ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖
ส่งสอบ ๒๘๙ รูป ขาดสอบ ๓๐ รูป คงสอบ ๒๕๙ รูป สอบได้ ๒๔๘ รูป สอบตก ๑๑ รูป (๙๕.๗๕%)
เลขที่

ชื่อ

พย ๓๑๖๔/๐๐๐๑ พระอุทัย
พย ๓๑๖๔/๐๐๐๒ พระสุทิน

ฉายา
ตกฺขวีโร
สุมโน

พย ๓๑๖๔/๐๐๐๓ สามเณรณรงค์ฤทธิ์
พย ๓๑๖๔/๐๐๐๔ พระสงกรานต์

อนาลโย

พย ๓๑๖๔/๐๐๐๕ สามเณรอภิรักษ์

พย ๓๑๖๔/๐๐๐๖ สามเณรบุญฤทธิ์
พย ๓๑๖๔/๐๐๐๗ สามเณรอดิศร
พย ๓๑๖๔/๐๐๐๘ พระอภิพล
พย ๓๑๖๔/๐๐๐๙ พระรังสรรค์

โรจนธมฺโม
กิตฺติคุโณ

พย ๓๑๖๔/๐๐๑๐ สามเณรปุณณวิช
พย ๓๑๖๔/๐๐๑๑ พระวิเชียร
พย ๓๑๖๔/๐๐๑๒ พระกำจร
พย ๓๑๖๔/๐๐๑๓ พระอนุสรณ์

โชติวโร
ยติโก
อนุภทฺโท

พย ๓๑๖๔/๐๐๑๔ สามเณรภูธเนศ
พย ๓๑๖๔/๐๐๑๕ สามเณรกฤติภาส
พย ๓๑๖๔/๐๐๑๖ สามเณรวริทธิ์ธร
พย ๓๑๖๔/๐๐๑๗ สามเณรณัฐพล
พย ๓๑๖๔/๐๐๑๘ สามเณรธีระยุทธ
พย ๓๑๖๔/๐๐๑๙ พระสมคิด

พย ๓๑๖๔/๐๐๒๐ พระวรรณชัย
พย ๓๑๖๔/๐๐๒๑ พระฐิตภัทร
พย ๓๑๖๔/๐๐๒๒ พระสง่า
พย ๓๑๖๔/๐๐๒๓ สามเณรพญา
พย ๓๑๖๔/๐๐๒๔ สามเณรสิรภพ

อภิปุณฺโ
โชติธมฺโม
อภิปุณโ
ผาสุโก

นามสกุล

สวัสดิ์รัมย์
มาน้อย
ชุมคำลือ
ทั้งนา
ระวังทรัพย์
สิงห์แก้ว
เขื่อนคำ
เครือมา
ยะนา
นิจโกรทม
ยะนา
เสริฐวาสนา
เพ็งสว่าง
เครือน่าน
รุ่งเรือง
นาไร่แก้ว
เอี้ยงการ
จงใจ
กอไธสง
อนุปม
ศรีสกุล
พานทอง
กิจบำรุง
อ้อยงาม

เกิด

อุปสมบท

๑๐/๐๓/๒๕๒๗ ๒๔/๐๙/๒๕๖๓
๐๕/๐๘/๒๕๔๓ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔
๐๘/๐๙/๒๕๕๑
๑๕/๐๔/๒๕๓๓ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔
๒๗/๑๐/๒๕๕๑
๑๒/๑๒/๒๕๕๑

๑๐/๐๑/๒๕๕๑
๒๘/๑๒/๒๕๒๘ ๐๙/๐๕/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๒๙ ๑๓/๐๖/๒๕๖๔
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

๐๑/๐๗/๒๕๐๑ ๑๗/๐๗/๒๕๖๔
๑๖/๐๕/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๖๔
๐๔/๑๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๖๔
๒๘/๑๒/๒๕๕๑
๒๘/๑๒/๒๕๕๑

๑๗/๐๗/๒๕๕๑

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

๑๕/๐๘/๒๕๐๘ ๒๑/๐๖/๒๕๖๔
๐๓/๐๒/๒๕๓๕ ๒๑/๐๗/๒๕๖๔

๒๐/๐๒/๒๕๒๐ ๐๙/๐๕/๒๕๖๔
๑๕/๐๔/๒๔๙๘ ๑๗/๐๔/๒๕๖๔
๑๔/๑๐/๒๕๕๑

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดศรีโคมคำ
วัดศรีโคมคำ
วัดศรีโคมคำ
วัดหลวงราชสันฐาน
วัดดอกบัว
วัดดอกบัว
วัดท่ากลอง
วัดแม่ใส
วัดแม่ใส
วัดแม่ใส
วัดสันปาถ่อน
วัดสันปาถ่อน
วัดดอนมูล
วัดดอนมูล
วัดบุญเรือง
วัดร่องคือ
วัดสันหมื่นแก้ว
วัดร่องไผ่
วัดร่องห้า
วัดร่องห้า
วัดห้วยผาเกี๋ยง
วัดอินทร์ฐาน
วัดอินทร์ฐาน
วัดตำม่อน

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 นักธรรมชั้นตรี (ศ.๔) ๑ / ๘

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

พย ๓๑๖๔/๐๐๒๕ สามเณรปยะเชษฐ์
พย ๓๑๖๔/๐๐๒๖ สามเณรปยะวัฒน์
พย ๓๑๖๔/๐๐๒๗ สามเณรณัลทวัฒน์
พย ๓๑๖๔/๐๐๒๘ สามเณรกฤษฎา
พย ๓๑๖๔/๐๐๒๙ สามเณรจิตติพัฒน์

