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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพะเยา  ภาค ๖

ส่งสอบ ๒๓๓ รูป ขาดสอบ ๓๑ รูป คงสอบ ๒๐๒ รูป สอบได้ ๑๐๓ รูป สอบตก ๙๙ รูป (๕๐.๙๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๓๕๙/๐๐๐๑
สามเณรอภิสิทธิ

์

 หมันไร่

่

๑๔/๗/๒๕๔๒

 วัดกำแพงหิน  

พย ๓๓๕๙/๐๐๐๒
พระประเสริฐ คุณวโร ณ สาร ๑/๓/๒๕๐๒ ๒/๔/๒๕๕๖ วัดขุนตำ  

พย ๓๓๕๙/๐๐๐๓
สามเณรวีรภาพ  สนม

๑๗/๑/๒๕๔๔

 วัดช้างหิน  

พย ๓๓๕๙/๐๐๐๔
สามเณรอุดม  ทำดี

๒๐/๔/๒๕๔๔

 วัดช้างหิน  

พย ๓๓๕๙/๐๐๐๕
พระเจษฎา สุเมโธ ระวังทรัพย์

๒๒/๘/๒๕๑๘
๒/๔/๒๕๕๕ วัดดอกบัว  

พย ๓๓๕๙/๐๐๐๖
พระอมร โชติกุโล คำมา

๑๐/๖/๒๕๒๓ ๑๐/๔/๒๕๕๕
วัดดอกบัว  

พย ๓๓๕๙/๐๐๐๗
สามเณรณัฏฐวุฒิ  แสนศักดิหาญ

์

๑๕/๔/๒๕๔๕

 วัดต๋อมกลาง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๐๘
พระไพบูลย์ ปฺาวโร ใจชือ

่

๖/๔/๒๕๐๖ ๙/๗/๒๕๕๓ วัดต๋อมดง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๐๙
พระสมภพ ิตธมฺโม เมืองวงศ์

๑๙/๒/๒๕๑๒

๕/๖/๒๕๕๖ วัดต๋อมดง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๑๐
พระอินจันทร์ กตปฺุโ ใจแล

๒๘/๒/๒๕๐๐ ๘/๑๑/๒๕๕๒
วัดตำกลาง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๑๑
สามเณรภานุวัฒน์  กันตา

๒๒/๗/๒๕๔๔

 วัดตำม่อน  

พย ๓๓๕๙/๐๐๑๒
สามเณรจักรพรรณ  บุญทา

๖/๗/๒๕๔๐
 วัดตำเหล่า  

พย ๓๓๕๙/๐๐๑๓
สามเณรอนุพงษ์  เครือจิต

๒๕/๗/๒๕๔๔

 วัดบ้านโปง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๑๔
พระสุเมธ สนฺตจิตฺโต กุแสนใจ

๑๕/๖/๒๕๓๐ ๑๑/๗/๒๕๕๔
วัดบุญยืน  

พย ๓๓๕๙/๐๐๑๕
พระอาจณรงค์ อนาลโย พิญโญ

๒/๑/๒๕๓๗ ๓/๕/๒๕๕๗ วัดบุญโยง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๑๖
พระธนพัฒน์ กตสาโร แห้วตะนะ

๒๔/๑๐/๒๕๓๓
๑๕/๑/๒๕๕๔

วัดบุญเรือง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรฐิติพงษ์  ปญญาวงศ์

๒๖/๙/๒๕๔๓

 วัดบุญเรือง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๑๘
สามเณรจิตติพงษ์  ขัติธิ

๒๐/๕/๒๕๔๔

 วัดบุญเรือง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๑๙
สามเณรสุรเดช  ไชยมงคล

๑๖/๓/๒๕๔๑

 วัดปาแดด  

พย ๓๓๕๙/๐๐๒๐
พระเสกสรร ถิรจิตฺโต ยาปน ๖/๑/๒๕๓๒ ๕/๓/๒๕๕๔ วัดแม่กาหลวง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๒๑
พระสุเมธา กตฺตปฺุโ สีอ่อน

๒๓/๓/๒๕๓๐ ๒๓/๓/๒๕๕๕
วัดแม่กาหลวง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๒๒
พระเอก นาถธมฺโม บุญธรรม

