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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖

ส่งสอบ ๑๖๕ รูป ขาดสอบ ๓๓ รูป คงสอบ ๑๓๒ รูป สอบได้ ๗๖ รูป สอบตก ๕๖ รูป (๕๗.๕๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๓๕๙/๐๐๐๑ สามเณรกรวีร์  ใจทา
๑/๒/๒๕๔๔

 วัดชัยมงคล  

พร ๓๓๕๙/๐๐๐๒
สามเณรศุกล  โพธิมูล ๑/๕/๒๕๔๔  วัดชัยมงคล  

พร ๓๓๕๙/๐๐๐๓ พระปฏิญญา ปฺาวชิโร สมควร
๑๗/๘/๒๕๓๘ ๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดต้นธง  

พร ๓๓๕๙/๐๐๐๔ สามเณรบุษกล  อินต๊ะเสาร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๑

 วัดต้นธง  

พร ๓๓๕๙/๐๐๐๕ สามเณรนวพงศ์  บัวบาน

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

 วัดต้นธง  

พร ๓๓๕๙/๐๐๐๖ พระเนติพงษ์ สุมโน คำปนปู
๒๙/๑/๒๕๐๘

๕/๓/๒๕๕๔ วัดถินใน

่

 

พร ๓๓๕๙/๐๐๐๗
พระพันศักดิ

์

ถาวรจิตฺโต สิบน้อย
๑๐/๓/๒๕๒๖ ๑๒/๒/๒๕๕๕

วัดธรรมเมือง  

พร ๓๓๕๙/๐๐๐๘ สามเณรแสงหลู่  ใจวัน ๑/๑/๒๕๔๒  วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรจิรภัทร  สีวัน

๘/๘/๒๕๔๔
 วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรจิรพงษ์  บุญทา
๓/๓/๒๕๔๑

 วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรยอดชาย  จันทวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

 วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๓๕๙/๐๐๑๒
สามเณรสุวิชัย  จำปาบุรี

๒๔/๔/๒๕๔๓

 วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๓๕๙/๐๐๑๓
สามเณรนิรันดร์  ราชโยธา

๑๖/๕/๒๕๔๓

 วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๓๕๙/๐๐๑๔ สามเณรสุขสรรค์  จันทร์โสดา
๒๒/๙/๒๕๔๓

 วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๓๕๙/๐๐๑๕ สามเณรธวัชชัย  สิมมาสุด
๓/๑๑/๒๕๔๓

 วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรนนทวัฒน์  กันทากูล

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

 วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรธวัชชัย  กลินคำ

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๓๕๙/๐๐๑๘ สามเณรศักดิดา

์

 สอดศรี ๑/๔/๒๕๔๕  วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๓๕๙/๐๐๑๙
สามเณรก้องภพ  นาเทพ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๓๕๙/๐๐๒๐ สามเณรพงศธร  เทพจันทร์
๒/๘/๒๕๔๒

 วัดมณีวรรณ  

พร ๓๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรเปรมวิทย์  กาพิยะ

๑๗/๒/๒๕๔๒

 วัดมหาโพธิ

์

 

พร ๓๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรนนทวัฒน์  มาอุ่น

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

 วัดร่องฟอง  

พร ๓๓๕๙/๐๐๒๓
พระวรวุทธ์ วชิโร บุญตัน

๒๗/๑/๒๕๓๖ ๒๔/๕/๒๕๕๗
วัดวังเย็น  

พร ๓๓๕๙/๐๐๒๔
พระวุฒิชัย ขนฺติพโล แย้มรับบุญ

๒๙/๑๐/๒๕๒๒ ๒๔/๑๑/๒๕๕๕

วัดวังหงษ์ใต้  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๓๕๙/๐๐๒๕
สามเณรชาญพัฒน์  โล่งธง

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

 วัดโศภนาลัย  

พร ๓๓๕๙/๐๐๒๖
พระประดิษฐ์ ขนฺติโก แสงทิพย์

๕/๑๒/๒๕๐๓
๓/๓/๒๕๕๕ วัดสวนเขือน

่

 