พย ๓๑๖๔/๐๐๓๐ สามเณรณัฐพร
พย ๓๑๖๔/๐๐๓๑ สามเณรนพรุจ
พย ๓๑๖๔/๐๐๓๒ สามเณรวชิระ
พย ๓๑๖๔/๐๐๓๓ สามเณรนคร
พย ๓๑๖๔/๐๐๓๔ สามเณรสร้างศิลป
พย ๓๑๖๔/๐๐๓๕ สามเณรณัฐภัทร
พย ๓๑๖๔/๐๐๓๖ สามเณรปณณวุฒิ
พย ๓๑๖๔/๐๐๓๗ สามเณรศุภกิจ
พย ๓๑๖๔/๐๐๓๘ สามเณรพงศกร

พย ๓๑๖๔/๐๐๓๙ สามเณรเปรมศักดิ์

พย ๓๑๖๔/๐๐๔๐ พระจีรนนท์

จิรสุโภ

พย ๓๑๖๔/๐๐๔๑ สามเณรอรรถพล
พย ๓๑๖๔/๐๐๔๒ สามเณรทวีศักดิ์

พย ๓๑๖๔/๐๐๔๓ สามเณรอนุพนธ์
พย ๓๑๖๔/๐๐๔๔ พระประหยัด

วิสุทโธ

พย ๓๑๖๔/๐๐๔๕ สามเณรบุรธัช
พย ๓๑๖๔/๐๐๔๖ สามเณรอนันตชัย
พย ๓๑๖๔/๐๐๔๗ สามเณรภคนัย
พย ๓๑๖๔/๐๐๔๘ สามเณรอนันยศ
พย ๓๑๖๔/๐๐๔๙ สามเณรพันธ์ชนะ

พย ๓๑๖๔/๐๐๕๐ สามเณรเด่นดนัย
พย ๓๑๖๔/๐๐๕๑ สามเณรกวีวัฒน์
พย ๓๑๖๔/๐๐๕๒ สามเณรเตชินท์
พย ๓๑๖๔/๐๐๕๓ สามเณรธีระชัย
พย ๓๑๖๔/๐๐๕๔ สามเณรธีระภัทร์
พย ๓๑๖๔/๐๐๕๕ สามเณรขวัญชัย
พย ๓๑๖๔/๐๐๕๖ สามเณรธีรภัทร
พย ๓๑๖๔/๐๐๕๗ สามเณรอัครินทร์
พย ๓๑๖๔/๐๐๕๘ สามเณรศักดาวุฒิ
พย ๓๑๖๔/๐๐๕๙ พระกิตติพงศ์

สุขวฒฺฑโน

นามสกุล
ตานาคา
ตานาคา
อภิวงค์
บัวพูลมั่นคง
ทานำ
ชัยยะ
หัดหาญ
เสมอคำ
ทองนาคะ
แซ่ย่าง
แซ่ย่าง
แซ่ย่าง
ใจยะ
ทรงนิรันกุล
ดูเหมา
ธงสัตย์
กาหลง
เข้มแจ้ง
สกุลเพชร
แก้ววงศ์เวียน
หวลอารมณ์
คำภูมี
มณีธร
สักลอ
สักลอ
ฟองคำ
สังข์อยุทธ์
จันทรมนตรี
ยะขันทะ
แก้วคุ้มภัย
เจนใจ
ชัยภูมิ
ขัติยศ
วงค์ช่วย
ศรีวิชัย

เกิด

อุปสมบท

๒๗/๐๕/๒๕๕๑
๒๗/๐๕/๒๕๕๑
๒๕/๐๖/๒๕๕๑
๑๒/๐๙/๒๕๕๑
๒๔/๐๖/๒๕๕๑

๑๐/๐๗/๒๕๕๑
๑๑/๑๑/๒๕๕๑

๒๖/๐๑/๒๕๕๑
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

๐๒/๐๗/๒๕๕๑
๑๖/๐๙/๒๕๕๑
๑๑/๐๒/๒๕๕๒
๒๓/๐๔/๒๕๕๒
๑๙/๐๕/๒๕๕๒
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

๐๓/๐๙/๒๕๔๓ ๑๗/๐๕/๒๕๖๔
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

๐๙/๐๓/๒๕๕๒
๐๒/๐๕/๒๕๕๒
๒๑/๑๐/๒๕๑๓ ๓๐/๐๓/๒๕๖๐
๑๕/๐๑/๒๕๕๒

๒๐/๐๗/๒๕๕๑
๐๔/๐๓/๒๕๕๒
๒๕/๐๔/๒๕๕๒

๑๗/๐๕/๒๕๕๐
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

๐๕/๐๙/๒๕๕๑
๑๑/๐๑/๒๕๕๒
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

๑๒/๐๔/๒๕๕๒
๑๑/๐๙/๒๕๕๑
๒๕/๐๔/๒๕๕๒
๒๑/๑๐/๒๕๓๗

๓๑/๑๐/๒๕๕๐
๒๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดตำม่อน
วัดตำม่อน
วัดตำม่อน
วัดตำม่อน
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดแม่กาห้วยเคียน
วัดราชคฤห์
วัดราชคฤห์
วัดราชคฤห์
วัดราชคฤห์
วัดราชคฤห์
วัดราชคฤห์
วัดราชคฤห์
วัดสันปูเลย
วัดบุญเกิด
วัดบุญเกิด
วัดบุญเกิด
วัดบุญเกิด
วัดจุนหลวง
วัดดอนมูล
วัดแม่ทะลาย
วัดแม่ทะลาย
วัดเชียงยืน
วัดสักสัน
วัดกิว่ แก้ว
วัดกิว่ แก้ว
วัดกิว่ แก้ว
วัดสันปาก้าว
วัดสันปาก้าว
วัดห้วยเกี๋ยง
วัดห้วยเกี๋ยง
วัดห้วยยางขาม
วัดปงสนุก
วัดแสนเมืองมา

เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
เชียงคำ

หมายเหตุ

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

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

พย ๓๑๖๔/๐๐๖๐ สามเณรเฉลียว
พย ๓๑๖๔/๐๐๖๑ สามเณรอนันท์
พย ๓๑๖๔/๐๐๖๒ สามเณรเอกราช
พย ๓๑๖๔/๐๐๖๓ สามเณรวรรษกร
พย ๓๑๖๔/๐๐๖๔ พระอดิศักดิ์

อินทวีโร

พย ๓๑๖๔/๐๐๖๕ สามเณรพีณุพงษ์
พย ๓๑๖๔/๐๐๖๖ สามเณรสุรพล
พย ๓๑๖๔/๐๐๖๗ สามเณรณัฐวุฒิ
พย ๓๑๖๔/๐๐๖๘ สามเณรวินัย
พย ๓๑๖๔/๐๐๖๙ สามเณรพีรวิชญ์

พย ๓๑๖๔/๐๐๗๐ สามเณรปรมี
พย ๓๑๖๔/๐๐๗๑ สามเณรวิทธิกร
พย ๓๑๖๔/๐๐๗๒ สามเณรสุเมธ
พย ๓๑๖๔/๐๐๗๓ พระเอกพงศ์
พย ๓๑๖๔/๐๐๗๔ พระอนุพงศ์

พย ๓๑๖๔/๐๐๗๕ สามเณรศิริศักดิ์

วรธมโม
ขนฺติพโล

พย ๓๑๖๔/๐๐๗๖ สามเณรชนินทร์
พย ๓๑๖๔/๐๐๗๗ สามเณรพงศกร
พย ๓๑๖๔/๐๐๗๘ สามเณรอภิชาติ
พย ๓๑๖๔/๐๐๗๙ สามเณรสิทธินนท์

พย ๓๑๖๔/๐๐๘๐ พระธิเบต

อุทโย

พย ๓๑๖๔/๐๐๘๑ สามเณรจารุวัฒน์
พย ๓๑๖๔/๐๐๘๒ สามเณรพิธาน
พย ๓๑๖๔/๐๐๘๓ สามเณรณัฐพงค์
พย ๓๑๖๔/๐๐๘๔ สามเณรสิริกร
พย ๓๑๖๔/๐๐๘๕ สามเณรชินวัตร
พย ๓๑๖๔/๐๐๘๖ พระคมกริช
พย ๓๑๖๔/๐๐๘๗ พระสุทัศน์
พย ๓๑๖๔/๐๐๘๘ สามเณรนันทภพ
พย ๓๑๖๔/๐๐๘๙ สามเณรกิตตินันต์

พย ๓๑๖๔/๐๐๙๐ สามเณรโชตินันท์
พย ๓๑๖๔/๐๐๙๑ สามเณรกิตติพิชญ์
พย ๓๑๖๔/๐๐๙๒ สามเณรรัชพล
พย ๓๑๖๔/๐๐๙๓ สามเณรเกียรติกมล
พย ๓๑๖๔/๐๐๙๔ สามเณรภานุ

กนฺตสีโล
สุทสฺสโน

นามสกุล
คำแสน
ระเด่น
ปรีชานนท์
แก้วริน
กองมะเริง
แซ่ย่าง
แซ่ว่าง
รสแก้ว
แซ่จาง
แสนว้าง
ชุมศรี
วิจารณ์
สรไกร
ไกลถิ่น
ทารินทร์
สอนคำมูล
จีม๋ ะลิ
แซ่ถ่ัง
หอมนาน
ผาด่าน
ประสมนาม
ปญญากอง
ธงหิมะ
วงค์เจริญ
ผาหลัก
นาน้อย
วงศ์ชารี
สาทัศรัมย์
แก้วกำ
นาชิน
มาไกล
คำลือ
พอใจ
สวัสดี
แซ่ย่าง

เกิด

อุปสมบท

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

๐๓/๐๘/๒๕๕๑
๒๗/๐๙/๒๕๕๑
๑๑/๑๑/๒๕๕๑

๐๓/๐๑/๒๕๒๕ ๒๒/๐๗/๒๕๖๔
๒๗/๐๗/๒๕๔๙
๒๗/๐๗/๒๕๕๑
๒๕/๐๘/๒๕๕๑

๐๑/๑๐/๒๕๕๑
๑๖/๑๐/๒๕๕๑
๐๙/๑๑/๒๕๕๑
๓๑/๑๐/๒๕๓๖
๒๕/๐๔/๒๕๕๑
๒๒/๑๑/๒๕๓๘ ๐๕/๑๐/๒๕๖๓

๒๒/๐๙/๒๕๒๔ ๑๗/๑๐/๒๕๖๓
๒๗/๐๖/๒๕๔๘
๑๓/๐๗/๒๕๕๑

๑๐/๐๒/๒๕๕๒
๑๒/๐๒/๒๕๕๐
๐๕/๐๗/๒๕๔๖
๒๕/๑๐/๒๕๓๕ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๕๑
๐๙/๐๔/๒๕๕๑
๑๕/๑๐/๒๕๕๑
๑๐/๑๒/๒๕๕๑
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

