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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖

ส่งสอบ ๔๑๒ รูป ขาดสอบ ๘๒ รูป คงสอบ ๓๓๐ รูป สอบได้ ๒๓๐ รูป สอบตก ๑๐๐ รูป (๖๙.๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๒๖๐/๐๐๐๑
พระสุภัทร หาสจิตฺโต ตงเท่ง

๐๔/๐๘/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

กาซ้อง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรภาณุวัฒน์  เปยโฮ้ง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 กาซ้อง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๐๓
พระสีสุมัง พุทฺธสโร พุดทะพอน

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๐๔/๐๔/๒๕๕๗

ชัยมงคล  

พร ๓๒๖๐/๐๐๐๔
พระสมหมาย สมาหิโต จิดตะวง

๒๙/๑/๒๕๓๖ ๑๔/๒/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

พร ๓๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรแสงอาคม  จันทภูมี

๕/๘/๒๕๔๐
 ชัยมงคล  

พร ๓๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรสิทธินนท์  ติดอ่าน

๓/๘/๒๕๔๕
 ชัยมงคล  

พร ๓๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรกฤษกร  ดอนใจ

๒๖/๕/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

พร ๓๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรณภัทร  อุอินทร์

๒๓/๗/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

พร ๓๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรนัฐพงษ์  รัชนาจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

 เชตวัน  

พร ๓๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรทวีลาภ  ซิมทิม

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

 เชตวัน  

พร ๓๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรโชคอำนวย  เลิศพฤกษ์

๑๕/๗/๒๕๔๖

 ดงเหนือ  

พร ๓๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรธนกร  วงศ์ถิน

่

๔/๘/๒๕๔๖
 ดงเหนือ  

พร ๓๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรธนวิทย์  กันทะเขียว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 ดงเหนือ  

พร ๓๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรธนพล  ภูดินดง

๒/๙/๒๕๔๖
 ดอนแก้ว  

พร ๓๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรณภัทร  ปนทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 ดอนแก้ว  

พร ๓๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรชินกร  หิตะคุณ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 ดอนดี  

พร ๓๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรพสุธร  กุลดิถี

๗/๑/๒๕๔๖
 ต้นไคร้  

พร ๓๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรรัชพล  กระฉอดนอก

๒๖/๑/๒๕๔๖

 ต้นไคร้  

พร ๓๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรธฤต  ระหาญนอก

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

 ต้นไคร้  

พร ๓๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรชนะกิจ  สุขจีน

๓๐/๑๑/๒๕๓๙

 ทุ่งโฮ้งเหนือ  

พร ๓๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรชนินทร์  บุตรชา

๖/๑๐/๒๕๔๕

 ทุ่งโฮ้งเหนือ  

พร ๓๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรสมโชค  เขียวแก้ว

๒๐/๕/๒๕๔๖

 ทุ่งโฮ้งเหนือ  

พร ๓๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรนัทธพงศ์  นุศล

๖/๙/๒๕๔๖
 ทุ่งโฮ้งเหนือ  

พร ๓๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรพีรพัฒน์  แสนย่าง

๒/๑๐/๒๕๔๖

 นาจักร  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดแพร่  ๑ / ๘

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรธีรพงษ์  แสนย้าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 นาจักร  

พร ๓๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรจตุพล  เมฆอากาศ

๒๓/๒/๒๕๔๗

 นาจักร  

พร ๓๒๖๐/๐๐๒๗
พระนิรันเดช รณฺชโย อินต๊วงศ์

๑๖/๐๓/๒๕๐๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปทุม  

พร ๓๒๖๐/๐๐๒๘
พระทองจัน่ทร์ ธมฺมวิริโย วิไลพอน

๒๓/๐๖/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

พงษ์สุนันท์  

พร ๓๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรไชยะสิน  วงสอนเพ็ด

๒/๐๕/๒๕๔๐

 พงษ์สุนันท์  

พร ๓๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรพนมศักดิ

์

 เสาร์ทิพย์
๓/๘/๒๕๔๓

 พระธาตุจอมแจ้ง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรธีรพัฒน์  ทาสี

