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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้
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สำนักเรียน  คณะจังหวัดพะเยา  ภาค ๖

ส่งสอบ ๑๘๘ รูป ขาดสอบ ๒๒ รูป คงสอบ ๑๖๖ รูป สอบได้ ๑๐๗ รูป สอบตก ๕๙ รูป (๖๔.๔๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรณภัทร  โพธิศรี

์

๓/๑๒/๒๕๔๖

 วัดกำแพงหิน  

พย ๓๓๖๐/๐๐๐๒ สามเณรทวีโชค  ปงหาญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

 วัดเชียงทอง  

พย ๓๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรมหัสวรรษ  นันต๊ะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

 วัดเชียงทอง  

พย ๓๓๖๐/๐๐๐๔ พระเก่ง ิตมโน เผ่าแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๓๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดดอกบัว  

พย ๓๓๖๐/๐๐๐๕ สามเณรภานุพงษ์  อ้อยมูล
๙/๕/๒๕๔๕

 วัดตำเหล่า  

พย ๓๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรพุฒิพงษ์  สีขำมี
๑๘/๙/๒๕๔๕

 วัดบ้านโปง  

พย ๓๓๖๐/๐๐๐๗
สามเณรวิทวัส  ยอดสิงห์

๓๐/๕/๒๕๔๔

 วัดบ้านไร่  

พย ๓๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรธนกาญจน์  จุมปา
๑๗/๖/๒๕๔๒

 วัดแม่ใส  

พย ๓๓๖๐/๐๐๐๙
สามเณรธีรวุฒิ  แก้วผู้

๑๘/๗/๒๕๔๔

 วัดร่องคือ  

พย ๓๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรสันติชัย  สิงห์ขร

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 วัดร่องคือ  

พย ๓๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรกิตติศักดิ

์

 เครือสุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

 วัดร่องไผ่  

พย ๓๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรอธิฉัตร  เงินมูล
๓๐/๖/๒๕๔๔

 วัดร่องห้า  

พย ๓๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรประพันธ์  ก้อนศิลา

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 วัดร่องห้า  

พย ๓๓๖๐/๐๐๑๔ พระสุรเชษฐ์ ถิรธมฺโม หยาดไธสง

๒๗/๐๔/๒๕๓๙
๒๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดราชคฤห์  

พย ๓๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรเดชธนา  ยาดี
๑๘/๔/๒๕๔๔

 วัดราชคฤห์  

พย ๓๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรภาสกร  ดวงจิตต์
๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดราชคฤห์  

พย ๓๓๖๐/๐๐๑๗
สามเณรรัฐศาสตร์  วรนำมณฑล

๒๙/๔/๒๕๔๕

 วัดราชคฤห์  

พย ๓๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรจิระสิน  ตันกุล
๒๐/๘/๒๕๔๕

 วัดราชคฤห์  

พย ๓๓๖๐/๐๐๑๙
พระครูใบฎีกา วุฒิชัย ปภาโส บ้านสระ

๑๐/๘/๒๕๓๒ ๑๐/๑๑/๒๕๕๓

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๓๖๐/๐๐๒๐ พระบุญส่ง เขมปฺโ จักจุ่ม ๘/๑/๒๕๑๙
๒๔/๓/๒๕๕๗

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๓๖๐/๐๐๒๑
พระคำนวล อภิวณฺโณ แยน

๒๘/๕/๒๕๓๘
๒/๒/๒๕๕๘ วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๓๖๐/๐๐๒๒
สามเณรสมศักดิ

์

 แว่ว่าง
๔/๔/๒๕๔๓

 วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๓๖๐/๐๐๒๓
พระประเสริฐ ทินฺนวโร หงษ์หิน

๑๕/๔/๒๕๒๑ ๒๙/๗/๒๕๕๘
วัดสันปาถ่อน  

พย ๓๓๖๐/๐๐๒๔
พระระภี อนุตฺตโร วาโสม

๒๐/๕/๒๕๒๐ ๑๐/๒/๒๕๕๔
วัดหนองแก้ว  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพะเยา  ๑ / ๔

้
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พย ๓๓๖๐/๐๐๒๕
สามเณรนพดล  กรรมกร

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

 วัดจำปาหลวง  

พย ๓๓๖๐/๐๐๒๖
สามเณรรัชชานนท์  วรรณพรม

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

 วัดต้นต้อง  

พย ๓๓๖๐/๐๐๒๗
สามเณรซานเอียน

๋

 แซ่จ๋าว

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

 วัดทุ่งหลวง  

พย ๓๓๖๐/๐๐๒๘
พระทีปกร ภูริวีโร เรือนกูล

๑๘/๐๗/๒๕๓๙

๑๘/๓/๒๕๖๐
วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๓๖๐/๐๐๒๙
สามเณรวรินทร  โชคชยากร

