
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖

ส่งสอบ ๓๔๑ รูป ขาดสอบ ๓๘ รูป คงสอบ ๓๐๓ รูป สอบได้ ๒๗๙ รูป สอบตก ๒๔ รูป (๙๒.๐๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๑๖๐/๐๐๐๑
พระชัยรัตน์ านิสฺสโร ชัยวงศ์

๑๒/๔/๒๕๓๒
๑/๓/๒๕๕๗

กวีรัตน์  

พร ๓๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรเศกสันต์  น้อยบุตร

๒/๐๒/๒๕๔๔

 กาญจนาราม  

พร ๓๑๖๐/๐๐๐๓
พระวงศกร กนฺตธมฺโม หมายมัน

่

๒/๐๓/๒๕๓๕ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

พร ๓๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรการันย์  อุอินทร์

๕/๐๖/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

พร ๓๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรธนภัทร  ธรรมจิตร

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

พร ๓๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรเฉลิม  เอียดขันตี

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

 ชัยมงคล  

พร ๓๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรชนันธร  วงศ์คำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

พร ๓๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรคณาวุฒิ  แสนว่าง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

 ดอนแก้ว  

พร ๓๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรวรวุฒิ  สินคำ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

 ดอนดี  

พร ๓๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 จันทร์สระบัว

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

 ต้นไคร้  

พร ๓๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรอนุภัทร  เซ้งนุเคราะห์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

 ต้นไคร้  

พร ๓๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรจิระพงศ์  ศรีแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

 ทุ่งโฮ้งเหนือ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรวรโชติ  ฝนมงคล

๖/๑๑/๒๕๔๗

 ทุ่งโฮ้งเหนือ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรดนุสรณ์  พย่อม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

 นาจักร  

พร ๓๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรวีระพงศ์  แสนยา

๕/๐๒/๒๕๔๘

 นาจักร  

พร ๓๑๖๐/๐๐๑๖
พระเทวพันธ์ านวุฑฺโฒ พงษ์ไพร

๙/๑๑/๒๕๓๑
๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านเหล่า  

พร ๓๑๖๐/๐๐๑๗
พระเฉลิมฃัย ปฺาวฑฺฒโน บุญสวัสดิหิรัญ

์

๐๕/๑๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปทุม  

พร ๓๑๖๐/๐๐๑๘
พระกริชรัตน์ โสภณปฺโ รูปะวิเชตร์

๐๑/๑๐/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปทุม  

พร ๓๑๖๐/๐๐๑๙
พระเทวราช านวโร กรุงศรี

๖/๓/๒๕๑๑
๑๔/๑๒/๒๕๕๙

พนมขวัญ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๒๐
พระเกียรติ ขนฺติวโร อินต๊ะจันทร์

๒๑/๙/๒๕๒๔ ๒๙/๓/๒๕๖๐

พนมขวัญ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๒๑
พระธีระวุฒิ านวีโร หนองหล่าย

๑๓/๒/๒๕๓๔ ๒๙/๓/๒๕๖๐

พนมขวัญ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรรัฐนันท์  จันทร์หอม

๒๖/๕/๒๕๔๗

 พนมขวัญ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรณัฐพงศ์  มีทอง

๒๘/๘/๒๕๔๗

 พนมขวัญ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรภัทรจาริน  แก้วนำ

๒/๑/๒๕๔๕
 พนมขวัญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรไกรพล  อุตส่าห์

๓/๐๒/๒๕๔๕

 พระธาตุจอมแจ้ง  

พร ๓๑๖๐/๐๐๒๖
พระชัยอนันต์ านวโร ด่านนอก

๖/๐๙/๒๕๓๘ ๘/๐๕/๒๕๖๐

พระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๒๗
พระนวัต เขมปฺโ สุจริตภักดีกุล

๑๓/๐๒/๒๕๓๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

พระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๒๘
พระปภินวิช ธมฺมเตโช สุกใส

๒๕/๑๑/๒๕๓๘
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

พระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรนพรัตน์  ขวัญเสือ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

 พระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรสุเมธ  กุศลส่ง

๘/๐๔/๒๕๔๘

 พระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรเจตริน  ทิตา

๑/๐๗/๒๕๔๕

 พระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรศิริชัย  อยู่ประตู

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

 พระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ศรีสุวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 พระนอน  

