ศ.๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘
สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖
ส่งสอบ ๔๖๕ รูป ขาดสอบ ๗๓ รูป คงสอบ ๓๙๒ รูป สอบได้ ๓๓๕ รูป สอบตก ๕๗ รูป (๘๕.๔๖%)
เลขที่
พย ๓๑๕๘/๐๐๐๑
พย ๓๑๕๘/๐๐๐๒
พย ๓๑๕๘/๐๐๐๓
พย ๓๑๕๘/๐๐๐๔
พย ๓๑๕๘/๐๐๐๕
พย ๓๑๕๘/๐๐๐๖
พย ๓๑๕๘/๐๐๐๗
พย ๓๑๕๘/๐๐๐๘
พย ๓๑๕๘/๐๐๐๙
พย ๓๑๕๘/๐๐๑๐
พย ๓๑๕๘/๐๐๑๑
พย ๓๑๕๘/๐๐๑๒
พย ๓๑๕๘/๐๐๑๓
พย ๓๑๕๘/๐๐๑๔
พย ๓๑๕๘/๐๐๑๕
พย ๓๑๕๘/๐๐๑๖
พย ๓๑๕๘/๐๐๑๗
พย ๓๑๕๘/๐๐๑๘
พย ๓๑๕๘/๐๐๑๙
พย ๓๑๕๘/๐๐๒๐
พย ๓๑๕๘/๐๐๒๑
พย ๓๑๕๘/๐๐๒๒
พย ๓๑๕๘/๐๐๒๓
พย ๓๑๕๘/๐๐๒๔

ชือ่
สามเณรชัยพร
สามเณรธัชพงศ์
สามเณรศักดิส์ ิทธิ์
สามเณรเกียรติยศ
สามเณรอธิยคม
สามเณรไกรสร
สามเณรอัครเดช
สามเณรเยีย่ มยอด
สามเณรธรนกร
สามเณรธนา
สามเณรปฏิภาณ
สามเณรณภัทร
สามเณรธนพล
สามเณรจีระพงษ์
สามเณรจิรเมธ
สามเณรสมภพ
พระสุคนธ์
พระสนิท
สามเณรสมาน
สามเณรณัฐนนท์
สามเณรธนวัฒน์
สามเณรจิรเมธ
สามเณรอภิชัชจ์
สามเณรปยะวัฒน์

ฉายา

สุคนฺโธ
กิตฺติสาโร

นามสกุล
ลอยเลีย่ น
เทพวัง
ภู่แก้ว
ยาศรี
เขียนวงศ์
สุธรรม
จินดา
ขำดี
พระเมืองใจ
แดนนาสาร
ทิพย์สงค์
โพธิ์ศรี
ถูกนึก
สารทอง
แก้วคูนอก
ปนสีทอง
มีทางดี
แก้วปุก
พิศจารย์
ยินดี
เมืองวงศ์
เปาไม้
ราชบุญยืน
เสธา

เกิด

อุปสมบท

สังกัดวัด
๒๔/๖/๒๕๔๒
ดอนไชย
๖/๗/๒๕๔๒
ดอนไชย
๒๙/๕/๒๕๔๕
ดอนไชย
๑๓/๑/๒๕๔๖
ดอนไชย
๒๔/๔/๒๕๔๓
ปงสนุก
๑/๑/๒๕๔๕
ปงสนุก
๖/๑/๒๕๔๕
ปงสนุก
๑/๔/๒๕๔๕
ปงสนุก
๒๘/๑๐/๒๕๔๕
ปงสนุก
๒๘/๔/๒๕๔๖
ปงสนุก
๒๗/๓/๒๕๔๔
สะพานคำ
๓/๒/๒๕๔๖
กำแพงหิน
๒๑/๑๒/๒๕๔๔
เจดีย์งาม
๕/๙/๒๕๔๓
ดอนมูล
๒๒/๙/๒๕๔๔
ดอนมูล
๒๐/๙/๒๕๔๓
ต๋อมใต้
๑๖/๑๒/๒๕๑๓ ๙/๒/๒๕๕๖ ตำนำล้อม
๒๓/๙/๒๕๐๐ ๘/๓/๒๕๕๗ ตำนำล้อม
๓๐/๔/๒๕๔๓
ตำม่อน
๑๔/๒/๒๕๔๕
ตำม่อน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕
ตำม่อน
๙/๓/๒๕๔๖
ตำม่อน
๒๗/๗/๒๕๔๓
ตุ่นกลาง
๓๐/๓/๒๕๔๕
ตุ่นใต้

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพะเยา ๑ / ๑๑

ศ.๔
เลขที่
พย ๓๑๕๘/๐๐๒๕
พย ๓๑๕๘/๐๐๒๖
พย ๓๑๕๘/๐๐๒๗
พย ๓๑๕๘/๐๐๒๘
พย ๓๑๕๘/๐๐๒๙

พย ๓๑๕๘/๐๐๓๐
พย ๓๑๕๘/๐๐๓๑
พย ๓๑๕๘/๐๐๓๒
พย ๓๑๕๘/๐๐๓๓
พย ๓๑๕๘/๐๐๓๔
พย ๓๑๕๘/๐๐๓๕
พย ๓๑๕๘/๐๐๓๖
พย ๓๑๕๘/๐๐๓๗
พย ๓๑๕๘/๐๐๓๘
พย ๓๑๕๘/๐๐๓๙
พย ๓๑๕๘/๐๐๔๐
พย ๓๑๕๘/๐๐๔๑
พย ๓๑๕๘/๐๐๔๒
พย ๓๑๕๘/๐๐๔๓
พย ๓๑๕๘/๐๐๔๔
พย ๓๑๕๘/๐๐๔๕
พย ๓๑๕๘/๐๐๔๖
พย ๓๑๕๘/๐๐๔๗
พย ๓๑๕๘/๐๐๔๘
พย ๓๑๕๘/๐๐๔๙
พย ๓๑๕๘/๐๐๕๐
พย ๓๑๕๘/๐๐๕๑
พย ๓๑๕๘/๐๐๕๒
พย ๓๑๕๘/๐๐๕๓
พย ๓๑๕๘/๐๐๕๔
พย ๓๑๕๘/๐๐๕๕
พย ๓๑๕๘/๐๐๕๖
พย ๓๑๕๘/๐๐๕๗
พย ๓๑๕๘/๐๐๕๘
พย ๓๑๕๘/๐๐๕๙

ชือ่
สามเณรจตุพร
สามเณรภราดร
สามเณรพุฒิพงษ์
สามเณรวรากร
สามเณรภานุวัฒน์
พระชัยวัฒน์
สามเณรวิทวัส
สามเณรกฤษณะ
สามเณรสุริยะ
สามเณรสุริยน
สามเณรวาทิตย์
พระสมพร
พระทรงกรด
พระบุญสิน
สามเณรพีรวิชญ์
สามเณรสุรพันธ์
พระอิทธิพล
สามเณรสิทธิพร
สามเณรวุฒิชัย
สามเณรธนกาญจน์
พระเกษมสุข
สามเณรเจษฎากร
สามเณรยุทธศักดิ์
สามเณรสนไนง์
สามเณรชัยณรงค์
สามเณรวชิร
สามเณรสันติชัย
พระปนศักดิ์
พระสันทัด
พระทิวากร
สามเณรกิตติศักดิ์
สามเณรศุภากร
สามเณรณัฐวุฒิ
สามเณรรัฐพล
สามเณรอานนท์