๗/๙/๒๕๔๐
 วัดบุญเกิด  

พย ๓๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรวันชนะ  มาไกล
๒๘/๔/๒๕๔๒

 วัดบุญเกิด  

พย ๓๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรนคเรศ  ไชยมงคล

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

 วัดบุญเกิด  

พย ๓๓๖๐/๐๐๓๒
พระวีระศักดิ

์

อภโย เต่าทอง
๒๑/๘/๒๕๒๖

๓/๔/๒๕๕๑ วัดบุญงาม  

พย ๓๓๖๐/๐๐๓๓
สามเณรนิติกร  กาศคำสุข

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

 วัดบุญงาม  

พย ๓๓๖๐/๐๐๓๔
สามเณรพีรดนย์  ใจบาล

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดบุญงาม  

พย ๓๓๖๐/๐๐๓๕
พระกิตติพงษ์ สิริวฑฺฒโน ใจหาญ

๐๘/๑๑/๒๕๓๙
๒๑/๓/๒๕๖๐

วัดบุญเรือง  

พย ๓๓๖๐/๐๐๓๖
พระมานิตย์ ปสนฺโน ปนใจรักษา

๑๑/๐๔/๒๕๑๑ ๒๗/๐๗/๒๕๕๐

วัดบุญฮอม  

พย ๓๓๖๐/๐๐๓๗
พระขจร ขนฺติธโร จอมภา

๐๒/๐๙/๒๕๓๔ ๑๑/๐๕/๒๕๕๔

วัดบุญฮอม  

พย ๓๓๖๐/๐๐๓๘
สามเณรธนา  แดนนาสาร

๒๘/๔/๒๕๔๖

 วัดปงสนุก  

พย ๓๓๖๐/๐๐๓๙
สามเณรธนพนธ์  แซ่อุ่ย

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

 วัดรัตนคูหาวนาราม  

พย ๓๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรพลวัชร  ศรีลาวัลย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

 วัดศรีปนต้น  

พย ๓๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรธิติ  สมศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

 วัดสุวรรณคูหา  

พย ๓๓๖๐/๐๐๔๒
สามเณรบรรลือศักดิ

์

 มานัสสา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

 วัดห้วยทรายเลือน

่

 

พย ๓๓๖๐/๐๐๔๓
พระเสกสรร ธมฺมวุฑฺโฒ กันทะวงค์

๖/๗/๒๕๓๙ ๑๒/๘/๒๕๕๙
วัดอนุมัติวงศ์  

พย ๓๓๖๐/๐๐๔๔
สามเณรธนพล  เรียบร้อย

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

 วัดเชียงหมัน

้

 

พย ๓๓๖๐/๐๐๔๕
สามเณรธีรวัฒน์  วงศ์ไชยยา

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

 วัดเมืองอิงหลวง  

พย ๓๓๖๐/๐๐๔๖ พระธีระ สิริภทฺโท ฟกแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๑๖ ๐๗/๐๔/๒๕๕๘

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๓๖๐/๐๐๔๗
พระนที วรวฑฺฒโน หงษ์หิน

๒๘/๐๙/๒๕๓๗
๐๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๓๖๐/๐๐๔๘
พระบุญมี อนามโย มุสุ

๑๙/๐๗/๒๕๑๙ ๑๖/๐๙/๒๕๕๔

วัดห้วยทรายขาว  

พย ๓๓๖๐/๐๐๔๙
สามเณรดนัย  อุดยอด

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

 วัดดงอินตา  

พย ๓๓๖๐/๐๐๕๐ พระจตุรงค์ จนฺทสาโร ต๊ะต้นต้อง

๑๓/๑๐/๒๕๓๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๖

วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๓๖๐/๐๐๕๑ พระอนาวินทร์ สุจิณฺโณ คำยืน
๘/๑๐/๒๕๒๕

๑/๑/๒๕๖๐ วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๓๖๐/๐๐๕๒
สามเณรบัญญพนต์  วงษ์ประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๓๖๐/๐๐๕๓
สามเณรเสรีย์  ใจใหญ่