พร ๓๑๖๐/๐๐๓๔
พระปณณวิชญ์ จนฺทปฺโ มหาชัยดีวสกุล

๒๑/๐๘/๒๕๓๓
๐๓/๐๑/๒๕๖๐

พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรปริญญา  วางแก้ว

๔/๑๑/๒๕๔๓

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรวีรภัทร  เชิดอยู่

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรสัตยา  บัวกล้า

๑๘/๑/๒๕๔๔

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรฐิติวัฒน์  อำมาตยกุล

๒๕/๖/๒๕๔๔

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรเสาคาต  บุฒาโชติ

๑๑/๗/๒๕๔๔

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรรามนูช สิงห์  เจาธรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรอนุชานนท์  แสนซุ้ง

๑๑/๘/๒๕๔๕

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรฤทธิรงค์  สีดาแนน

๒๗/๙/๒๕๔๕

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรพิชญธนเสฏฐ์  เดชธนพรหม

๒๒/๔/๒๕๔๖

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรอนุชิต  ภูพวก

๑๔/๕/๒๕๔๖

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรสุภวัฒน์  ศรีณรินทร์

๒๓/๗/๒๕๔๖

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรธีระภัทร  เกรมกลาง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรมาฆะภูมิ  โภชเจริญ

๒๓/๒/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรตรีศักดิ

์

 แซ่เฮ้อ

๑๒/๓/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรเทพประทาน  ปนตามูล

๒๓/๓/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรณฐพล  จ่อแก้ว

๑๙/๔/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรธนุพสิษฐ์  ชัยบุรัมย์

๓/๕/๒๕๔๗
 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรคงพรต  ใจหมัน

่

๑๐/๕/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรเจตษฎากรณ์  เพียรธัญกรณ์

๓/๖/๒๕๔๗
 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรวรโชติ  ปยะ

๑๒/๖/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรระธี  แสนมหา

๒๐/๖/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรภัคพล  วิรัติพาส

๒๔/๖/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรณรงค์ชัย  ธรรมโหร

๒๕/๘/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรพิศุทธิ

์

 เลพล

๒๘/๘/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรพงศทัศน์  ทุมพิลา

๒๒/๙/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๒ / ๙

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรกฤษฎา  กาฬเพ็ญ

๒๙/๙/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรพงศกร  ใหม่น้อย

๖/๑๐/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรนที  ขวัญเย็น

๘/๑๐/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรรัชชานนท์  วิทยา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรอธิป  ศรีสม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรศตนันทร์  ก้องภัทรศาล

๓/๑๒/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรสมชาติ  แซ่วือ

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรณัชชา  ปาสูน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรศิริวัตร  แก้ลวกล้า

๕/๑/๒๕๔๘
 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรอนุวัฒน์  ขัดนันตา

๑๘/๑/๒๕๔๖

 มหาโพธิ

์

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรกีรติ  นิมบุญ

่

๒๐/๑/๒๕๔๖

 มหาโพธิ

์

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรสุเกรียง  ไชยวรณ์

๑/๒/๒๕๔๗
 มหาโพธิ

์

 

พร ๓๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรชาญณรงค์  เหล็กคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๑

 เมธังกราวาส  

พร ๓๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรทรงชัย  แสนโซ้ง

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

 เมธังกราวาส  

พร ๓๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรประสงค์  แซ่ท้าว

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

 เมธังกราวาส  

พร ๓๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรชุติพงศ์  แสนโซ้ง

๖/๐๙/๒๕๔๗

 เมธังกราวาส  

พร ๓๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรกฤษณะ  พลภูเมือง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

 ร่องซ้อ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรนวพล  ค้างคีรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

 ร่องซ้อ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรธงชัย  เทศทัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

 ร่องฟอง  

พร ๓๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรธนายุต  เจตะภัย

๔/๑๒/๒๕๔๗

 ร่องฟอง  

พร ๓๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรบุรธัช  เนืองกันยา

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

 ร่องฟอง  

พร ๓๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรธนากร  เชือทอง

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

 ร่องฟอง  

พร ๓๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรจิรายุ  -

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

พร ๓๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรอุทัย  บุญธานี

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

พร ๓๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรชาคริต  -

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

พร ๓๑๖๐/๐๐๘๕
พระเจษฏา รตนวโร แก้วพาคำ

๘/๒/๒๕๓๗ ๙/๗/๒๕๕๙
โศภนาลัย  

พร ๓๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรคุณากร  ศรีสะเกตุ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 สองแคว  

พร ๓๑๖๐/๐๐๘๗
พระอภิเชษฐ์ ขนฺติโสภโณ ธรรมสรางกูร

๑๑/๐๑/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สำเภา  

พร ๓๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรชัชชัย  อุ่นถิน

่

๓/๐๓/๒๕๔๕

 สุนทรนิวาส  

พร ๓๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ปล้องอ่อน

๘/๐๔/๒๕๔๘

 สุนทรนิวาส  

พร ๓๑๖๐/๐๐๙๐
พระปยะพงษ์ ปยธมฺโม หมืนโฮ้ง

่

๒๓/๑๐/๒๕๒๕ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

สุพรรณ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรขวัญชัย  วัลลภัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