พร ๓๓๕๙/๐๐๒๗
พระยุทธนา ปภสฺสโร ศรีวิชัย

๑๖/๒/๒๕๓๒ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดสวรรค์นิเวศ  

พร ๓๓๕๙/๐๐๒๘
พระวีระพล อริยเมธี ถินกวาว

่

๒๘/๗/๒๕๓๘ ๓๑/๗/๒๕๕๘
วัดสวรรค์นิเวศ  

พร ๓๓๕๙/๐๐๒๙
พระธนกฤต กิตฺติเมธี ศรีวิชัย

๗/๑๑/๒๕๓๘ ๓๑/๗/๒๕๕๘
วัดสวรรค์นิเวศ  

พร ๓๓๕๙/๐๐๓๐ สามเณรเจษฎา  เอียไพศาล

๊

๓/๑/๒๕๔๐  วัดสวรรค์นิเวศ  

พร ๓๓๕๙/๐๐๓๑ สามเณรชาญณรงค์  เงือกนำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๑

 วัดสวรรค์นิเวศ  

พร ๓๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรอภิชาติ  ใจใส

๕/๐๓/๒๕๔๓

 วัดสวรรค์นิเวศ  

พร ๓๓๕๙/๐๐๓๓
พระวิทวัส ธมฺมทีโป ปงอุตะวัน

๒๙/๗/๒๕๓๒ ๒๙/๗/๒๕๕๕
วัดสุนทรนิวาส  

พร ๓๓๕๙/๐๐๓๔
พระสรายุทธ สุเมโธ โขงทอง

๓๑/๑๒/๒๕๓๖
๑๙/๔/๒๕๕๗

วัดสุนทรนิวาส  

พร ๓๓๕๙/๐๐๓๕
พระภาคภูมิ อภิชโย ภิชัย

๑/๑๐/๒๕๓๘
๙/๕/๒๕๕๙ วัดสุนทรนิวาส  

พร ๓๓๕๙/๐๐๓๖
สามเณรธรรณธร  เสียมี

๑๗/๕/๒๕๔๓

 วัดหัวข่วง  

พร ๓๓๕๙/๐๐๓๗
สามเณรฉัตรมงคล  เสียงเอก

๕/๕/๒๕๔๒
 วัดหัวฝาย  

พร ๓๓๕๙/๐๐๓๘
พระปุณณพงษ์ ปริปุณโณ แก้วเพชร

๑/๐๔/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดเหมืองหม้อ  

พร ๓๓๕๙/๐๐๓๙
พระอนันตเดช อินฺทปฺโ ศรีประเสริฐ

๓/๗/๒๕๓๑ ๙/๗/๒๕๕๗ วัดเด่นทัพชัย  

พร ๓๓๕๙/๐๐๔๐ พระเกรียงศักดิ

์

ภทฺรธมฺโม หงษา
๗/๒/๒๕๒๘ ๓๐/๔/๒๕๕๕

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๓๕๙/๐๐๔๑ สามเณรอำนาจ  เอียมนอก

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

 วัดคุ้มครองธรรม  

พร ๓๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรญาณศรณ์  เครือเต็ม

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

 วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๓๕๙/๐๐๔๓
สามเณรผดุงชัย  กวางพิจิตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

 วัดวังฟอน  

พร ๓๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรอานนท์  เมืองอินทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดวังฟอน  

พร ๓๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรกรกฎ  เงินตัน

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

 วัดห้วยขอน  

พร ๓๓๕๙/๐๐๔๖ สามเณรนนทวัฒน์  วุฒิคำ
๕/๑๑/๒๕๔๓

 วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรชิษณุพงศ์  กองเพชร

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

 วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๓๕๙/๐๐๔๘
สามเณรธนพัฒน์  ชำนาญ