ฉายา

คุณํกโร

อนาลโย
ถาวโร
มหาวีโร
สุทฺธคุโณ

โชติปฺุโ

โกสโฆ
สุธีโร
ทิวํกโร

นามสกุล
ร้อนกาศ
เรือนคำ
สีขำมี
ใจคำ
เรืองจิตต์
ทองศรี
ยอดสิงห์
แสงมุข
อินต๊ะวงษา
อินต๊ะวงษา
ผึง้ ต้น
ภู่พลับ
กาบสนิท
เดินเก่ง
โลหะกิจ
ทองทา
เหล็กสีสืบ
สุยะ
สวยสด
จุมปา
ใฝใจ
ถิน่ ลำปาง
ใฝใจ
เกีย๋ งคำ
บุญวงค์
สุรินแก้ว
สิงห์ขร
สารวงค์
ใจมิภักดิ์
ธรราสาร
เครือสุวรรณ
สอนใจ
ห้วยลึก
สงวนใจ
เทียมแก้ว

เกิด

อุปสมบท

สังกัดวัด
๑๑/๓/๒๕๔๓
ท่าจำป
๔/๑๑/๒๕๔๕
บ้านซ่อน
๑๘/๙/๒๕๔๕
บ้านโปง
๙/๑๐/๒๕๔๕
บ้านโปง
๓/๑๒/๒๕๔๕
บ้านโปง
๑๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๔/๒๕๕๘ บ้านแม่ปม
๑๑/๕/๒๕๔๔
บ้านไร่
๒๑/๑๑/๒๕๔๔
บุญโยง
๑๙/๖/๒๕๔๑
บุญโยง
๒๑/๙/๒๕๔๕
บุญโยง
๒๖/๑๒/๒๕๔๔
บุญเรือง
๑๗/๗/๒๔๙๘ ๑๔/๗/๒๕๕๘ ปาแดงบุญนาค
๑๐/๕/๒๕๑๑ ๙/๗/๒๕๕๕ ปาแดงบุญนาค
๗/๙/๒๕๓๒ ๒๐/๖/๒๕๕๘ ปาแดงบุญนาค
๒๓/๑๑/๒๕๓๘
ปาแดงบุญนาค
๑๖/๖/๒๕๔๔
ปาลานคำ
๘/๖/๒๔๙๙ ๔/๔/๒๕๕๗ แม่กาโทกหวาก
๒๐/๔/๒๕๔๓
แม่นาเรือ
๓๐/๔/๒๕๔๕
แม่นาเรือ
๑๗/๖/๒๕๔๒
แม่ใส
๙/๗/๒๕๒๒ ๒๙/๘/๒๕๕๘ ร่องเข็ม
๘/๘/๒๕๔๕
ร่องเข็ม
๒๑/๘/๒๕๔๒
ร่องเข็ม
๒๓/๑๑/๒๕๔๔
ร่องคือ
๒๘/๘/๒๕๔๕
ร่องคือ
๑๙/๑๑/๒๕๔๕
ร่องคือ
๑๕/๑๒/๒๕๔๕
ร่องคือ
๒/๗/๒๕๒๙ ๕/๑๒/๒๕๕๗ ร่องคือ
๖/๑๐/๒๕๓๗ ๕/๑๒/๒๕๕๗ ร่องคือ
๑๓/๑๐/๒๕๓๗ ๕/๔/๒๕๕๘ ร่องคือ
๒๗/๑๑/๒๕๔๑
ร่องไผ่
๒๘/๖/๒๕๔๕
ร่องไผ่
๔/๗/๒๕๔๕
ร่องไผ่
๒/๙/๒๕๔๕
ร่องไผ่
๒๑/๑๒/๒๕๔๕
ร่องไผ่

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพะเยา ๒ / ๑๑

ศ.๔
เลขที่
พย ๓๑๕๘/๐๐๖๐
พย ๓๑๕๘/๐๐๖๑
พย ๓๑๕๘/๐๐๖๒
พย ๓๑๕๘/๐๐๖๓
พย ๓๑๕๘/๐๐๖๔
พย ๓๑๕๘/๐๐๖๕
พย ๓๑๕๘/๐๐๖๖
พย ๓๑๕๘/๐๐๖๗
พย ๓๑๕๘/๐๐๖๘
พย ๓๑๕๘/๐๐๖๙
พย ๓๑๕๘/๐๐๗๐
พย ๓๑๕๘/๐๐๗๑
พย ๓๑๕๘/๐๐๗๒
พย ๓๑๕๘/๐๐๗๓
พย ๓๑๕๘/๐๐๗๔
พย ๓๑๕๘/๐๐๗๕
พย ๓๑๕๘/๐๐๗๖
พย ๓๑๕๘/๐๐๗๗
พย ๓๑๕๘/๐๐๗๘
พย ๓๑๕๘/๐๐๗๙
พย ๓๑๕๘/๐๐๘๐
พย ๓๑๕๘/๐๐๘๑
พย ๓๑๕๘/๐๐๘๒
พย ๓๑๕๘/๐๐๘๓
พย ๓๑๕๘/๐๐๘๔
พย ๓๑๕๘/๐๐๘๕
พย ๓๑๕๘/๐๐๘๖
พย ๓๑๕๘/๐๐๘๗
พย ๓๑๕๘/๐๐๘๘
พย ๓๑๕๘/๐๐๘๙
พย ๓๑๕๘/๐๐๙๐
พย ๓๑๕๘/๐๐๙๑
พย ๓๑๕๘/๐๐๙๒
พย ๓๑๕๘/๐๐๙๓
พย ๓๑๕๘/๐๐๙๔

ชือ่
สามเณรมหาศาล
สามเณรอนุพงษ์
สามเณรอธิฉัตร
สามเณรประพันธ์
พระธภัทร
พระอิทธิพร
สามเณรศุภณัฏฐ์
สามเณรรัฐศาสตร์
สามเณรจิระสิน
สามเณรศักดินนท์
พระบุญส่ง
พระคำนวล
พระเดียว
พระอุ่นกอง
สามเณรยีท่ ร
สามเณรวัชรพล
สามเณรธราเทพ
สามเณรเฉลิมวุฒิ
สามเณรปฏิภาณ
พระเอกชัย
สามเณรสยาม
สามเณรหนุ่ม
สามเณรกวิน
พระฉัตรชัย
พระประเสริฐ
สามเณรจิราวัฒน์
สามเณรจีระศักดิ์
สามเณรศุภชีพ
สามเณรธันวา
สามเณรจักรพงษ์
สามเณรพิเชษฐศิลป
สามเณรสรวิชญ์
สามเณรอุเทน
สามเณรณัฐวุฒิ
พระอนุสรณ์

ฉายา

ธนภทฺทโร
ยติโก

เขมปฺโ
อภิวณฺโณ
สุวณฺโณ
จารุวํโส

ทนฺตจิตฺโต

สิริวฑฺฒโณ
ทินฺนวโร

อติเมโธ

นามสกุล
สมส่งกุล
ศรีสมร
เงินมูล
ก้อนศิลา
ลือชา
สมศักดิ์
กันจินะ
วรนำมณฑล
ตันกุล
พิมลวัชรทิพย์
จักจุ่ม
แยน
แยน
แยน
แยน
โยธาดี
รัศมี
สาลี
เมืองมูล
อินปนตี
สมศรี
ยังกองแก้ว
พละกิตติกุล
บำรุงชาติ
หงษ์หิน
เครืออินทร์
ธรรมขันธ์
ธรรมขันธ์
แซ่ว่อง
กันคำ
อินต๊ะเสน
ชลายนต์นคุปต์
กันธะปอง
พุทธสอน
เทพไชยวงศ์

