
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำพูน  ภาค ๗

ส่งสอบ ๑๔๘ รูป ขาดสอบ ๒๙ รูป คงสอบ ๑๑๙ รูป สอบได้ ๑๐๔ รูป สอบตก ๑๕ รูป (๘๗.๓๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรปยะพงษ์  ทำดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

 วัดกู่เรือง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๐๒ สามเณรณัฐวุฒิ  เขียนสายออ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

 วัดจามเทวี  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรกิตติพงษ์  ปุดแค
๑๗/๓/๒๕๔๔

 วัดชัยมงคล  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๐๔ พระสมาน ิตธมฺโม พรหมแสนราช

๑๗/๑๐/๒๕๐๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๐

วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๐๕ พระณรงค์ กิตฺติธมฺโม ธัมมา ๐/๐/๒๔๙๙
๑๙/๐๔/๒๕๕๔

วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรเจษฎา  คะปะนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

 วัดบ้านรัว

้

 

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๐๗
สามเณรจักรพงค์  สุริน

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

 วัดประตูปา  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรธนากร  นุก๋อง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๐๙
พระสิริมงคล ถิราโณ วงศ์สมบูรณ์ ๑/๒/๒๕๒๑ ๑/๑/๒๕๕๗ วัดปาเส้า  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๑๐ พระอินสอน ปภสฺสโร หินเดช

๑๓/๐๕/๒๔๙๗ ๒๕/๐๕/๒๕๑๘

วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๑๑ พระพีรพัฒน์ อาจารสมฺปนฺโน หล้าใจ

๒๗/๐๓/๒๕๓๑ ๒๓/๐๔/๒๕๕๑

วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๑๒ พระหนันต่อภาษะ

่

ธมฺมานนฺโท คำสอน
๒๐/๒/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๕๘ วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๑๓ พระวิราซะ ิตวีโร เรืองสิทธิ

์

๖/๙/๒๕๓๕ ๗/๗/๒๕๕๙ วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรอรรถพล  สิทธิโรจน์

๑๐/๑๑/๒๕๓๙

 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรกายสิทธิ

์

 ผัดศักดิ

์

๑/๙/๒๕๔๑  วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรแสงมอญ  หนานวัน
๖/๑๒/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๑๗
สามเณรฉะ  กอหลิง

่

๑/๑/๒๕๔๕  วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรปาริชาติ  แก้วคำมา

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๑๙
สามเณรหลาวเปง  เรืองสิทธิ

์

๑/๔/๒๕๔๕  วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรสมชาย  เรืองสิทธิ

์

๑๙/๗/๒๕๔๕

 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๒๑
สามเณรณัฐทกิต  โอชุน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๒๒
สามเณรเสฏฐวุฒิ  บุญเปง

๑๒/๖/๒๕๔๖

 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๒๓
พระนริศ นรินฺโท แสนปวน

๐๑/๑๑/๒๕๒๐ ๑๙/๐๔/๒๕๕๑

วัดศรีสุพรรณ  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๒๔
พระสุเมธ อตฺตเปโม สุรินทรามนต์

๑๖/๐๙/๒๕๐๕ ๑๒/๐๕/๒๕๓๑

วัดสวนดอก  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๒๕
พระหนันตาสิริ

่

เตชปฺโ แสงดี ๑/๕/๒๕๓๘ ๑/๑/๒๕๕๙ วัดสวนดอก  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๒๖
สามเณรบุญญาพัฒน์  กาฬพรรณลึก

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

 วัดสวนดอก  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๒๗
สามเณรเมธัส  สมณาบัติ

๒/๔/๒๕๔๖
 วัดหนองซิว  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๒๘
พระจรัญ ขนฺติพโล กาวิโจง ๙/๙/๒๕๐๐ ๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดหนองปลาขอ  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๒๙
สามเณรศุภกฤต  จันทร์ศิลป

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดกอม่วง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรสมสกุล  ลุงหม่าหล่า

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

 วัดพานิชสิทธิการาม  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรอดิศร  ชมภูกาวิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

 วัดทากาศ  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๓๒
สามเณรสรวิชญ์  ปางอรุณโรจน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

 วัดทาดอยแช่  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๓๓
สามเณรวุฒิชัย  เขือนคำ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 วัดศรีมงคล  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๓๔
สามเณรนันทวัฒน์  ทันวัน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

 วัดศรีมงคล  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๓๕
พระภานุพงษ์ เมตฺติธโร กันธิยา

๓๑/๐๓/๒๕๓๑ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

วัดส้มปอย  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๓๖
สามเณรเกียรติพงษ์  กาบศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

 วัดกู่ขาว  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๓๗
พระชนัสถ์นันท์ จนฺทปฺโ กาปญญา

