
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖

ส่งสอบ ๔๒๗ รูป ขาดสอบ ๗๖ รูป คงสอบ ๓๕๑ รูป สอบได้ ๑๘๐ รูป สอบตก ๑๗๑ รูป (๕๑.๒๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๒๕๙/๐๐๐๑
สามเณรอภินันท์  เข็มแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

 กาซ้องเหนือ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรภาณุพันธ์  แปงใจ

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

 กาซ้อง  

พร ๓๒๕๙/๐๐๐๓
พระสถิต สีลสํวโร ปญโญ

๒๓/๑๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

พร ๓๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรณัฐกิตติ

์

 ใจพรม

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

 ชัยมงคล  

พร ๓๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรนภัสกร  วงค์พุฒิ

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

พร ๓๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรจีระศักดิ

์

 กาศวิบูลย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

พร ๓๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรสุทธนพ  พรมสอน

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

พร ๓๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 กาศมณี

๐๒/๑๑/๒๕๔๐

 ต้นธง  

พร ๓๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรน้อย  เปยงแหล่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 ต้นธง  

พร ๓๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรเสาร์แก้ว  นามยี

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

 ต้นธง  

พร ๓๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรสุวรรณ  นามปน

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

 ต้นธง  

พร ๓๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรบุญรอด  สุต๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ต้นธง  

พร ๓๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรณัฐนันท์  ทองคำโฮ้ง

๔/๖/๒๕๔๔
 ต้นม่วง  

พร ๓๒๕๙/๐๐๑๔
พระคมสัน สุทฺธจิตฺโต อ่อนน้อม

๑๐/๐๒/๒๕๓๒ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

ทุ่งโฮ้งใต้  

พร ๓๒๕๙/๐๐๑๕
พระภิญโญ วุฑฺฒิสาโร หมืนโฮ้ง

่

๑๒/๑/๒๕๒๑
๖/๔/๒๕๕๔

ทุ่งโฮ้งเหนือ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๑๖
พระพงศกร ยติโก เสนาธรรม

๑๖/๐๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

ทุ่งโฮ้งเหนือ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรธเนศ  สุทธนะ

๒๗/๗/๒๕๔๔

 ทุ่งโฮ้งเหนือ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรจีรวัฒน์  แสนย้าง

๔/๗/๒๕๔๔
 นาจักร  

พร ๓๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรพีรพล  แสนย่าง

๕/๓/๒๕๔๕
 นาจักร  

พร ๓๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรปกรณ์  แสนย่าง

๒๖/๖/๒๕๔๖

 นาจักร  

พร ๓๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรผดุงเดช  จักรุ่งเรือง

๒/๒/๒๕๔๒
 นำชำ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรยุทธนา  ใจนันท์

๒๘/๕/๒๕๔๓

 นำชำ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๒๓
พระศรานุ สุทฺธจิตฺโต สีเทา

๒๗/๗/๒๕๑๗ ๒๐/๔/๒๕๕๘

ปาแดง  

พร ๓๒๕๙/๐๐๒๔
พระกองดี กตฺตปฺุโ ดวงมีไช

๒๐/๘/๒๕๓๗
๕/๔/๒๕๕๖

พงษ์สุนันท์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดแพร่  ๑ / ๖

้
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พร ๓๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรณัฐพล  สกุณา

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

 พระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๒๖
พระมงคล ภทฺทกิตฺติโก หนองหลิง

่

๐๕/๐๕/๒๕๒๖
๒๖/๗/๒๕๕๘

พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรศุภโชค  มุริจันทร์

๑๘/๒/๒๕๔๒

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรชัยสิทธิ

์

 ภูจิตมัน

่

๖/๕/๒๕๔๒
 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรบรรพต  แซ่โซ้ง

๒๕/๕/๒๕๔๓

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรชัยพร  แตงร่ม

๑๑/๗/๒๕๔๓

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรคงขจร  เทระทา

๑๑/๙/๒๕๔๓

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรสมรักษ์  ทุ่งปราบ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรจิตวัต  ธิยาวงค์

๓๐/๔/๒๕๔๔

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรศิริโชค  แดนโนนโพธิ

์

๗/๕/๒๕๔๔
 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรจิรพัส  แมตหก

๒๒/๕/๒๕๔๔

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรชนะชัย  จูลศรี

๒๐/๖/๒๕๔๔

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรวายุ  หงษ์สามสิบเจ็ด

๑๘/๘/๒๕๔๔

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ใจเสาร์ดี
๕/๙/๒๕๔๔

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรภูวดล  แสงผา

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรถิรเดช  ท้าววรรณชาติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรอภิวัฒน์  อุดเต็น