๐๕/๐๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๔

๐๖/๐๖/๒๕๐๒ ๓๑/๐๘/๒๕๖๔
๐๔/๐๙/๒๕๕๐
๐๖/๐๒/๒๕๕๒
๐๘/๐๗/๒๕๕๒
๑๑/๐๗/๒๕๕๑

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
๒๔/๐๓/๒๕๕๒
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดแสนเมืองมา
วัดแสนเมืองมา
วัดแสนเมืองมา
วัดแสนเมืองมา
วัดหย่วน
วัดหย่วน
วัดหย่วน
วัดหย่วน
วัดหย่วน
วัดหย่วน
วัดหย่วน
วัดเปอยเปยง
วัดเปอยเปยง
วัดแวนโค้ง
วัดทุ่งหล่ม
วัดแวนโค้งเก่า
วัดแวนโค้งเก่า
วัดสลาบ
วัดหนองลื้อ
วัดพระนั่งดิน
วัดหนองร่มเย็น
วัดหนองร่มเย็น
วัดหนองร่มเย็น
วัดดอนมูล
วัดดอนมูล
วัดวังถำ
วัดดอยอิสาน
วัดเชียงคาน
วัดเชียงบาน
วัดเชียงบาน
วัดเชียงบาน
วัดทุ่งมอก
วัดหล่ายทุ่ง
วัดหล่ายทุ่ง
วัดศรีเมืองมาง

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
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน

หมายเหตุ

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

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

พย ๓๑๖๔/๐๐๙๕ สามเณรวัชรพล
พย ๓๑๖๔/๐๐๙๖ สามเณรวรพงษ์
พย ๓๑๖๔/๐๐๙๗ สามเณรขัตติพงศ์
พย ๓๑๖๔/๐๐๙๘ สามเณรศรัณย์
พย ๓๑๖๔/๐๐๙๙ สามเณรชินดนัย

พย ๓๑๖๔/๐๑๐๐ สามเณรเจตพล
พย ๓๑๖๔/๐๑๐๑ สามเณรชนะพล
พย ๓๑๖๔/๐๑๐๒ สามเณรปุณภพ
พย ๓๑๖๔/๐๑๐๓ สามเณรพงศทร
พย ๓๑๖๔/๐๑๐๔ สามเณรภูวศิษฎ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๐๕ สามเณรจานซา
พย ๓๑๖๔/๐๑๐๖ สามเณรตุ๊ก
พย ๓๑๖๔/๐๑๐๗ สามเณรกัลยกฤต
พย ๓๑๖๔/๐๑๐๘ สามเณรภีรภัทร
พย ๓๑๖๔/๐๑๐๙ สามเณรอภิรักษ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๑๐ สามเณรณัฐพนธ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๑๑ สามเณรเดชชนะ
พย ๓๑๖๔/๐๑๑๒ สามเณรภัทรวรรธ
พย ๓๑๖๔/๐๑๑๓ สามเณรสุทธิภัทร
พย ๓๑๖๔/๐๑๑๔ สามเณรวสุพล
พย ๓๑๖๔/๐๑๑๕ สามเณรวรกร
พย ๓๑๖๔/๐๑๑๖ สามเณรภาณุพงศ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๑๗ สามเณรธวัชชัย
พย ๓๑๖๔/๐๑๑๘ สามเณรกวินทรา
พย ๓๑๖๔/๐๑๑๙ สามเณรธนภูมิ

พย ๓๑๖๔/๐๑๒๐ พระสนั่น

พย ๓๑๖๔/๐๑๒๑ พระนิรุตน์

พย ๓๑๖๔/๐๑๒๒ สามเณรสุริศักดิ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๒๓ สามเณรพีรภัทร
พย ๓๑๖๔/๐๑๒๔ สามเณรกันตะวิต
พย ๓๑๖๔/๐๑๒๕ สามเณรธีรดนย์
พย ๓๑๖๔/๐๑๒๖ สามเณรอัครพล
พย ๓๑๖๔/๐๑๒๗ สามเณรกันต์กวี
พย ๓๑๖๔/๐๑๒๘ สามเณรธีรวัฒน์
พย ๓๑๖๔/๐๑๒๙ สามเณรจักรวาล

กตปุโ
ิตธมฺโม

นามสกุล
ลีสว่างวงศ์
เอี่ยมวิจิตร
คุณารูป
พานทอง
คำลือ
อัญญะ
ผิวขาว
หลักเมือง
ประสงค์
ใจอินต๊ะ
แสงจัง
แซ่เฮ้อ
นันต๊ะ
ผิวนวล
บัวนาค
เผ่าดี
พ่วงขวัญ
อัมพุธ
ไชยลังกา
สมศรี
แปงศรี
แก่นน้อย
เลิศนาดี
ส่งเสริม
ใสสม
มูลพันธ์
ปนมิตร
บุญมี
สมศรี
อินอร
สมศรี
ถาเขียว
ไชยวุฒิ
ไชยวุฒิ
มหามิตร

เกิด

อุปสมบท

๑๐/๑๒/๒๕๕๐
๐๔/๐๘/๒๕๕๑
๑๕/๐๘/๒๕๕๑

๐๒/๑๐/๒๕๕๑
๒๖/๑๑/๒๕๔๙

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
๐๑/๐๓/๒๕๕๑
๓๑/๑๐/๒๕๕๑
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