 สุพรรณ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๙๒
พระวาทะศิลป ทิพฺวณฺโณ ทิพย์คำ

๑๗/๐๙/๒๕๓๙
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

หัวข่วง  

พร ๓๑๖๐/๐๐๙๓
พระภานุพันธุ์ อตฺถโกสโล โลหิตคุปต์

๑๐/๑๐/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หัวข่วง  

พร ๓๑๖๐/๐๐๙๔
พระฉัตรชัย ฉนฺทสุโภ อินพันธ์

่

๑๒/๐๕/๒๕๒๑ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

หัวฝาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๓ / ๙
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พร ๓๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรชัยวัฒน์  สวิง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 เหมืองแดง  

พร ๓๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรฐิติภัทร  มณีกาศ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

 กุญชรนิมิต  

พร ๓๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรสันติ  ชุ่มเชย

๒๘/๙/๒๕๔๔

 นำบ่อ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรธนวัฒน์  ประกาศ

๘/๖/๒๕๔๗
 นำบ่อ  

พร ๓๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรรพีภัทร  แหยมบัว

๕/๕/๒๕๔๘
 นำบ่อ  

พร ๓๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรชินวุฒิ  พินิจ

๑๔/๑/๒๕๔๙

 นำบ่อ  

พร ๓๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรกิตติ  ขิติคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

 กาศใต้  

พร ๓๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรสุรพล  ปาปวน

๑๑/๙/๒๕๔๕

 แก้วมงคล  

พร ๓๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรจำรูญ  ประยูร  ประยูร

๑๙/๙/๒๕๔๗

 ดอนแท่น  

พร ๓๑๖๐/๐๑๐๔
สามเณรธีรกร  สมจิตต์

๑/๓/๒๕๔๓
 ดอนมูล  

พร ๓๑๖๐/๐๑๐๕
สามเณรจีระภัทร  กาบรด

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

 วัดช่องลม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๐๖
สามเณรอนุวัฒน์  บุญบุตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

 วัดช่องลม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๐๗
สามเณรบุญยรัตน์  แสงสุริยะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

 วัดช่องลม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๐๘
สามเณรปรเมษฐ  ศรีนวล

๑๖/๔/๒๕๔๙

 วัดโชคเกษม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรสถาพร  จรรยาศิริ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

 วัดดอนชัย  

พร ๓๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรภาราดร  เพิมพูน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

 วัดดอนชัย  

พร ๓๑๖๐/๐๑๑๑
พระบรรเทิง ิตมโน เพ็ญประทีป

๐๖/๐๕/๒๔๙๙ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดสูงเม่น  

พร ๓๑๖๐/๐๑๑๒
พระชนาธิป สุชาโต สุขิตาวุธ

๑๕/๑๒/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดสูงเม่น  

พร ๓๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 สุธาพจน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 วัดสูงเม่น  

พร ๓๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรติณณภพ  กาศคำสุข

๒๑/๙/๒๕๔๗

 วุฒิมงคล  

พร ๓๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรกิตติธร  นามก๋อง  นามก๋อง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 วุฒิมงคล  

พร ๓๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรศิรวิทย์  เนตรคำ

๔/๑๑/๒๕๔๗

 วุฒิมงคล  

พร ๓๑๖๐/๐๑๑๗
สามเณรนิติพันธ์  มิวันเปย

๖/๑๒/๒๕๔๗

 กาศผาแพร่  

พร ๓๑๖๐/๐๑๑๘
สามเณรวรชัย  สมนึก

๒๐/๖/๒๕๔๗

 นำเลา  

พร ๓๑๖๐/๐๑๑๙
พระเอกนรินทร์ จนฺทสาโร จันทร์เพช็ร

๒๙/๑๐/๒๕๒๘
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ผาราง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๒๐
พระกฤษฎา ติสฺสโร อาสาหม้อ

๒๖/๐๘/๒๕๓๒
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ผาราง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรธนากร  ในปน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 ผาราง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรไกรวิชญ์  กาวีแดง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

 ผาราง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๒๓
พระสมคิด วิชฺชาธโร สุตาต๊ะ

๓๐/๐๘/๒๕๐๔ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

ไผ่ย้อย  

พร ๓๑๖๐/๐๑๒๔
พระเกรียงไกร สุทฺธปฺโ วันทา

๑๕/๑๒/๒๕๓๒
๓๐/๐๕/๒๕๖๐

ไผ่ย้อย  

พร ๓๑๖๐/๐๑๒๕
พระวิเชฐ วราโณ ชุมภูพันธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๒๑ ๒๖/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุเลาใต้  