เกิด

อุปสมบท

๒๐/๔/๒๕๔๑

๘/๘/๒๕๔๒
๓๐/๖/๒๕๔๔
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

๑๒/๘/๒๕๑๒

๔/๔/๒๕๕๘

๑๐/๑๒/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๘

๒๑/๙/๒๕๔๔
๒๙/๕/๒๕๔๕

๒๐/๘/๒๕๔๕
๒๒/๑๑/๒๕๔๕

๘/๓/๒๕๑๙ ๑/๓/๒๕๕๗
๓/๑/๒๕๓๘ ๙/๓/๒๕๕๘

๗/๕/๒๕๕๗
๑๘/๖/๒๕๓๘ ๘/๖/๒๕๕๘
๑/๔/๒๕๔๐
๑๑/๑/๒๕๓๘

๗/๑/๒๕๔๕
๙/๑/๒๕๔๕
๒/๓/๒๕๔๕
๖/๖/๒๕๔๖
๙/๘/๒๕๒๓ ๓/๔/๒๕๕๖
๒๖/๑๑/๒๕๔๑

๘/๙/๒๕๔๒
๒๕/๑/๒๕๔๕

๕/๕/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๘
๑๕/๔/๒๕๒๑ ๒๙/๘/๒๕๕๘
๘/๑๑/๒๕๔๔
๒๙/๑/๒๕๔๕
๑๕/๘/๒๕๔๕
๑๑/๑๒/๒๕๔๕

๓๐/๗/๒๕๔๕
๑๐/๔/๒๕๔๖
๑/๑๐/๒๕๔๔
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

๒๐/๘/๒๕๔๕

๔/๔/๒๕๓๐ ๗/๔/๒๕๕๘

สังกัดวัด
ร่องห้า
ร่องห้า
ร่องห้า
ร่องห้า
ร่องไฮ
ราชคฤห์
ราชคฤห์
ราชคฤห์
ราชคฤห์
ราชคฤห์
ศรีโคมคำ
ศรีโคมคำ
ศรีโคมคำ
ศรีโคมคำ
ศรีโคมคำ
ศรีโคมคำ
ศรีโคมคำ
ศรีโคมคำ
ศรีโคมคำ
ศรีอุโมงค์คำ
ศรีอุโมงค์คำ
ศรีอุโมงค์คำ
ศรีอุโมงค์คำ
สันช้างหิน
สันปาถ่อน
สันปาถ่อน
ห้วยบง
ห้วยบง
ห้วยบง
หัวข่วงแก้ว
หัวข่วงแก้ว
อินทร์ฐาน
ตาลถ้อย
ตาลถ้อย
เชียงหมั้น

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพะเยา ๓ / ๑๑

ศ.๔
เลขที่
พย ๓๑๕๘/๐๐๙๕
พย ๓๑๕๘/๐๐๙๖
พย ๓๑๕๘/๐๐๙๗
พย ๓๑๕๘/๐๐๙๘
พย ๓๑๕๘/๐๐๙๙

พย ๓๑๕๘/๐๑๐๐
พย ๓๑๕๘/๐๑๐๑
พย ๓๑๕๘/๐๑๐๒
พย ๓๑๕๘/๐๑๐๓
พย ๓๑๕๘/๐๑๐๔
พย ๓๑๕๘/๐๑๐๕
พย ๓๑๕๘/๐๑๐๖
พย ๓๑๕๘/๐๑๐๗
พย ๓๑๕๘/๐๑๐๘
พย ๓๑๕๘/๐๑๐๙
พย ๓๑๕๘/๐๑๑๐
พย ๓๑๕๘/๐๑๑๑
พย ๓๑๕๘/๐๑๑๒
พย ๓๑๕๘/๐๑๑๓
พย ๓๑๕๘/๐๑๑๔
พย ๓๑๕๘/๐๑๑๕
พย ๓๑๕๘/๐๑๑๖
พย ๓๑๕๘/๐๑๑๗
พย ๓๑๕๘/๐๑๑๘
พย ๓๑๕๘/๐๑๑๙
พย ๓๑๕๘/๐๑๒๐
พย ๓๑๕๘/๐๑๒๑
พย ๓๑๕๘/๐๑๒๒
พย ๓๑๕๘/๐๑๒๓
พย ๓๑๕๘/๐๑๒๔
พย ๓๑๕๘/๐๑๒๕
พย ๓๑๕๘/๐๑๒๖
พย ๓๑๕๘/๐๑๒๗
พย ๓๑๕๘/๐๑๒๘
พย ๓๑๕๘/๐๑๒๙

ชือ่
พระศักรินทร์
พระณัฐพล
สามเณรธนพล
สามเณรนฤเบศ
สามเณรศักดิช์ าย
สามเณรชัยวัฒน์
พระพิสิษฐ์
พระธีระ
พระนที
พระณัฐวุฒิ
สามเณรฐิติวุฒิ
สามเณรเขมราช
สามเณรชินวัฒน์
สามเณรภราดร
สามเณรพิษณุ
พระวราพงษ์
สามเณรณัฐพล
สามเณรภูประวิทย์
สามเณรศรัณภัทร
พระวินัย
พระเกียรติสยาม
พระศุภชัย
พระศรายุทธ
สามเณรชัยวัฒน์
สามเณรเอกรักษ์
สามเณรวุฒิชัย
สามเณรณัฏฐชัย
สามเณรภราดร
สามเณรวรัญู
พระอดิศร
พระภูวดล
พระธีรพงษ์
พระก๋อง
พระถวิล
สามเณรพุฒิเมธ

ฉายา
ปฺาวุโธ
กตปฺุโ

อรุโณ
สิริภทฺโท
วรวฑฺฒโน
านวโร

อภิปุณฺโณ

กิตฺติวโร
โชติธฺมฺโม
สุทฺธจิตฺโต
สนฺตจิตฺโต

อินฺทปฺโ
ปฺาสาโร
จิตฺตปฺโ
ปฺาวโร
ปภสฺสโร

นามสกุล
ชื่นวงศ์
ตันกูล
เรียบร้อย
นิทอน
แซ่หาญ
แซ่โซ้ง
เครือสาร
ฟกแก้ว
หงษ์หิน
ลุ่มนอก
ลุ่มนอก
ก้อนคำ
สอนเสนา
สิงห์จันทึก
วงค์สม
หายทุกข์
สมณะ
รุ่งเรือง
ปญญาใจ
กาติบ๊
กัดเกตุ
หอมนาน
หอมนาน
ศิริแฝง
แพนสมบัติ
ไสโพธิ์
เมืองมูล
มีสุข
มีสุข
มาตรา
หรรษา
วงศ์ชารี
ชัยแก้ว
นิม่ บุตร
โครงกาบ

เกิด

อุปสมบท

๑/๖/๒๕๒๒ ๗/๔/๒๕๕๘
๓/๓/๒๕๓๔ ๗/๔/๒๕๕๘
๕/๕/๒๕๔๕
๖/๖/๒๕๔๕
๒/๒/๒๕๔๓
๓/๓/๒๕๔๓
๑/๑/๒๕๓๘ ๘/๔/๒๕๕๘

๗/๔/๒๕๕๘
๒๘/๙/๒๕๓๗ ๘/๔/๒๕๕๘
๑/๑๐/๒๕๓๔ ๑/๔/๒๕๕๘
๒๘/๗/๒๕๑๖

๑/๘/๒๕๔๕
๑/๗/๒๕๔๕
๑/๑/๒๕๔๖
๑/๗/๒๕๔๖
๑/๘/๒๕๔๕
๒๗/๔/๒๕๒๙ ๒๕/๗/๒๕๕๘

๓๐/๑/๒๕๔๕
๒๐/๖/๒๕๔๕
๑๐/๑/๒๕๔๖
๑๐/๑๐/๒๕๒๒ ๕/๑๒/๒๕๕๓

๒๕/๘/๒๕๓๐ ๘/๑/๒๕๕๘
๒๙/๙/๒๕๓๒ ๒๗/๗/๒๕๕๘
๑๙/๒/๒๕๓๖ ๒๙/๗/๒๕๕๘
๑๑/๑/๒๕๔๔
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