๑๐/๐๗/๒๕๕๑
๑๒/๐๓/๒๕๔๙
๑๕/๐๖/๒๕๔๙
๑๕/๐๙/๒๕๕๑
๒๗/๐๓/๒๕๕๒
๓๑/๑๒/๒๕๔๙

๐๗/๐๘/๒๕๕๑
๑๑/๐๘/๒๕๕๑
๑๓/๐๙/๒๕๕๑
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

๐๗/๐๒/๒๕๕๒
๐๓/๑๒/๒๕๕๐
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

๑๕/๐๑/๒๕๕๐
๐๗/๐๔/๒๕๕๑
๑๖/๐๙/๒๕๔๙
๒๑/๐๘/๒๕๑๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๔
๑๔/๐๑/๒๕๒๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๓

๐๓/๐๖/๒๕๕๑
๒๓/๐๘/๒๕๕๑
๐๓/๑๒/๒๕๕๑
๑๔/๐๓/๒๕๕๒
๒๓/๐๔/๒๕๕๒
๒๙/๑๐/๒๕๕๑

๐๗/๐๓/๒๕๕๒
๑๘/๐๖/๒๕๕๒

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดศรีเมืองมาง
วัดศรีเมืองมาง
วัดศรีเมืองมาง
วัดศรีเมืองมาง
วัดไทยสุภาพ
วัดไทยสุภาพ
วัดไทยสุภาพ
วัดท่าฟาใต้
วัดปงสนุก
วัดปงสนุก
วัดหลวง
วัดหลวง
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดงิ้วหงก
วัดไชยมงคล
วัดบุญเกิด
วัดบุญเกิด
วัดบุญเกิด
วัดบุญเกิด
วัดสุวรรณคูหา
วัดสุวรรณคูหา
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดบุญชุม
วัดพระธาตุจำไก่
วัดดอนตัน
วัดดอนตัน
วัดดอนตัน
วัดดอนตัน
วัดดอนตัน
วัดดอนตัน
วัดพระธาตุจอมศีล
วัดพระธาตุจอมศีล
วัดศรีดอนมูล

เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖ นักธรรมชั้นตรี (ศ.๔) ๔ / ๘

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

พย ๓๑๖๔/๐๑๓๐ สามเณรเอกธวัช
พย ๓๑๖๔/๐๑๓๑ สามเณรศุภณัฐ
พย ๓๑๖๔/๐๑๓๒ สามเณรพนากร
พย ๓๑๖๔/๐๑๓๓ สามเณรนัทธพงศ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๓๔ สามเณรธนภัทร
พย ๓๑๖๔/๐๑๓๕ พระวุฒิพงศ์

พย ๓๑๖๔/๐๑๓๖ สามเณรกิตติศักดิ์

เตชโชโต

พย ๓๑๖๔/๐๑๓๗ สามเณรพาณุวัฒน์
พย ๓๑๖๔/๐๑๓๘ สามเณรกันตพงศ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๓๙ สามเณรชินาธิป

พย ๓๑๖๔/๐๑๔๐ สามเณรไตรรงค์
พย ๓๑๖๔/๐๑๔๑ สามเณรพีระพัฒน์
พย ๓๑๖๔/๐๑๔๒ สามเณรธัญพิสิษฐ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๔๓ สามเณรอนันตพล
พย ๓๑๖๔/๐๑๔๔ สามเณรอนันต์ยศ
พย ๓๑๖๔/๐๑๔๕ สามเณรปฏิภาณ
พย ๓๑๖๔/๐๑๔๖ สามเณรอานุวัฒน์
พย ๓๑๖๔/๐๑๔๗ สามเณรศุภกฤต
พย ๓๑๖๔/๐๑๔๘ สามเณรอ่อน
พย ๓๑๖๔/๐๑๔๙ สามเณรรัตนพงศ์

พย ๓๑๖๔/๐๑๕๐ สามเณรคุณกร
พย ๓๑๖๔/๐๑๕๑ สามเณรจักรพงศ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๕๒ สามเณรรัฐศาสตร์
พย ๓๑๖๔/๐๑๕๓ สามเณรณัฐฎ์พัช
พย ๓๑๖๔/๐๑๕๔ สามเณรชญานันท์
พย ๓๑๖๔/๐๑๕๕ สามเณรกมลภู
พย ๓๑๖๔/๐๑๕๖ สามเณรยุทธนา
พย ๓๑๖๔/๐๑๕๗ สามเณรรัฐศาสตร์
พย ๓๑๖๔/๐๑๕๘ สามเณรพิทักษ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๕๙ สามเณรณัฐภัทร

พย ๓๑๖๔/๐๑๖๐ พระเจนณรงค์

พย ๓๑๖๔/๐๑๖๑ สามเณรวีรศักดิ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๖๒ สามเณรธีรภัทร
พย ๓๑๖๔/๐๑๖๓ สามเณรชิษณุพงษ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๖๔ สามเณรคุณากร

จิตฺตกาโร

นามสกุล
คำมาเร็ว
เรือนสอน
สะเภาคำ
กรรมกร
กิตตะวงค์
นันต๊ะ
ดอกคำ
จันทนะ
เสนแก้ว
ทาไชย
วรนำมณฑล
แสงนอก
อินต๊ะขัน
จันมณี
งามตา
สุนันต๊ะ
ทองคำ
นาปรัง
ลุงซู้
นาปรัง
อักษรดิษฐ์
อินนิธิกุล
บุญหมั้น
ธรรมศิริ
วรกิจพาณิชย์
นำทาน
ชัยอักษร
นาคพิมาย
คำวัง
ใจหมั้น
กันชัย
แซ่โซ้ง
บัวระภา
สุนันต๊ะ
ปญญาวิชา