พร ๓๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรวุฒิชัย  มนัยนิล

๒๕/๔/๒๕๔๗

 พระธาตุเลาใต้  

พร ๓๑๖๐/๐๑๒๗
พระบวร ถิรปฺโ จันนันต๊ะ

๒๐/๐๒/๒๕๓๑ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

แพร่แสงเทียน  

พร ๓๑๖๐/๐๑๒๘
พระยุทธพงศ์ ติสฺสโร สมสุริน

๒๓/๐๘/๒๕๓๑ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

แพร่แสงเทียน  

พร ๓๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรเดชายศ  

ครองความสำราญ ๓/๔/๒๕๔๕
 แม่ยางตาล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๔ / ๙
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พร ๓๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรวีรศักดิ

์

 แซ่ย่าง

๑๗/๑/๒๕๔๔

 ร้องกวาง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรชยากร  แซ่เฮ้อ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 ร้องกวาง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรสมบูรณ์  แซ่โซ้ง

๑๓/๘/๒๕๔๖

 ร้องกวาง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรกมล  ทรงอภินันท์

๒๒/๙/๒๕๔๖

 ร้องกวาง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรจันเจริญ  สงวนจินดา

๔/๑๑/๒๕๔๖

 ร้องกวาง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรสมศีล  แซ่ท้าว

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 ร้องกวาง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๓๖
สามเณรพงศกร  แซ่ท้าว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 ร้องกวาง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๓๗
สามเณรวีรภัทร  แซ่ย่าง

๒๕/๒/๒๕๔๗

 ร้องกวาง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๓๘
สามเณรวรพล  แซ่ท้าว

๙/๑๐/๒๕๔๗

 ร้องกวาง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรกิตติทัต  แซ่ท้าว

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

 ร้องกวาง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๔๐
พระอนุชา ปฺาวชิโร คูหา

๒๔/๐๓/๒๕๓๑
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ร้องเข็ม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรวิธวินท์  บุญญาศิวนันท์

๒๐/๓/๒๕๔๗

 ร้องเข็ม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๔๒
พระเรืองฤทธิ

์

สุมงฺคโล ศรีบุญรินทร์

๐๑/๐๔/๒๔๙๔ ๑๑/๑๑/๒๕๕๔

วังหม้อ  

พร ๓๑๖๐/๐๑๔๓
พระวิษณุ รกฺขิตวํโส สุธรรม

๐๒/๐๑/๒๕๑๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วังหม้อ  

พร ๓๑๖๐/๐๑๔๔
พระบุญยืน จนฺทสาโร บุญนะ

๐๒/๐๒/๒๔๙๗ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

วังหม้อ  

พร ๓๑๖๐/๐๑๔๕
พระวุฒิชัย สุทสฺสโน อินต๊ะขัด

๐๕/๐๑/๒๕๓๓ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

วังหม้อ  

พร ๓๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรวีรภัทร  ยอดสอน

๒๓/๓/๒๕๔๗

 วังหม้อ  

พร ๓๑๖๐/๐๑๔๗
พระมนัส กนฺตสีโล สุขปน

๐๓/๐๕/๒๕๓๖ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

เวียงสันทราย  

พร ๓๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรธีรเดช  ติโนชัง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 เชตวัน  

พร ๓๑๖๐/๐๑๔๙
พระอดิเรก อธิจิตฺโต ปวนเอ้ย

๖/๐๘/๒๕๓๔ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ดงลาน  

พร ๓๑๖๐/๐๑๕๐
พระสุวรรณศักดิ

์

รตนาโณ ขัดเดชา

๑๕/๐๕/๒๕๐๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ดงลาน  

พร ๓๑๖๐/๐๑๕๑
พระไพสาร ภทฺทโก ทองสือ

่

๑๒/๐๙/๒๕๑๗

๓/๐๙/๒๕๖๐

ดงลาน  

พร ๓๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรพงศกร  ภูผานิล

๘/๑๑/๒๕๔๗

 ดงลาน  

พร ๓๑๖๐/๐๑๕๓
พระบัณฑิต านวีโร ใหม่วงค์

๐๖/๐๖/๒๕๓๓ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ดอนมูล  

พร ๓๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรจักรพรรดิ  ปุกคา

๒๐/๐๙/๒๕๒๔

 ดอนมูล  

พร ๓๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรธนวัฒน์  แสนคำปน

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

 นาตุ้ม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรอธิชาติ  ถาปน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 นาตุ้ม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรกายสิทธิ

์

 ปุยสาย

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

 นาตุ้ม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๕๘
พระบุญช่วย ปภสฺสโร สุนันท์