๖/๕/๒๕๔๔
 วัดคุ้ม  

พย ๓๓๖๐/๐๐๕๔
สามเณรศรัณย์ภัทร  ปญญาใจ ๘/๑/๒๕๔๖  วัดคุ้ม  

พย ๓๓๖๐/๐๐๕๕
พระวิจิตร านุตฺนโร ใจปง

๓/๑๑/๒๕๓๖ ๑๘/๔/๒๕๕๘
วัดดอนไชย  

พย ๓๓๖๐/๐๐๕๖
สามเณรสรายุทธ  ศรีคำ

๑๘/๙/๒๕๔๓

 วัดล้า  

พย ๓๓๖๐/๐๐๕๗
พระวีระชัย กนฺตธมฺโม เมืองมูล

๔/๑๒/๒๕๒๒
๑๐/๖/๒๕๕๒

วัดแวนวัฒนา  

พย ๓๓๖๐/๐๐๕๘
สามเณรชวกร  ชุมภู

๒๐/๑/๒๕๔๑
 วัดสบสา  

พย ๓๓๖๐/๐๐๕๙
พระบุญรอง โชติวโร วงศ์ใหญ่

๑๕/๙/๒๔๙๓ ๑๓/๑/๒๕๕๔
วัดแสนเมืองมา  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพะเยา  ๒ / ๔

้
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พย ๓๓๖๐/๐๐๖๐ พระสิทธิชัย ทตฺตชีโว ครองราษฎร์

๑๔/๑๐/๒๕๓๒

๔/๗/๒๕๕๗ วัดหย่วน  

พย ๓๓๖๐/๐๐๖๑ สามเณรศุภกิจ  คำทะ
๒๐/๑/๒๕๔๔

 วัดก๊อซาว  

พย ๓๓๖๐/๐๐๖๒
สามเณรณัฐวุฒิ  นำป

๖/๓/๒๕๔๔
 วัดก๊อน้อย  

พย ๓๓๖๐/๐๐๖๓
สามเณรเจษฎา  มูลเมือง

๑๓/๖/๒๕๔๓

 วัดงุ้นพัฒนา  

พย ๓๓๖๐/๐๐๖๔ สามเณรศิริชัย  แซ่เล่า
๙/๖/๒๕๔๓

 วัดทุ่งกล้วย  

พย ๓๓๖๐/๐๐๖๕ พระปฏิภาณ ปฺาธโร เสนาบุตร
๑/๒/๒๕๒๒ ๒๔/๗/๒๕๕๓

วัดทุ่งกว๋าว  

พย ๓๓๖๐/๐๐๖๖ สามเณรวัชระ  พันยะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดทุ่งแขม  

พย ๓๓๖๐/๐๐๖๗
พระณัฐวุฒิ อภิวฑฺฒโน วงศ์ชมภู

๒/๒/๒๕๓๕ ๑/๔/๒๕๕๕ วัดศรีไฮคำ  

พย ๓๓๖๐/๐๐๖๘ พระทวี กตธมฺโม ไชยศิริ

๒๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดดอนไชย  

พย ๓๓๖๐/๐๐๖๙
สามเณรกิตติพันธ์  ปญญาผ่องใส

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

 วัดบ้านธาตุ  

พย ๓๓๖๐/๐๐๗๐
พระพิพัฒน์ สุเมโธ บุญสุข

๒๖/๐๘/๒๕๐๙ ๐๔/๐๑/๒๕๕๓

วัดบุญเกิด  

พย ๓๓๖๐/๐๐๗๑
พระสมการ กิตฺติภทโท นันท์ตา

๒๘/๘/๒๕๑๓ ๒๙/๗/๒๕๕๐
วัดพญาลอ  

พย ๓๓๖๐/๐๐๗๒
สามเณรณัฐพล  ตระกูลขยัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๓๖๐/๐๐๗๓
สามเณรวีระพล  คุณารูป

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

 วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๓๖๐/๐๐๗๔
พระวิมล เขมงฺคโล มงคล

๐๗/๐๔/๒๕๐๑ ๐๑/๐๒/๒๕๔๐

วัดร่องดู่  

พย ๓๓๖๐/๐๐๗๕
สามเณรวรกันต์  สีสัน

๒๗/๖/๒๕๔๕

 วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๓๖๐/๐๐๗๖
สามเณรญาณพงศ์  ทนทาน

๒๙/๔/๒๕๔๕

 วัดห้วยยางขาม  

พย ๓๓๖๐/๐๐๗๗
สามเณรณัฐดนัย  บรรจง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

 วัดทุ่งมอก  

พย ๓๓๖๐/๐๐๗๘
สามเณรจิรศักดิ

์

 งามตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

 วัดดอนเงิน  

พย ๓๓๖๐/๐๐๗๙
สามเณรวัชรพงษ์  สุนันต๊ะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

