ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นเอก ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖
ส่งสอบ ๑๔๔ รูป ขาดสอบ ๓๑ รูป คงสอบ ๑๑๓ รูป สอบได้ ๗๖ รูป สอบตก ๓๗ รูป (๖๗.๒๖%)
เลขที่

ชือ่

พย ๓๓๖๓/๐๐๐๑ สามเณรรัตนพล

ฉายา

นามสกุล

ฉลาดลำ
พย ๓๓๖๓/๐๐๐๒ สามเณรวิษณุ
นามสิงห์ษา
พย ๓๓๖๓/๐๐๐๓ พระชนม์พล
ชยธมฺโม
หอมเย็น
พย ๓๓๖๓/๐๐๐๔ พระสุจิตร
จินฺตามโย
ดวงจิตร
พย ๓๓๖๓/๐๐๐๕ พระอธิการน้อย ปฺาวชิโร ชุ่มวงศ์
พย ๓๓๖๓/๐๐๐๖ พระอำนาจ
ปฺาวุฑฺโฒ พูลนิ่ม
พย ๓๓๖๓/๐๐๐๗ พระบุญเรือง
ปฺุธมฺโม การเร็ว
พย ๓๓๖๓/๐๐๐๘ พระชัยวัฒน์
คุณงฺกโร
ทองศรี
พย ๓๓๖๓/๐๐๐๙ พระสุคนธ์
สุคนฺโธ
มีทางดี
พย ๓๓๖๓/๐๐๑๐ สามเณรปญญาธิคุณ
ไพรวัลย์
พย ๓๓๖๓/๐๐๑๑ สามเณรชนะวัตร
สักลอ
พย ๓๓๖๓/๐๐๑๒ สามเณรจิรายุ
สมธพง
พย ๓๓๖๓/๐๐๑๓ พระสวย
วรสทฺโธ
มามาก
พย ๓๓๖๓/๐๐๑๔ พระปรีชา
วราสโย
ปวงคำ
พย ๓๓๖๓/๐๐๑๕ สามเณรอินทัช
วงค์นันตา
พย ๓๓๖๓/๐๐๑๖ พระบุญแทน
ชยาภิรโต
วงค์กา
พย ๓๓๖๓/๐๐๑๗ พระชานนท์
อุตฺตมสิทฺธิ บุญชุม
พย ๓๓๖๓/๐๐๑๘ สามเณรอภิสิทธิ์
จันทร์แสง
พย ๓๓๖๓/๐๐๑๙ สามเณรวุฒิพงษ์
คำแดง
พย ๓๓๖๓/๐๐๒๐ สามเณรภานุพงศ์
วงศ์ศรี
พย ๓๓๖๓/๐๐๒๑ สามเณรณัฐวัตร
ก๋ารินทร์
พย ๓๓๖๓/๐๐๒๒ สามเณรธวัชชัย
ไชยสถาน
พย ๓๓๖๓/๐๐๒๓ พระมงคล
ธมฺมวิริโย
ชาวตระการ
พย ๓๓๖๓/๐๐๒๔ สามเณรพงศ์พัทธ์
ทวีวัฒน์

เกิด

อุปสมบท

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

๐๒/๐๓/๒๕๒๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘
๒๗/๑๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

๑๘/๐๙/๒๔๙๙ ๒๐/๑๑/๒๕๔๖
๒๙/๑๑/๒๕๓๒ ๐๓/๐๓/๒๕๖๑

๑๙/๐๑/๒๔๙๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘
๑๖/๑๒/๒๕๑๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๖

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

๐๖/๐๗/๒๕๐๓ ๑๗/๑๐/๒๕๕๗
๒๑/๐๓/๒๕๓๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗
๒๖/๐๑/๒๕๔๙
๑๒/๑๑/๒๕๓๒ ๒๗/๐๓/๒๕๖๑
๑๓/๑๑/๒๕๓๗ ๒๘/๑๑/๒๕๖๑

๐๒/๐๑/๒๕๔๕
๐๔/๐๔/๒๕๔๖
๑๖/๑๒/๒๕๔๙

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

๐๕/๐๒/๒๕๔๓ ๑๗/๐๔/๒๕๖๓
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดศรีโคมคำ
วัดศรีโคมคำ
วัดห้วยหม้อ
วัดสางเหนือ
วัดแม่นาเรือ
วัดบ้านโซ้
วัดบ้านโซ้
วัดบ้านแม่ปม
วัดสันปูเลย
วัดพระธาตุโปงขาม
วัดปจฉิมวาส
วัดสักลอใหม่
วัดหงส์หิน
วัดเชียงยืน
วัดบ้านลอ
วัดศรีเมืองชุม
วัดกู่ผางลาง
วัดห้วยข้าวกำ
วัดสันปาก้าว
วัดสันปาก้าว
วัดห้วยยางขาม
วัดห้วยยางขาม
วัดพระธาตุขิงแกง
วัดพระธาตุขิงแกง