๕/๗/๒๕๔๕
๓๐/๙/๒๕๔๕
๒๑/๙/๒๕๔๕
๑๙/๓/๒๕๔๕
๒๕/๓/๒๕๓๓ ๒๕/๔/๒๕๕๘

๓๐/๕/๒๕๓๕ ๑๑/๕/๒๕๕๘

๔/๓/๒๕๓๘ ๑/๔/๒๕๕๘
๑/๑๑/๒๔๘๖ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

๑/๔/๒๕๐๓ ๑๕/๖/๒๕๕๗
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

สังกัดวัด
เชียงหมั้น
เชียงหมั้น
เชียงหมั้น
เชียงหมั้น
ม่อนปาสัก
ม่อนปาสัก
เมืองอิงหลวง
วัดสันปางิว้ งาม
วัดสันปางิว้ งาม
สันปาม่วง
สันปาม่วง
สันปาม่วง
สันปาม่วง
สันปาม่วง
ดอกบัว
กว้าน
กิ่วชมภู
คุ้ม
คุ้ม
จำบอน
เชียงบาน
เชียงบาน
เชียงบาน
เชียงบาน
เชียงบาน
เชียงบาน
ไชยพรม
ดอนมูล
ดอนมูล
ดอยอิสาน
ดอยอิสาน
ดอยอิสาน
ทราย
ทุ่งหล่ม
ทุ่งหล่ม

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพะเยา ๔ / ๑๑

ศ.๔
เลขที่
พย ๓๑๕๘/๐๑๓๐
พย ๓๑๕๘/๐๑๓๑
พย ๓๑๕๘/๐๑๓๒
พย ๓๑๕๘/๐๑๓๓
พย ๓๑๕๘/๐๑๓๔
พย ๓๑๕๘/๐๑๓๕
พย ๓๑๕๘/๐๑๓๖
พย ๓๑๕๘/๐๑๓๗
พย ๓๑๕๘/๐๑๓๘
พย ๓๑๕๘/๐๑๓๙

พย ๓๑๕๘/๐๑๔๐
พย ๓๑๕๘/๐๑๔๑
พย ๓๑๕๘/๐๑๔๒
พย ๓๑๕๘/๐๑๔๓
พย ๓๑๕๘/๐๑๔๔
พย ๓๑๕๘/๐๑๔๕
พย ๓๑๕๘/๐๑๔๖
พย ๓๑๕๘/๐๑๔๗
พย ๓๑๕๘/๐๑๔๘
พย ๓๑๕๘/๐๑๔๙

พย ๓๑๕๘/๐๑๕๐
พย ๓๑๕๘/๐๑๕๑
พย ๓๑๕๘/๐๑๕๒
พย ๓๑๕๘/๐๑๕๓
พย ๓๑๕๘/๐๑๕๔
พย ๓๑๕๘/๐๑๕๕
พย ๓๑๕๘/๐๑๕๖
พย ๓๑๕๘/๐๑๕๗
พย ๓๑๕๘/๐๑๕๘
พย ๓๑๕๘/๐๑๕๙

พย ๓๑๕๘/๐๑๖๐
พย ๓๑๕๘/๐๑๖๑
พย ๓๑๕๘/๐๑๖๒
พย ๓๑๕๘/๐๑๖๓
พย ๓๑๕๘/๐๑๖๔

ชือ่
สามเณรพรเทพ
สามเณรเกียรติศักดิ์
พระจ๋อย
สามเณรภูริณัฐ
พระศุกร์
สามเณรอนุชิต
สามเณรภักค์ดี
สามเณรจงรัก
พระบุญเปง
พระณัฐวุฒิ
สามเณรเศรษฐวัฒน์
พระณัฐกฤตติ์
สามเณรณัฐวุฒิ
สามเณรพีรภัทร์
พระคมสันต์
สามเณรณัฐพล
พระธรรมนูญ
สามเณรสงกรานต์
สามเณรจิตตพงษ์
พระเอกพงศ์
สามเณรภูวนาท
พระเปรมศักดิ์
สามเณรเอกพล
สามเณรอัษฎาวุธ
สามเณรอัษฎายุทธ
สามเณรนราวิชญ์
สามเณรจักรวาล
สามเณรตอนเฟย
สามเณรอนุชา
พระเกียรติ
พระสันติภาพ
พระบุญ
พระบุญเลิศ
สามเณรธนเดช
สามเณรเกียรติศักดิ์

ฉายา

นามสกุล
คามะวิถี
ภิญโญขวัญ
สนฺตจิตฺโต
ใจชืน่
หอมนาน
สุตธมฺโม
แสวงผล
ศรีคำ
รอดผิว
รอดผิว
ถาวโร
ใจใหญ่
ิตสุขฺโข
รุ่งเรือง
ใจคำ
อินทวีโร
สังข์มงคล
ใจดี
อ่อนดี
อธิจิตฺโต
พานพิชิต
คำปนติบ๊
ปฺาวุฑฺโฒ นุชกุล
วงศ์ศรี
ไชโย
รตนวณฺโณ ไกลถิน่
แก้วนภา
อานนฺโท
คำแสน
บัวแดง
ญาติกา
ญาติกา
คำรังษี
เขยสุข
แซ่ว่าง
ชนาทิป
จิตวฑฺฒโน
เชิงห้อย
สิริวฑฺฒโน
วงศ์ใหญ่
สุเมโธ
บรรจโรจน์
ถาวโร
ชาติพหล
นวลศรี
บุตรตา

เกิด

อุปสมบท

๒๐/๗/๒๕๔๕
๑๒/๕/๒๕๔๖
๑๑/๒/๒๔๙๒ ๑๖/๗/๒๕๕๘
๑๕/๒/๒๕๔๕

๕/๕/๒๔๙๘ ๗/๗/๒๕๕๘
๑/๘/๒๕๓๗
๑๕/๖/๒๕๔๕
๑๕/๖/๒๕๔๕

๓๐/๖/๒๔๙๙ ๒/๓/๒๕๕๘
๕/๑๑/๒๕๒๕ ๑๐/๖/๒๕๕๘
๘/๑๑/๒๕๔๕

๑๐/๖/๒๕๓๐ ๑๔/๗/๒๕๕๘
๑๙/๒/๒๕๔๕

๖/๑/๒๕๔๕
๕/๑๐/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๘
๒/๑๐/๒๕๔๕
๑๐/๑๒/๒๕๓๕

๕/๑/๒๕๕๘

๑๓/๔/๒๕๔๕

๒๐/๖/๒๕๔๔
๒๒/๑๑/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๘

๙/๙/๒๕๔๖
๒๕/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๘

๖/๘/๒๕๔๒
๑๒/๑๒/๒๕๔๕
๑๒/๑๒/๒๕๔๕

๙/๑๒/๒๕๔๕

๔/๑/๒๕๔๕
๑๖/๒/๒๕๔๔

๖/๕/๒๕๔๖
๕/๔/๒๕๑๓ ๒๖/๗/๒๕๕๘
๓/๒/๒๕๓๒ ๕/๗/๒๕๕๘

๖/๕/๒๕๕๘
๓๐/๙/๒๕๓๒ ๖/๓/๒๕๕๘
๒๘/๔/๒๔๘๒

๔/๓/๒๕๔๕
๒/๑๑/๒๕๔๑

สังกัดวัด
บ้านปุ
บุญนาค
ปวชัย
ปน
ฝายกวาง
ฝายกวาง
ฝายกวาง
ฝายกวาง
พระธาตุดอยคำ
พระธาตุดอยคำ
พระธาตุดอยคำ
พระธาตุสบแวน
ร่องค้อม
ร่องค้อม
ร้องใหม่
ร้องใหม่
ร้องใหม่
ล้า
วังเค็มเก่า
แวนโค้ง
แวนวัฒนา
ศรีกู่เอี้ยง
ศรีกู่เอี้ยง
สลาบ
สลาบ
สลาบ
แสนเมืองมา
แสนเมืองมา
แสนเมืองมา
แสนเมืองมา
แสนเมืองมา
หนองบัวเงิน
หนองบัวเงิน
หนองลื้อ
หย่วน

