ศ. ๔

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖
ส่งสอบ ๓๘๔ รูป ขาดสอบ ๕๓ รูป คงสอบ ๓๓๑ รูป สอบได้ ๒๔๔ รูป สอบตก ๘๗ รูป (๗๓.๗๒%)
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

พย ๓๒๖๓/๐๐๐๑ สามเณรชนะชัย
พย ๓๒๖๓/๐๐๐๒ สามเณรพันธกานต์
พย ๓๒๖๓/๐๐๐๓ พระภาสกร
พย ๓๒๖๓/๐๐๐๔ พระชนินทร์
พย ๓๒๖๓/๐๐๐๕ พระประชัน
พย ๓๒๖๓/๐๐๐๖ พระถนอม
พย ๓๒๖๓/๐๐๐๗ พระธีรวัฒน์
พย ๓๒๖๓/๐๐๐๘ พระชัชวาล
พย ๓๒๖๓/๐๐๐๙ สามเณรอัมรินทร์
พย ๓๒๖๓/๐๐๑๐ สามเณรนัสทพงศ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๑๑ สามเณรอริญชัย
พย ๓๒๖๓/๐๐๑๒ สามเณรชิษณุชา
พย ๓๒๖๓/๐๐๑๓ สามเณรบรรณวิทิต
พย ๓๒๖๓/๐๐๑๔ สามเณรอนุชา
พย ๓๒๖๓/๐๐๑๕ สามเณรเกียรติภูมิ
พย ๓๒๖๓/๐๐๑๖ สามเณรวีระพงศ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๑๗ สามเณรพงษ์เพชร
พย ๓๒๖๓/๐๐๑๘ สามเณรเสฏฐพงศ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๑๙ สามเณรชนุคม

พย ๓๒๖๓/๐๐๒๐ สามเณรยตนา

พย ๓๒๖๓/๐๐๒๑ สามเณรกฤษฎิ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๒๒ สามเณรวิสุทธิวงค์
พย ๓๒๖๓/๐๐๒๓ สามเณรเขมชาติ
พย ๓๒๖๓/๐๐๒๔ สามเณรศมกร

ปฺาคโม
อธิปฺโ
สุจิตฺโต
โชติวโร
สิริปฺโ
มหาปฺโ

นามสกุล
เศษวิสัย
ชัยภูมิ
วิโรจน์บำรุง
บุญนาค
บุญเรือง
บุญมา
ขวัญจริง
เครือเต๋จ๊ะ
สายยืด
แก้วตา
แน่นอุดร
เครือวงศ์ปน
สมพมิตร
บุญตัน
สุริยะเหล็ก
สิงขรอุทิศสุข
ธีรเบญญา
เปงปญญา
วนคีรีพิทักษ์
สาริยา
สิงขรอุทิศ
สิงขรอุทิศ
นิรามัยวิบูล
พุทธเมฆ

เกิด

อุปสมบท

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

๐๓/๑๒/๒๕๓๐ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘
๒๒/๐๓/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

๒๐/๐๖/๒๕๑๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๖
๐๓/๑๒/๒๕๑๐ ๑๓/๐๓/๒๕๔๘
๑๑/๐๑/๒๕๒๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๘
๑๗/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
๐๔/๐๙/๒๕๔๙
๑๔/๐๓/๒๕๔๙
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

๓๐/๐๙/๒๕๔๙
๑๑/๐๑/๒๕๔๙
๓๐/๑๑/๒๕๔๙
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

๒๐/๐๕/๒๕๔๖
๑๒/๐๖/๒๕๔๖
๑๓/๐๗/๒๕๔๖
๑๓/๐๑/๒๕๔๙
๒๒/๐๒/๒๕๔๙
๑๗/๐๘/๒๕๔๙
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

๓๐/๐๔/๒๕๕๐

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดศรีโคมคำ
วัดศรีโคมคำ
วัดดอกบัว
วัดดอกบัว
วัดบุญเรือง
วัดบ้านบัว
วัดแม่กาหลวง
วัดใหม่หลวง
วัดใหม่หลวง
วัดใหม่หลวง
วัดเชียงทอง
วัดร่องห้า
วัดร่องไผ่
วัดภูมินทร์
วัดบ้านแม่ปม
วัดร่องคือ
วัดร่องคือ
วัดร่องคือ
วัดร่องคือ
วัดร่องคือ
วัดร่องคือ
วัดร่องคือ
วัดร่องคือ
วัดร่องคือ

เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖ นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๑ / ๘

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

พย ๓๒๖๓/๐๐๒๕ สามเณรพีรพงษ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๒๖ สามเณรคมกริช
พย ๓๒๖๓/๐๐๒๗ สามเณรธนพัต
พย ๓๒๖๓/๐๐๒๘ สามเณรจักรินทร์
พย ๓๒๖๓/๐๐๒๙ พระสุรินทร์