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

หมายเหตุ
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ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

พย ๓๓๖๓/๐๐๒๕ สามเณรสันดุษิต
พย ๓๓๖๓/๐๐๒๖ สามเณรทัตธน
พย ๓๓๖๓/๐๐๒๗ สามเณรเรวัตร
พย ๓๓๖๓/๐๐๒๘ สามเณรศุภชัย
พย ๓๓๖๓/๐๐๒๙ สามเณรปฎิภาณ

พย ๓๓๖๓/๐๐๓๐ สามเณรวิษณุกรณ์
พย ๓๓๖๓/๐๐๓๑ สามเณรธนพล
พย ๓๓๖๓/๐๐๓๒ สามเณรณัฐวัตร
พย ๓๓๖๓/๐๐๓๓ พระปราโมทย์
พย ๓๓๖๓/๐๐๓๔ พระอัฐพล

อคฺคจิตฺโต
ปภากโร

พย ๓๓๖๓/๐๐๓๕ สามเณรนิติธร
พย ๓๓๖๓/๐๐๓๖ สามเณรธนวัฒน์
พย ๓๓๖๓/๐๐๓๗ สามเณรภูริพัฒน์
พย ๓๓๖๓/๐๐๓๘ พระนิมิตร
พย ๓๓๖๓/๐๐๓๙ พระสมาน

พย ๓๓๖๓/๐๐๔๐ พระธีรเจต

พย ๓๓๖๓/๐๐๔๑ สามเณรศุภกิตติ์
พย ๓๓๖๓/๐๐๔๒ พระกิตตินันท์

สีลวฑฺฒโน
พลารุกโข
จิรธมฺโม
อินฺทปฺโ

พย ๓๓๖๓/๐๐๔๓ สามเณรเจษฎา
พย ๓๓๖๓/๐๐๔๔ สามเณรจักรพันธ์
พย ๓๓๖๓/๐๐๔๕ สามเณรดลพัฒน์
พย ๓๓๖๓/๐๐๔๖ สามเณรสุขเกษม
พย ๓๓๖๓/๐๐๔๗ พระสิทธิชัย
พย ๓๓๖๓/๐๐๔๘ สามเณรณัฐชา
พย ๓๓๖๓/๐๐๔๙ สามเณรวสุพล

พย ๓๓๖๓/๐๐๕๐ สามเณรณัฐนนท์
พย ๓๓๖๓/๐๐๕๑ สามเณรยี่
พย ๓๓๖๓/๐๐๕๒ สามเณรยี่
พย ๓๓๖๓/๐๐๕๓ สามเณรธนิตย์
พย ๓๓๖๓/๐๐๕๔ สามเณรวรวิช
พย ๓๓๖๓/๐๐๕๕ สามเณรวัณชนะ
พย ๓๓๖๓/๐๐๕๖ สามเณรณัฐสิทธิ์
พย ๓๓๖๓/๐๐๕๗ สามเณรสาริน
พย ๓๓๖๓/๐๐๕๘ สามเณรอัศจรรย์
พย ๓๓๖๓/๐๐๕๙ สามเณรจิรวัฒน์

สุจิตฺโต

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

ศูนย์กลาง
ขยะบุตร
เมยประโคน
คุณารูป
ศูนย์กลาง
ภูธิเบตร
ทายะบุตร
ทองคำ
หลวงทองหลาง
คชศิลา
สอนวงษ์
อิน่ คำ
เตชะแก้ว
ก้อนแก้ว
แซ่จาว
ธนเรืองสุวรรณ
ใจปง
บัวหลวง
ตั้งใจ
ประทุมมาลย์
บ้านสระ
สิงหน้อย
ลิ้มอรุโณทัย
โนมูล
กันทา
มานะ
ลุงซู้
กิตติ
กองอิ่น
อุปมา
ทองคำ
ศรีวิชัย
บุญแสงมี
อัศวจินดาพล
ชัยวงค์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
๒๗/๐๒/๒๕๔๙
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
๑๔/๐๘/๒๕๔๘
๒๓/๐๙/๒๕๔๘
๒๗/๑๒/๒๕๔๗

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
๑๙/๐๕/๒๔๙๙ ๐๔/๑๐/๒๕๕๙

๓๑/๐๗/๒๕๒๐ ๑๑/๐๑/๒๕๖๐
๐๒/๑๑/๒๕๔๖
๑๕/๐๑/๒๕๔๖
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