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพะเยา ๕ / ๑๑

ศ.๔
เลขที่
พย ๓๑๕๘/๐๑๖๕
พย ๓๑๕๘/๐๑๖๖
พย ๓๑๕๘/๐๑๖๗
พย ๓๑๕๘/๐๑๖๘
พย ๓๑๕๘/๐๑๖๙

พย ๓๑๕๘/๐๑๗๐
พย ๓๑๕๘/๐๑๗๑
พย ๓๑๕๘/๐๑๗๒
พย ๓๑๕๘/๐๑๗๓
พย ๓๑๕๘/๐๑๗๔
พย ๓๑๕๘/๐๑๗๕
พย ๓๑๕๘/๐๑๗๖
พย ๓๑๕๘/๐๑๗๗
พย ๓๑๕๘/๐๑๗๘
พย ๓๑๕๘/๐๑๗๙

พย ๓๑๕๘/๐๑๘๐
พย ๓๑๕๘/๐๑๘๑
พย ๓๑๕๘/๐๑๘๒
พย ๓๑๕๘/๐๑๘๓
พย ๓๑๕๘/๐๑๘๔
พย ๓๑๕๘/๐๑๘๕
พย ๓๑๕๘/๐๑๘๖
พย ๓๑๕๘/๐๑๘๗
พย ๓๑๕๘/๐๑๘๘
พย ๓๑๕๘/๐๑๘๙

พย ๓๑๕๘/๐๑๙๐
พย ๓๑๕๘/๐๑๙๑
พย ๓๑๕๘/๐๑๙๒
พย ๓๑๕๘/๐๑๙๓
พย ๓๑๕๘/๐๑๙๔
พย ๓๑๕๘/๐๑๙๕
พย ๓๑๕๘/๐๑๙๖
พย ๓๑๕๘/๐๑๙๗
พย ๓๑๕๘/๐๑๙๘
พย ๓๑๕๘/๐๑๙๙

ชือ่
สามเณรกันตพล
พระวิทยา
สามเณรอุทัย
สามเณรวีระพัฒน์
สามเณรณัฐวุฒิ
พระอเนก
พระชาย
พระมณเธียร
สามเณรวันสงกรานต์
สามเณรสุรสิทธิ์
สามเณรอนุชา
สามเณรวัชระ
สามเณรอารัญ
สามเณรศุภณัฐ
สามเณรวีรพล
สามเณรเสฏฐวุฒิ
สามเณรนันธพงศ์
พระพงษ์สิทธิ์
สามเณรประกาศิต
สามเณรปุชัย
สามเณรศรุต
สามเณรธนวัฒน์
พระจักรพรรดิ
พระชาตรี
พระสุชาติ
พระขจรณัฐ
สามเณรเกรียงไกร
สามเณรภัทรพงษ์
สามเณรรัชภูมิ
สามเณรกันตพงศ์
สามเณรดนัย
สามเณรเทวัน
สามเณรบุษกร
สามเณรดนัย
สามเณรปรีชา

ฉายา
มหาวีโร

อเนกปุโ
โชติโก
อธิจิตฺโต

มเหสกฺโก

จิตฺตสํวโร
คุนนฺสโก
อภินนฺโท
ขนฺติธโร

นามสกุล
ศรีวรรณ
กรุณา
หลักงาม
สุวรรโชติ
นำป
แช่มชืน่
กลางหมุ่
มูลพร้อม
อุทธิยา
แซ่เล่า
ผาลัย
พันยะ
ดอกสนธิ์
แก้วล้วน
แสงคำ
ผันแก้ว
ภูฆัง
มูลศรี
มหาวรรณ์
แซ่ลี
อินทนาพงษ์
ผิวงาม
ไชยะ
ชัยชนะ
มงคล
วงศ์ใหญ่
พันตา
มัง่ คั่ง
กันทะเนตร
อริยกอง
สุวรรณงาม
สัจมะณี
โคราช
เวียงลอ
กองจันทร์

เกิด

อุปสมบท

๒๙/๕/๒๕๓๕

๑/๓/๒๕๒๒ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗
๑๗/๘/๒๕๔๕
๒๕/๑๒/๒๕๔๕

๑/๓/๒๕๔๔
๐๑/๐๕/๒๕๑๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘
๐๑/๐๖/๒๕๑๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘
๐๑/๐๖/๒๔๙๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘
๑๗/๐๔/๒๕๔๕
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

๐๙/๐๘/๒๕๔๔
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

๒/๐๗/๒๕๔๐
๑๒/๑๒/๒๕๔๕

๐๑/๐๖/๒๕๔๕
๐๑/๐๗/๒๕๔๕
๐๑/๐๕/๒๕๔๕
๒๓/๐๓/๒๕๓๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘
๒๔/๐๖/๒๕๔๔
๐๘/๑๒/๒๕๔๔
๑๙/๐๑/๒๕๔๕
๑๑/๐๒/๒๕๔๕
๑๙/๑๐/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
๑๔/๐๕/๒๕๒๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘
๒๘/๐๑/๒๕๒๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘
๒๓/๐๔/๒๕๓๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
๐๑/๑๑/๒๕๔๓
๑๔/๐๓/๒๕๔๕
๑๘/๐๒/๒๕๔๕
๒๖/๐๔/๒๕๔๕
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

๒๐/๐๓/๒๕๔๓
๐๑/๐๑/๒๕๔๕
๒๒/๑๐/๒๕๔๕
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

สังกัดวัด
หย่วน
หล่ายพัฒนา
ก๊อซาว
ก๊อซาว
ก๊อน้อย
ดอนไชย
ดอนตัน
ดอนตัน
ดอนมูล
ทุ่งกล้วย
ทุ่งกล้วย
ทุ่งแขม
ปงใหม่
ปาสัก
ร้องเชียงแรง
ร้องเชียงแรง
ร้องเชียงแรง
สถาน
สถาน
สถาน
สถาน
สถาน
สา
สา
สา
สา
หัวขัว
ฮวก
ฮวก
ฮวก
ฮวก
ฮวก
ฮวก
ควรดง
ควรดง

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพะเยา ๖ / ๑๑

ศ.๔
เลขที่
พย ๓๑๕๘/๐๒๐๐
พย ๓๑๕๘/๐๒๐๑
พย ๓๑๕๘/๐๒๐๒
พย ๓๑๕๘/๐๒๐๓
พย ๓๑๕๘/๐๒๐๔
พย ๓๑๕๘/๐๒๐๕
พย ๓๑๕๘/๐๒๐๖
พย ๓๑๕๘/๐๒๐๗
พย ๓๑๕๘/๐๒๐๘
พย ๓๑๕๘/๐๒๐๙
พย ๓๑๕๘/๐๒๑๐
พย ๓๑๕๘/๐๒๑๑
พย ๓๑๕๘/๐๒๑๒
พย ๓๑๕๘/๐๒๑๓
พย ๓๑๕๘/๐๒๑๔
พย ๓๑๕๘/๐๒๑๕
พย ๓๑๕๘/๐๒๑๖
พย ๓๑๕๘/๐๒๑๗
พย ๓๑๕๘/๐๒๑๘
พย ๓๑๕๘/๐๒๑๙
พย ๓๑๕๘/๐๒๒๐
พย ๓๑๕๘/๐๒๒๑
พย ๓๑๕๘/๐๒๒๒
พย ๓๑๕๘/๐๒๒๓
พย ๓๑๕๘/๐๒๒๔
พย ๓๑๕๘/๐๒๒๕
พย ๓๑๕๘/๐๒๒๖
พย ๓๑๕๘/๐๒๒๗
พย ๓๑๕๘/๐๒๒๘
พย ๓๑๕๘/๐๒๒๙
พย ๓๑๕๘/๐๒๓๐
พย ๓๑๕๘/๐๒๓๑
พย ๓๑๕๘/๐๒๓๒
พย ๓๑๕๘/๐๒๓๓
พย ๓๑๕๘/๐๒๓๔