จารุวํโส

พย ๓๒๖๓/๐๐๓๐ สามเณรพุฒิพงษ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๓๑ สามเณรธีรวัฒน์
พย ๓๒๖๓/๐๐๓๒ สามเณรจักรพรรดิ
พย ๓๒๖๓/๐๐๓๓ สามเณรศรัณย์
พย ๓๒๖๓/๐๐๓๔ สามเณรพัชระ
พย ๓๒๖๓/๐๐๓๕ สามเณรวัชรพล
พย ๓๒๖๓/๐๐๓๖ สามเณรณัฐพงค์
พย ๓๒๖๓/๐๐๓๗ สามเณรธรรศธรรม
พย ๓๒๖๓/๐๐๓๘ สามเณรวชิรวิทย์
พย ๓๒๖๓/๐๐๓๙ สามเณรกฤตภาส

พย ๓๒๖๓/๐๐๔๐ สามเณรวงศกร
พย ๓๒๖๓/๐๐๔๑ สามเณรธวัชชัย
พย ๓๒๖๓/๐๐๔๒ สามเณรสมพร
พย ๓๒๖๓/๐๐๔๓ สามเณรภาณุวัฒน์
พย ๓๒๖๓/๐๐๔๔ สามเณรชฎายุทธ
พย ๓๒๖๓/๐๐๔๕ สามเณรปรีชาปกรณ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๔๖ สามเณรนพดล
พย ๓๒๖๓/๐๐๔๗ สามเณรพงศ์พัฒน์
พย ๓๒๖๓/๐๐๔๘ สามเณรสุรเชฐ
พย ๓๒๖๓/๐๐๔๙ สามเณรปยะ

พย ๓๒๖๓/๐๐๕๐ สามเณรสิรวิชญ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๕๑ สามเณรณรงค์ศักดิ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๕๒ สามเณรพิชาญเมธ
พย ๓๒๖๓/๐๐๕๓ สามเณรกิตติภณ
พย ๓๒๖๓/๐๐๕๔ สามเณรวชิราวุธ
พย ๓๒๖๓/๐๐๕๕ สามเณรสุวิศิษฏิ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๕๖ พระมงคล
พย ๓๒๖๓/๐๐๕๗ สามเณรกฤษติพงษ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๕๘ สามเณรสุรทิน
พย ๓๒๖๓/๐๐๕๙ สามเณรสิทธิพงษ์

ขนฺติโก

นามสกุล
เมืองแก้ว
วงค์ราษฎร์
แจ้งจีน
คุณารูป
อ้อยงาม
คำใส
เจริญอุดมชัย
เพียรการ
ตันศิริ
วันสาม
หอมดวง
มั่นคง
สกล
กันทะวัง
เชื้ออินต๊ะ
หาญทวีทรัพย์
ทองอ่อน
แซ่ผ่าน
แซ่ย่าง
หลวงแก้ว
สุยะเหล็ก
หาญลำ
ทรงนิรันกุล
ขำแก้ว
กุลรักษ์ถ่ิน
ปญญาคม
เข้มแจ้ง
สักลอ
หงษ์สกุล
ต้นวงค์
มนเทศน์
มโนนัย
สังข์ขาว
ทาวัง
ไชยมงคล

เกิด

อุปสมบท

๒๘/๐๘/๒๕๔๙
๒๒/๐๕/๒๕๔๙
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
๒๘/๐๓/๒๕๒๐ ๐๒/๐๔/๒๕๖๒
๑๗/๐๗/๒๕๔๕
๒๕/๐๘/๒๕๔๙
๑๙/๑๑/๒๕๔๙

๒๔/๐๑/๒๕๕๐
๑๘/๑๒/๒๕๔๘

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
๑๖/๑๐/๒๕๔๙
๒๖/๐๒/๒๕๔๘
๒๓/๐๙/๒๕๔๘
๒๔/๐๒/๒๕๔๖
๒๗/๑๑/๒๕๔๙

๒๖/๐๗/๒๕๔๖
๒๗/๐๘/๒๕๔๖
๒๗/๐๕/๒๕๔๗
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
๐๒/๐๘/๒๕๔๙
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
๑๓/๐๖/๒๕๔๘
๒๙/๑๒/๒๕๔๙

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
๐๗/๑๒/๒๕๓๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

สังกัดวัด

วัดสันหมื่นแก้ว
วัดแม่ใส
วัดแม่ใส
วัดสันปูเลย
วัดตำพระแล
วัดตำม่อน
วัดตำม่อน
วัดตำม่อน
วัดตำม่อน
วัดช้างหิน
วัดร่องห้าธรรมาราม
วัดท่าจำป
วัดบ้านโซ้
วัดแม่กาห้วยเคียน
วัดอินทร์ฐาน
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดราชคฤห์
วัดราชคฤห์
วัดราชคฤห์
วัดราชคฤห์
วัดราชคฤห์
วัดราชคฤห์
วัดราชคฤห์
วัดสันเวียงใหม่
วัดสันเวียงใหม่
วัดบุญเกิด
วัดบุญเกิด
วัดดอนไชย
วัดห้วยไคร้
วัดกิว่ แก้ว
วัดกู่ผางลาง
วัดสันปาก้าว
วัดสันปาก้าว
วัดสันปาก้าว

อำเภอ

หมายเหตุ

เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน

สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖ นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๒ / ๘

