ศ. ๔

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖
ส่งสอบ ๓๐๕ รูป ขาดสอบ ๔๕ รูป คงสอบ ๒๖๐ รูป สอบได้ ๑๐๓ รูป สอบตก ๑๕๗ รูป (๓๙.๖๒%)
เลขที่

ชือ่

ฉายา

นามสกุล

เกลื่อนเมฆ
พย ๓๒๖๒/๐๐๐๒ สามเณรรัตนพล
ฉลาดลำ
พย ๓๒๖๒/๐๐๐๓ สามเณรวิษณุ
นามสิงห์ษา
พย ๓๒๖๒/๐๐๐๔ พระชนม์พล
ชยธมฺโม
หอมเย็น
พย ๓๒๖๒/๐๐๐๕ พระเสน่ห์
เตชปฺุโ ธรรมไชย
พย ๓๒๖๒/๐๐๐๖ พระสุจิตร
จินฺตามโย
ดวงจิตร
พย ๓๒๖๒/๐๐๐๗ พระอำนาจ
ปฺาวุฑฺโฒ พูลนิ่ม
พย ๓๒๖๒/๐๐๐๘ พระธวัชชัย
ธวชฺชโย
วิชัยโน
พย ๓๒๖๒/๐๐๐๙ พระบุญเรือง
ปฺุธมฺโม การเร็ว
พย ๓๒๖๒/๐๐๑๐ พระชัยวัฒน์
คุณํกโร
ทองศรี
พย ๓๒๖๒/๐๐๑๑ สามเณรชัชพงศ์
ประดิษฐ์
พย ๓๒๖๒/๐๐๑๒ สามเณรอนุชา
หน่อทอง
พย ๓๒๖๒/๐๐๑๓ สามเณรศิริมงคล
ถาวรวงค์
พย ๓๒๖๒/๐๐๑๔ สามเณรชนะวัตร
สักลอ
พย ๓๒๖๒/๐๐๑๕ สามเณรบุญทวีกิจ
สักลอ
พย ๓๒๖๒/๐๐๑๖ สามเณรจิรายุ
สมธพง
พย ๓๒๖๒/๐๐๑๗ พระสวย
วรสทฺโธ
มามาก
พย ๓๒๖๒/๐๐๑๘ สามเณรอินทัช
วงค์นันตา
พย ๓๒๖๒/๐๐๑๙ พระบุญแทน
ชยาภิรโต
วงศ์กา
พย ๓๒๖๒/๐๐๒๐ พระชานนท์
อุตฺตมสิทฺธิ บุญชุม
พย ๓๒๖๒/๐๐๒๑ สามเณรวุฒิพงษ์
คำแดง
พย ๓๒๖๒/๐๐๒๒ สามเณรภานุพงศ์
วงศ์ศรี
พย ๓๒๖๒/๐๐๒๓ สามเณรอภิสิทธิ์
จันทร์แสง
พย ๓๒๖๒/๐๐๒๔ สามเณรณัฐพันธ์
เจริญชัย
พย ๓๒๖๒/๐๐๐๑ พระสิทธิไกร

สุมงคโล

เกิด

อุปสมบท

๒๐/๐๕/๒๕๐๙ ๐๓/๐๖/๒๕๕๐
๒๘/๑๒/๒๕๔๕

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

๐๒/๐๓/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

๐๕/๐๓/๒๕๐๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๑
๒๗/๑๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘
๒๙/๑๑/๒๕๓๒ ๐๓/๐๓/๒๕๖๑

๒๙/๐๔/๒๕๔๑ ๐๖/๐๘/๒๕๖๑
๑๙/๐๑/๒๔๙๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

๐๕/๑๑/๒๕๔๙
๒๑/๐๔/๒๕๔๗
๑๑/๑๑/๒๕๔๙

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
๒๓/๑๑/๒๕๔๕
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

๐๖/๐๗/๒๕๐๓ ๑๗/๑๐/๒๕๕๗
๐๓/๐๑/๒๕๔๙
๑๒/๑๑/๒๕๓๒ ๒๗/๐๓/๒๕๖๑
๑๓/๑๑/๒๕๓๗ ๒๘/๑๑/๒๕๖๑

๐๔/๐๔/๒๕๔๖
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

๐๑/๐๒/๒๕๔๕
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดศรีโคมคำ
วัดศรีโคมคำ
วัดศรีโคมคำ
วัดห้วยหม้อ
วัดตำพระแล
วัดสางเหนือ
วัดบ้านโซ้
วัดบ้านโซ้
วัดบ้านโซ้
วัดบ้านแม่ปม
วัดเชียงทอง
วัดร่องห้า
วัดสร้อยศรี
วัดปจฉิมวาส
วัดสักลอ
วัดสักลอใหม่
วัดหงส์หิน
วัดบ้านลอ
วัดศรีเมืองชุม
วัดกู่ผางลาง
วัดสันปาก้าว
วัดสันปาก้าว
วัดห้วยข้าวกำ
วัดห้วยข้าวกำ