ชือ่
สามเณรชัยวัฒน์
สามเณรรจีรศักดิ์
สามเณรพิสิษฐ์
สามเณรภานุวัฒน์
สามเณรธนพล
สามเณรธวัชชัย
สามเณรภัครพล
สามเณรภูมินทร์
สามเณรศักดิด์ านนท์
พระเจตนิพัทธ์
สามเณรกิตติชัย
สามเณรพลวัตร
สามเณรเพชรานนท์
สามเณรทนงศักดิ์
สามเณรวิชยา
สามเณรณรงค์ฤทธิ์
สามเณรภาดล
สามเณรสามชาย
สามเณรนิธิกร
สามเณรหาญณรงค์
สามเณรดนัยยศ
สามเณรภาณุวัฒน์
สามเณรอนุสรณ์
สามเณรกฤษดา
สามเณรธนวัฒน์
สามเณรจิรกิตติ์
สามเณรทศพร
พระยงยุทธ
สามเณรณัฐดนัย
สามเณรณัฐวัฒน์
พระครูสมุห์ดวงแก้ว
พระเล็ก
สามเณรอดิศร
สามเณรอธิปไตย
พระประภากร

ฉายา

สิริมงฺคโล

าณธมฺโม
าติธมฺโม
ปุปฺผวณฺโณ
กนฺตวีโร

นามสกุล
วันนุวาท
กิน่ ขำ
นันตา
อุทธวัง
คำวงศ์ษา
สุนันต๊ะ
สมร่าง
เขื่อนแก้ว
อุทธวัง
สุวรรณการ
ดีพงษ์
บรรจง
บรรจง
คนการ
คำมาปน
บุญทวงศ์
ไชยสถาน
อินต๊ะจันทร์
ศรีวิชัย
นาปรัง
คำมา
นำทาน
นันตาลิตร
บุญปา
หมืน่ จันทร์
อินตุ้ย
ศรีสุวรรณ
แสนคำ
บรรจง
เชื้อหมอ
แสนโพธิ์
สินา
อินตาวงศ์
วิไลรัตน์
พลอยสำลี

เกิด

อุปสมบท

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
๒๒/๑๒/๒๕๔๕

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

๐๘/๐๙/๒๕๔๕
๐๕/๐๗/๒๕๔๕
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

๑๐/๐๘/๒๕๔๕
๑๗/๑๒/๒๕๔๕

๐๔/๐๔/๒๕๔๖
๐๔/๐๑/๒๕๒๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘
๑๕/๑๑/๒๕๔๕

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

๐๕/๑๐/๒๕๔๕
๒๐/๐๙/๒๕๔๕
๑๘/๐๓/๒๕๔๕
๒๑/๑๑/๒๕๔๕

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

๐๔/๐๙/๒๕๔๕
๑๐/๑๐/๒๕๔๔
๑๘/๑๒/๒๕๔๕

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

๐๔/๐๙/๒๕๔๕
๑๕/๐๑/๒๕๔๔
๑๘/๑๑/๒๕๔๔

๑๐/๐๕/๒๕๔๔
๑๕/๑๐/๒๕๔๕
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

๐๖/๐๗/๒๕๑๙ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗
๐๔/๐๓/๒๕๔๖
๑๙/๐๓/๒๕๔๕
๑๓/๐๘/๒๔๙๘ ๒๐/๐๗/๒๕๒๖
๐๘/๑๒/๒๔๙๙ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗
๑๒/๑๒/๒๕๔๕

๐๕/๐๑/๒๕๔๖
๓๐/๑๑/๒๕๐๕ ๑๑/๐๑/๒๕๕๗

สังกัดวัด
หมายเหตุ
ดอนไชย
ดอนไชย
ทัศนาราม
ทัศนาราม
ทุ่งแต
ทุ่งแต
นำฮาก
นำฮาก
บุญยืน
บุญเรือง
ปาคา
ปาคา
ปาคา
ปาแดง
ปาแดง
พระธาตุดอยหยวก
พระธาตุดอยหยวก
ม่วง
วังบง
วังบง
สันกลาง
สันกลาง
สันกลาง
สันกลาง
สุจริตธรรม
สุจริตธรรม
ห้วยแม่แดง
ใหม่บ้านบอน
ทุ่งมอก
ไทยสุภาพ
ปงสนุก
ปงสนุก
ปงสนุก
ปาแขม
ศรีเมืองมาง

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพะเยา ๗ / ๑๑

ศ.๔
เลขที่
พย ๓๑๕๘/๐๒๓๕
พย ๓๑๕๘/๐๒๓๖
พย ๓๑๕๘/๐๒๓๗
พย ๓๑๕๘/๐๒๓๘
พย ๓๑๕๘/๐๒๓๙

พย ๓๑๕๘/๐๒๔๐
พย ๓๑๕๘/๐๒๔๑
พย ๓๑๕๘/๐๒๔๒
พย ๓๑๕๘/๐๒๔๓
พย ๓๑๕๘/๐๒๔๔
พย ๓๑๕๘/๐๒๔๕
พย ๓๑๕๘/๐๒๔๖
พย ๓๑๕๘/๐๒๔๗
พย ๓๑๕๘/๐๒๔๘
พย ๓๑๕๘/๐๒๔๙

พย ๓๑๕๘/๐๒๕๐
พย ๓๑๕๘/๐๒๕๑
พย ๓๑๕๘/๐๒๕๒
พย ๓๑๕๘/๐๒๕๓
พย ๓๑๕๘/๐๒๕๔
พย ๓๑๕๘/๐๒๕๕
พย ๓๑๕๘/๐๒๕๖
พย ๓๑๕๘/๐๒๕๗
พย ๓๑๕๘/๐๒๕๘
พย ๓๑๕๘/๐๒๕๙

พย ๓๑๕๘/๐๒๖๐
พย ๓๑๕๘/๐๒๖๑
พย ๓๑๕๘/๐๒๖๒
พย ๓๑๕๘/๐๒๖๓
พย ๓๑๕๘/๐๒๖๔
พย ๓๑๕๘/๐๒๖๕
พย ๓๑๕๘/๐๒๖๖
พย ๓๑๕๘/๐๒๖๗
พย ๓๑๕๘/๐๒๖๘
พย ๓๑๕๘/๐๒๖๙

ชือ่
สามเณรสันติ
สามเณรโชคชัย
ส.ณ.นพรัตน์
ส.ณ.ศุภโชค
ส.ณ.อัคเดช
ส.ณ.รัชชานนท์
พระบุญนิต
พระบุญเมือง
ส.ณ.ธนโชติ
ส.ณ.นิติกร
ส.ณ.ทวีทรัพย์
ส.ณ.ณัฐวุฒิ
พระเสาร์
ส.ณ.วรัญู
พระกฤษฎา
ส.ณ.ดิลก
ส.ณ.ชัชวาลย์
พระวิทวัส
ส.ณ.กสิกร
สามเณรสุรินทร์
สามเณรธีรธรรม
สามเณรสราวุฒิ
สามเณรแสงสุรีย์
สามเณรศักรินทร์
สามเณรกฤษฎา
สามเณรเดชเดชา
สามเณรณัฐวุฒิ
สามเณรธนากรณ์
พระประเทือง
พระฉัตรณรงค์
สามเณรธีระพงษ์
สามเณรพรเทพ
สามเณรศิวกร
สามเณรกฤตเมธ
สามเณรอนุพงษ์