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

พย ๓๒๖๓/๐๐๖๐ สามเณรเจตนิพันธ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๖๑ สามเณรกิตติพงษ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๖๒ สามเณรภากร
พย ๓๒๖๓/๐๐๖๓ พระสม

สฺโม

พย ๓๒๖๓/๐๐๖๔ สามเณรประมินทร์
พย ๓๒๖๓/๐๐๖๕ สามเณรนฤเบศ
พย ๓๒๖๓/๐๐๖๖ สามเณรผรัณชัย
พย ๓๒๖๓/๐๐๖๗ สามเณรจิรวรรธ
พย ๓๒๖๓/๐๐๖๘ พระรุ่งเจริญ
พย ๓๒๖๓/๐๐๖๙ พระสังวาล

กิตฺติปฺโ
สุจินโณ

พย ๓๒๖๓/๐๐๗๐ สามเณรศุภชัย
พย ๓๒๖๓/๐๐๗๑ สามเณรวงศกร
พย ๓๒๖๓/๐๐๗๒ สามเณรภูรินทร์
พย ๓๒๖๓/๐๐๗๓ สามเณรอนันท์สิทธิ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๗๔ พระวิรัช
พย ๓๒๖๓/๐๐๗๕ พระเกียรติ

กนฺตสีโล
กิตฺติสาโร

พย ๓๒๖๓/๐๐๗๖ สามเณรภัทรพงษ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๗๗ สามเณรณัฐวุฒิ
พย ๓๒๖๓/๐๐๗๘ สามเณรธนโชค
พย ๓๒๖๓/๐๐๗๙ สามเณรพนาวุฒิ

พย ๓๒๖๓/๐๐๘๐ สามเณรเจษฎา
พย ๓๒๖๓/๐๐๘๑ สามเณรธนกฤต
พย ๓๒๖๓/๐๐๘๒ พระณัฐกรานต์ อภิวณฺโณ
พย ๓๒๖๓/๐๐๘๓ พระนิรุจ

ธีรปฺโ

พย ๓๒๖๓/๐๐๘๔ สามเณรวรปชญ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๘๕ สามเณรรพีภัทร
พย ๓๒๖๓/๐๐๘๖ สามเณรพัฒนพงษ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๘๗ สามเณรปยะ
พย ๓๒๖๓/๐๐๘๘ สามเณรเจตนา

พย ๓๒๖๓/๐๐๘๙ สามเณรจีรศักดิ์

พย ๓๒๖๓/๐๐๙๐ สามเณรกิตติพงษ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๙๑ พระพัทธนันท์

พย ๓๒๖๓/๐๐๙๒ สามเณรทนงศักดิ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๙๓ สามเณรธนศักดิ์
พย ๓๒๖๓/๐๐๙๔ สามเณรวิทวัส

ิตสีโล

นามสกุล
พันเพียง
ช่างคำ
จินะวงค์
พรมเสน
ธนะสิทธิ์
จันทิมา
สุทธวงค์
มณีชัย
แก้วศรีโวย
จักสาน
รุ่งเรือง
ยอดประสาท
โสภามา
กลิ่นหอม
นิมิตรดี
เชิงห้วย
เวียงลอ
ภิรักษา
เชื้อสะอาด
วังหลวง
ไชยกัณหา
ไกลถิ่น
จันทร์นวล
วงศ์พะเนาว์
เขียวสด
ไกลถิ่น
ณ ลำปาง
อุ่นแก้ว
แซ่ลี
อุ่งเกตุ
เทพรักษา
ธงสิบเจ็ด
ปานนิล
บุญมานาง
จันทร์แก้ว

เกิด

อุปสมบท

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
๒๖/๑๑/๒๕๑๐ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐
๑๖/๑๐/๒๕๔๘
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๓/๒๕๕๘
๒๗/๐๕/๒๕๐๕ ๒๓/๐๙/๒๕๖๒
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
๒๒/๑๑/๒๕๔๙

๑๓/๐๒/๒๕๕๐
๐๖/๐๑/๒๕๑๗ ๑๘/๐๑/๒๕๖๑
๐๕/๐๔/๒๕๑๓ ๒๘/๐๔/๒๕๖๒
๐๙/๐๑/๒๕๔๙
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
๒๐/๑๒/๒๕๔๗
๑๕/๐๔/๒๕๓๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘
๑๗/๑๒/๒๕๑๘ ๓๑/๐๑/๒๕๖๑

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
๒๙/๐๖/๒๕๔๘
๐๖/๑๑/๒๕๔๙
๑๙/๑๐/๒๕๔๙
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