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรศราวุฒิ  พูลล้น

๑๒/๒/๒๕๔๕

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรกิตติพงษ์  เสาร์จันทร์

๙/๔/๒๕๔๕
 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรจตุรวิทย์  ภักดีสุข

๕/๕/๒๕๔๕
 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ฟองจืด
๘/๕/๒๕๔๕

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรเอกกวี  กรมทอง

๒๕/๗/๒๕๔๕

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรสมเจตน์  นัยติบ

๊

๑๖/๘/๒๕๔๕

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรธนภูมิ  อารินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรสันติวัฒน์  นาคอก

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรศักดาวุฒิ  วันงาม

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 พันเชิง  

พร ๓๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรสุรวุฒิ  มุตตะศิริ

๐๖/๐๒/๒๕๔๑

 เมธังกราวาส  

พร ๓๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรวรพล  แสนโซ้ง

๖/๐๓/๒๕๔๔

 เมธังกราวาส  

พร ๓๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรปฏิภาณ  เนตรทิพย์

๑๐/๖/๒๕๔๔

 เมธังกราวาส  

พร ๓๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรบัณฑิต  ไชยปรา

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

 เมธังกราวาส  

พร ๓๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรพลายแก้ว  แสนกือ

๗/๑๐/๒๕๔๕

 เมธังกราวาส  

พร ๓๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรแก้ว  คำแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ร่องซ้อ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรณัฐพงษ์  อามาตมนตรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

 ร่องซ้อ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรกัปตัน  ค้างคีรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

 ร่องซ้อ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรศราวุฒิ  จันทองใส

๒๑/๗/๒๕๔๔

 ร่องฟอง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดแพร่  ๒ / ๖

้
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พร ๓๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรทนุธรรม  คำนับไทย

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

 ศรีบุญเรือง  

พร ๓๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 เพ็งสุภา

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

พร ๓๒๕๙/๐๐๖๒
พระสัมพันธ์ ิตสีโร ปยะพง

๙/๕/๒๕๑๐ ๘/๑๐/๒๕๕๒

ศรีสิทธิ

์

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรทิวัตถ์  สืบคัด

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

 โศภนาลัย  

พร ๓๒๕๙/๐๐๖๔
พระสุริยา สุทฺธจิตฺโต บัวรถศักดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๐๑
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

สวรรค์นิเวศ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรมงคล  มูลนิทา

๙/๕/๒๕๔๐
 สวรรค์นิเวศ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรปยวัฒน์  ออมแก้ว

๑๖/๘/๒๕๔๓

 สวรรค์นิเวศ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรอัษฏาวุธ  วันเพ็ญ

๑๒/๙/๒๕๔๕

 สวรรค์นิเวศ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรบวรทัต  ปอกแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 สวรรค์นิเวศ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๖๙
พระเกียรติพงษ์ สีลเตโช มหาวงศ์

๐๔/๐๒/๒๕๒๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

หนองกลาง  

พร ๓๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรวิรุฬห์  เคนคำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

 หัวฝาย  

พร ๓๒๕๙/๐๐๗๑
พระเจษฎากร มหาวีโร มาอ่วม

๒๑/๐๓/๒๕๓๙
๓/๐๓/๒๕๕๙

เหมืองหม้อ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรหลวง  แก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 
พระธาตุสุโทนมงคลคีรี

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรบุญหล้า  หล้า

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 
พระธาตุสุโทนมงคลคีรี

 

พร ๓๒๕๙/๐๐๗๔
พระปลัดเสริมศิลป ฉนฺทธมฺโม ขอนวงค์

๒๙/๐๕/๒๔๙๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๔

วัดจอมคีรีชัย  

พร ๓๒๕๙/๐๐๗๕
พระนพดล สุตินฺธโร เมฆวัน

๒๔/๐๑/๒๕๒๑ ๑๙/๐๕/๒๕๕๗

วัดจอมคีรีชัย  

พร ๓๒๕๙/๐๐๗๖
พระสุนทร อาภสฺสโร สีหมอก

๐๓/๐๓/๒๕๓๔ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดเด่นชัย  

พร ๓๒๕๙/๐๐๗๗
พระสมภพ สุจิตฺโต หมีคำ

๐๖/๑๒/๒๕๓๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดเด่นชัย  

พร ๓๒๕๙/๐๐๗๘
พระภูมินทร์ านจาโร ดอนหัวร่อ

๑๖/๐๑/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดเด่นทัพชัย  

พร ๓๒๕๙/๐๐๗๙
พระสานิตย์ จิตฺตทนฺโต ประสุวรรณ

๒๐/๐๙/๒๕๒๖ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๒๕๙/๐๐๘๐
สามเณรสถิต  ปลาสุวรรณ