๗/๘/๒๕๒๓ ๒๓/๔/๒๕๕๒
วัดแม่ใส  

พย ๓๓๕๙/๐๐๒๓
พระอภินันท์ จารุวณฺโณ กันทะชัย

๑๓/๔/๒๕๓๖ ๒๖/๑/๒๕๕๗
วัดร่องเข็ม  

พย ๓๓๕๙/๐๐๒๔
พระธวัชชัย อานนฺโท ใจประการ

๑๓/๑๐/๒๕๓๐
๒๒/๓/๒๕๕๖

วัดร่องคือ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพะเยา  ๑ / ๔
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พย ๓๓๕๙/๐๐๒๕
พระขจรศักดิ

์

กลฺยาโณ นามเมือง
๑๒/๒/๒๕๒๒

๕/๑/๒๕๕๐ วัดร่องไผ่  

พย ๓๓๕๙/๐๐๒๖
พระชัยวัฒน์ ธมฺมธโร ดวงไชยา

๒๖/๖/๒๕๓๖
๖/๖/๒๕๕๗ วัดร่องไผ่  

พย ๓๓๕๙/๐๐๒๗
พระภูวดล จรณธมฺโม เมืองก้อน

๖/๑/๒๕๒๙ ๓/๔/๒๕๕๔ วัดร่องห้า  

พย ๓๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรชยานันท์  จักจุ่ม

๑๐/๓/๒๕๔๔

 วัดราชคฤห์  

พย ๓๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรดัสกร  ราชยา

๒๓/๖/๒๕๔๔

 วัดราชคฤห์  

พย ๓๓๕๙/๐๐๓๐
พระยุทธนา ยติณฺธโร มาศรีดี

๒๙/๑/๒๕๑๘
๙/๒/๒๕๕๗ วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๓๕๙/๐๐๓๑
สามเณรศุภกิจ  ดีหล้า

๒๔/๖/๒๕๔๔

 วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรวุฒิชัย  กุลสังขาร

๙/๙/๒๕๔๔
 วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๓๕๙/๐๐๓๓
สามเณรธรรมนูญ  ภักดีศรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๓๕๙/๐๐๓๔
สามเณรธัญวุฒิ  อุ่นก๋องแก้ว

๑๔/๑/๒๕๔๕

 วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๓๕๙/๐๐๓๕
สามเณรสามล  ลุงผัด ๑/๑/๒๕๔๐  วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๓๕๙/๐๐๓๖
สามเณรสุชาติ  จายแสง

๑๐/๔/๒๕๔๑
 วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๓๕๙/๐๐๓๗
สามเณรธนากร  นางหรอก

๑/๔/๒๕๔๒
 วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๓๕๙/๐๐๓๘
พระมนู กิตฺติสาโร ปนใจ

๓๐/๖/๒๕๑๒ ๑๘/๗/๒๕๕๕
วัดสันต้นหวีด  

พย ๓๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรวชิรศักดิ

์

 ลวนคำ

๑๕/๑๑/๒๕๓๘

 วัดสันต้นหวีด  

พย ๓๓๕๙/๐๐๔๐
สามเณรพิตินันท์  ผึงตัน

้

๑๘/๑/๒๕๔๒

 วัดสันทราย  

พย ๓๓๕๙/๐๐๔๑
พระทิวัฒน์ ธมฺมรโต ยังมูล

๑๘/๑/๒๕๐๔
๒/๔/๒๕๕๗ วัดสันปาถ่อน  

พย ๓๓๕๙/๐๐๔๒
พระยุทธพนธ์ ปฺุภาโค วงศ์สวัสดิ

์

๕/๑๒/๒๕๓๐ ๑๐/๔/๒๕๕๗
วัดสันปาถ่อน  

พย ๓๓๕๙/๐๐๔๓
พระวราศักดิ

์

าณวิชโย เรือนสอน
๘/๘/๒๕๓๒ ๒๖/๓/๒๕๕๒

วัดสันปาม่วง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๔๔
พระณัฐพัชร์ พุทฺธาโณ ตัณฑ์วณิช

๑๘/๑๑/๒๕๒๐

๑/๓/๒๕๕๗ วัดทุ่งกาไชย  

พย ๓๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรฉัตรชัย  แดนสันเทียะ

้

๒๕/๗/๒๕๓๘

 วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๔๖
สามเณรธวัชชัย  สมศรี ๑/๑/๒๕๔๑  วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรวสันต์  สบบง

