๕๑๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

แม่บงเหนือ  

พร ๓๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรภาณุพงษ์  หนูฟุน

๓/๒/๒๕๔๓
 วังกวาง  

พร ๓๑๕๙/๐๒๕๑
พระเสาร์ ธมฺมิโก โอดเหมย

๑๕/๐๘/๒๔๘๓ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วังขอน  

พร ๓๑๕๙/๐๒๕๒
พระเสาร์ ธมฺมโชโต ใจนันต๊ะ

๑๑/๑๒/๒๕๐๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วังขอน  

พร ๓๑๕๙/๐๒๕๓
พระภานุวัฒน์ ปภงฺกโร ล้านสม

๓๑/๐๕/๒๕๓๘ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

วังเบอะ  

พร ๓๑๕๙/๐๒๕๔
พระศิริรัตน์ จนฺทธมฺโม สำราญ

๐๙/๐๕/๒๕๐๐ ๐๔/๐๓/๒๕๕๘

วัดดงยาง  

พร ๓๑๕๙/๐๒๕๕
พระอดุลย์ กิตฺติาโณ ท้าวจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๑๐ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๕๖
พระวุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ วงค์ปนตา

๒๑/๐๒/๒๕๑๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๕๗
พระสงกรานต์ กตธมฺโม โสภาหล้า

๑๓/๐๔/๒๕๓๒ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๕๘
พระชัยนรินทร์ อินฺทปฺโ เนรมิตภูริพัฒน์

๑๕/๐๕/๒๕๑๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๕๙
พระประเสริฐ สนฺตจิตฺโต เดชอุดม

๓๐/๑๐/๒๔๙๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๖๐
พระธีรนัย าณธีโร อ้ายสม

๐๑/๐๑/๒๕๑๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๖๑
พระธีรวัจน์ ธีรวฑฺฒโน เจริญพล

๑๓/๐๖/๒๕๒๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๖๒
สามเณรฐิติพงศ์  แสงแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

 สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๖๓
สามเณรสุรวีร์  แบนมา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

 สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๖๔
สามเณรณัฐพล  หนูชาวนา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

 สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๖๕
สามเณรพัชรพล  วังแฟน

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๖๖
สามเณรพชร  จักรดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

 สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๖๗
สามเณรนันทวัส  วัฒนาสุทธิสาร

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๖๘
สามเณรอภิวัฒน์  กำเพชร

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

 สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๖๙
สามเณรศิริมงคล  ขุนคำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

 สัมฤทธิบุญ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๘ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรเตชาภูมิ  สารแห้ง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

 สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๗๑
สามเณรนฤดล  นันตา

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

 สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๗๒
สามเณรกษิดิส  กุลจินต์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

 สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๑๕๙/๐๒๗๓
พระวราวุธ วรวฑฺฒโน สุดทะ

๒๙/๐๗/๒๕๒๔ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

สีทิพันธ์มงคลคีรี  

พร ๓๑๕๙/๐๒๗๔
พระภูวดล วรธมฺโม กิงแก้ว

่

๐๓/๐๕/๒๕๓๕ ๓๐/๐๓/๒๕๕๙

ใหม่กลาง  

พร ๓๑๕๙/๐๒๗๕
สามเณรจักรทิพย์  ถาอิน

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

 ตำหนักธรรม  

พร ๓๑๕๙/๐๒๗๖
สามเณรนพชัย  ธงฉัตร

๒๖/๘/๒๕๔๔

 รัตนสุนทร  

พร ๓๑๕๙/๐๒๗๗
พระปภังกร ปภงฺกโร ปะละใจ

๒๕/๑๐/๒๕๓๔ ๑๖/๐๓/๒๕๕๖

หนองม่วงไข่  

พร ๓๑๕๙/๐๒๗๘
สามเณรรัฐธรรมนูญ  มโนสีลา

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 หนองม่วงไข่  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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