๙/๕/๒๕๔๖
 วัดพงปาหวาย  

พร ๓๒๕๙/๐๐๘๑
พระอุทัย ปภสฺสโร เทียงสุวรรณ์

่

๒๗/๐๗/๒๕๒๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๓

วัดศรีเกษม  

พร ๓๒๕๙/๐๐๘๒
พระสุรพล วิสารโท นามหาญ

๐๔/๐๙/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีเกษม  

พร ๓๒๕๙/๐๐๘๓
พระจักรกฤษณ์ กตปฺุโ จันทร์กลม

๒๗/๐๔/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดห้วยไร่  

พร ๓๒๕๙/๐๐๘๔
สามเณรระวี  มีชำนาญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

 วัดใหม่วงศ์วรรณ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๘๕
สามเณรธีรภัทร  นันติ

่

๒๔/๙/๒๕๔๓

 วัดใหม่วงศ์วรรณ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๘๖
พระอุดม ธีรธมฺโม ทาบุญ

๒๙/๑๐/๒๔๙๔ ๐๖/๐๕/๒๕๕๒

กาศผาแพร่  

พร ๓๒๕๙/๐๐๘๗
พระประกิจ จิรวฑฺฒโน อุอินทร์

๐๑/๐๔/๒๔๙๕ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖

ไทรพร้าว  

พร ๓๒๕๙/๐๐๘๘
พระเกษม นริสฺสโร จินาเสน

๐๓/๐๔/๒๔๙๑ ๒๔/๐๔/๒๕๕๓

ปางยาว  

พร ๓๒๕๙/๐๐๘๙
พระเกียรติรัชช์ อินฺทปฺโ กาสาร

๒๙/๑๑/๒๕๓๕
๐๓/๐๔/๒๕๕๘

ไผ่โทน  

พร ๓๒๕๙/๐๐๙๐
สามเณรชิษณุพงษ์  มะยาระ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

 ไผ่ย้อย  

พร ๓๒๕๙/๐๐๙๑
สามเณรจักรดุลย์  ทวีปวรรัตน์

๑/๑๒/๒๕๔๔

 พระธาตุเลาใต้  

พร ๓๒๕๙/๐๐๙๒
พระสุรเชษฐุ์ สุทสฺสโน ต๊ะนนท์

๐๗/๑๐/๒๕๓๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๔

แม่ทราย  

พร ๓๒๕๙/๐๐๙๓
พระจีรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ตุ้ยดา

๐๓/๐๙/๒๕๒๘ ๒๓/๐๓/๒๕๕๗

ร้องกวาง  

พร ๓๒๕๙/๐๐๙๔
พระกฤตภาส กนฺตสีโล ประเสริฐ

๒๗/๐๖/๒๕๓๑ ๐๖/๐๑/๒๕๕๘

ร้องกวาง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดแพร่  ๓ / ๖

้
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พร ๓๒๕๙/๐๐๙๕
พระธวัชชัย านวีโร ศรสมฤทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๔๙๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

ร้องกวาง  

พร ๓๒๕๙/๐๐๙๖
สามเณรสุริยพงศ์  บุญสมจิตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

 ร้องกวาง  

พร ๓๒๕๙/๐๐๙๗
พระจำเริญ จิตฺตสิวโร นันตะยานา

๑๔/๐๙/๒๕๓๑ ๒๔/๐๔/๒๕๕๓

วังหม้อ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๙๘
พระสุพจน์ สุวโจ กันพิเศษ