๐๙/๑๒/๒๕๐๙ ๐๒/๐๔/๒๕๖๑
๐๒/๐๗/๒๕๑๓ ๓๐/๐๑/๒๕๕๕
๒๙/๑๒/๒๕๓๕ ๐๔/๑๒/๒๕๖๐

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

๐๒/๐๗/๒๕๑๕ ๐๑/๐๒/๒๕๖๐
๐๙/๐๕/๒๕๔๙
๓๐/๑๐/๒๕๔๘
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
๐๙/๐๑/๒๕๑๙ ๐๙/๐๕/๒๕๕๗
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

๒๖/๐๓/๒๕๔๘
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
๑๐/๑๒/๒๕๔๘
๒๔/๐๙/๒๕๔๘
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
๐๒/๐๑/๒๕๔๙
๒๘/๐๑/๒๕๔๘
๒๓/๐๑/๒๕๔๗
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดพระธาตุขิงแกง
วัดพระธาตุขิงแกง
วัดแม่ทะลาย
วัดแม่ทะลาย
วัดแม่ทะลาย
วัดแม่ทะลาย
วัดแม่วังช้าง
วัดแม่วังช้าง
วัดหย่วน
วัดหย่วน
วัดหย่วน
วัดแวนโค้งเก่า
วัดสลาบ
วัดเชียงบาน
วัดปางวัว
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดแม่ตำ
วัดไชยสถาน
วัดศรีเมืองมาง
วัดหลวง
วัดหลวง
วัดดอนไชย
วัดพระธาตุดอยหยวก
วัดพระธาตุดอยหยวก
วัดนาปรัง
วัดนาปรัง
วัดนาปรัง
วัดสังคหะราษฎร์
วัดสังคหะราษฎร์
วัดทัศนาราม
วัดทัศนาราม
วัดสีพรม
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย

จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
ดอกคำใต้
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง

หมายเหตุ
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ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

พย ๓๓๖๓/๐๐๖๐ สามเณรจอน
พย ๓๓๖๓/๐๐๖๑ สามเณรวรชิต
พย ๓๓๖๓/๐๐๖๒ สามเณรเจษฎา
พย ๓๓๖๓/๐๐๖๓ สามเณรกษิดิศ
พย ๓๓๖๓/๐๐๖๔ สามเณรวัฒนกุล
พย ๓๓๖๓/๐๐๖๕ สามเณรอภิรักษ์
พย ๓๓๖๓/๐๐๖๖ สามเณรโชติพัฒน์
พย ๓๓๖๓/๐๐๖๗ สามเณรธนากรณ์
พย ๓๓๖๓/๐๐๖๘ พระเต
พย ๓๓๖๓/๐๐๖๙ พระธรรมนูญ

พย ๓๓๖๓/๐๐๗๐ พระทรงฤทธิ์

จิตตสํวโร
ปุริสาสโก
อกิฺจโน

พย ๓๓๖๓/๐๐๗๑ สามเณรจิรายุ
พย ๓๓๖๓/๐๐๗๒ สามเณรโอฬาร
พย ๓๓๖๓/๐๐๗๓ สามเณรภานุวัฒน์
พย ๓๓๖๓/๐๐๗๔ สามเณรพรณรงค์
พย ๓๓๖๓/๐๐๗๕ พระสำรวย
พย ๓๓๖๓/๐๐๗๖ พระอุ่นเรือน

ปฺาธโร
ธมฺมรกฺขิโต

นามสกุล
ไทยใหญ่
แซ่ว่าง
จันทร์แสง
แซ่เล่า
พรมใจจอม
กุมใจ
ดอนผา
กันทะเนตร
หอมเจริญ
นิราศทุกข์
บุญแรง
หมื่นทา
แซ่เฮ้อ
คำพุ่มสะอาด
กันร้าย
เจริญใจ
แลวฤทธิ์

เกิด

อุปสมบท

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

๑๔/๐๗/๒๕๔๘
๒๕/๐๗/๒๕๔๔
๓๑/๐๓/๒๕๔๗
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

๐๓/๐๑/๒๕๒๑ ๐๙/๐๖/๒๕๕๖
๒๐/๑๒/๒๕๓๗ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘
๒๒/๐๑/๒๕๒๑ ๐๓/๐๔/๒๕๖๐
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
๐๓/๐๗/๒๕๔๘
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

๐๓/๐๗/๒๔๙๒ ๒๗/๐๖/๒๕๕๐

๑๐/๐๒/๒๕๒๐ ๐๔/๑๒/๒๕๖๒

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดปางผักหม
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดศรีไฮคำ
วัดหาดแฟน
วัดสันปาม่วง

ปง
ปง
ปง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูกามยาว
ภูกามยาว

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๓ / ๓
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