๐๔/๐๒/๒๕๒๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๓

วัดดงฤาษี  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๓๘
สามเณรธราดล  หงษ์ใจ

๑๐/๐๓/๒๕๔๐

 วัดดงฤาษี  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๓๙
สามเณรธนพงษ์  หงษ์ใจ

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

 วัดดงฤาษี  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๔๐ พระบุญมี จิรวฑฺฒโณ วรรณภิระ

๒๓/๐๕/๒๔๙๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๒

วัดดอยโตน  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรวินัย  วนารัตน์มงคล
๙/๒/๒๕๔๔

 วัดทุ่งโปง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๔๒
พระอนุพงศ์ อิสฺสราโณ สิทธิมา

๐๗/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านล้อง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๔๓
สามเณรคาวี  ชมชิดพนา

๕/๑/๒๕๔๒
 วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๔๔
สามเณรชนะชัย  วนาเรขา

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

 วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๔๕
สามเณรฉัตรชัย  ฤทธิจรรโลง

์

๑๗/๖/๒๕๔๔

 วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๔๖ สามเณรฉัตรชัย  พนาเชิงเชียว
๑๔/๑/๒๕๔๔

 วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๔๗
พระสุรชัย ปสนฺโน ศรีคำ

๑๕/๐๖/๒๕๒๑ ๒๖/๐๖/๒๕๕๓

วัดปาขันติธรรม  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๔๘
สามเณรวิถี  นาภาขาวผ่อง

๑/๑๑/๒๕๔๑
 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๔๙
สามเณรพรชัย  นทีเชาว์

๒๙/๙/๒๕๔๒

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๕๐ สามเณรพัฒนาสินธิ

์

 อาสาพิทักษ์ไพร
๑๕/๒/๒๕๔๓

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๕๑ สามเณรชัยพัฒน์  อาสาพิทักษ์ไพร

๒๒/๗/๒๕๔๓

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๕๒
สามเณรรัชพล  บำเพ็ญขุนเขา

๑๕/๑/๒๕๔๔

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๕๓
สามเณรอภิสิทธิ

์

 วนาวัลลภ
๖/๒/๒๕๔๔

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๕๔
สามเณรสุนิตย์  ครรชิตพนา

๒๐/๓/๒๕๔๔

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๕๕
สามเณรณัฐวัตร  ฤทัยรัตน์เจริญ

๑๓/๖/๒๕๔๔

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๕๖
สามเณรอาทิตย์  ธารสุขสมบูรณ์

๕/๘/๒๕๔๔
 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๕๗
สามเณรกฤษดา  วันเจริญใหม่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๕๘
สามเณรณัฐดนัย  ฉลาดพาสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๕๙
สามเณรนฤเทพ  ผลกระสินธุ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

 วัดกอค่า  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๖๐ สามเณรสุกา  พะเลลอย

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 วัดกอม่วง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๖๑ พระจำลอง านวโร ธรรมหมืนยอง

่

๒๕/๐๕/๒๕๐๓ ๐๓/๐๔/๒๕๔๐

วัดดอนตอง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๖๒
สามเณรพิชิตพล  คำพงค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

 วัดนำดิบ  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๖๓
สามเณรอภิชาต  อุดมสม

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

 วัดบ้านล้อง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๖๔
พระสวัสดิ

์

สนฺตจิตฺโต เขตต์วัง

๐๓/๐๑/๒๕๐๒ ๒๕/๐๑/๒๕๕๗

วัดปาเหียง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๖๕ พระครูสังฆรักษ์ วิษณุพงษ์ สิรวฑฺฒโน ธิประ
๓๑/๗/๒๕๒๔ ๒๒/๐๓/๒๕๕๒

วัดพระพุทธบาทตากผ้า
 

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๖๖ พระสันติธาดา ธมฺมวโร พรหมวัตร์

๑๘/๐๘/๒๔๙๗
๑๖/๐๑/๒๕๕๘ วัดพระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๖๗
พระธงชัย จิตฺตานนฺโท จิตรานนท์

๑๘/๐๓/๒๕๒๔ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘ วัดพระพุทธบาทตากผ้า
 

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๖๘
สามเณรทศพล  โพธิพา

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

 
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๖๙
สามเณรกัมปนาท  รุ่งมี

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

 
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๗๐
สามเณรวิศวพงษ์  เหล็กโพ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๗๑
สามเณรณัฐพงศ์  โสภา

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

 
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๗๒
สามเณรบุญฤทธิ

์

 ลุงมี

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

 
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๗๓
สามเณรพิพัฒน์  จันทะวรรณ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

 วัดแม่แรง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๗๔
สามเณรกฤณพงษ์  อุดวงค์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

 วัดหนองผาขาว  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๗๕
สามเณรธีรศักดิ

์

 เชือจิต

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

 วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๗๖
พระอภิวัฑฒ์ อภิวฑฺฒโน วันลับแล