๒๐/๑๐/๒๔๙๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

บ่อแก้ว  

พร ๓๑๖๐/๐๑๕๙
พระประหยัด วรปฺโ ณ น่าน

๒๓/๐๓/๒๕๐๙ ๓๐/๐๙/๒๕๖๐

บ่อแก้ว  

พร ๓๑๖๐/๐๑๖๐
พระประเดิมไชย อตฺตทีโป ถาปอม

๒๔/๑๑/๒๕๑๑
๓๐/๐๙/๒๕๖๐

บ่อแก้ว  

พร ๓๑๖๐/๐๑๖๑
พระธวัชชัย พทฺธาโณ โนนโพธิ

์

๒/๑๒/๒๕๒๕
๗/๐๕/๒๕๖๐

บ้านปง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๖๒
พระนงนภัส สิริภทฺโท ชุมภู

๒๐/๐๕/๒๕๓๗
๗/๐๕/๒๕๖๐

บ้านปง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๖๓
พระอภิชาต สุชาโต สุธรรม

๕/๐๗/๒๕๒๘
๑/๗/๒๕๖๐

บ้านปง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรอัคคเดช  เจริญศิริ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านปง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๕ / ๙
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พร ๓๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรธนกร  คันธา

๑๖/๐๑/๒๕๔๑

 บุญเย็น  

พร ๓๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรบริวัตร  ตาคำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

 บุญเย็น  

พร ๓๑๖๐/๐๑๖๗
พระณัฐพล ณฏิโก ฝนแบน

๒๗/๐๕/๒๕๓๕ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

ปากปง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๖๘
พระฐปนนท์ สุจิตฺโต พุ่มไม้

๑๒/๐๒/๒๕๓๓
๔/๑๒/๒๕๕๒

ผาคัน  

พร ๓๑๖๐/๐๑๖๙
พระทูน กตฺติปฺโ คำลือ

๒๓/๐๖/๒๕๐๑ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรธีระพงษ์  เลาแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

 ไผ่ล้อม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรวิเชียร  คำจุ่น

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

 ไผ่ล้อม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรณรงค์เดช  ชัชวะโชติ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

 ไผ่ล้อม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรธนาวัช  อินสม

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

 โพธิบุปผาราม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรพันธุกร  นันทไชย

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

 โพธิบุปผาราม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรดนัยฤกดิ

์

 เครือแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

 โพธิบุปผาราม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรธนภัทร  ทองหล่อ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

 โพธิบุปผาราม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรธนาวัฒน์  เมืองใจ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

 โพธิบุปผาราม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๗๘
สามเณรภาคิน  แปงใจ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

 โพธิบุปผาราม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรทิชานนท์  ปนโย

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

 โพธิบุปผาราม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรวิธวินธ์  จากน่าน

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

 โพธิบุปผาราม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๘๑
สามเณรชิษณุพงศ์  มีศิริ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

 โพธิบุปผาราม  

พร ๓๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรเจษฎาวุฒิ  แก้วดำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

 แม่จอก  

พร ๓๑๖๐/๐๑๘๓
พระจำลอง ปฺาทีโป เววา

๒๐/๑๒/๒๔๙๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วังเคียน  

พร ๓๑๖๐/๐๑๘๔
สามเณรเกียรติพงษ์  วังสมบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

 วัดต้นม่วงคีรี  

พร ๓๑๖๐/๐๑๘๕
พระจิณณวัตร อารยธมฺโม สุฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิสาร  

พร ๓๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรปริญญา  มณีสอน

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดแม่ลานเหนือ  

พร ๓๑๖๐/๐๑๘๗
พระสนธยา สนฺตจิตฺโต เครืองแก้ว

่

๑๑/๐๓/๒๕๐๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังเลียง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรอนุวัต  แสงคำมี

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

 วัดสะแล่ง  

พร ๓๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรวรภพ  ต่ออิน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีดอนแก้ว  

พร ๓๑๖๐/๐๑๙๐
พระศัษฎิวิวัชร์ รตนโชโต ไชยขันแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๒๐ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ศรีดอนคำ  