๓/๘/๒๕๔๓
 พระธาตุจอมแจ้ง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๓๒
พระอภินพ านวีโร จันทิ

๘/๐๘/๒๕๑๖ ๒/๑๒/๒๕๕๘

พระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรเอกราช  ใจมาคำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

 พระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรวรากร  สีธิ

๙/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรศิรสิทธิ

์

 บุญทิพย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

 พระนอน  

พร ๓๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรจิราวุฒิ  เชิดอยู่

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

 พระนอน  

พร ๓๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรนันทพงศ์  วิลัยรัตน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

 พระนอน  

พร ๓๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรณัฐพล  สุขะ

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

 พระนอน  

พร ๓๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรภัทรพงศ์  ทับเปยง

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

 พระนอน  

พร ๓๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรกิตติกานต์  เมฆศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 พระนอน  

พร ๓๒๖๐/๐๐๔๑
พระนพพล พลรตโน ไพรัตน์

๓๑/๗/๒๕๓๘
๓/๔/๒๕๕๙

พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๔๒
พระปยะวัฒน์ ปยวฑฺฒโน จิตรกว้าง

๗/๖/๒๕๒๖ ๑๐/๖/๒๕๕๙

พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรศุภกรณ์  นาคสมบรูณ์ชัย

๒๑/๙/๒๕๓๘

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรอรันตชา  ชมยินดี

๑๗/๖/๒๕๔๒

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรณัฐพงษ์  พนณรงค์

๑๖/๗/๒๕๔๔

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 สุสมบูรณ์

๒๗/๘/๒๕๔๔

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรชราวุฒย์  ภูโยฮาด

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรคฑาวุธ  แสงจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรธนาดล  ขันทะ

๘/๖/๒๕๔๕
 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรยุทธนา  เชิญชัยภูมิ

๙/๒/๒๕๔๖
 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรกิตติศักดิ

์

 สิงห์ขาม

๑๐/๒/๒๕๔๖

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรรัชชานนท์  หมันขีด

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรธนากร  บุญประกอบ

๑๑/๖/๒๕๔๖

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๕๔
สามเณรสิทธิพร  เนียมทอง

๑๙/๖/๒๕๔๖

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๕๕
สามเณรชัยวัฒน์  ปญญางาม

๕/๘/๒๕๔๖
 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรเดชาวัฒน์  ไชยมงคล

๙/๙/๒๕๔๖
 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรวรภพ  ดัชถุยาวัตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๕๘
สามเณรปฏิญญา  วงศ์ยศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๕๙
สามเณรสุภนัทฐ์  กาสนุก

๒๖/๔/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดแพร่  ๒ / ๘

้
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พร ๓๒๖๐/๐๐๖๐
สามเณรอนุเทพ  พงษ์พานิช

๒๘/๔/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๖๑
สามเณรชัยวุฒิ  ประสงการ

๒๙/๗/๒๕๔๗

 พระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๐๖๒
สามเณรประสิทธิศักดิ

์ ์

 กระจ่างแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

 พันเชิง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรบัญญพนธ์  เผือกหอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 พันเชิง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรกิตติพันธ์  โรหะเวช

๒๒/๖/๒๕๔๓

 เมธังกราวาส  

พร ๓๒๖๐/๐๐๖๕
สามเณรวสิปฐพล  แสนกือ

๗/๑๑/๒๕๔๕

 เมธังกราวาส  

พร ๓๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรสืบสกุล  แสนโซ้ง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

 เมธังกราวาส  

พร ๓๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรชัชพงศ์  ค้างคีรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 ร่องซ้อ  

พร ๓๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรศิริเวช  ค้างคีรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

 ร่องซ้อ  

พร ๓๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรคำนนท์  ไทยใหญ่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

 ร่องซ้อ  

พร ๓๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรสิทธิวา  เสนาธรรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

 ร่องฟอง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรทวีชัย  ใจอุ่น

๑๖/๕/๒๕๔๕

 ร่องฟอง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรพงศ์ศักดิ

์

 รอดทุกข์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

 ร่องฟอง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรกิตติพงศ์  กองวิธี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