๒/๐๑/๒๕๔๐
 วัดเกษมสุข  

พร ๓๓๕๙/๐๐๔๙
พระสุวิทย์ ปฺาทีโป ทองจุนเจือ ๑/๑/๒๔๙๒ ๓/๑๒/๒๕๕๑

วัดแก้วมงคล  

พร ๓๓๕๙/๐๐๕๐ สามเณรนุกูล  ฝกฝาย

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

 วัดช่องลม  

พร ๓๓๕๙/๐๐๕๑ สามเณรวิภพ  ธิตา

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

 วัดช่องลม  

พร ๓๓๕๙/๐๐๕๒
พระใส่ กตปฺุโ นามแปง

๐๑/๐๑/๒๕๓๒

๘/๕/๒๕๕๙ วัดดอนชัย  

พร ๓๓๕๙/๐๐๕๓
สามเณรทวีวัฒน์  จะนุ

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

 วัดดอนมูล  

พร ๓๓๕๙/๐๐๕๔
พระเวทางค์ โชติธมฺโม วังปา

๑๗/๐๑/๒๕๓๒ ๒๗/๐๓/๒๕๕๔

วัดนำบ่อ  

พร ๓๓๕๙/๐๐๕๕
พระธนยุต จารุวณฺโณ ชุ่มเชย

๑๓/๐๑/๒๕๑๓ ๐๖/๐๕/๒๕๕๗

วัดนำบ่อ  

พร ๓๓๕๙/๐๐๕๖
สามเณรจักริน  พุทธ

๒๙/๑๐/๒๕๓๙

 วัดนำบ่อ  

พร ๓๓๕๙/๐๐๕๗
สามเณรวุฒินันท์  แซ่เติน

๒๗/๔/๒๕๔๔

 วัดวุฒิมงคล  

พร ๓๓๕๙/๐๐๕๘
พระเฉลิมศักดิ

์

ติขวีโร ข่มอาวุธ
๔/๑๒/๒๕๓๖ ๓/๑๒/๒๕๕๗

วัดศรีสว่าง  

พร ๓๓๕๙/๐๐๕๙
สามเณรวรกานต์  ยาอินทร์

๑๓/๔/๒๕๕๑

 วัดหนองม่วงไข่  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๓๕๙/๐๐๖๐ พระกิตติพงศ์ กิตฺติปฺโ แก้วดำ

๒๑/๑๒/๒๕๓๒ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดเชตวัน  

พร ๓๓๕๙/๐๐๖๑ พระธนากร าณทีโป ศรีสมยา

๑๘/๐๓/๒๕๐๑
๕/๑๒/๒๕๕๕

วัดดงลาน  

พร ๓๓๕๙/๐๐๖๒
สามเณรศิวดล  ม่วงรัก

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

 วัดดอนมูล  

พร ๓๓๕๙/๐๐๖๓
พระธานิน สุเมโธ ฝนแบน

๑๙/๐๔/๒๕๑๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๖

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๓๕๙/๐๐๖๔
พระทวีศักดิ

์

อธิปฺุโ ฝนนา

๑๔/๐๔/๒๕๐๐ ๐๓/๐๔/๒๕๕๗

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๓๕๙/๐๐๖๕
พระวันชัย อาภาโชโต กำเหมาะ

๐๖/๑๒/๒๕๐๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดปากปง  

พร ๓๓๕๙/๐๐๖๖ พระพิเชษฐ์ จารุวํโส ยินดี

๐๘/๐๓/๒๕๒๖ ๐๕/๐๒/๒๕๕๗

วัดแม่ลานใต้  

พร ๓๓๕๙/๐๐๖๗
พระสนอง สิริปฺุโ สมกลัด

๐๕/๐๒/๒๔๙๖ ๐๕/๐๑/๒๕๓๕

วัดแม่ลานเหนือ  

พร ๓๓๕๙/๐๐๖๘
พระพีระพันธ์ ิตฺตาโน แช่มช้อย

๑๒/๐๒/๒๕๒๑ ๒๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดวังเลียง  

พร ๓๓๕๙/๐๐๖๙
พระบริวัฒน์ านวีโร รวมแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๒๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๓๕๙/๐๐๗๐
สามเณรฐานุพงศ์  รัชตะศรีโรจน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

 วัดสะแล่ง  

พร ๓๓๕๙/๐๐๗๑
สามเณรนันทวุฒิ  แก้วรัตม์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

 วัดแช่ฟา  

พร ๓๓๕๙/๐๐๗๒
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสาโร ผาทอง
๑๕/๘/๒๕๐๙ ๑๒/๑/๒๕๕๔

วัดพันเจน  

พร ๓๓๕๙/๐๐๗๓
สามเณรกฤษณพงษ์  ถาหล้า

๒๔/๑/๒๕๔๕

 วัดแม่บงใต้  

พร ๓๓๕๙/๐๐๗๔
สามเณรเมธิชัย  พญาไชย

๒๖/๒/๒๕๔๕

 วัดแม่บงใต้  

พร ๓๓๕๙/๐๐๗๕
สามเณรบุญฤทธิ

์

 จันทร์ทอง
๑๔/๓/๒๕๔๑

 วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๓๕๙/๐๐๗๖
สามเณรธนกฤต  ปูคำ

๒๐/๘/๒๕๔๔

 วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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