พร ๓๑๖๐/๐๑๙๑
พระกรุงไกร านิโย ติบแก้ว

๊

๐๔/๐๗/๒๕๒๗ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ศรีดอนคำ  

พร ๓๑๖๐/๐๑๙๒
พระธนกร คุณากโร ศรีคำภา

๒๓/๑๑/๒๕๓๐ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ศรีดอนคำ  

พร ๓๑๖๐/๐๑๙๓
พระสุรพันธ์ ิตธมฺโม โลหะ

๒๑/๑๑/๒๕๓๓
๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีดอนคำ  

พร ๓๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรรัฐภูมิ  แพงไทย

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

 ศรีดอนคำ  

พร ๓๑๖๐/๐๑๙๕
พระนคร กิตฺติปฺโ พูลแสง

๐๖/๐๒/๒๕๓๖ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

แหลมลี

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๑๙๖
พระอดิศักดิ

์

อาภสฺสโร เมากำเนิด

๑๒/๐๗/๒๕๒๒ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

แหลมลี

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๑๙๗
พระนพดล ขนฺติวโร สุดศรี

๐๙/๐๒/๒๕๐๓ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

แหลมลี

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๑๙๘
พระเบริท

์

นรินฺโท ผาสุขมหาวิโล

๒๓/๐๘/๒๕๒๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

แหลมลี

่

 

พร ๓๑๖๐/๐๑๙๙
สามเณรนพดล  รินเหมย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 แหลมลี

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๖ / ๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๑๖๐/๐๒๐๐
พระธวัชชัย ยสินฺธโร ฟองแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๓๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

พร ๓๑๖๐/๐๒๐๑
สามเณรอดิศร  ขันตา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

 ข่วงธรรมวนาราม  

พร ๓๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรปวีณวัช  อุปกิจ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

 คุ้มครองธรรม  

พร ๓๑๖๐/๐๒๐๓
พระน้อย นาควโร บึกบัน

๑๕/๐๘/๒๕๐๗ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

ดงเจริญ  

พร ๓๑๖๐/๐๒๐๔
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุเมโธ แปงบู้

๑๘/๐๒/๒๕๑๕
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

แดนชุมพล  

พร ๓๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรกฤตพจน์  ไทย

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

 แดนชุมพล  

พร ๓๑๖๐/๐๒๐๖
สามเณรพนมกรณ์  ชาญพฤติ

๑๖/๐๔/๒๕๔๐

 เตาปูน  

พร ๓๑๖๐/๐๒๐๗
สามเณรศิวกร  แซ่ย่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 โทกค่า  

พร ๓๑๖๐/๐๒๐๘
สามเณรวิษณุ  แซ่ย่าง

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

 โทกค่า  

พร ๓๑๖๐/๐๒๐๙
สามเณรสิรภพ  แซ่หาญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

 โทกค่า  

พร ๓๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรกิตติธร  แซ่ย่าง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

 โทกค่า  

พร ๓๑๖๐/๐๒๑๑
สามเณรพิทักษ์  ประทีปคีรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

 โทกค่า  

พร ๓๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรณัฐภัทร  แซ่หาญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

 โทกค่า  

พร ๓๑๖๐/๐๒๑๓
พระบุญยเดช ผลเตโช ผลาผล

๑๕/๑๐/๒๕๐๖ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

ปาแดงใต้  

พร ๓๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรสยามรัฐ  เสาร์อินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

 ลองลือบุญ  

พร ๓๑๖๐/๐๒๑๕
พระสายันต์ โชติมนฺโต มีทรัพย์

๐๗/๐๕/๒๕๐๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วังดิน  

พร ๓๑๖๐/๐๒๑๖
พระธนาวิทย์ อกิฺจโน คงคาชนะ

๐๑/๐๕/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังฟอน  

พร ๓๑๖๐/๐๒๑๗
พระอินแก้ว โชติปฺุโ ทองอินทร์

๑๕/๐๗/๒๕๐๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ศรีมูลเรือง  

พร ๓๑๖๐/๐๒๑๘
พระเอก สนฺตจิตฺโต อาจแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๑๕ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

สันปูสี  

พร ๓๑๖๐/๐๒๑๙
สามเณรภานุพงศ์  ร่องแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

 สันปูสี  

พร ๓๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรสรณ์ศิริ  ดอนแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