 ร่องฟอง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรศรัทธา  แสงใหม่

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

 ร่องฟอง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรธรรมรัตน์  เชียงคำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีชุม  

พร ๓๒๖๐/๐๐๗๖
พระศุภชัย สิริปฺโ สุขสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๑๕ ๒๖/๐๓/๒๕๔๒

ศรีบุญเรือง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๗๗
พระธเนศ สุจิณฺโณ เวชวิทยาขลัง

๐๑/๐๔/๒๕๐๓ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรจารุพัฒน์  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรคุณัชญ์  ใจสุขขี

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

 โศภนาลัย  

พร ๓๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรนฤเบศร์  ผึงภักดี

้

๒๕/๙/๒๕๔๕

 สวรรค์นิเวศ  

พร ๓๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรธนัชชัย  คงหนุน

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

 สองแคว  

พร ๓๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรอติชาติ  สองใจ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 สองแคว  

พร ๓๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรศุภกฤต  ปนทา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

 สองแคว  

พร ๓๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรเจษฎา  แสวงหา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

 สำเภา  

พร ๓๒๖๐/๐๐๘๕
พระศุภวิชญ์ ถิรธมฺโม ชานนตรี

๒๓/๐๙/๒๕๓๘ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

สุนทรนิวาส  

พร ๓๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรเอกลักษณ์  หอมดอก

๑๘/๐๙/๒๕๔๑

 สุนทรนิวาส  

พร ๓๒๖๐/๐๐๘๗
สามเณรชาตรี  อุ่นถิน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

 สุนทรนิวาส  

พร ๓๒๖๐/๐๐๘๘
สามเณรภาณุ  อุปนันไชยชนะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

 สุวรรณาราม  

พร ๓๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรธนญ  รอดทุกข์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

 สุวรรณาราม  

พร ๓๒๖๐/๐๐๙๐
สามเณรสุธิชา  สุธิบุตร

๒๘/๙/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

พร ๓๒๖๐/๐๐๙๑
พระวันชัย จิตฺตสํวโร เรียนมัน

่

๒๖/๑/๒๕๒๕
๔/๕/๒๕๕๗

หนองบ่อ  

พร ๓๒๖๐/๐๐๙๒
พระยุทธนา ธมฺมวโร ทาบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองบ่อ  

พร ๓๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรนพพล  จักรทิพย์

๑๖/๒/๒๕๔๗

 หนองบ่อ  

พร ๓๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรอดิศักดิ

์

 ธรรมสอน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

 หัวข่วง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดแพร่  ๓ / ๘

้
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พร ๓๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรสุทัศน์  กิงเกษ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

 หัวข่วง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรรุจิรักษ์  ธงศรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

 หัวข่วง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรบุณยกร  คำลำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

 หัวข่วง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรภาณุวัฒน์  บุญสูง

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

 หัวข่วง  

พร ๓๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรกิตติพงศ์  วงศ์ถิน

่

๒๗/๘/๒๕๔๒

 หัวฝาย  

พร ๓๒๖๐/๐๑๐๐
สามเณรอนุกูล  ศรีประชา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

 หัวฝาย  

พร ๓๒๖๐/๐๑๐๑
พระมงคล ิตาโณ แก้วทอง

๕/๕/๒๕๑๔ ๒๙/๓/๒๕๕๖

จอมคีรีชัย  

พร ๓๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรกฤษณะพงศ์  มงคลพุทธิภักดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

 ชัยเขต  

พร ๓๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรกฤษณะ  มีเพ็ชร

๑/๓/๒๕๔๗
 ชัยเขต  

พร ๓๒๖๐/๐๑๐๔
พระสมพงษ์ ธมฺมวโร แสนสติ

๑๒/๑/๒๕๐๕ ๕/๑๒/๒๕๕๘

เด่นชัย  

พร ๓๒๖๐/๐๑๐๕
พระสอนสิน ถิรธมฺโม ไพวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๓๘
๗/๑๑/๒๕๕๘