เกิด

อุปสมบท

๐๓/๐๒/๒๕๕๒
๑๙/๐๖/๒๕๕๑
๑๙/๑๑/๒๕๕๑
๑๔/๑๒/๒๕๕๑

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
๑๑/๑๒/๒๕๔๒ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๑๐/๒๕๕๑

๐๑/๐๔/๒๕๕๑
๐๙/๐๘/๒๕๕๑
๒๘/๐๓/๒๕๕๑
๐๑/๑๑/๒๕๕๑
๑๔/๐๕/๒๕๕๒
๒๕/๐๗/๒๕๕๑
๑๙/๑๒/๒๕๕๑

๒๐/๐๕/๒๕๕๑
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

๑๓/๐๔/๒๕๕๐
๑๕/๐๒/๒๕๕๑
๑๕/๐๒/๒๕๕๑
๑๖/๐๕/๒๕๕๒

๑๙/๐๔/๒๕๕๐
๑๑/๐๓/๒๕๕๑
๒๒/๐๕/๒๕๕๑
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

๐๒/๐๙/๒๕๕๑
๑๗/๑๒/๒๕๕๑

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
๓๑/๐๕/๒๕๕๐
๒๒/๐๖/๒๕๕๐
๒๘/๑๑/๒๕๕๐
๒๘/๐๑/๒๕๔๑ ๑๐/๐๔/๒๕๖๒
๑๖/๐๒/๒๕๔๙
๒๖/๐๖/๒๕๔๙
๑๕/๑๒/๒๕๔๙

๐๓/๐๖/๒๕๕๐

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดสะพานคำ
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดจำปาหลวง
วัดศรีบุญยืน
วัดศรีชุม
วัดไชยพฤกษ์
วัดบุญเรือง
วัดบุญเรือง
วัดบุญยืน
วัดทัศนาราม
วัดทัศนาราม
วัดม่วง
วัดม่วง
วัดดอนเงิน
วัดดอนเงิน
วัดวังบง
วัดนาปรัง
วัดนาปรัง
วัดนาปรัง
วัดห้วยแม่แดง
วัดปาแดง
วัดปาแดง
วัดปาแดง
วัดปาแดง
วัดปาแดง
วัดปางผักหม
วัดปางผักหม
วัดปางผักหม
วัดปางผักหม
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย

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
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง

หมายเหตุ

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

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

พย ๓๑๖๔/๐๑๖๕ สามเณรปยพัทธ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๖๖ สามเณรสุวรินทร์
พย ๓๑๖๔/๐๑๖๗ สามเณรชำนาญ
พย ๓๑๖๔/๐๑๖๘ สามเณรอิทธิพล

พย ๓๑๖๔/๐๑๖๙ สามเณรเอกสิทธิ์

พย ๓๑๖๔/๐๑๗๐ สามเณรชิติพันธ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๗๑ สามเณรพีระพล
พย ๓๑๖๔/๐๑๗๒ สามเณรพีรพัฒน์
พย ๓๑๖๔/๐๑๗๓ สามเณรจิรเมธ
พย ๓๑๖๔/๐๑๗๔ สามเณรปุณมนัส
พย ๓๑๖๔/๐๑๗๕ สามเณรณัฐนนท์
พย ๓๑๖๔/๐๑๗๖ สามเณรปกรณ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๗๗ สามเณรธีรชัย
พย ๓๑๖๔/๐๑๗๘ สามเณรปุณณานันท์
พย ๓๑๖๔/๐๑๗๙ สามเณรนันธิวุฒิ

พย ๓๑๖๔/๐๑๘๐ สามเณรนิธิกร
พย ๓๑๖๔/๐๑๘๑ สามเณรจรูญวิทย์
พย ๓๑๖๔/๐๑๘๒ สามเณรธนกฤต
พย ๓๑๖๔/๐๑๘๓ สามเณรวุฒิพงษ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๘๔ สามเณรเทวินทร์
พย ๓๑๖๔/๐๑๘๕ สามเณรวีรภัทร
พย ๓๑๖๔/๐๑๘๖ สามเณรณัฐดนัย
พย ๓๑๖๔/๐๑๘๗ สามเณรณัฐนัย
พย ๓๑๖๔/๐๑๘๘ สามเณรพีรพัฒน์
พย ๓๑๖๔/๐๑๘๙ สามเณรทิพาพงค์

พย ๓๑๖๔/๐๑๙๐ สามเณรธนพล
พย ๓๑๖๔/๐๑๙๑ สามเณรพงศ์จิรกร
พย ๓๑๖๔/๐๑๙๒ สามเณรปฐพี
พย ๓๑๖๔/๐๑๙๓ สามเณรจิรพงศ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๙๔ สามเณรนรเศรษฐ์
พย ๓๑๖๔/๐๑๙๕ สามเณรวันเฉลิม
พย ๓๑๖๔/๐๑๙๖ พระอานนท์
พย ๓๑๖๔/๐๑๙๗ พระอรรถพล
พย ๓๑๖๔/๐๑๙๘ พระธวัชชัย
พย ๓๑๖๔/๐๑๙๙ สามเณรโชติชนิต

