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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)

ส่งสอบ ๗๒ รูป ขาดสอบ ๒๑ รูป คงสอบ ๕๑ รูป สอบได้ ๓๒ รูป สอบตก ๑๙ รูป (๖๒.๗๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๖๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรบุณยกร  ดีภาคภูมิ

๑๘/๐๗/๒๕๓๙

 วัดเจดีย์หลวง  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๐๒ สามเณรสุธิต  มานพมณี

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

 วัดเจดีย์หลวง  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรประสิทธิ

์

 สุนามถาวร

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

 วัดเจดีย์หลวง  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๐๔ สามเณรชัยชนะ  จันทร์พอดู

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

 วัดเจดีย์หลวง  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๐๕ สามเณรวิชัยภรณ์  แหนะควา

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดเจดีย์หลวง  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรวิภู  เทพอาจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

 วัดเจดีย์หลวง  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรศรราม  สุนิติปญญาวงศ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

 วัดเจดีย์หลวง  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรกิตติศักดิ

์

 ทองภูคีรีไพร

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดเจดีย์หลวง  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรธนู  สิริชาติไทย

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

 วัดเจดีย์หลวง  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๑๐ พระนรเทพ ธมฺมทีโป อรุณมณี
๒๘/๒/๒๕๒๔

๑๘/๖/๒๕๔๖
วัดสันติธรรม  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๑๑ พระไพศาล สุวีโร กู้เมือง
๑๕/๕/๒๕๐๒ ๓๑/๑/๒๕๕๘

วัดสันติธรรม  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๑๒ พระนิกร สุขกาโม จมฟอง
๗/๑๒/๒๕๑๖ ๒๘/๔/๒๕๕๘

วัดสันติธรรม  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๑๓ พระสุรศักดิ

์

สุมงฺคโล มงคลพันธ์
๓๑/๑/๒๕๐๑ ๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดถำปากเปยง  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรขวัญชัย  จายนาง
๘/๑๑/๒๕๔๔

 วัดศรีมุงเมือง  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๑๕ พระณัฐวุฒิ ปฺาวุฑโฒ วาจาสิทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๑๒/๒๕๕๙

วัดปาหนองบัวคำ  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๑๖ พระไพศาล ธมฺมพโล อนันต์โชคดี
๒๗/๑/๒๕๑๑ ๙/๑๑/๒๕๕๖

วัดปานาบุญ  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๑๗ พระจารุภัทร อาภากโร ซึงพานิช
๖/๔/๒๕๒๙ ๖/๗/๒๕๕๗ วัดปานาบุญ  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๑๘ พระสุรวิทย์ อภิชาโน โสดาจันทร์ ๕/๕/๒๕๑๑ ๑๐/๕/๒๕๕๖ วัดปาปางกึดกิตติธรรม

๊

 

ชม ๖๓๖๐/๐๐๑๙ พระสรยศ ชุติเตโช หิรัญรุ่ง ๑/๑/๒๕๒๘ ๕/๖/๒๕๕๗
วัดปาปางกึดกิตติธรรม

๊

 

ชม ๖๓๖๐/๐๐๒๐ พระสมศักดิ

์

ปสิทฺธิสมสกฺโก พหลเวชช์
๘/๑๑/๒๕๐๕ ๓/๑๑/๒๕๕๘ วัดปาปางกึดกิตติธรรม

๊

 

ชม ๖๓๖๐/๐๐๒๑ พระพศิน สุตฺตธมฺโม บุตรัตนะ
๒๔/๑/๒๕๑๘ ๒๙/๕/๒๕๕๐

วัดอรัญญวิเวก  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๒๒ พระปพน ปนฺนภาโร งามฉวี
๓๑/๓/๒๔๙๕

๗/๖/๒๕๕๗ วัดอรัญญวิเวก  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๒๓ พระเจตน์สฤษฏ์ สิริธโร กาศเกษม

๒๑/๑๑/๒๕๒๓
๑๕/๒/๒๕๕๘

วัดอรัญญวิเวก  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๒๔ พระกัลปพัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน คนซือ

่

๑๖/๑๐/๒๕๑๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๔

วัดปาดาราภิรมย์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๖๓๖๐/๐๐๒๕ พระจุมพฏ อภิสุวณฺโณ สุวรรณะ

๐๖/๐๕/๒๕๐๕ ๐๙/๐๒/๒๕๕๗

วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๒๖ พระไพศาล สุวีโร กู้เมือง
๑๕/๕/๒๕๐๒ ๒๕/๑/๒๕๕๘

วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๒๗ พระศราวุธ สิริวฑฺฒโน กันทาจา

๑๐/๐๗/๒๕๒๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๒๘ สามเณรนิติพล  สมยูง

๑๘/๐๕/๒๕๔๐

 วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๒๙ สามเณรศิวะกร  คุณหอม

๐๖/๑๑/๒๕๔๐

 วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๓๐ พระพชร กิตฺติวชิโร ทองบริบูรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๓๗

๒๖/๓/๒๕๖๐
วัดโรงธรรมสามัคคี  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรชายชาญ  ตันคำมูล
๒๘/๒/๒๕๔๓

 วัดโรงธรรมสามัคคี  

ชม ๖๓๖๐/๐๐๓๒ พระนำชัย ชยากโร เติมศิริเกียรติ

๒๘/๐๕/๒๕๑๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๔

วัดปาพุทธพจนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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