เด่นทัพชัย  

พร ๓๒๖๐/๐๑๐๖
พระรุ่ง ภูริปฺโ สายวงศ์

๒๙/๐๔/๒๕๐๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๕

พงปาหวาย  

พร ๓๒๖๐/๐๑๐๗
พระณฐชน าณิสุสโร สมโสภาพ

๒๙/๖/๒๕๑๔
๖/๗/๒๕๕๗

พงปาหวาย  

พร ๓๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรสยาม  นันติ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

 ใหม่วงศ์วรรณ  

พร ๓๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรณัฐวัฒน์  สจิพรรณ์

๒/๕/๒๕๔๖
 นำเลา  

พร ๓๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรนภดล  ฟองย้อย

๑๖/๖/๒๕๔๖

 นำเลา  

พร ๓๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรณัฐนนท์  ใจมาคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 นำเลา  

พร ๓๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรทิวากร  กลัดคร้าม

๑๘/๕/๒๕๔๔

 บุญภาค  

พร ๓๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรธนพงษ์  สิงห์อ้อย

๗/๑๐/๒๕๔๖

 บุญภาค  

พร ๓๒๖๐/๐๑๑๔
สามเณรสิริชัย  มีโคตร

๙/๖/๒๕๔๔
 บุญเริง  

พร ๓๒๖๐/๐๑๑๕
สามเณรสิรภพ  วงเวียน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 บุญเริง  

พร ๓๒๖๐/๐๑๑๖
พระอัครณัฏฐ์ ปริปฺุโณ กังสดาน

๐๔/๐๙/๒๔๗๕ ๒๒/๐๔/๒๕๔๙

แพร่แสงเทียน  

พร ๓๒๖๐/๐๑๑๗
พระจตุพล านยโส ศรีใจวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๒๓
๐๒/๐๔/๒๕๕๗

แม่กระทิง  

พร ๓๒๖๐/๐๑๑๘
สามเณรธีรพัฒน์  ดวงก้อน

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

 แม่ยางตาล  

พร ๓๒๖๐/๐๑๑๙
สามเณรวีระพล  ครองชัยชนะ

๑๔/๑/๒๕๔๖

 แม่ยางตาล  

พร ๓๒๖๐/๐๑๒๐
สามเณรเวชพิสิฐ  สิริสมตระกูล

๑๙/๒/๒๕๔๗

 แม่ยางตาล  

พร ๓๒๖๐/๐๑๒๑
สามเณรพีระวัฒน์  นิธิวงศ์คงเดช

๒๘/๕/๒๕๔๗

 แม่ยางตาล  

พร ๓๒๖๐/๐๑๒๒
สามเณรพิรัช  บุญเติม

๗/๙/๒๕๔๓
 แม่ยางยวง  

พร ๓๒๖๐/๐๑๒๓
สามเณรณัฐวุฒิ  ต๊ะศิริ

๑๗/๓/๒๕๔๕

 แม่ยางยวง  

พร ๓๒๖๐/๐๑๒๔
สามเณรจักรี  พวงพิลา

๖/๔/๒๕๔๕
 แม่ยางยวง  

พร ๓๒๖๐/๐๑๒๕
สามเณรศุภฤกษ์  บุญญาศิวนันท์

๖/๑๒/๒๕๔๔

 ร้องเข็ม  

พร ๓๒๖๐/๐๑๒๖
สามเณรทศพร  โนจิตร

๒๑/๑/๒๕๔๖

 ร้องเข็ม  

พร ๓๒๖๐/๐๑๒๗
สามเณรศรนรินทร์  สุปญญา

๓๐/๕/๒๕๔๖

 ร้องเข็ม  

พร ๓๒๖๐/๐๑๒๘
สามเณรทรงพล  วิใจยา

๕/๑๐/๒๕๔๖

 ร้องเข็ม  

พร ๓๒๖๐/๐๑๒๙
สามเณรธีรภัทร  นาทอน

๒๕/๔/๒๕๔๕

 วังหม้อ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดแพร่  ๔ / ๘

้
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พร ๓๒๖๐/๐๑๓๐
พระอธิการบุญส่ง านปฺโ ทะจะกัน