ธิติยโส
อิทฺธิเตโช
อินฺทวีโร

นามสกุล
อัศวจินดาพล
วรพรรดิศาล
สุนสะดี
นาราช
สุทธวงค์
แซ่จ๋าว
สุทธวงค์
วรกิจพาณิชย์
หาญพญาไพร
รักษา
ศรีนวล
เขียวหวาน
ดัดสุขเจริญ
สุคำ
แซ่ลี
เฉลียว
บุญถึง
วรพรรดิศาล
พรมแก้ว
จำปาคำ
สมร่าง
คันทะเนตร
วิชัย
บุญสิงมา
นามวงค์
คำสุข
นันทอนันต์
ก๋าใจ
ใจบุญทา
ยาเย็น
คำแปง
มังคะละ
เข็มกลัด
เรือนเฟย
จันทาพูน

เกิด

อุปสมบท

๑๑/๐๖/๒๕๕๐
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
๐๘/๑๑/๒๕๕๐
๒๐/๐๑/๒๕๕๑
๐๙/๐๔/๒๕๕๑
๒๐/๐๔/๒๕๕๑
๓๐/๐๔/๒๕๕๑
๐๙/๐๕/๒๕๕๑
๑๒/๐๕/๒๕๕๑
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

๐๖/๐๗/๒๕๕๑
๒๔/๐๘/๒๕๕๑

๐๗/๐๙/๒๕๕๑
๑๖/๑๑/๒๕๕๑

๑๐/๑๒/๒๕๕๑
๒๙/๑๒/๒๕๕๑

๐๙/๐๑/๒๕๕๒
๐๘/๑๒/๒๕๕๐
๐๙/๐๙/๒๕๕๑
๒๔/๐๙/๒๕๕๑
๒๑/๑๑/๒๕๕๑

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
๑๔/๐๗/๒๕๕๐
๐๖/๐๙/๒๕๕๑
๑๐/๐๙/๒๕๕๑
๒๓/๐๔/๒๕๕๒
๒๘/๑๑/๒๕๑๑

๐๘/๐๙/๒๕๕๑
๐๔/๐๙/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๖๔
๑๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๖๔
๒๗/๐๙/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๖๔

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดทุ่งแต
วัดควร
วัดแบ่ง
วัดแบ่ง
วัดแม่ทาย
วัดปาแฝกใต้
วัดปาแฝกใต้
วัดปาแฝกใต้
วัดปาแฝกใต้
วัดศรีเกิด
วัดศรีเกิด
วัดศรีดอนมูล
วัดศรีดอนมูล
วัดศรีดอนมูล
วัดศรีดอนมูล

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
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖ นักธรรมชั้นตรี (ศ.๔) ๖ / ๘

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

พย ๓๑๖๔/๐๒๐๐ พระจักรพงษ์

ฉายา

นามสกุล

ธนปฺโ

วันกาศ
เสมอคำ
สายวงค์เคียน
สีทิอ้าย
เรียบร้อย
หล้าคำมูล
แพงสมศรี
ฟูแก้ว
ศรีใจบุญสูง
ทับทิมเทศ
แซ้โซ้ง
แซ่เฮ้อ
เตชะนันท์
เชิงเขา
จันธิมา
กันทะเนตร
วิละแสง
บัวย้อย
ปยะเลิศ
กันทะเนตร
พันยะ
พันยะ
สาทรสวัสดิ์
มาไกล
ปนแปง
พาดี
กลางหมู่
แซ่ย่าง
หลี่
คำจันทร์
แซ่ว่าง
ธนะปาน
อุปนาม
ชุ่มวงศ์
แซ่ว่าง

พย ๓๑๖๔/๐๒๐๑ สามเณรธนกฤต
พย ๓๑๖๔/๐๒๐๒ พระการุณ
พย ๓๑๖๔/๐๒๐๓
พย ๓๑๖๔/๐๒๐๔
พย ๓๑๖๔/๐๒๐๕
พย ๓๑๖๔/๐๒๐๖
พย ๓๑๖๔/๐๒๐๗
พย ๓๑๖๔/๐๒๐๘
พย ๓๑๖๔/๐๒๐๙
พย ๓๑๖๔/๐๒๑๐
พย ๓๑๖๔/๐๒๑๑

ภูริทตฺโต
พระไพศาล
ถิรปฺโ
พระภาณุวัฒน์ ชยาภิรโต
สามเณรธีรเมธ
สามเณรสุกฤษฎิ์
พระสันติพงษ์ ปภสฺสโร
สามเณรชัยภัทร
สามเณรอติวิชย์
สามเณรเจอ
สามเณรลือ

พย ๓๑๖๔/๐๒๑๒ สามเณรทนงศักดิ์
พย ๓๑๖๔/๐๒๑๓ สามเณรวราวุธ
พย ๓๑๖๔/๐๒๑๔ สามเณรกฤษณล
พย ๓๑๖๔/๐๒๑๕ สามเณรกิตตินันท์
พย ๓๑๖๔/๐๒๑๖ สามเณรพงศกร
พย ๓๑๖๔/๐๒๑๗ สามเณรภูมิพัฒน์
พย ๓๑๖๔/๐๒๑๘ สามเณรวโรดม
พย ๓๑๖๔/๐๒๑๙ สามเณรปรวิทย์