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

หมายเหตุ

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

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

พย ๓๒๖๒/๐๐๒๕ พระเรืองฤทธ์

ฉายา
อาภากโร

พย ๓๒๖๒/๐๐๒๖ สามเณรณัฐวัตร
พย ๓๒๖๒/๐๐๒๗ สามเณรภูมิรัตน์
พย ๓๒๖๒/๐๐๒๘ สามเณรธวัชชัย
พย ๓๒๖๒/๐๐๒๙ พระเสาร์คำ

มหาคุโณ

พย ๓๒๖๒/๐๐๓๐ สามเณรพงศ์พัทธ์
พย ๓๒๖๒/๐๐๓๑ สามเณรบุญโรจน์
พย ๓๒๖๒/๐๐๓๒ สามเณรไชยวัฒน์
พย ๓๒๖๒/๐๐๓๓ สามเณรเรวัตร
พย ๓๒๖๒/๐๐๓๔ สามเณรศุภชัย
พย ๓๒๖๒/๐๐๓๕ สามเณรปฏิภาณ
พย ๓๒๖๒/๐๐๓๖ สามเณรวิษณุกรณ์
พย ๓๒๖๒/๐๐๓๗ สามเณรสันดุษิต
พย ๓๒๖๒/๐๐๓๘ สามเณรณัฐวัตร
พย ๓๒๖๒/๐๐๓๙ สามเณรทัตธน

พย ๓๒๖๒/๐๐๔๐ พระอัฐพล

ปภากโร

พย ๓๒๖๒/๐๐๔๑ สามเณรนิติธร
พย ๓๒๖๒/๐๐๔๒ สามเณรดนัยพงษ์
พย ๓๒๖๒/๐๐๔๓ พระชวลิต

พย ๓๒๖๒/๐๐๔๔ สามเณรศุภกิตติ์
พย ๓๒๖๒/๐๐๔๕ พระกิตตินันท์
พย ๓๒๖๒/๐๐๔๖
พย ๓๒๖๒/๐๐๔๗
พย ๓๒๖๒/๐๐๔๘
พย ๓๒๖๒/๐๐๔๙

พย ๓๒๖๒/๐๐๕๐
พย ๓๒๖๒/๐๐๕๑
พย ๓๒๖๒/๐๐๕๒
พย ๓๒๖๒/๐๐๕๓
พย ๓๒๖๒/๐๐๕๔
พย ๓๒๖๒/๐๐๕๕
พย ๓๒๖๒/๐๐๕๖
พย ๓๒๖๒/๐๐๕๗
พย ๓๒๖๒/๐๐๕๘
พย ๓๒๖๒/๐๐๕๙

ปยสีโล

อินฺทปฺโ
พระนิมิต
สีลวฑฺฒโน
พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ
สามเณรพรเทพ
พระฐิติฤทธิ์
านวโร
สามเณรรัฐกิตติ์
สามเณรชิตเมธี
สามเณรณัฐวัตร
สามเณรภูริพัฒน์
สามเณรธนวัฒน์
สามเณรวุฒิพงศ์
สามเณรวิชัย
สามเณรศิวนาถ
สามเณรนพดล
สามเณรเจษฎา

นามสกุล
บุญสิงมา
ก๋ารินทร์
ทันโหศักดิ์
ไชยสถาน
บัวธนะ
ทวีวัฒน์
เปงคะดี
ไชยสถาน
เมยประโคน
คุณารูป
ศูนย์กลาง
ภูธิเบตร
ศูนย์กลาง
ทองคำ
ขยะบุตร
คชศิลา
สอนวงษ์
สุภา
วงศ์ชมภู
ใจปง
บัวหลวง
ก้อนแก้ว
กันทะสอน
คามะวิถี
เมืองมูล
มีสุข
บัวเย็น
ชุมภู
เตชะแก้ว
อิน่ คำ
หงษ์ย่ีสิบสี่
ฟาแลบ
ไชยอักษร
วงค์บุตร
ตั้งใจ

เกิด

อุปสมบท

๒๐/๑๑/๒๕๑๒ ๐๕/๐๔/๒๕๕๓
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

๓๐/๐๑/๒๕๐๐ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐
๐๔/๐๔/๒๕๔๗
๑๓/๑๒/๒๕๔๖