๐๕/๐๖/๒๕๐๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

เวียงสันทราย  

พร ๓๒๖๐/๐๑๓๑
สามเณรจักรินทร์  ปนะกัน

๗/๒/๒๕๔๕
 เวียงสันทราย  

พร ๓๒๖๐/๐๑๓๒
สามเณรศักดิระพี

์

 เทศะ

๓๐/๑/๒๕๔๔

 สันกลาง  

พร ๓๒๖๐/๐๑๓๓
สามเณรอรรถพล  แซ่อึง

้

๓/๙/๒๕๔๔
 สันพยอม  

พร ๓๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรเจริญกิจ  วิโจทุต

๘/๔/๒๕๔๔
 หนองเจริญ  

พร ๓๒๖๐/๐๑๓๕
สามเณรวีรภัทร  อาจแก้ว

๑๕/๖/๒๕๔๕

 อ้อยหลวง  

พร ๓๒๖๐/๐๑๓๖
สามเณรชนะพล  พงษ์ผึง

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

 ข่วงธรรมวนาราม  

พร ๓๒๖๐/๐๑๓๗
สามเณรพนมพร  ร่องอังจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

 คุ้มครองธรรม  

พร ๓๒๖๐/๐๑๓๘
สามเณรอัทธวุฒิ  หนองระมาต

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 คุ้มครองธรรม  

พร ๓๒๖๐/๐๑๓๙
สามเณรนิรัชชัย  สุดรัมย์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

 คุ้มครองธรรม  

พร ๓๒๖๐/๐๑๔๐
สามเณรเกริกชัย  ใจสะท้าน

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

 ท่อสมาน  

พร ๓๒๖๐/๐๑๔๑
พระมังกร านิสฺสโร บุญเปง

๐๖/๑๒/๒๕๑๓ ๐๗/๐๔/๒๕๕๘

ทุ่งน้าว  

พร ๓๒๖๐/๐๑๔๒
สามเณรวันเฉลิม  เทพทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

 ทุ่งน้าว  

พร ๓๒๖๐/๐๑๔๓
สามเณรศิรภัสส์  ตาเตียว

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

 ทุ่งน้าว  

พร ๓๒๖๐/๐๑๔๔
สามเณรพุฒิพงษ์  แซ่หาญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

 โทกค่า  

พร ๓๒๖๐/๐๑๔๕
สามเณรสมยศ  แซ่หาญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

 โทกค่า  

พร ๓๒๖๐/๐๑๔๖
สามเณรวิศิษฎ์  แซ่ซ่ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

 โทกค่า  

พร ๓๒๖๐/๐๑๔๗
สามเณรธีระพล  ไทยบุญมี

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

 นาสวรรค์  

พร ๓๒๖๐/๐๑๔๘
พระธงชัย หาสมโน วรรณสาร

๐๗/๑๒/๒๕๐๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๕

ปาเลา  

พร ๓๒๖๐/๐๑๔๙
พระธงศักดิ

์

อภินนฺโท ปนดิ

๐๒/๐๑/๒๕๒๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๑

พระธาตุพระลอ  

พร ๓๒๖๐/๐๑๕๐
สามเณรเทวฤทธิ

์

 ใจชิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 มัทธะ  

พร ๓๒๖๐/๐๑๕๑
สามเณรณัฐพล  แดงมา

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

 วังฟอน  

พร ๓๒๖๐/๐๑๕๒
สามเณรรัฐกร  มหาวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๐

 ศรีมูลเรือง  

พร ๓๒๖๐/๐๑๕๓
สามเณรธนทัต  คำพี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีมูลเรือง  

พร ๓๒๖๐/๐๑๕๔
สามเณรนฤพนธ์  สวนนิมิตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

 หนุนเหนือ  

พร ๓๒๖๐/๐๑๕๕
พระธีระวุฒิ พฺรหฺมวโร เขียวอ่อน

๑๕/๐๑/๒๕๓๐ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

ห้วยขอน  

พร ๓๒๖๐/๐๑๕๖
สามเณรเทวะทิณณ์  จันเลือน

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

 ห้วยขอน  

พร ๓๒๖๐/๐๑๕๗
สามเณรธีรวุฒิ  คำสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 ห้วยขอน  