ฉายา

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

๑๒/๐๗/๒๕๑๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

สังกัดวัด
ศรีเมืองมาง
ศรีเมืองมาง
ดอนตัน
ดอนตัน
ดอนเหล็ก
ต้นต้อง
ทุ่งต้นศรี

๒๓/๐๗/๒๕๒๒ ๐๖/๐๘/๒๕๕๕

เนินสมบูรณ์วนาราม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

บุญเกิด
บุญงาม
บุญงาม
บุญเรือง
พระธาตุจอมไคร้
ร่องชมภู
วัดปงสนุก
ศรีปนต้น
ศรีล้อม
สันช้างหิน
ห้วยทรายเลื่อน
กิ่วแก้ว
กิ่วแก้ว
กู่ผางลาง
ค้างหงษ์
จุนหลวง
จุนหลวง
จุนหลวง
จุนหลวง
เชียงยืน
ดอนไชย
ดอนมูล
ดอนมูล
ดอนมูล
บ้านธาตุ
บ้านธาตุ
บุญเกิด

พิริยะประเทืองกุล ๐๔/๐๖/๒๕๔๔

จิตฺตปฺโ
โชติธมฺโม

ทินโณภาโส
กนฺตธมฺโม
สุมงฺคโร

สุทนฺโต
อนาลโย

แซ่ย่าง
สมศรี
หลีพันธ์
เผ่าแก้ว
วรรณพรม
เบิกบาน
สุริวงศ์
ไชยแรง
กาศคำสุข
มโนแสน
เผ่ากันทะ
ไชยวุฒิ
ณ วิชัย
ไชยสถาน
เจริญ
มีสุข
กันยานะ
ปนมิตร
นามประเสริฐ
ฟองคำ
เรือนคำ
แซ่เอี้ย
สายทอง
คุณารูป
ไชยมงคล
ชัยชนะ
ชัยมงคล
ขันแก้ว
พระวิสัตย์
คุณารูป
หวลอารมณ์
เยื่องอย่าง
ดอกเสอม
หมอยาดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๕
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

๐๒/๐๘/๒๕๔๕
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

๑๐/๐๕/๒๕๔๖
๒๓/๐๗/๒๕๔๕
๑๕/๐๑/๒๕๑๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

๐๗/๐๖/๒๕๐๘ ๒๓/๐๓/๒๕๕๖
๑๙/๐๙/๒๕๔๓
๑๐/๑๑/๒๕๔๕
๒๗/๑๒/๒๕๑๗ ๑๖/๐๕/๒๕๕๖

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
๑๘/๐๘/๒๕๔๕
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
๓๐/๐๙/๒๕๔๕
๐๗/๑๑/๒๕๔๐
๑๗/๐๑/๒๕๔๕
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

๐๑/๐๓/๒๕๔๕
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

๒๓/๐๔/๒๕๐๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๕
๐๓/๑๒/๒๔๙๓ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘
๑๘/๑๐/๒๕๔๕
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
๒๕/๑๑/๒๕๔๕

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพะเยา ๘ / ๑๑

ศ.๔
เลขที่
พย ๓๑๕๘/๐๒๗๐
พย ๓๑๕๘/๐๒๗๑
พย ๓๑๕๘/๐๒๗๒
พย ๓๑๕๘/๐๒๗๓
พย ๓๑๕๘/๐๒๗๔
พย ๓๑๕๘/๐๒๗๕
พย ๓๑๕๘/๐๒๗๖
พย ๓๑๕๘/๐๒๗๗
พย ๓๑๕๘/๐๒๗๘
พย ๓๑๕๘/๐๒๗๙

พย ๓๑๕๘/๐๒๘๐
พย ๓๑๕๘/๐๒๘๑
พย ๓๑๕๘/๐๒๘๒
พย ๓๑๕๘/๐๒๘๓
พย ๓๑๕๘/๐๒๘๔
พย ๓๑๕๘/๐๒๘๕
พย ๓๑๕๘/๐๒๘๖
พย ๓๑๕๘/๐๒๘๗
พย ๓๑๕๘/๐๒๘๘
พย ๓๑๕๘/๐๒๘๙

พย ๓๑๕๘/๐๒๙๐
พย ๓๑๕๘/๐๒๙๑
พย ๓๑๕๘/๐๒๙๒
พย ๓๑๕๘/๐๒๙๓
พย ๓๑๕๘/๐๒๙๔
พย ๓๑๕๘/๐๒๙๕
พย ๓๑๕๘/๐๒๙๖
พย ๓๑๕๘/๐๒๙๗
พย ๓๑๕๘/๐๒๙๘
พย ๓๑๕๘/๐๒๙๙

พย ๓๑๕๘/๐๓๐๐
พย ๓๑๕๘/๐๓๐๑
พย ๓๑๕๘/๐๓๐๒
พย ๓๑๕๘/๐๓๐๓
พย ๓๑๕๘/๐๓๐๔

ชือ่
สามเณรชาตรี
สามเณรอัมรินทร์
สามเณรเจษฎากร
สามเณรสุทธิพงศ์
พระศรีจันทร์
พระจิรพงศ์
สามเณรเสกสรร
พระเดชาภัค
สามเณรนภดล
สามเณรศิวพงศ์
สามเณรพิทักษ์ภูมิ
สามเณรธีรวัฒน์
สามเณรชัยวัฒน์
สามเณรฤทธิไกร
สามเณรญาณพงค์
สามเณรวีระพล
สามเณรณัฐพล
สามเณรพนธกร
สามเณรวรกันต์
สามเณรอภิวัฒน์
สามเณรวีระศักดิ์
พระอภิชัย
สามเณรภานุวัฒน์
สามเณรภัสกรณ์
สามเณรธวัลรัตน์
สามเณรชนะชัย
สามเณรบุญทวีกิจ
สามเณรกวีวัส
สามเณรพีระภัทร
สามเณรวุฒิพงษ์
สามเณรสหรัตน์
สามเณรอัษฎายุทธ
พระดอน
พระบุญรัตน์
พระภาพยนตร์

ฉายา

กนฺตสิปโป
จิรสุโภ
ถาวโร

อภิชาโน

ปฺุสกฺโก
อภิวุฑฺโฒ
วรเตโช

นามสกุล
ฟูจิตะ
แก้วมาเมือง
ดำขำ
วงศ์จินา
เผ่ากันทะ
ใจแก้ว
สีสัน
อิ่นศิริ
ไชยสถาน
จุลละโพธิ
พรมประทีป
บัวชมภู
ศรีวิชัย
ทวีจันทร์
ทนทาน
คุณารูป
จันตาน้อย
ยศบุญเรือง
สีสัน
ครองชัย
สักลอ
คำเอ้ย
ไชยวงศ์
บุญวงศ์
วิชา
ปะระชัย
สักลอ
ใจบาล
จันทร์ต๊ะ
คำแดง
จันทร์แก้ว
ไชยมงคล
ยานะ
วงศ์วุฒิ
อุ่นปอ

เกิด

อุปสมบท

๑๐/๐๓/๒๕๔๐
๐๑/๐๕/๒๕๔๕
๐๕/๐๑/๒๕๔๕
๒๖/๑๑/๒๕๔๕

๒๘/๐๘/๒๕๐๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔
๐๗/๑๒/๒๕๒๕ ๐๖/๐๕/๒๕๕๗
๐๙/๑๑/๒๕๔๕
๑๙/๐๗/๒๕๒๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
๑๑/๐๖/๒๕๔๔
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

๒๐/๐๒/๒๕๔๕
๑๖/๐๓/๒๕๔๕
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

๒๐/๐๗/๒๕๔๕
๒๙/๐๔/๒๕๔๕
๒๙/๐๖/๒๕๔๔
๑๘/๐๔/๒๕๔๕
๑๒/๐๘/๒๕๔๕
๒๗/๐๖/๒๕๔๕
๓๑/๐๑/๒๕๔๕
๑๗/๑๐/๒๕๔๕
๑๑/๐๕/๒๕๒๓ ๒๓/๐๓/๒๕๕๕
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