๔/๖/๒๕๔๓
 วัดบุญเรือง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๔๘
พระสิทธิพงษ์ สนฺตจิตโต บุญมา

๒๓/๐๑/๒๕๓๕ ๒๒/๐๓/๒๕๕๕

วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๓๕๙/๐๐๔๙
สามเณรกิตติชัย  ศรีวิไชย

๑๕/๗/๒๕๓๙

 วัดเชียงหมัน

้

 

พย ๓๓๕๙/๐๐๕๐
สามเณรสมรักษ์  มีชัน

้

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

 วัดเชียงหมัน

้

 

พย ๓๓๕๙/๐๐๕๑
สามเณรก้าวหน้า  ศรีวิรัตน์

๒๐/๖/๒๕๔๓

 วัดเชียงหมัน

้

 

พย ๓๓๕๙/๐๐๕๒
พระทรงกลด ปภสฺสโร ชืนจิต

่

๙/๖/๒๕๒๕ ๔/๔/๒๕๕๖ วัดปาฝาง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๕๓
พระภาคิน สติสมฺปนฺโน บัวใหญ่

๒๑/๑/๒๕๒๐
๔/๔/๒๕๕๕ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๕๔
พระเสาร์คำ จารุธมฺโม ก้อนคำ

๖/๐๕/๒๕๒๗
๙/๖/๒๕๕๗ วัดสันปาม่วง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๕๕
สามเณรวรัญู  จันทร์ต๊ะนาง

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

 วัดดงอินตา  

พย ๓๓๕๙/๐๐๕๖
สามเณรปญจพล  อวดปาก

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

 วัดดงอินตา  

พย ๓๓๕๙/๐๐๕๗
สามเณรกฤษฎาพงษ์  มณีแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

 วัดดงอินตา  

พย ๓๓๕๙/๐๐๕๘
สามเณรกฤษฎาพันธ์  มณีแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

 วัดดงอินตา  

พย ๓๓๕๙/๐๐๕๙
สามเณรอนุรักษ์  นามปญญา

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

 วัดดงอินตา  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพะเยา  ๒ / ๔

้
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พย ๓๓๕๙/๐๐๖๐
สามเณรกฤติพงษ์  สายสืบ

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

 วัดปทุมทอง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๖๑
พระคมกฤษณ์ กวิวํโส ปญญาวรรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๒๘ ๐๑/๐๔/๒๕๕๔

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๓๕๙/๐๐๖๒
สามเณรณัฐดนัย  พรหมเทพ

๒๘/๙/๒๕๔๑

 วัดดอนมูล  

พย ๓๓๕๙/๐๐๖๓
พระสันติ ชยธมฺโม กันทะมาลา

๒๔/๘/๒๕๑๐
๔/๖/๒๕๔๘ วัดนันตาราม  

พย ๓๓๕๙/๐๐๖๔
พระพีรพัฒน์ าณสํวโร สุทธสม

๒๓/๔/๒๕๓๔

๘/๖/๒๕๕๙ วัดร้องใหม่  

พย ๓๓๕๙/๐๐๖๕
สามเณรชัยวัฒน์  สมณะ

๑๖/๖/๒๕๔๑
 วัดล้า  

พย ๓๓๕๙/๐๐๖๖
สามเณรพงษ์พัฒน์  เสาหิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

 วัดสบสา  

พย ๓๓๕๙/๐๐๖๗
พระณัฐวุฒิ ิตสุโข รุ่งเรือง

๑๐/๑๑/๒๕๒๕
๑๐/๗/๒๕๕๘

วัดหนองร่มเย็น  

พย ๓๓๕๙/๐๐๖๘
พระสุรสิทธิ

์

จนฺทสาโร จันทร์ขอนแก่น
๒๓/๘/๒๕๐๕ ๒๔/๗/๒๕๕๓

วัดหย่วน  

พย ๓๓๕๙/๐๐๖๙
สามเณรปติพงษ์  บุญประเสริฐ

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

 วัดทุ่งกล้วย  

พย ๓๓๕๙/๐๐๗๐
สามเณรวิวัฒน์  คิดหา

๓/๕/๒๕๔๓
 วัดสถาน  

พย ๓๓๕๙/๐๐๗๑
สามเณรสุเทพ  จารุภคสุภาพ

๑๑/๘/๒๕๔๓

 วัดสถาน  

พย ๓๓๕๙/๐๐๗๒
สามเณรนัทธพงศ์  สถาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