๐๕/๐๔/๒๕๔๓ ๐๑/๐๗/๒๕๖๓
๐๗/๐๗/๒๕๔๗
๒๓/๐๘/๒๕๔๗
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดสันปาก้าว
วัดบุญเรือง
วัดปงสนุก
วัดศรีบุญชุม
วัดพระธาตุขิงแกง
วัดพระธาตุขิงแกง
วัดพระธาตุขิงแกง
วัดพระธาตุขิงแกง
วัดหย่วน
วัดหย่วน
วัดหย่วน
วัดหย่วน
วัดหย่วน
วัดหย่วน
วัดแสนเมืองมา
วัดแสนเมืองมา
วัดแสนเมืองมา
วัดแสนเมืองมา
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดศรีบุญยืน
วัดนันตาราม
วัดเปอยเปยง
วัดพระนั่งดิน
วัดพระนั่งดิน
วัดพระนั่งดิน
วัดล้า
วัดสบสา
วัดสบสา
วัดคุ้ม
วัดร้อง
วัดร้อง
วัดร้อง
วัดร้อง

จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖ นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๓ / ๘

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

พย ๓๒๖๓/๐๐๙๕ สามเณรจักรินทร์
พย ๓๒๖๓/๐๐๙๖ สามเณรธนกร
พย ๓๒๖๓/๐๐๙๗ สามเณรธนดล
พย ๓๒๖๓/๐๐๙๘ พระศราวุฒิ
พย ๓๒๖๓/๐๐๙๙ พระวิจิตร

พย ๓๒๖๓/๐๑๐๐ พระพนม

พย ๓๒๖๓/๐๑๐๑ สามเณรกิตติศักดิ์

ปยธมฺโม
จิตฺตปฺโ
สุชาโต

พย ๓๒๖๓/๐๑๐๒ สามเณรภูมิภิช
พย ๓๒๖๓/๐๑๐๓ สามเณรณัฐวุฒิ
พย ๓๒๖๓/๐๑๐๔ สามเณรชินภัทร
พย ๓๒๖๓/๐๑๐๕ สามเณรอนาวิน
พย ๓๒๖๓/๐๑๐๖ สามเณรเบญจพล
พย ๓๒๖๓/๐๑๐๗ สามเณรศุภกฤต
พย ๓๒๖๓/๐๑๐๘ สามเณรปฏิภาณ
พย ๓๒๖๓/๐๑๐๙ สามเณรเดชาวัต
พย ๓๒๖๓/๐๑๑๐ พระพรม

คชวโร

พย ๓๒๖๓/๐๑๑๑ สามเณรรัชพล
พย ๓๒๖๓/๐๑๑๒ สามเณรนราวิชญ์
พย ๓๒๖๓/๐๑๑๓ พระสมพงษ์
พย ๓๒๖๓/๐๑๑๔ พระสพล
พย ๓๒๖๓/๐๑๑๕ พระสุวิทย์
พย ๓๒๖๓/๐๑๑๖ พระชนนภัส
พย ๓๒๖๓/๐๑๑๗ พระสมบัติ
พย ๓๒๖๓/๐๑๑๘ พระสิงห์ชัย
พย ๓๒๖๓/๐๑๑๙ สามเณรทนาย

พย ๓๒๖๓/๐๑๒๐ สามเณรอัมรินทร์
พย ๓๒๖๓/๐๑๒๑ สามเณรธนกร
พย ๓๒๖๓/๐๑๒๒ สามเณรธีรวัฒน์
พย ๓๒๖๓/๐๑๒๓ สามเณรวิเชียร
พย ๓๒๖๓/๐๑๒๔ สามเณรบุญญรัตน์
พย ๓๒๖๓/๐๑๒๕ สามเณรณัฐภูมิ
พย ๓๒๖๓/๐๑๒๖ สามเณรชยากร
พย ๓๒๖๓/๐๑๒๗ สามเณรสุทิวัส
พย ๓๒๖๓/๐๑๒๘ สามเณรณัฐนที
พย ๓๒๖๓/๐๑๒๙ สามเณรวรานนท์

ถิรจิตฺโต
กิตติปฺโ
อิทฺธิเตโช
ถาวโร
โรจนธมฺโม
าณวุโธ

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

อินต๊ะสิน
จันต๊ะนาเขต
โยธาวุธ
ไกลถิ่น
ฤาชา
อุดทังไข
ศรีจันทร์
ประชาชิด
คาลัม ออนเล็น
ใจดี
มนสุวรรณ
หุ่นทอง
แสงศรีจันทร์
เทพรักษา
แสงศรีจันทร์
ช่อคำลี
หน่อแนว
ชุมภู
ศรีคำ
คำคง
ปญญา
พิเคราะห์
คำยา
กันทะ
บ้านสระ
แก้วเขียว
บุญทัพ
คิดดี
แซ่โซ้ง
ตาสาย
มั่งคั่ง
แซ่ลี
บรรจง
กัลยา
ทาทาน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
๑๔/๐๖/๒๕๔๘
๒๗/๑๑/๒๕๒๓ ๐๑/๐๔/๒๕๖๒

๒๖/๐๕/๒๔๙๙ ๐๗/๑๑/๒๕๖๒
๑๒/๐๓/๒๕๑๙ ๑๔/๐๗/๒๕๖๑

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
๐๓/๐๙/๒๕๔๘
๐๑/๑๐/๒๕๔๘
๒๙/๐๗/๒๕๔๙
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

๐๔/๐๗/๒๕๔๒
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๑๑/๐๔/๒๕๕๖
๒๙/๐๕/๒๕๔๕
๒๖/๐๘/๒๕๔๗
๒๙/๐๗/๒๕๒๑ ๓๐/๐๓/๒๕๕๐