๒๘/๐๗/๒๕๓๙

๑/๔/๒๕๕๙ วัดท่าช้าง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๗๗
สามเณรบุญฤทธิ

์

 สมพงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 วัดวังผาง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๗๘
พระอธิการ กฤษณะ มหาปฺุโ สุรพงษ์จินดา ๓/๔/๒๕๐๓ ๖/๔/๒๕๔๒ วัดปาตึงงาม  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๗๙
พระวิเชียร ปภสฺสโร วงศ์ฝน

๔/๓/๒๕๒๒ ๒/๔/๒๕๕๑
วัดพระธาตุดอยกวางคำ

 

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๘๐ พระบุญธรรม สนฺตจิตฺโต นันตา ๘/๘/๒๕๐๐ ๑๒/๕/๒๕๔๔
วัดแม่แสม  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๘๑ พระคมศักดิ

์

ธมฺมวโร ทองเดือน
๒๔/๙/๒๕๒๓ ๒๑/๔/๒๕๕๒

วัดห้วยปง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๘๒
สามเณรโดกริ

๊

 จอมประหยัด ๑/๑/๒๕๔๐  วัดนาทราย  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๘๓
พระวิรัตน์ กนฺตธมฺโม ชัยลังกา

๙/๕/๒๕๑๓ ๒๒/๖/๒๕๕๒
วัดบ้านกลาง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๘๔
พระโกศัลย์ กิตฺติปฺโ นุปากรณ์

๑๙/๑๐/๒๕๓๕

๕/๓/๒๕๕๖ วัดบ้านกลาง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๘๕
พระพีรัชชัย ภูริวฒฺฑโน อุ่นเรือน

๕/๕/๒๕๓๗ ๕/๗/๒๕๕๗ วัดบ้านกลาง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๘๖ สามเณรอภินัทธ์  ยะปนดิษฐ์
๑๖/๕/๒๕๔๒

 วัดบ้านกลาง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๘๗
สามเณรวันเฉลิม  คำนวณพนาไพร

๒๔/๘/๒๕๔๑

 วัดบ้านแวน  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๘๘
สามเณรจักรพงศ์  สายธารเมตตาจิต

๑๕/๗/๒๕๔๓

 วัดปางส้าน  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๘๙
พระมังกร สีลสํวโร จรทะผา

๒๕/๘/๒๔๙๓
๙/๗/๒๕๕๗ วัดปาธรรมวิเวก  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๙๐ สามเณรนพนัย  มหานินท์
๑๐/๙/๒๕๔๔

 วัดผาลาด  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๙๑
สามเณรพงษกร  วรรณภิระ

๓๑/๕/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๙๒
สามเณรสุริยะ  พรมใจ ๓/๑/๒๕๔๕  วัดพระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๙๓
สามเณรเฉลิมพล  ปุดแค

๑๙/๖/๒๕๔๕

 วัดพระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๙๔
พระจันทร์เปง กนฺตธมฺโม อินต๊ะจัน ๑/๒/๒๕๐๓ ๑๕/๑/๒๕๔๘ วัดพระพุทธบาทดอยถำ
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๙๕
พระมานะ มหาลาโภ ตาลเตีย

้

๒๕/๘/๒๕๓๖ ๑๖/๙/๒๕๕๗ วัดพระพุทธบาทผาผึง

้

 

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๙๖
พระนาท อตฺตสาโร ตาแสน

๒๕/๙/๒๕๒๖
๙/๒/๒๕๕๖

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๙๗
พระนที ขนฺติธมฺโม ตะวันเกิดไพร

๑๑/๔/๒๕๓๘ ๑๑/๑/๒๕๕๘
วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๙๘
สามเณรสัตราวุธ  ยาวิชัย

๘/๒/๒๕๔๕
 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๓๖๐/๐๐๙๙
สามเณรขจรศักดิ

์

 รุจิราทับทิม
๒/๔/๒๕๔๒

 
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๓๖๐/๐๑๐๐ สามเณรสุกัลย์  วิทยาประดับ
๑๗/๖/๒๕๔๒

 
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๓๖๐/๐๑๐๑ สามเณรประภาส  สัตยาคุณบวร
๕/๘/๒๕๔๒

 
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๓๖๐/๐๑๐๒
สามเณรธนิสร  ธารสุขวงศา

๑๑/๘/๒๕๔๒

 
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๓๖๐/๐๑๐๓ สามเณรวรการณ์  ยอดแก้ว
๒/๗/๒๕๔๕

 วัดพวงคำ  

ลพ ๓๓๖๐/๐๑๐๔ พระจำนวล สนฺตมโน เปาวะ

๑๘/๐๗/๒๕๐๑ ๑๒/๑๑/๒๕๕๕

วัดแม่ตืน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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