พร ๓๒๖๐/๐๑๕๘
สามเณรยุทธพงษ์  วังเย็น

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

 หัวเมือง  

พร ๓๒๖๐/๐๑๕๙
พระเสฎฐวุฒิ โชติวณฺโณ วงค์ชมพู

๐๔/๑๑/๒๕๒๙ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

อัมพวัน  

พร ๓๒๖๐/๐๑๖๐
สามเณรอนุวัฒน์  นำนาค

๑๕/๙/๒๕๔๔

 กุญชรนิมิต  

พร ๓๒๖๐/๐๑๖๑
สามเณรก่อกิจ  จันทร์ดวงดาว

๑๘/๓/๒๕๔๖

 กุญชรนิมิต  

พร ๓๒๖๐/๐๑๖๒
สามเณรชโยดม  สมเพาะ

๑๗/๘/๒๕๔๖

 กุญชรนิมิต  

พร ๓๒๖๐/๐๑๖๓
สามเณรรพีวิช  กวางประเสริฐ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 กุญชรนิมิต  

พร ๓๒๖๐/๐๑๖๔
พระต้นเพชร ตนฺติปาโล แข็งขัน

๑๒/๕/๒๕๑๖ ๑๖/๖/๒๕๔๒

แก้วมงคล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดแพร่  ๕ / ๘

้
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พร ๓๒๖๐/๐๑๖๕
สามเณรพันทิวา  ต้นยงค์

๓/๔/๒๕๔๓
 เขือนคำลือ

่

 

พร ๓๒๖๐/๐๑๖๖
สามเณรพัด  คำแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

 ดอนชัย  

พร ๓๒๖๐/๐๑๖๗
สามเณรสมเด็จ  ชัยนวล

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

 ดอนชัย  

พร ๓๒๖๐/๐๑๖๘
สามเณรพรชัย  สามล้าน

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

 ดอนชัย  

พร ๓๒๖๐/๐๑๖๙
สามเณรอาทิตย์  ไชยา

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

 ดอนชัย  

พร ๓๒๖๐/๐๑๗๐
สามเณรกรภพ  แสงจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

 ดอนชัย  

พร ๓๒๖๐/๐๑๗๑
พระเอกชัย ถิรสทโท ฆาระวาส

๗/๓/๒๕๓๐
๓/๑๒/๒๕๕๘

ดอนมูล  

พร ๓๒๖๐/๐๑๗๒
สามเณรธีระธรณ์  กีรติจีระพงษ์

๑๑/๕/๒๕๔๔

 ดอนมูล  

พร ๓๒๖๐/๐๑๗๓
สามเณรณัฐพงษ์  สมฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