พย ๓๑๖๔/๐๒๒๐ สามเณรณัฐศักดิ์
พย ๓๑๖๔/๐๒๒๑ สามเณรรัฐศักดิ์

พย ๓๑๖๔/๐๒๒๒ สามเณรกฤษฏา
พย ๓๑๖๔/๐๒๒๓ สามเณรภูวนาถ
พย ๓๑๖๔/๐๒๒๔ สามเณรพงศภัค
พย ๓๑๖๔/๐๒๒๕ สามเณรกิตติกร
พย ๓๑๖๔/๐๒๒๖ สามเณรธนทรัพย์
พย ๓๑๖๔/๐๒๒๗ สามเณรเดชดนัย
พย ๓๑๖๔/๐๒๒๘ สามเณรณัฐพล

พย ๓๑๖๔/๐๒๒๙ สามเณรวริทธิ์ธร

พย ๓๑๖๔/๐๒๓๐ สามเณรวิชัย
พย ๓๑๖๔/๐๒๓๑ สามเณรวัฐกานต์
พย ๓๑๖๔/๐๒๓๒ สามเณรรุ่งเจริญ
พย ๓๑๖๔/๐๒๓๓ สามเณรกฤษฎา
พย ๓๑๖๔/๐๒๓๔ สามเณรตั๋ว

เกิด

อุปสมบท

๑๓/๐๙/๒๕๓๑ ๑๕/๑๐/๒๕๖๓

๒๒/๐๙/๒๕๕๐
๐๕/๑๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๕/๒๕๖๔

๑๑/๐๔/๒๕๐๒ ๑๖/๐๗/๒๕๖๔
๑๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๖๔
๑๖/๑๒/๒๕๕๑

๑๙/๐๒/๒๕๕๒

๐๙/๐๔/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๔
๑๘/๐๕/๒๕๕๒
๒๙/๐๖/๒๕๔๘
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

๐๓/๑๑/๒๕๕๐
๐๒/๐๑/๒๕๕๑
๑๔/๐๒/๒๕๕๑
๒๗/๐๒/๒๕๕๑
๑๙/๐๓/๒๕๕๑
๑๖/๐๖/๒๕๕๑
๑๕/๐๗/๒๕๕๑
๒๖/๐๗/๒๕๕๑

๐๔/๐๘/๒๕๕๑
๒๖/๐๘/๒๕๕๑
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

๐๔/๑๐/๒๕๕๑
๐๖/๑๒/๒๕๕๑
๑๙/๑๒/๒๕๕๑

๑๙/๐๓/๒๕๕๒

๐๓/๑๑/๒๕๕๐
๐๗/๑๑/๒๕๕๐
๐๗/๐๑/๒๕๕๑
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

๓๐/๐๗/๒๕๕๑
๓๑/๐๗/๒๕๕๑
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

๒๐/๐๘/๒๕๕๑
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดโพธาราม
วัดดงอินตา
วัดศรีดอนตัน
วัดศรีดอนตัน
วัดศรีดอนตัน
วัดศรีดอนตัน
วัดศรีดอนตัน
วัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสุพรรณ
วัดศรีบังวัน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม

แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
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
ภูซาง
ภูซาง

หมายเหตุ

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

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

พย ๓๑๖๔/๐๒๓๕ สามเณรสมชาติ
พย ๓๑๖๔/๐๒๓๖ สามเณรอภิชา
พย ๓๑๖๔/๐๒๓๗ สามเณรณัฐกิจ
พย ๓๑๖๔/๐๒๓๘ สามเณรธีรเทพ
พย ๓๑๖๔/๐๒๓๙ สามเณรพีรวัส

พย ๓๑๖๔/๐๒๔๐ สามเณรพีรภัทร
พย ๓๑๖๔/๐๒๔๑ สามเณรวีรศิลป
พย ๓๑๖๔/๐๒๔๒ สามเณรธนวรรธน์
พย ๓๑๖๔/๐๒๔๓ สามเณรบัญญวัติ
พย ๓๑๖๔/๐๒๔๔ พระกฤษดา

อาภสฺสโร

พย ๓๑๖๔/๐๒๔๕ สามเณรภาสกร
พย ๓๑๖๔/๐๒๔๖ สามเณรสุทัด
พย ๓๑๖๔/๐๒๔๗ สามเณรศุกลวัตร
พย ๓๑๖๔/๐๒๔๘ พระทวีพล

ทนฺตจิตฺโต

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

ท่อเสถียรธรรม
ทาหนองโดก
ศรีคำ
ปงสุแสน
ชัยกุลธวัชลี
แก้วสุขศรี
ลู่บุญเกรียงไกร
เชียงมูล
ชวนคิด
ถอยวิลัย
ลือชัย
แสนศรี
ขัดทะเสมา
ท้าวศรี

๑๘/๑๐/๒๕๕๑
๐๙/๑๑/๒๕๕๑
๒๘/๑๑/๒๕๕๑

๐๕/๑๒/๒๕๕๑
๑๑/๑๒/๒๕๕๑
๑๑/๑๒/๒๕๕๑

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
๑๒/๐๕/๒๕๕๑
๒๙/๑๐/๒๕๕๑
๑๔/๐๖/๒๕๒๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๕

๐๙/๐๔/๒๕๕๒
๐๖/๐๗/๒๕๔๙
๒๔/๐๘/๒๕๕๑

๑๙/๑๑/๒๕๐๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๔

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดร่องปอ
วัดร่องปอ
วัดร่องปอ
วัดสันปางิ้วงาม
วัดสันปางิ้วงาม
วัดสันปาเหียง
วัดห้วยแก้วหลวง
วัดหาดแฟน

ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระเทพเวที)
เจ้าคณะภาค ๖
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖ นักธรรมชั้นตรี (ศ.๔) ๘ / ๘
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