๐๗/๐๗/๒๕๐๙ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

วังหม้อ  

พร ๓๒๕๙/๐๐๙๙
พระวิโรจน์ สุทสฺสโน ต้นกวาว

๐๔/๐๔/๒๔๙๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วิเวก  

พร ๓๒๕๙/๐๑๐๐
สามเณรศักดิเดช

์

 ศรีทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

 เวียงสันทราย  

พร ๓๒๕๙/๐๑๐๑
พระไสว ขนฺติพโล หนองหล่าย

๐๖/๑๒/๒๕๐๘ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

ห้วยโรงใน  

พร ๓๒๕๙/๐๑๐๒
สามเณรธีระวุฒิ  มังมี

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

 ข่วงธรรมวนาราม  

พร ๓๒๕๙/๐๑๐๓
สามเณรสิทธิพงษ์  พงษ์ผึง

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

 ข่วงธรรมวนาราม  

พร ๓๒๕๙/๐๑๐๔
สามเณรตันติกร  สุขสาด

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

 เตาปูน  

พร ๓๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรสรวิชญ์  บัวคำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

 เตาปูน  

พร ๓๒๕๙/๐๑๐๖
สามเณรเริงศักดิ

์

 ศรีมันตะ

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

 ทุ่งน้าว  

พร ๓๒๕๙/๐๑๐๗
สามเณรเจษฎา  แซ่ย่าง

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

 โทกค่า  

พร ๓๒๕๙/๐๑๐๘
สามเณรสุทิน  อินแถลง

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

 วังฟอน  

พร ๓๒๕๙/๐๑๐๙
สามเณรธนภัทร  กิติสาร

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

 วังฟอน  

พร ๓๒๕๙/๐๑๑๐
สามเณรยรรยง  เปล่งญาติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

 วังฟอน  

พร ๓๒๕๙/๐๑๑๑
สามเณรภูมินทร์  กองคีรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

 วังฟอน  

พร ๓๒๕๙/๐๑๑๒
พระวิทวัฒน์ ธนปฺโ หลวงใจ

๑๘/๐๑/๒๕๒๑ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

อัมพวัน  

พร ๓๒๕๙/๐๑๑๓
สามเณรธนพล  ลือโสภา

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

 กาศใต้  

พร ๓๒๕๙/๐๑๑๔
สามเณรณัฐภูมิ  สุธรรมมา

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

 กาศใต้  

พร ๓๒๕๙/๐๑๑๕
สามเณรธนาโชค  เสมอ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

 กุญชรนิมิต  

พร ๓๒๕๙/๐๑๑๖
พระสะอาด สิริปฺุโ กันทัง

๐๙/๐๕/๒๕๑๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๓

แก้วมงคล  

พร ๓๒๕๙/๐๑๑๗
พระสมชาย ปฺาวุโธ นำนาค

๓๐/๐๖/๒๕๒๖ ๐๒/๑๑/๒๕๕๗

ดอนชัย  

พร ๓๒๕๙/๐๑๑๘
สามเณรชัยวัฒน์  นามหน่อ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

 ดอนชัย  

พร ๓๒๕๙/๐๑๑๙
สามเณรณัฐกิตย์  เชิงแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 ดอนชัย  

พร ๓๒๕๙/๐๑๒๐
สามเณรเดชาวัตร  สายฟาน

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

 ดอนแท่น  

พร ๓๒๕๙/๐๑๒๑
สามเณรณัฐกิจ  ค้มบ้าน

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

 ดอนแท่น  

พร ๓๒๕๙/๐๑๒๒
สามเณรปยพงษ์  ช้างดำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

 ดอนแท่น  

พร ๓๒๕๙/๐๑๒๓
สามเณรอนุชาติ  ชะลิว

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

 ดอนแท่น  

พร ๓๒๕๙/๐๑๒๔
สามเณรชนะ  พิศไทย

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

 ดอนแท่น  

พร ๓๒๕๙/๐๑๒๕
สามเณรนพฤทธิ

์

 คุ้มบ้าน

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 ดอนแท่น  

พร ๓๒๕๙/๐๑๒๖
พระสุรักษ์ อภิวฒฺฑโน ขำสุนทร

๐๑/๐๑/๒๕๓๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

ดอนมูล  

พร ๓๒๕๙/๐๑๒๗
พระศราวุธ ทินวโร ผาตุ้ย

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

นำชำ  

พร ๓๒๕๙/๐๑๒๘
สามเณรพีรพล  อิมรัมย์

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

 นำบ่อ  

พร ๓๒๕๙/๐๑๒๙
สามเณรศราวุฒิ  อินใจ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

 นำบ่อ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดแพร่  ๔ / ๖

้
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พร ๓๒๕๙/๐๑๓๐
สามเณรธนากร  กองโกย