 ดอนมูล  

พร ๓๒๖๐/๐๑๗๔
สามเณรวัฒน์ชิรวิต  จูยกปน

๒๒/๒/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

พร ๓๒๖๐/๐๑๗๕
สามเณรมานพ  มูลเมือง

๒๐/๑๐/๒๕๓๘

 ดอนมูล  

พร ๓๒๖๐/๐๑๗๖
สามเณรภานุวัฒน์  มาฆะมงคล

๒๓/๖/๒๕๔๒

 ดอนมูล  

พร ๓๒๖๐/๐๑๗๗
สามเณรณัฐพร  แสงสว่าง

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

 ตอนิมิต  

พร ๓๒๖๐/๐๑๗๘
สามเณรรัฐวุฒิ  แสงแก้ว

๖/๑๑/๒๕๔๖

 นำชำ  

พร ๓๒๖๐/๐๑๗๙
พระอภิวัฒ์ อานนฺโท เงินดวง

๑/๒/๒๕๓๕ ๑๓/๔/๒๕๕๗

บวกโปง  

พร ๓๒๖๐/๐๑๘๐
พระชลธิชา สิริภทฺโท สถิต

๒๒/๒/๒๕๓๔ ๑๘/๓/๒๕๕๙

บวกโปง  

พร ๓๒๖๐/๐๑๘๑
พระแสน าณวีโร วงรอบ

๔/๖/๒๔๘๗ ๑/๑/๒๕๕๒
ปงท่าข้าม  

พร ๓๒๖๐/๐๑๘๒
สามเณรภัทธรากรณ์  มอญแก้ว

๑๙/๗/๒๕๔๖

 พระหลวง  

พร ๓๒๖๐/๐๑๘๓
พระกรเชษฐ์ กตวีโร จันทร์สุริยกุล

๒๖/๐๔/๒๕๑๙
๓/๑๒/๒๕๕๘

มงคลถาวร  

พร ๓๒๖๐/๐๑๘๔
สามเณรจิรโชติ  ธนธีระบรรจง

๙/๑๒/๒๕๔๕

 วุฒิมงคล  

พร ๓๒๖๐/๐๑๘๕
สามเณรเก๋ง  นามแสง

๑/๑/๒๕๔๑
 วุฒิมงคล  

พร ๓๒๖๐/๐๑๘๖
สามเณรกิตติรินทร์  อุตสาห์

๑๙/๗/๒๕๔๖

 วุฒิมงคล  

พร ๓๒๖๐/๐๑๘๗
สามเณรทรงพล  จันทาพูน

๕/๓/๒๕๔๗
 วุฒิมงคล  

พร ๓๒๖๐/๐๑๘๘
พระสรพงค์ กตปุโ ชมเชย

๖/๓/๒๕๓๑ ๑/๔/๒๕๕๘
ศรีดอก  

พร ๓๒๖๐/๐๑๘๙
สามเณรอานนท์  แสนกันยะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

 สูงเม่น  

พร ๓๒๖๐/๐๑๙๐
สามเณรอนันต์  พรมมา

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

 สูงเม่น  

พร ๓๒๖๐/๐๑๙๑
สามเณรชัยณรงค์  ชมภูมิง

่

๑๒/๖/๒๕๔๕

 ตำหนักธรรม  

พร ๓๒๖๐/๐๑๙๒
สามเณรชินกฤต  บุญยวง

๖/๘/๒๕๔๒
 รัตนสุนทร  

พร ๓๒๖๐/๐๑๙๓
สามเณรธรรมนูญ  ปนฟอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

 รัตนสุนทร  

พร ๓๒๖๐/๐๑๙๔
สามเณรรัฐธรรมนูฐ  มะโนสีลา

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 หนองม่วงไข่  

พร ๓๒๖๐/๐๑๙๕
สามเณรปยังกูร  ยิงยวด

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

 เชตวัน  

พร ๓๒๖๐/๐๑๙๖
สามเณรณัฐดนัย  อรินแปง

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

 เชตวัน  

พร ๓๒๖๐/๐๑๙๗
สามเณรเจษฎา  ศรีคำภา

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 เชตวัน  

พร ๓๒๖๐/๐๑๙๘
สามเณรอภิวิชญ์  อินต๊ะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 เชตวัน  

พร ๓๒๖๐/๐๑๙๙
พระจุมพล จินกาโร จินะการณ์

๑๖/๐๓/๒๕๑๕
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

นาแก  
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้
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พร ๓๒๖๐/๐๒๐๐
สามเณรอัศราวุฒิ  เหล็กแก้ว