 สันปูสี  

พร ๓๑๖๐/๐๒๒๑
พระอุดร อุตฺตมวํโส ปวงคำ

๒๐/๑๑/๒๕๓๖ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยขอน  

พร ๓๑๖๐/๐๒๒๒
พระเอกชัย อินฺทวณฺโณ อินสา

๐๗/๑๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยขอน  

พร ๓๑๖๐/๐๒๒๓
สามเณรธีระศักดิ

์

 แสงสุข

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

 หัวเมือง  

พร ๓๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรวีระเดช  ศิริรัตน์

๑๒/๘/๒๕๔๗

 ชัยเขต  

พร ๓๑๖๐/๐๒๒๕
สามเณรพิมาน  เจริญราช

๒๓/๖/๒๕๔๘

 ชัยเขต  

พร ๓๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรสิทธิชัย  เรือนมูล

๖/๙/๒๕๔๔
 เด่นชัย  

พร ๓๑๖๐/๐๒๒๗
พระสุทิน อคฺคธมฺโม ปาหวาย

๒๐/๑๒/๒๕๐๐

๗/๕/๒๕๖๐
เด่นชุมพล  

พร ๓๑๖๐/๐๒๒๘
พระสมพล สุทฺธาธิโก แจนแพทย์

๒๑/๖/๒๕๑๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

เด่นทัพชัย  

พร ๓๑๖๐/๐๒๒๙
พระพนม ธมฺมวิริโย จันเสนา

๒๓/๑๑/๒๕๑๑

๒๒/๒/๒๕๖๐

นำพร้าว  

พร ๓๑๖๐/๐๒๓๐
พระดนัย ครุธมฺโม มาลัย

๖/๗/๒๕๐๘
๒๘/๑๑/๒๕๕๙

พงปาหวาย  

พร ๓๑๖๐/๐๒๓๑
สามเณรภิญโญ  ช่วยพันธ์

๑๐/๙/๒๕๔๗

 แพะร่องหิน  

พร ๓๑๖๐/๐๒๓๒
พระผัด ครุธมฺโม จรจันทร์

๔/๙/๒๕๑๕
๒๘/๑๑/๒๕๕๙

แพะโรงสูบ  

พร ๓๑๖๐/๐๒๓๓
พระพหล มหาปุณฺโ นิรมลเดชา

๑๘/๓/๒๔๙๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

แม่ยุ้น  

พร ๓๑๖๐/๐๒๓๔
พระพิภพ วชิราโณ ฐิติศาสตร์

๒๐/๓/๒๕๐๐
๖/๖/๒๕๖๐

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๗ / ๙

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๑๖๐/๐๒๓๕
พระประทวน สุจิตฺโต เสนาใจ

๒๔/๑๒/๒๔๙๗

๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดห้วยไร่  

พร ๓๑๖๐/๐๒๓๖
พระปรเมศทร์ โชติธมฺโม แสงทอง

๓๐/๑/๒๕๒๗ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

ศรีคิรินทราราม  

พร ๓๑๖๐/๐๒๓๗
สามเณรณัฐดนัย  ขันนาโพธิ

์

๒๑/๒/๒๕๔๖

 ศรีคิรินทราราม  

พร ๓๑๖๐/๐๒๓๘
พระรัชติพงษ์ กิตติสาโร ตันแปง

๑๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

จิตตวิเวการาม  

พร ๓๑๖๐/๐๒๓๙
พระณัฐวุฒิ เตชวโร อินพันธุ์

่

๑๒/๑๐/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

จิตตวิเวการาม  

พร ๓๑๖๐/๐๒๔๐
สามเณรประทีป  ใจจาน

๑๖/๒/๒๕๔๗

 ชัยสิทธิ

์

 

พร ๓๑๖๐/๐๒๔๑
พระวรโชติ วราโณ ใจปา

๒๙/๐๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

แช่ฟา  

พร ๓๑๖๐/๐๒๔๒
สามเณรนภดล  ติบเอ้ย

๊

๒๘/๕/๒๕๔๓

 แช่ฟา  

พร ๓๑๖๐/๐๒๔๓
สามเณรเอกอนันต์  จันทร์มา

๒๘/๔/๒๕๔๕

 บางสนุก  

พร ๓๑๖๐/๐๒๔๔
สามเณรณัฐดนัย  อุดธา

๕/๗/๒๕๔๗
 บางสนุก  

พร ๓๑๖๐/๐๒๔๕
สามเณรมงคล  พรหมมิ

๒๔/๑/๒๕๔๕

 พระธาตุพระกัปป  

พร ๓๑๖๐/๐๒๔๖
สามเณรสิทธินันท์  ติบเอ้ย

๊

๒/๘/๒๕๔๕
 พระธาตุพระกัปป  

พร ๓๑๖๐/๐๒๔๗
สามเณรจีรภัทร  ปุดลอง

๓/๒/๒๕๔๗
 พระธาตุพระกัปป  

พร ๓๑๖๐/๐๒๔๘
สามเณรยศภัทร  เปงจันทร์

๙/๓/๒๕๔๗
 พระธาตุพระกัปป  

พร ๓๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรไกรศร  ถาดอก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

 พระธาตุพระกัปป  

พร ๓๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรอดิเทพ  แบนอ้น

๒๗/๗/๒๕๔๗

 แม่เกิง

๋

 