๐๗/๑๐/๒๕๓๙ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘
๐๙/๐๒/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๓
๒๕/๐๙/๒๕๓๖ ๑๖/๐๕/๒๕๖๑

๐๓/๐๖/๒๕๑๐ ๒๐/๐๖/๒๕๖๒
๒๕/๐๒/๒๕๑๘ ๐๖/๐๔/๒๕๖๒
๒๓/๐๘/๒๕๔๘
๒๕/๑๐/๒๕๔๙
๒๗/๐๒/๒๕๔๙
๑๔/๑๒/๒๕๔๗

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
๒๑/๐๙/๒๕๔๘
๑๑/๑๐/๒๕๔๘
๒๒/๑๐/๒๕๔๘
๒๑/๐๗/๒๕๔๘
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดร้อง
วัดร้อง
วัดดอนเรือง
วัดแวนโค้งเก่า
วัดแวนโค้งเก่า
วัดพระธาตุขุนห้วยสวด
วัดศรีพรมบัวนาค
วัดเชียงบาน
วัดเชียงบาน
วัดเชียงบาน
วัดเชียงบาน
วัดปาทุ่งมอก
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดเนินสามัคคี
วัดทุ่งควบ
วัดทุ่งควบ
วัดผาลาด
วัดผาลาด
วัดผาลาด
วัดท่าฟาใต้
วัดสระใต้
วัดพระธาตุโปงเกลือ
วัดหลวง
วัดหลวง
วัดปงสนุก
วัดศรีเมืองมาง
วัดศรีเมืองมาง
วัดศรีเมืองมาง
วัดศรีเมืองมาง
วัดศรีเมืองมาง
วัดไชยสถาน
วัดดอนไชย
วัดพระธาตุโพธิ์งาม

เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖ นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๔ / ๘

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

พย ๓๒๖๓/๐๑๓๐ สามเณรวรกาญจน์
พย ๓๒๖๓/๐๑๓๑ สามเณรธนากร
พย ๓๒๖๓/๐๑๓๒ สามเณรรัฐภูมิ
พย ๓๒๖๓/๐๑๓๓ สามเณรอธิราช
พย ๓๒๖๓/๐๑๓๔ สามเณรวรปรัชญ์
พย ๓๒๖๓/๐๑๓๕ สามเณรณัฐนันท์
พย ๓๒๖๓/๐๑๓๖ พระประสิทธิ์

พย ๓๒๖๓/๐๑๓๗ สามเณรเปรมพัฒน์
พย ๓๒๖๓/๐๑๓๘ สามเณรกิรณัฎฐิติกาล
พย ๓๒๖๓/๐๑๓๙ สามเณรโรจน์ชศักดิ์

พย ๓๒๖๓/๐๑๔๐ สามเณรอิษวัต
พย ๓๒๖๓/๐๑๔๑ สามเณรฐิติพงษ์
พย ๓๒๖๓/๐๑๔๒ สามเณรเอกรินทร์
พย ๓๒๖๓/๐๑๔๓ สามเณรวิทยา
พย ๓๒๖๓/๐๑๔๔ สามเณรชินกฤต
พย ๓๒๖๓/๐๑๔๕ สามเณรดนุนันท์
พย ๓๒๖๓/๐๑๔๖ สามเณรจักรินทร์
พย ๓๒๖๓/๐๑๔๗ สามเณรบวรวัฒน์
พย ๓๒๖๓/๐๑๔๘ สามเณรศุฦกฤต
พย ๓๒๖๓/๐๑๔๙ สามเณรเจตนิพิฐ

พย ๓๒๖๓/๐๑๕๐ สามเณรดนุพร
พย ๓๒๖๓/๐๑๕๑ สามเณรวิทวัฒน์
พย ๓๒๖๓/๐๑๕๒ สามเณรอนุบดิพัส
พย ๓๒๖๓/๐๑๕๓ สามเณรหนุ่ม
พย ๓๒๖๓/๐๑๕๔ สามเณรรัฐภูมิ
พย ๓๒๖๓/๐๑๕๕ สามเณรศิริชัย
พย ๓๒๖๓/๐๑๕๖ สามเณรวัฒนา
พย ๓๒๖๓/๐๑๕๗ สามเณรเพชรรัตน์
พย ๓๒๖๓/๐๑๕๘ สามเณรดิษกรณ์
พย ๓๒๖๓/๐๑๕๙ สามเณรอมรพิพัฒน์

พย ๓๒๖๓/๐๑๖๐ สามเณรพีรพรรณ์
พย ๓๒๖๓/๐๑๖๑ สามเณรบดิพัส
พย ๓๒๖๓/๐๑๖๒ สามเณรโกสินทร์
พย ๓๒๖๓/๐๑๖๓ สามเณรภูวนาถ
พย ๓๒๖๓/๐๑๖๔ สามเณรนนทวัฒน์