๕/๖/๒๕๔๔
 นำริน  

พร ๓๒๖๐/๐๒๐๑
พระธนกฤต ถิรปฺโ งามหลาย

๒๗/๑๒/๒๕๒๘

๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านปง  

พร ๓๒๖๐/๐๒๐๒
สามเณรนัทฤพงษ์  ปญญาสา

๓/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านปง  

พร ๓๒๖๐/๐๒๐๓
สามเณรธีรพงษ์  ผันผาย

๗/๐๙/๒๕๔๕

 บุญเย็น  

พร ๓๒๖๐/๐๒๐๔
พระวัฒนา วิยุตฺติชโย บุตรดาจี

๋

๑๐/๐๖/๒๕๒๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๗

ปากปง  

พร ๓๒๖๐/๐๒๐๕
สามเณรรุ่งรดิศ  สีเกียง

๋

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

 ไผ่ล้อม  

พร ๓๒๖๐/๐๒๐๖
พระวีระชาติ ขนฺติวโร ณ ลำปาง

๑๓/๑๐/๒๕๒๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

โพธิบุปผาราม  

พร ๓๒๖๐/๐๒๐๗
สามเณรสมปอง  โพธิงาม

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 โพธิบุปผาราม  

พร ๓๒๖๐/๐๒๐๘
สามเณรธวัชชัย  ชุ่มเชย

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

 โพธิบุปผาราม  

พร ๓๒๖๐/๐๒๐๙
พระประทุม ถิรสทฺโธ เต็มสี

๐๔/๐๖/๒๕๒๐ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

แม่จอก  

พร ๓๒๖๐/๐๒๑๐
พระกฤษฎา อคฺคปฺโ จันเขว้า

้

๑/๐๘/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

แม่ลอง  

พร ๓๒๖๐/๐๒๑๑
สามเณรธีทัศน์  ศรีราชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

 แม่ลานใต้  

พร ๓๒๖๐/๐๒๑๒
สามเณรชัยรัตน์  สกุลพงศา

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

 แม่ลานเหนือ  

พร ๓๒๖๐/๐๒๑๓
พระสุรินทร์ ิตาโณ ทิมาไชย

๑๐/๐๒/๒๔๙๗ ๒๙/๐๗/๒๕๔๗

แม่หีด  

พร ๓๒๖๐/๐๒๑๔
สามเณรเกริกเกียรติ  อินดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

 วัดทุ่งแล้ง  

พร ๓๒๖๐/๐๒๑๕
สามเณรกฤติภูมิ  ติเรือน

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

 วัดนาตุ้ม  

พร ๓๒๖๐/๐๒๑๖
พระประกิต อุตฺตโม แสนอาษา

๑๖/๑๒/๒๕๓๓
๐๑/๐๔/๒๕๕๘

ศรีดอนคำ  

พร ๓๒๖๐/๐๒๑๗
พระเดชศักดิ

์

พุทธสีโล ปองกัน

๐๙/๐๘/๒๕๐๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ศรีดอนคำ  

พร ๓๒๖๐/๐๒๑๘
สามเณรนนทพันธุ์  มาปว

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

 สะแล่ง  

พร ๓๒๖๐/๐๒๑๙
สามเณรภัทรภณ  บุตรแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 สะแล่ง  

พร ๓๒๖๐/๐๒๒๐
พระกตัญู กตปฺุโ กันทะเขียว

๓๐/๙/๒๕๓๙
๒/๔/๒๕๕๙

ใหม่พม่า  

พร ๓๒๖๐/๐๒๒๑
สามเณรทรงเกียรติ  ธิปนโย

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

 แช่ฟา  

พร ๓๒๖๐/๐๒๒๒
พระศิริรัตน์ จนฺทธมฺโม สำราญ

๐๙/๐๕/๒๕๐๐ ๐๔/๐๓/๒๕๕๘

ดงยาง  

พร ๓๒๖๐/๐๒๒๓
สามเณรสวภัทร  ขันต่อ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

 แม่บงใต้  

พร ๓๒๖๐/๐๒๒๔
พระวราวุธ วรวฑฺฒโน สุดทะ

๒๙/๐๗/๒๕๒๔ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๒๖๐/๐๒๒๕
พระสงกรานต์ กตธมฺโม โสภาหล้า

๑๓/๐๔/๒๕๓๒ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๒๖๐/๐๒๒๖
สามเณรสุรวีร์  แบนมา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

 สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๒๖๐/๐๒๒๗
สามเณรนันทวัส  วัฒนาสุทธิสาร

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๒๖๐/๐๒๒๘
สามเณรศิริมงคล  ขุนคำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

 สัมฤทธิบุญ  

พร ๓๒๖๐/๐๒๒๙
สามเณรนฤดล  นันตา

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

 สัมฤทธิบุญ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดแพร่  ๗ / ๘
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พร ๓๒๖๐/๐๒๓๐
สามเณรกษิดิส  กุลจินต์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

 สัมฤทธิบุญ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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