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
๑๔/๐๘/๒๕๔๘
๒๓/๐๙/๒๕๔๘
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

๓๑/๐๗/๒๕๒๐ ๐๑/๑๑/๒๕๖๐
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
๑๖/๐๒/๒๕๐๔ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐
๐๕/๐๔/๒๕๔๙
๐๒/๐๗/๒๕๑๕ ๐๓/๐๑/๒๕๖๐
๐๙/๑๒/๒๕๐๙ ๐๑/๐๔/๒๕๖๑
๐๑/๐๘/๒๕๓๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙
๒๐/๐๗/๒๕๔๕
๑๑/๐๕/๒๕๒๐ ๐๙/๐๕/๒๕๕๗
๐๑/๑๑/๒๕๔๕
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
๑๕/๐๗/๒๕๔๗
๑๕/๐๑/๒๕๔๖
๒๘/๐๘/๒๕๔๖
๑๓/๑๑/๒๕๔๗

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดแผ่นดินทอง
วัดห้วยยางขาม
วัดห้วยยางขาม
วัดห้วยยางขาม
วัดพระธาตุขิงแกง
วัดพระธาตุขิงแกง
วัดแม่ทะลาย
วัดแม่ทะลาย
วัดแม่ทะลาย
วัดแม่ทะลาย
วัดแม่ทะลาย
วัดแม่ทะลาย
วัดแม่วังช้าง
วัดแม่วังช้าง
วัดแม่วังช้าง
วัดหย่วน
วัดหย่วน
วัดหย่วน
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดศรีกู่เอี้ยง
วัดศรีกู่เอี้ยง
วัดบุญยืน
วัดบ้านปุ
วัดผาฮาว
วัดดอนมูล
วัดดอนมูล
วัดดอนมูล
วัดสลาบ
วัดแวนโค้งเก่า
วัดปงสนุก
วัดหล่ายทุ่ง
วัดหล่ายทุ่ง
วัดหล่ายทุ่ง
วัดไชยสถาน

จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน

หมายเหตุ

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

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

พย ๓๒๖๒/๐๐๖๐ สามเณรสุรเดช
พย ๓๒๖๒/๐๐๖๑ สามเณรวราวุฒิ
พย ๓๒๖๒/๐๐๖๒ สามเณรจักรพันธ์
พย ๓๒๖๒/๐๐๖๓ สามเณรกฤตภาส
พย ๓๒๖๒/๐๐๖๔ สามเณรธีรภัทร
พย ๓๒๖๒/๐๐๖๕ สามเณรดลพัฒน์
พย ๓๒๖๒/๐๐๖๖ สามเณรสุขเกษม
พย ๓๒๖๒/๐๐๖๗ พระสามารถ
พย ๓๒๖๒/๐๐๖๘ พระอิสระ

พย ๓๒๖๒/๐๐๖๙ พระสมศักดิ์

พย ๓๒๖๒/๐๐๗๐ สามเณรธนิตย์
พย ๓๒๖๒/๐๐๗๑ สามเณรวรวิช
พย ๓๒๖๒/๐๐๗๒ สามเณรธนากรณ์
พย ๓๒๖๒/๐๐๗๓ สามเณรปฏิญญา
พย ๓๒๖๒/๐๐๗๔ สามเณรธีรภัทร
พย ๓๒๖๒/๐๐๗๕ สามเณรธีรภัทร
พย ๓๒๖๒/๐๐๗๖ สามเณรณัฐนนท์
พย ๓๒๖๒/๐๐๗๗ สามเณรยี่
พย ๓๒๖๒/๐๐๗๘ สามเณรยี่
พย ๓๒๖๒/๐๐๗๙ สามเณรภานุวัฒน์

พย ๓๒๖๒/๐๐๘๐ สามเณรสาริน
พย ๓๒๖๒/๐๐๘๑ สามเณรวันชนะ

พย ๓๒๖๒/๐๐๘๒ สามเณรณัฐสิทธิ์
พย ๓๒๖๒/๐๐๘๓ สามเณรวสุพล
พย ๓๒๖๒/๐๐๘๔ สามเณรอัศจรรย์
พย ๓๒๖๒/๐๐๘๕ สามเณรจิรวัฒน์
พย ๓๒๖๒/๐๐๘๖ สามเณรจอน
พย ๓๒๖๒/๐๐๘๗ สามเณรวรชิต
พย ๓๒๖๒/๐๐๘๘ สามเณรเจษฎา
พย ๓๒๖๒/๐๐๘๙ สามเณรชาญวิทย์