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

 บวกโปง  

พร ๓๒๕๙/๐๑๓๑
สามเณรเอกชัย  กุมภา

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

 พงหัวหาด  

พร ๓๒๕๙/๐๑๓๒
สามเณรเชาว์วัฒน์  เขือนแก้ว

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

 โพธิสุนทร  

พร ๓๒๕๙/๐๑๓๓
สามเณรกรภัทร์  จิตมณี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

 โพธิสุนทร  

พร ๓๒๕๙/๐๑๓๔
พระประเสริฐ สุเมโธ ช้างมูบ

๑๑/๑๒/๒๕๒๕ ๑๐/๑๒/๒๕๕๖

มงคลถาวร  

พร ๓๒๕๙/๐๑๓๕
สามเณรสรพงษ์  ไอ้สาม

๑๕/๐๑/๒๕๔๑

 วุฒิมงคล  

พร ๓๒๕๙/๐๑๓๖
สามเณรคำ  อาไฉ่

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

 วุฒิมงคล  

พร ๓๒๕๙/๐๑๓๗
สามเณรพิจิตร  ลายเงิน

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

 วุฒิมงคล  

พร ๓๒๕๙/๐๑๓๘
สามเณรสมศักดิ

์

 ไอ้สาม

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

 วุฒิมงคล  

พร ๓๒๕๙/๐๑๓๙
สามเณรวุฒิชัย  สมร

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

 วุฒิมงคล  

พร ๓๒๕๙/๐๑๔๐
สามเณรสมชาย  ไอ้สาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

 วุฒิมงคล  

พร ๓๒๕๙/๐๑๔๑
สามเณรณัฐพงษ์  บุญศิริกร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

 วุฒิมงคล  

พร ๓๒๕๙/๐๑๔๒
สามเณรกิตติพงษ์  ม่วงคุ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

 วุฒิมงคล  

พร ๓๒๕๙/๐๑๔๓
พระสมเกียรติ จารุธมฺโม สายวงศ์

๐๖/๐๖/๒๕๐๓
๖/๐๖/๒๕๔๖

สูงเม่น  

พร ๓๒๕๙/๐๑๔๔
พระเริงชัย ยติโก เพ็ญประทีป

๐๗/๐๔/๒๔๙๗
๒/๐๔/๒๕๕๖

สูงเม่น  

พร ๓๒๕๙/๐๑๔๕
พระประสาน อนาลโย ดอกไม้

๑๔/๐๔/๒๕๐๓
๒/๐๔/๒๕๕๖

สูงเม่น  

พร ๓๒๕๙/๐๑๔๖
สามเณรชัชนันท์  คันทะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

 สูงเม่น  

พร ๓๒๕๙/๐๑๔๗
สามเณรวรพล  สุขยิง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

 สูงเม่น  

พร ๓๒๕๙/๐๑๔๘
สามเณรชัยพรรณ  ขยันทำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๐

 แม่คำมี  

พร ๓๒๕๙/๐๑๔๙
สามเณรชนินทร์  เจริญศรีเมือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

 แม่คำมี  

พร ๓๒๕๙/๐๑๕๐
สามเณรชินดนัย  ขุนบุญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

 แม่คำมี  

พร ๓๒๕๙/๐๑๕๑
สามเณรพรรณดรณ์  แก้วเจริญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

 ย่านยาว  

พร ๓๒๕๙/๐๑๕๒
พระสิริกร สิริธโน สิริอุดมทรัพย์

๒๔/๐๘/๒๕๓๒ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

วังหลวง  

พร ๓๒๕๙/๐๑๕๓
สามเณรกฤษณะเทพ  บุญช่วย

๐๔/๑๐/๒๕๔๑

 หนองม่วงไข่  

พร ๓๒๕๙/๐๑๕๔
สามเณรนัฐนันท์  จันทร์เกษมสุข

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

 หนองม่วงไข่  

พร ๓๒๕๙/๐๑๕๕
สามเณรภานุวิชญ์  กาพุทธ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