 วัดฮวก  

พย ๓๓๕๙/๐๐๗๓
พระไพรัช ทินฺนพโล จำนงค์โภค

๒๒/๐๓/๒๕๒๘ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดทุ่งรวงทอง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๗๔
สามเณรสรวิชญ์  เตียว

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

 วัดทุ่งรวงทอง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๗๕
สามเณรอลงกรณ์  แจ้งสูงเนิน

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

 วัดทุ่งรวงทอง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๗๖
สามเณรอาสาฬหะ  นาตัน

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

 วัดทุ่งรวงทอง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๗๗
สามเณรกิตติพงษ์  สมศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

 วัดทุ่งรวงทอง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๗๘
สามเณรอาทร  บุญเกิด

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

 วัดทุ่งรวงทอง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๗๙
สามเณรพรชัย  แก่นเมือง

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

 วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๘๐
สามเณรสิทธิชัย  ไชยสถาน

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๘๑
สามเณรศราวุฒิ  ใจโลกา

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

 วัดศรีจอมแจ้ง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๘๒
สามเณรศุภกร  ละอองอ่อน

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

 วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๓๕๙/๐๐๘๓
สามเณรณัฐพงษ์  ชุ่มใจ

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

 วัดสักลอ  

พย ๓๓๕๙/๐๐๘๔
สามเณรธนพนธ์  ใจเย็น

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

 วัดสักสัน  

พย ๓๓๕๙/๐๐๘๕
สามเณรธนกร  ยะคำนะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

 วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๓๕๙/๐๐๘๖
พระสิทธิพงษ์ สุชาโต แซ่เต็ม

๑๐/๐๖/๒๕๓๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีเมืองมาง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๘๗
พระภานุพงษ์ อิสฺสราโณ แซ่ฟาน

๑๒/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดศรีเมืองมาง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๘๘
สามเณรหือ  แซ่ลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

 วัดศรีเมืองมาง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๘๙
สามเณรศิริวัฒน์  วิชัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

 วัดศรีเมืองมาง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๙๐
สามเณรธวัชชัย  ชุมภูชนะภัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

 วัดศรีเมืองมาง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๙๑
สามเณรวุฒิชัย  ไชยผง

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

 วัดศรีเมืองมาง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๙๒
สามเณรกลวัชร  แซ่ย่าง

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

 วัดศรีเมืองมาง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๙๓
สามเณรคมสัน  ลอยสุวรรณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

 วัดหลวง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๙๔
พระอาติยนินทร์ ถิรธมฺโม ทรุศิริฉายา

๑๖/๐๙/๒๕๓๒ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดดอนแก้ว  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพะเยา  ๓ / ๔
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๓๕๙/๐๐๙๕
สามเณรนนทกานต์  มะโนแสน

๑๑/๐๒/๒๕๔๑

 วัดดอนแก้ว  

พย ๓๓๕๙/๐๐๙๖
สามเณรอนุวัฒน์  สถาน

๑๕/๐๗/๒๕๔๑

 วัดทัศนาราม  

พย ๓๓๕๙/๐๐๙๗
สามเณรอนุชา  คำวงศ์ษา

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

 วัดทุ่งแต  

พย ๓๓๕๙/๐๐๙๘
สามเณรณัฐนนท์  จันทวัง

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

 วัดนาปรัง  

พย ๓๓๕๙/๐๐๙๙
สามเณรการัณย์  สุนทรทัศนะพงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

 วัดบุญเรือง  

พย ๓๓๕๙/๐๑๐๐
สามเณรภาณุวัฒน์  เรียนเสถียร

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

 วัดพระธาตุกู่ตัง

้

 

พย ๓๓๕๙/๐๑๐๑
เจ้าอธิการบุญสม คุณวีโร บุญธรรม

๑๖/๑๐/๒๕๑๐ ๐๘/๐๗/๒๕๓๘

วัดพระธาตุกู่ตัง

้

 

พย ๓๓๕๙/๐๑๐๒
พระทรง อรุโณ จินดาชัย

๑๖/๐๓/๒๕๐๑ ๒๖/๐๖/๒๕๔๘

วัดม่วง  

พย ๓๓๕๙/๐๑๐๓
สามเณรอนพชัย  นาปรัง

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

 วัดสันกลาง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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