๐๓/๐๕/๒๕๔๕
๒๐/๐๑/๒๕๔๕
๐๒/๐๗/๒๕๔๕
๒๓/๑๑/๒๕๔๕

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

๐๒/๐๕/๒๕๔๕
๓๐/๐๔/๒๕๔๖
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

๐๒/๐๙/๒๕๔๕
๑๐/๐๘/๒๔๙๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

๐๙/๐๖/๒๕๐๔ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘
๐๒/๐๒/๒๕๐๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

สังกัดวัด
หมายเหตุ
บุญเรือง
ปงสนุก
ปจฉิมวาส
ปจฉิมวาส
ปางปอม
ปางปอม
ฝงหมิ่น
พระธาตุขิงแกง
พระธาตุขิงแกง
พระธาตุขิงแกง
พระธาตุขิงแกง
พระธาตุขิงแกง
พระธาตุขิงแกง
พระธาตุขิงแกง
พระธาตุสามดวง
แม่ทะลาย
แม่ทะลาย
แม่วังช้าง
ร่องดู่
ร่องแมด
ศรีจอมแจ้ง
ศรีเมืองชุม
ศรีเมืองชุม
ศรีเมืองชุม
สร้อยศรี
สร้อยศรี
สักลอ
สักลอใหม่
สันปาก้าว
สันปาก้าว
สันปาสัก
สันปาสัก
สันหลวง
สันหลวง
สันหลวง

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพะเยา ๙ / ๑๑

ศ.๔
เลขที่
พย ๓๑๕๘/๐๓๐๕
พย ๓๑๕๘/๐๓๐๖
พย ๓๑๕๘/๐๓๐๗
พย ๓๑๕๘/๐๓๐๘
พย ๓๑๕๘/๐๓๐๙
พย ๓๑๕๘/๐๓๑๐
พย ๓๑๕๘/๐๓๑๑
พย ๓๑๕๘/๐๓๑๒
พย ๓๑๕๘/๐๓๑๓
พย ๓๑๕๘/๐๓๑๔
พย ๓๑๕๘/๐๓๑๕
พย ๓๑๕๘/๐๓๑๖
พย ๓๑๕๘/๐๓๑๗
พย ๓๑๕๘/๐๓๑๘
พย ๓๑๕๘/๐๓๑๙

พย ๓๑๕๘/๐๓๒๐
พย ๓๑๕๘/๐๓๒๑
พย ๓๑๕๘/๐๓๒๒
พย ๓๑๕๘/๐๓๒๓
พย ๓๑๕๘/๐๓๒๔
พย ๓๑๕๘/๐๓๒๕
พย ๓๑๕๘/๐๓๒๖
พย ๓๑๕๘/๐๓๒๗
พย ๓๑๕๘/๐๓๒๘
พย ๓๑๕๘/๐๓๒๙

พย ๓๑๕๘/๐๓๓๐
พย ๓๑๕๘/๐๓๓๑
พย ๓๑๕๘/๐๓๓๒
พย ๓๑๕๘/๐๓๓๓
พย ๓๑๕๘/๐๓๓๔

ชือ่

พระสมจิตร
พระปน
พระถนัด
พระบุญลือ
พระนิคม
พระบุญธรรม
พระสาคร
พระวีระวัฒน์
พระพล
พระพลดล
พระดำรง
พระธีรพงศ์
พระชาญนรงค์
สามเณรนครชัย
สามเณรสุรทิน
พระบรรจบ
สามเณรธีรเกียรติ
สามเณรไตรมาศ
สามเณรฌานวัฒน์
สามเณรจิรานุวัฒน์
พระเมฆ
สามเณรอรรถเศรษฐ
พระสุวรรณ
สามเณรวชิราวุธ
พระนันทชาติ
สามเณรสรวิชย์
สามเณรธราดล
พระอำนวย
พระวาลินทร์
สามเณรวงศกร

ฉายา
คุณธมฺโม
สุขิโต
กิตฺติชาโต
ขนฺติธโร
ปภาวํโส
ชุติพโล
ฉนฺทสิทฺโธ
ขนฺติวีโร
จารุวณฺโณ
คุณมงฺคโล
หาสธมฺโม
ธีรธมฺโม
ปฺุวํโส

นามสกุล
จงประสงค์
ธรรมวงศ์
หล่องาม
เถาวัลยา
ใจปนธิ
บัวเย็น
เรือนสอน
วันหล้า
ใจหนัก
ชัยวงศ์แสน
กิติยะ
บุญมา
พงษ์ปนแก้ว
ยาสาร
ปนใจ
กิตฺติวุฑฺโฒ
ลิขิต
เอีย่ มเพ็ง
ปนใจ
ไชยบาล
เจริญศุข
ปฺาธโร
ใจยะหมู
บุญแรง
ปฺาปทีโป นามใส่
แก้วตา
กิตฺติปฺโ คำแปง
ร่องอ้อ
ปอมบ้านต้า
ถาวโร
ก๋าอิน่ แก้ว
โชติวโร
วงศ์สีดา
กองคำ

เกิด

อุปสมบท

๐๖/๐๒/๒๕๐๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘
๐๘/๐๒/๒๕๐๘ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘
๐๖/๐๙/๒๕๐๘ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘
๐๑/๑๑/๒๕๑๒ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘
๑๘/๐๕/๒๕๑๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

๐๑/๐๕/๒๕๑๖ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘
๒๙/๐๕/๒๕๑๖ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘
๒๗/๐๖/๒๕๑๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

๐๙/๐๖/๒๕๑๙ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘
๑๘/๑๒/๒๕๒๑ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

๐๒/๐๒/๒๕๒๓ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘
๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘
๑๙/๑๒/๒๕๓๘ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

๑๑/๐๘/๒๕๔๔
๒๑/๑๒/๒๕๔๕
๑๖/๑๒/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

๒/๐๙/๒๕๔๔
๑๓/๐๙/๒๕๔๕
๒๗/๐๕/๒๕๔๔
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

๗/๐๗/๒๕๑๗ ๓๑/๐๓/๒๕๕๘

๒/๐๔/๒๕๑๐
๑๐/๐๑/๒๕๑๐ ๒๔/๐๒/๒๕๕๒

๒/๐๓/๒๕๔๕
๓๐/๐๓/๒๕๓๕ ๑๗/๐๑/๒๕๕๘
๑๗/๐๔/๒๕๔๕
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

๓๐/๐๔/๒๕๓๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
๒๙/๐๕/๒๕๓๓ ๐๘/๐๔/๒๕๕๘

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

สังกัดวัด
สันหลวง
สันหลวง
สันหลวง
สันหลวง
สันหลวง
สันหลวง
สันหลวง
สันหลวง
สันหลวง
สันหลวง
สันหลวง
สันหลวง
สันหลวง
ห้วยเกี๋ยง
ห้วยเกี๋ยง
ห้วยข้าวกำ
ดงอินตา
ดงอินตา
ปาแฝกเหนือ
ฝายหิน
โพธาราม
โพธาราม
แม่เย็นใต้
แม่สุก
ศรีเกิด
ศรีเกิด
ศรีดอนแก้ว
ศรีดอนตัน
ศรีดอนตัน
ศรีสุพรรณ

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพะเยา ๑๐ / ๑๑

ศ.๔
เลขที่

ชือ่
พย ๓๑๕๘/๐๓๓๕ สามเณรจิรายุ

ฉายา

นามสกุล
เทพคำ

เกิด
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

อุปสมบท

สังกัดวัด
ศรีสุพรรณ

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระธรรมราชานุวัตร)
เจ้าคณะภาค ๖
๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพะเยา ๑๑ / ๑๑
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