พร ๓๑๖๐/๐๒๕๑
พระวิทยา วิสุทฺธจิตฺโต แก้วปราบ

๐๘/๑๒/๒๕๒๖ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

แม่ขมิง  

พร ๓๑๖๐/๐๒๕๒
พระจักริน อธิจิตฺโต หล้ามูล

๒๕/๐๕/๒๕๔๐ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

แม่บงใต้  

พร ๓๑๖๐/๐๒๕๓
สามเณรณัฐวุฒิ  นิลเกตุ

๒๒/๑/๒๕๔๘

 วังขอน  

พร ๓๑๖๐/๐๒๕๔
พระผ่อง อายุวฑฺฒโก ฝนแบน

๒/๒/๒๕๑๒ ๖/๔/๒๕๖๐
วังเบอะ  

พร ๓๑๖๐/๐๒๕๕
พระธีรพงษ์ ถิรปฺโ ตาเปย

๐๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

พร ๓๑๖๐/๐๒๕๖
พระณัฐพงษ์ สีลสํวโร ปนฟอง

๒๗/๑๑/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

พร ๓๑๖๐/๐๒๕๗
พระพงษ์ศักดิ

์

านวีโร อัจจิมา

๑๙/๑๑/๒๕๐๑

๓/๔/๒๕๖๐
สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๑๖๐/๐๒๕๘
พระจตุพล พลวฑฺฒโน สายญาติ

๒๐/๕/๒๕๓๑
๓/๔/๒๕๖๐

สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๑๖๐/๐๒๕๙
พระชาติ คุณวฑฺฒโน ผาทอง

๓/๒/๒๕๑๒
๓/๖/๒๕๖๐

สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๑๖๐/๐๒๖๐
พระประเทือง วรปฺโ หล้าลอด

๒/๑/๒๕๒๘
๒/๗/๒๕๖๐

สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๑๖๐/๐๒๖๑
พระอดุลย์ สติสมฺปนฺโน แสนวง

๑๖/๒/๒๕๑๑

๗/๗/๒๕๖๐
สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๑๖๐/๐๒๖๒
พระสมบัติ โชติปฺโ จีคำ

๋

๑๙/๑/๒๕๑๔

๗/๗/๒๕๖๐
สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๑๖๐/๐๒๖๓
พระปกรณ์ กิตฺติปฺโ บุญยาทรัพย์

๑๖/๙/๒๕๒๘

๗/๗/๒๕๖๐
สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๑๖๐/๐๒๖๔
พระพิษณุวัชร์ ปฺาวชิโร จำเดิม

๕/๖/๒๕๒๙
๗/๗/๒๕๖๐

สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๑๖๐/๐๒๖๕
สามเณรพงศธร  ศิริสังข์ไชย

๘/๑/๒๕๔๔
 สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๑๖๐/๐๒๖๖
สามเณรปญญา  ปญญาแสน

๒๖/๕/๒๕๔๕

 สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๑๖๐/๐๒๖๗
สามเณรธนากร  เกตุห้อ

๗/๑๒/๒๕๔๖

 สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๑๖๐/๐๒๖๘
สามเณรฉัตรจักร  วันมูด

๑๘/๗/๒๕๔๗

 สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๑๖๐/๐๒๖๙
สามเณรชัยวสิน  คงแถว

๒๕/๙/๒๕๔๗

 สัมฤทธิบุญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๘ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรสุทัศน์  วันมูด

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

 สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรภูวดล  จงบรรจบ

๖/๑/๒๕๔๘
 ใหม่กลาง  

พร ๓๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรภคนันท์  เวียงคำ

๑๙/๗/๒๕๔๗

 ตำหนักธรรม  

พร ๓๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรรพีภัทน  วังขีด

๑๕/๘/๒๕๔๗

 ตำหนักธรรม  

พร ๓๑๖๐/๐๒๗๔
สามเณรธีรภัทร์  ปญญา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 ตำหนักธรรม  

พร ๓๑๖๐/๐๒๗๕
สามเณรธีรภัทร  บุญมาเลิศ

๑๐/๒/๒๕๔๙

 รัตนสุนทร  

พร ๓๑๖๐/๐๒๗๖
พระรณชัย สุจิตฺโต ยีเผติบ

่ ๊

๒/๘/๒๕๒๘ ๒๘/๔/๒๕๕๙

สะเลียม  

พร ๓๑๖๐/๐๒๗๗
พระประกิต ปภากาโร เรือนฟางาม

๑๘/๒/๒๕๓๒

๗/๗/๒๕๖๐
หนองม่วงไข่  

พร ๓๑๖๐/๐๒๗๘
พระวิทวัส วิสารโท รอบรู้

๓/๘/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๖๐

หนองม่วงไข่  

พร ๓๑๖๐/๐๒๗๙
พระธณพล ธมฺพโล โพธิงาม

์

๑๕/๑/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
หนองม่วงไข่  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
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