พย ๓๒๖๒/๐๐๙๐ สามเณรพชรพล
พย ๓๒๖๒/๐๐๙๑ สามเณรโอฬาร
พย ๓๒๖๒/๐๐๙๒ สามเณรจิรายุธ
พย ๓๒๖๒/๐๐๙๓ สามเณรโชติพัฒน์
พย ๓๒๖๒/๐๐๙๔ สามเณรภานุวัฒน์

สุจิณฺโณ
ภูริวฑฺฒโก
สนฺตจิตฺโต

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

ขันธวุธ
เจือจาน
ประทุมมาลย์
แก้วฟู
บรรจง
บ้านสระ
สิงหน้อย
เขียนดวงจันทร์
แข่งขัน
บุญประเสริฐ
กองอิ่น
อุปมา
เตรียมสี
บุญเทพ
สุขดี
จันทนะ
มานะ
ลุงซู้
กิตติ
ธรรมสุวรรณ์
บุญแสงมี
ทองคำ
ศรีวิชัย
กันทา
อัศวจินดาพล
ชัยวงค์
ไทยใหญ่
แซ่ว่าง
จันทร์แสง
นักรบ
เวียงคำ
แซ่เฮ้อ
คำยัน
ดอนผา
คำพุมสะอาด

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
๑๓/๑๒/๒๕๔๗

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
๐๖/๐๘/๒๕๔๗
๑๐/๐๘/๒๕๔๗
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
๒๘/๐๓/๒๕๑๘ ๒๔/๐๖/๒๕๔๐

๐๖/๐๒/๒๕๓๕ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐
๐๔/๐๑/๒๔๙๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙
๒๔/๐๙/๒๕๔๘
๒๖/๑๑/๒๕๔๘
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

๐๙/๐๙/๒๕๔๕
๐๖/๑๑/๒๕๔๗
๒๗/๑๑/๒๕๔๗

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
๑๐/๑๒/๒๕๔๘
๒๑/๐๓/๒๕๔๘
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
๐๓/๐๑/๒๕๔๙
๒๖/๐๓/๒๕๔๘
๒๓/๐๑/๒๕๔๗
๑๔/๐๘/๒๕๔๘
๑๘/๐๙/๒๕๔๘
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

๑๔/๐๗/๒๕๔๘
๑๔/๐๓/๒๕๔๙
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดศรีเมืองมาง
วัดศรีเมืองมาง
วัดศรีเมืองมาง
วัดหลวง
วัดหลวง
วัดหลวง
วัดหลวง
วัดสว่างอารมณ์
วัดต้นต้อง
วัดบุญเกิด
วัดสังคหะราษฎร์
วัดสังคหะราษฎร์
วัดศรีดอนชัย
วัดดอนแก้ว
วัดดอนแก้ว
วัดห้วยสิงห์
วัดนาปรัง
วัดนาปรัง
วัดนาปรัง
วัดพระธาตุกู่ต้ัง
วัดสีพรม
วัดทัศนาราม
วัดทัศนาราม
วัดพระธาตุดอยหยวก
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดดอนไชย
วัดปางผักหม
วัดปางผักหม
วัดนำฮาก
วัดม่วงชุม
วัดสถาน
วัดสถาน
วัดทุ่งกล้วย

เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง

หมายเหตุ

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

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

พย ๓๒๖๒/๐๐๙๕ สามเณรอภิรักษ์
พย ๓๒๖๒/๐๐๙๖ สามเณรธนากรณ์
พย ๓๒๖๒/๐๐๙๗ สามเณรภีรภัทร

พย ๓๒๖๒/๐๐๙๘ สามเณรณัฏฐกิตติ์
พย ๓๒๖๒/๐๐๙๙ พระทรงฤทธิ์

อกิฺจโน

พย ๓๒๖๒/๐๑๐๐ สามเณรพรณรงค์
พย ๓๒๖๒/๐๑๐๑ สามเณรณัฐนันท์
พย ๓๒๖๒/๐๑๐๒ พระธรรมนูญ

พย ๓๒๖๒/๐๑๐๓ สามเณรกิตติศักดิ์

ปุริสาสโก

นามสกุล
กุมใจ
กันทะเนตร
ภัยทูล
วิละแสง
บุญแรง
กันร้าย
จันทิมา
นิราศทุกข์
คงคำปา

เกิด

อุปสมบท

สังกัดวัด

อำเภอ

๒๒/๐๑/๒๕๒๑ ๐๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดแก
วัดแก
วัดแก
วัดทุ่งติ้ว
วัดปว
วัดศรีไฮคำ
วัดศรีไฮคำ
วัดสบบง
วัดสบบง

ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
๑๙/๐๙/๒๕๔๘
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
๒๐/๑๒/๒๕๓๗ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

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