กฺตสีโล

นามสกุล
อ้อยพดวง
วังทอง
เต็มนา
หุ่นประดิษฐ์
ดาปาน
มะโนแสน
ศรีโพธิ์
ปทมะเสวี
ถาวรวงศ์
รัตนยุคล
สมศรี
สมศรี
คำวงศ์ษา
บุญธรรม
ยอดแก้ว
มโนวงค์
ปมแปง
พุทธวงค์
จันทิมา
ฉลาด
บุญถึง
เงินสัจจา
เฉลียวสกุล
ลุงซู้
อุปมา
กองอิ่น
กาวิละ
คำคง
โยธาดี
หมอยาดี
โพธิจันทร์
เฉลียวสกุล
ไชยสถาน
ชาวน่าน
คำนูน

เกิด

อุปสมบท

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

๐๘/๐๓/๒๕๔๙
๒๘/๐๖/๒๕๔๘
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

๑๓/๐๘/๒๕๐๙ ๐๖/๐๔/๒๕๖๒
๐๙/๐๓/๒๕๔๙
๒๔/๐๕/๒๕๕๐
๐๑/๐๒/๒๕๔๙
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
๐๙/๐๙/๒๕๔๗
๐๔/๑๑/๒๕๔๘
๑๕/๑๑/๒๕๔๕

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
๒๔/๐๒/๒๕๔๘
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

๒๕/๐๓/๒๕๕๐
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
๐๙/๐๗/๒๕๕๐
๑๑/๐๗/๒๕๔๘
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
๒๐/๐๕/๒๕๔๙
๒๖/๑๒/๒๕๔๗

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
๐๘/๑๒/๒๕๔๘
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดบุญเกิด
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดสุวรรณคูหา
วัดห้วยทรายเลื่อน
วัดห้วยทรายเลื่อน
วัดพระธาตุจอมไคร้
วัดต้นต้อง
วัดจำปาหลวง
วัดดอนตัน
วัดดอนตัน
วัดดอนตัน
วัดบุญงาม
วัดบุญเรือง
วัดสุจริตธรรม
วัดสุจริตธรรม
วัดสังคหะราษฎร์
วัดสังคหะราษฎร์
วัดสังคหะราษฎร์
วัดดอนเงิน
วัดดอนเงิน
วัดดอนเงิน
วัดดอนเงิน
วัดนาปรัง
วัดนาปรัง
วัดนาปรัง
วัดบุญยืน
วัดห้วยสิงห์
วัดม่วง
วัดม่วง
วัดพระธาตุกู่ต้ัง
วัดพระธาตุกู่ต้ัง
วัดพระธาตุกู่ต้ัง
วัดพระธาตุกู่ต้ัง
วัดพระธาตุดอยหยวก

ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖ นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๕ / ๘

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

พย ๓๒๖๓/๐๑๙๘ สามเณรโชคชัย

กันทา
ยอดบุญเรือง
สะสาง
อินเขียว
ต๋าคำ
บุญเต็ม
ซื่อสัตย์
ตามล
ทองน้อย
เนียนพลกรัง
คำลาภ
บุญทา
ปนต๊ะ
บุญธรรม
ทนทาน
ควรคิด
ใจกว้าง
สุริโย
แซ่จ๋าว
ธนะจักร์
อินทรน้อย
ปนถา
สมสวรรค์
กาละพวก
แซ่ม้า
วรกิจพานิชน์
วรกิจพาณิชย์
วรกิจพาณิชย์
พงษ์อวัช
ขันทัง
แซ่ม้า
แซ่โซ่ง
ไชยมงคล
พานชัยสิทธิ์

พย ๓๒๖๓/๐๑๙๙ สามเณรม้าวแดง

ไทยใหญ่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐

พย ๓๒๖๓/๐๑๖๕ สามเณรชิษณุพงค์
พย ๓๒๖๓/๐๑๖๖ พระรวง

จารุธมฺโม

พย ๓๒๖๓/๐๑๖๗ สามเณรชัชพงศ์
พย ๓๒๖๓/๐๑๖๘ สามเณรฐิติวัฒน์
พย ๓๒๖๓/๐๑๖๙ สามเณรธนายงค์

พย ๓๒๖๓/๐๑๗๐ สามเณรกิตติศักติ์
พย ๓๒๖๓/๐๑๗๑ สามเณรคีตภัทร
พย ๓๒๖๓/๐๑๗๒ สามเณรศักดิภัทร
พย ๓๒๖๓/๐๑๗๓ สามเณรธีรเดช
พย ๓๒๖๓/๐๑๗๔ สามเณรธีรภัทร
พย ๓๒๖๓/๐๑๗๕ สามเณรศุภกร
พย ๓๒๖๓/๐๑๗๖ สามเณรรพีภัทร

พย ๓๒๖๓/๐๑๗๗ สามเณรณัฐกิตติ์
พย ๓๒๖๓/๐๑๗๘ สามเณรสิรวิชญ์
พย ๓๒๖๓/๐๑๗๙ สามเณรทินโชติ