 หนองม่วงไข่  

พร ๓๒๕๙/๐๑๕๖
พระวัชรพล วชิรพโล ใสดี

๑๖/๐๘/๒๕๓๖ ๐๔/๐๖/๒๕๕๘

เชตวัน  

พร ๓๒๕๙/๐๑๕๗
พระวุฒิภัทร รตนโชโต เดชาวิภพกุล

๑๕/๐๔/๒๕๒๔ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

ดงลาน  

พร ๓๒๕๙/๐๑๕๘
พระกำชัย สุเมธโส สุมังคะ

๑๐/๐๙/๒๕๓๖ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

ดงลาน  

พร ๓๒๕๙/๐๑๕๙
พระธนภัทร ขนฺติธโร กันทะเขียว

๑๘/๑๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดงลาน  

พร ๓๒๕๙/๐๑๖๐
สามเณรอานนันท์  เพ็ชรแสนงาม

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

 ดงลาน  

พร ๓๒๕๙/๐๑๖๑
สามเณรอานนท์  เพ็ชรแสนงาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

 ดงลาน  

พร ๓๒๕๙/๐๑๖๒
สามเณรศุภกร  มุลสุรินทร์

๑๐/๔/๒๕๔๖

 บ้านปง  

พร ๓๒๕๙/๐๑๖๓
พระสุพรรณ มหาปฺโ ดอกสุข

๑๐/๐๑/๒๕๐๐ ๑๑/๐๗/๒๕๔๗

ร่องบอน  

พร ๓๒๕๙/๐๑๖๔
พระสัมภาษณ์ เขมงฺกโร ดีเลิศ

๒๘/๐๕/๒๕๒๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๑

วังเลียง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดแพร่  ๕ / ๖

้
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พร ๓๒๕๙/๐๑๖๕
พระทองคำ ภทฺทชโย โคตรสะขึง

๒๐/๐๖/๒๕๑๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๘

วังเลียง  

พร ๓๒๕๙/๐๑๖๖
พระพิน สิริภทฺโท สามศิริกุล

๒๕/๙/๒๔๙๖
๕/๔/๒๕๕๗

วัดต้าเหล่า  

พร ๓๒๕๙/๐๑๖๗
พระสมพร ผลิตธมฺโม เครือสตอย

๑๙/๐๘/๒๕๑๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดผาลายคำ  

พร ๓๒๕๙/๐๑๖๘
พระวรพรต วรปฺโ ยาวิชัย

๐๑/๐๕/๒๕๓๒ ๒๐/๑๒/๒๕๕๗

ศรีดอนไชย  

พร ๓๒๕๙/๐๑๖๙
พระยุทธนา อนุตฺตโร อินต๊ะคำวัง

๑๑/๐๖/๒๕๑๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

ค้างคำปน  

พร ๓๒๕๙/๐๑๗๐
พระทวีศักดิ

์

อาภากโร จักรดี

๒๓/๐๒/๒๕๓๕ ๐๓/๐๔/๒๕๕๕

แช่ฟา  

พร ๓๒๕๙/๐๑๗๑
พระเสาร์ ธมฺมวโร คันนา

๐๘/๐๘/๒๕๑๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

แช่ฟา  

พร ๓๒๕๙/๐๑๗๒
พระวรสิทิ

์

ถาวรจิตฺโต ขยันตราคม

๒๘/๐๙/๒๔๙๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

ดงยาง  

พร ๓๒๕๙/๐๑๗๓
พระสว่าง ปสิทฺธิโก สีชมภู

๒๙/๑๒/๒๕๐๖ ๐๘/๐๒/๒๕๕๕

แม่พุง  

พร ๓๒๕๙/๐๑๗๔
สามเณรอนุวัฒน์  อุดจอม

๑๖/๖/๒๕๔๒

 วังกวาง  

พร ๓๒๕๙/๐๑๗๕
สามเณรพัชรพล  กันทะวะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

 วัดแม่บงใต้  

พร ๓๒๕๙/๐๑๗๖
สามเณรนทีธร  บุญเปง

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

 วัดแม่บงใต้  

พร ๓๒๕๙/๐๑๗๗
พระอทิเดช กตนาโถ ปอเปง

๒๑/๑๑/๒๕๑๙
๓๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดวังเบอะ  

พร ๓๒๕๙/๐๑๗๘
พระจักรภัธ ปภสฺสโร ไชยมาทิกูล

๑๘/๐๑/๒๕๓๑ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดวังเบอะ  

พร ๓๒๕๙/๐๑๗๙
พระวรวุฒิ จิรโรจโณ เกิดบุญมา

๒๔/๑๑/๒๕๒๐ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

สัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๒๕๙/๐๑๘๐
พระดาม สมธมฺโม หางสอน

๒๒/๐๖/๒๕๒๑ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

สัมฤทธิบุญ

์

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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