 วัดดอนเงิน  

พย ๓๓๖๐/๐๐๘๐ สามเณรวุฒิชัย  งามตา

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

 วัดดอนเงิน  

พย ๓๓๖๐/๐๐๘๑ พระธีรวัฒน์ ชินฺนวํโส โยปญญา

๑๙/๐๑/๒๕๒๒ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖

วัดดอนไชย  

พย ๓๓๖๐/๐๐๘๒
สามเณรวโรดม  ศรีวิชัย

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

 วัดดอนไชย  

พย ๓๓๖๐/๐๐๘๓
สามเณรสุทธิพงศ์  อินถา

๔/๐๙/๒๕๔๓

 วัดดอนไชย  

พย ๓๓๖๐/๐๐๘๔
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ธรรมอักษร

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

 วัดดอนไชย  

พย ๓๓๖๐/๐๐๘๕
พระแก้วมา มหาปฺุโ ก้อนคำ

๑๗/๐๙/๒๕๑๕ ๒๔/๑๐/๒๕๕๒

วัดดอนมูล  

พย ๓๓๖๐/๐๐๘๖ สามเณรจีรวัฒน์  จอมใจ

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

 วัดทัศนาราม  

พย ๓๓๖๐/๐๐๘๗
สามเณรภูวิท  มโนชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

 วัดทัศนาราม  

พย ๓๓๖๐/๐๐๘๘
สามเณรภานุวัฒน์  อุทธวัง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

 วัดทัศนาราม  

พย ๓๓๖๐/๐๐๘๙
สามเณรอดิเทพ  ทองสุพรรณ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

 วัดนาอ้อม  

พย ๓๓๖๐/๐๐๙๐ สามเณรทัศตพงษ์  สุทธวงค์
๖/๑๑/๒๕๔๓

 วัดนำฮาก  

พย ๓๓๖๐/๐๐๙๑
สามเณรภาณุพันธ์  ลำเลิศ

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

 วัดบุญเรือง  

พย ๓๓๖๐/๐๐๙๒
สามเณรนิวัฒน์  งามเจริญ

๒/๐๗/๒๕๔๒

 วัดปว  

พย ๓๓๖๐/๐๐๙๓
สามเณรสหรัฐ  บุญแสงมี

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

 วัดปาคา  

พย ๓๓๖๐/๐๐๙๔
พระเลย จารุธมฺโม ปนคำ

๐๕/๑๐/๒๕๑๐ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดปาแดง  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๓๖๐/๐๐๙๕
สามเณรภาดล  ไชยสถาน

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 
วัดพระธาตุดอยหยวก

 

พย ๓๓๖๐/๐๐๙๖
พระศรีมูล มหาปฺุโ ไชยสถาน

๐๙/๐๖/๒๕๐๙ ๑๔/๐๓/๒๕๕๖

วัดม่วง  

พย ๓๓๖๐/๐๐๙๗
สามเณรธวัธชัย  เขือนแก้ว

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

 วัดม่วง  

พย ๓๓๖๐/๐๐๙๘
พระเกรียงศักดิ

์

จนฺทูปโม เรือนสอน
๒๔/๒/๒๕๑๖ ๑๒/๐๒/๒๕๕๓

วัดศรีดอนชัย  

พย ๓๓๖๐/๐๐๙๙
พระพจน์ ิตธมฺโม ใจหล้า

๑๒/๐๒/๒๕๑๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๒

วัดสงเคราะห์ราษฎร์  

พย ๓๓๖๐/๐๑๐๐ สามเณรสุรเชษฐ์  คำแดง

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

 วัดสังคหะราษฎร์  

พย ๓๓๖๐/๐๑๐๑ สามเณรกิตติพงศ์  แบ่งดี
๙/๐๗/๒๕๔๓

 วัดสันกลาง  

พย ๓๓๖๐/๐๑๐๒
สามเณรธนวัฒน์  หมืนจันทร์

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

 วัดสุจริตธรรม  

พย ๓๓๖๐/๐๑๐๓ สามเณรปฏิพล  สุนันต๊ะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

 วัดห้วยแม่แดง  

พย ๓๓๖๐/๐๑๐๔ สามเณรทศพร  ศรีสุวรรณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

 วัดห้วยแม่แดง  

พย ๓๓๖๐/๐๑๐๕ สามเณรนัทธพงษ์  ทนทาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

 วัดใหม่ต้นฝาง  

พย ๓๓๖๐/๐๑๐๖ พระทรงยุทธ าณธมฺโม แสนคำ

๐๖/๐๑/๒๕๑๙ ๐๖/๐๔/๒๕๔๗

วัดใหม่บ้านบอน  

พย ๓๓๖๐/๐๑๐๗
สามเณรแดนนุสรณ์  สุพรม

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

 วัดใหม่บ้านบอน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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