พย ๓๒๖๓/๐๑๘๐ สามเณรสรวิชญ์
พย ๓๒๖๓/๐๑๘๑ พระสำราญ

ปยธมฺโม

พย ๓๒๖๓/๐๑๘๒ สามเณรวีรภัทร
พย ๓๒๖๓/๐๑๘๓ พระเฉ้งเก้

ธีรปฺโ

พย ๓๒๖๓/๐๑๘๔ สามเณรวีรภัทร
พย ๓๒๖๓/๐๑๘๕ พระสรวิชญ์

พย ๓๒๖๓/๐๑๘๖ สามเณรศรศักดิ์
พย ๓๒๖๓/๐๑๘๗ สามเณรธนา
พย ๓๒๖๓/๐๑๘๘ สามเณรอภิวัชญ์
พย ๓๒๖๓/๐๑๘๙ สามเณรปฎิภาณ

พย ๓๒๖๓/๐๑๙๐ สามเณรไพฑูรย์
พย ๓๒๖๓/๐๑๙๑ สามเณรณสกร
พย ๓๒๖๓/๐๑๙๒ สามเณรจาตุรนต์
พย ๓๒๖๓/๐๑๙๓ สามเณรธนธรณ์
พย ๓๒๖๓/๐๑๙๔ สามเณรธนทัต
พย ๓๒๖๓/๐๑๙๕ สามเณรตุลา
พย ๓๒๖๓/๐๑๙๖ สามเณรธนากร
พย ๓๒๖๓/๐๑๙๗ สามเณรธวัชชัย

อุตฺตโม

๑๖/๐๓/๒๕๐๘ ๑๙/๑๒/๒๕๕๙
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
๐๔/๐๗/๒๕๔๙
๑๕/๐๓/๒๕๕๐
๑๙/๐๙/๒๕๔๙
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

๑๒/๐๗/๒๕๕๐
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
๐๘/๐๓/๒๕๔๙
๑๕/๐๗/๒๕๕๐
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
๒๑/๑๒/๒๕๔๙

๑๔/๑๒/๒๕๐๑ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐
๑๘/๑๒/๒๕๔๗

๓๐/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๓/๒๕๖๐
๓๑/๐๕/๒๕๔๖
๒๕/๑๒/๒๕๒๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘
๒๖/๐๕/๒๕๔๙
๑๘/๑๐/๒๕๔๕
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
๐๗/๐๕/๒๕๔๘
๑๐/๐๗/๒๕๔๘
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
๑๑/๐๓/๒๕๔๙
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

๐๑/๐๑/๒๕๕๐

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดพระธาตุดอยหยวก
วัดใหม่บ้านบอน
วัดใหม่บ้านบอน
วัดใหม่บ้านบอน
วัดทัศนาราม
วัดทัศนาราม
วัดควรดง
วัดวังบง
วัดวังบง
วัดศรีดอนชัย
วัดศรีดอนชัย
วัดศรีดอนชัย
วัดศรีดอนชัย
วัดดอนแก้ว
วัดหล่าย
วัดปาคาใหม่
วัดสงเคราะห์ราษฎร์
วัดปาคา
วัดห้วยแม่แดง
วัดห้วยแม่แดง
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย

ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖ นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๖ / ๘

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

คนตรง
พย ๓๒๖๓/๐๒๐๑ พระสวัสดิ์
ปฺาสิริโก สุหิตานุวัฒน์
พย ๓๒๖๓/๐๒๐๒ สามเณรสิรศักดิ์
ไชยมงคล
พย ๓๒๖๓/๐๒๐๓ สามเณรภานุพงศ์
เวียงคำ
พย ๓๒๖๓/๐๒๐๔ สามเณรวรจักร
สมจิต
พย ๓๒๖๓/๐๒๐๕ สามเณรบุญเต็ม
เกิดมาน้อย
พย ๓๒๖๓/๐๒๐๖ สามเณรมงคลชัย
เทพวงค์
พย ๓๒๖๓/๐๒๐๗ สามเณรธนธน
ยาวิชัยแก้ว
พย ๓๒๖๓/๐๒๐๘ สามเณรสันติสุข
ตั้งฝาย
พย ๓๒๖๓/๐๒๐๙ สามเณรศุภกิจ
ยศแผ่น
พย ๓๒๖๓/๐๒๑๐ สามเณรนรนชัย
สอนเขียว
พย ๓๒๖๓/๐๒๑๑ พระสุทิวัช
ทินฺนาโภ
อสุพล
พย ๓๒๖๓/๐๒๑๒ พระเสน่ห์
ฉนฺทกโร
กันทะเนตร
พย ๓๒๖๓/๐๒๑๓ สามเณรนพดล
เจนธารา
พย ๓๒๖๓/๐๒๑๔ สามเณรจิรพัฒน์
วรัญูนุกุล
พย ๓๒๖๓/๐๒๑๕ สามเณรธันวา
เกตุทนงค์
พย ๓๒๖๓/๐๒๑๖ สามเณรอนุชา
ทิสอุ่น
พย ๓๒๖๓/๐๒๑๗ สามเณรนฤนาถ
นิตยาชิต
พย ๓๒๖๓/๐๒๑๘ สามเณรกฤตธี
โชติชวัล
พย ๓๒๖๓/๐๒๑๙ สามเณรพชร
กิตติธรรม
พย ๓๒๖๓/๐๒๒๐ สามเณรเวหา
พวงมาลา
พย ๓๒๖๓/๐๒๒๑ สามเณรสหัสวรรษ
บวกไธสง
พย ๓๒๖๓/๐๒๒๒ สามเณรธนกฤต
อินเต็ม
พย ๓๒๖๓/๐๒๒๓ สามเณรภานุพงศ์
หน่อคำหล้า
พย ๓๒๖๓/๐๒๒๔ สามเณรวุฒิพงษ์
วงศ์ใหญ่
พย ๓๒๖๓/๐๒๒๕ พระจักรี
ธมฺมธโร
ดวงใจ
พย ๓๒๖๓/๐๒๒๖ พระมนตรี
ยสินธโร
ก๋ายะ
พย ๓๒๖๓/๐๒๒๗ พระวทัญู
จิรวฑฺฒโน ตันคำมูล
พย ๓๒๖๓/๐๒๒๘ สามเณรสิทธิพงษ์
แซ่โซ้ง
พย ๓๒๖๓/๐๒๒๙ สามเณรวันชัย
แซ่ย่าง
พย ๓๒๖๓/๐๒๓๐ สามเณรรัชพล
จันทร์อุ่น
พย ๓๒๖๓/๐๒๓๑ สามเณรรัฐศาสตร์
วงศ์วุฒิ
พย ๓๒๖๓/๐๒๓๒ สามเณรธนวัฒน์
คำประเสริฐ
พย ๓๒๖๓/๐๒๓๓ สามเณรกนต์รธี
จันทร์สุ
พย ๓๒๖๓/๐๒๓๔ สามเณรณัฐวุฒิ
สถาน
พย ๓๒๖๓/๐๒๐๐ สามเณรชวัลวิทย์

เกิด

อุปสมบท

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
๐๒/๐๓/๒๔๘๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖
๑๕/๐๒/๒๕๔๖
๒๔/๐๙/๒๕๔๗
๒๓/๐๘/๒๕๔๗
๒๖/๐๙/๒๕๔๙
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

๐๗/๑๐/๒๕๔๓
๑๑/๐๗/๒๕๔๘
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
๐๒/๑๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๔/๒๕๖๒
๒๔/๐๒/๒๕๒๔ ๓๑/๐๓/๒๕๖๒
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
๑๔/๑๒/๒๕๔๗

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
๒๖/๐๕/๒๕๔๘
๒๙/๐๖/๒๕๔๘
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
๐๖/๐๔/๒๕๓๖ ๐๖/๐๔/๒๕๕๖
๑๑/๐๖/๒๕๑๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

๓๐/๐๓/๒๕๔๒ ๒๖/๐๓/๒๕๖๒
๑๑/๑๒/๒๕๔๕

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
๐๕/๑๑/๒๕๔๘
๑๗/๐๓/๒๕๔๙
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดดอนไชย
วัดนาดอ
วัดนาดอ
วัดปางผักหม
วัดสันกลาง
วัดควร
วัดปาแดง
วัดศรีดอนตัน
วัดศรีดอนตัน
วัดศรีบังวัน
วัดศรีเกิด
วัดฝายหิน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดทุ่งกว๋าว
วัดทุ่งกล้วย

ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖ นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๗ / ๘

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

พย ๓๒๖๓/๐๒๓๕ สามเณรปรีติ
พย ๓๒๖๓/๐๒๓๖ สามเณรพีรณัฐ
พย ๓๒๖๓/๐๒๓๗ สามเณรธนากร
พย ๓๒๖๓/๐๒๓๘ พระเอกลักษณ์ ภทฺทปฺโ
พย ๓๒๖๓/๐๒๓๙ พระพรชัย

พย ๓๒๖๓/๐๒๔๐ พระณัฐชัย
พย ๓๒๖๓/๐๒๔๑ พระพลกฤต
พย ๓๒๖๓/๐๒๔๒ สามเณรกรวิชญ์
พย ๓๒๖๓/๐๒๔๓ สามเณรศุภโชค
พย ๓๒๖๓/๐๒๔๔ สามเณรสมัชญา

กิตฺติสาโร
เขมาภิรโต
ิตาสโย

นามสกุล
ศิลปวงษ์สา
ล่องแก้ว
สบบง
วงศ์สม
พวงมาลา
พงษ์คำ
ก๋าไชย
ชอบจิตต์
ปนใจ
ประดับศรี

เกิด

อุปสมบท

สังกัดวัด

อำเภอ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐

วัดทุ่งกล้วย
วัดทุ่งกล้วย
วัดดอนตัน
วัดเกษศรี
วัดเกษศรี
วัดเมืองอิงหลวง
วัดเมืองอิงหลวง
วัดเชียงหมัน้
วัดเชียงหมัน้

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดท่าร้อง

ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

๐๔/๐๓/๒๕๔๘
๒๗/๐๕/๒๕๒๕ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๒/๐๑/๒๕๖๐
๑๗/๐๖/๒๕๓๔ ๐๒/๐๔/๒๕๖๑

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖ นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๘ / ๘
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