
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพะเยา  ภาค ๖

ส่งสอบ ๔๘๗ รูป ขาดสอบ ๗๓ รูป คงสอบ ๔๑๔ รูป สอบได้ ๑๒๑ รูป สอบตก ๒๙๓ รูป (๒๙.๒๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๒๕๙/๐๐๐๑
สามเณรณภัทร  โพธิศรี

์

๓/๒/๒๕๔๖
 กำแพงหิน  

พย ๓๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรทวีโชค  ปงหาญ

๖/๑๑/๒๕๔๑

 เชียงทอง  

พย ๓๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรมหัสวรรษ  นันต๊ะ

๒/๓/๒๕๔๓
 เชียงทอง  

พย ๓๒๕๙/๐๐๐๔
พระเก่ง ิตมโน เผ่าแก้ว

๑๔/๙/๒๕๓๑
๖/๗/๒๕๕๗

ดอกบัว  

พย ๓๒๕๙/๐๐๐๕
พระยืน ขนฺติโก ตาปลา

๑/๑/๒๔๗๙ ๑๗/๑/๒๕๕๓

ดาวเรือง  

พย ๓๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรสมภพ  ปนสีทอง

๒๐/๙/๒๕๔๓

 ต๋อมใต้  

พย ๓๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรอะพรหมมินทร์  มะลิมาตร

๒๙/๖/๒๕๔๓

 ท่ากลอง  

พย ๓๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรอนุกุล  บุญนาวา

๑๔/๙/๒๕๔๕

 ทุ่มท่า  

พย ๓๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรพุฒิพงษ์  สีขำมี

๑๘/๙/๒๕๔๕

 บ้านโปง  

พย ๓๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรวิทวัส  ยอดสิงห์

๓๐/๕/๒๕๔๔

 บ้านไร่  

พย ๓๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรธนกาญจน์  จุมปา

๑๗/๖/๒๕๔๒

 แม่ใส  

พย ๓๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรสันติพงษ์  ศรสวรรค์

๒๐/๓/๒๕๔๓

 ร่องคือ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรธีรวุฒิ  แก้วผู้

๑๘/๗/๒๕๔๕

 ร่องคือ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรสันติชัย  สิงห์ขร

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 ร่องคือ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๑๕
พระไตรรัตน์ รตนโชโต รัตนา

๒๔/๔/๒๕๒๒ ๑๒/๗/๒๕๕๘

ร่องปาเปา  

พย ๓๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรกิตติศักดิ

์

 เครือสุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

 ร่องไผ่  

พย ๓๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรมหาศาล  สมส่งสกุล

๑/๔/๒๕๔๑
 ร่องห้า  

พย ๓๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรอนุพงษ์  ศรีสมร

๘/๘/๒๕๔๒
 ร่องห้า  

พย ๓๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรอธิฉัตร  เงินมูล

๓๐/๖/๒๕๔๔

 ร่องห้า  

พย ๓๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรประพันธ์  ก้อนศิลา

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 ร่องห้า  

พย ๓๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรสุรเชษฐ์  หยาดไธสง

๒๗/๔/๒๕๓๙

 ราชคฤห์  

พย ๓๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรไกรวิชญ์  คำนาค

๒๐/๕/๒๕๔๓

 ราชคฤห์  

พย ๓๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรเดชธนา  ยาดี

๑๘/๔/๒๕๔๔

 ราชคฤห์  

พย ๓๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรภาสกร  ดวงจิตต์

๙/๑๑/๒๕๔๔

 ราชคฤห์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๑ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรโชคทวี  อินต๊ะสุวรรณ

๑๒/๒/๒๕๔๕

 ราชคฤห์  

พย ๓๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรรัฐศาสตร์  วรนำมณฑล

๒๙/๔/๒๕๔๕

 ราชคฤห์  

พย ๓๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรจิระสิน  ตันกุล

๒๐/๘/๒๕๔๕

 ราชคฤห์  

พย ๓๒๕๙/๐๐๒๘
พระครูใบฎีกาวุฒิชัย ปภาโส บ้านสระ

๑๐/๘/๒๕๓๒ ๑๐/๑๑/๒๕๕๓

ศรีโคมคำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๒๙
พระบุญส่ง เขมปฺโ จักจุ่ม

๘/๑/๒๕๑๙ ๒๔/๓/๒๕๕๗

ศรีโคมคำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๓๐
พระคำนวล อภิวณฺโณ แยน

๒๘/๕/๒๕๓๘
๒/๒/๒๕๕๘

ศรีโคมคำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรยีทร  แยน

๑/๔/๒๕๔๐
 ศรีโคมคำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรธนาทร  สารบุญ

๑๓/๙/๒๕๔๔

 ศรีโคมคำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรชาญชัย  แซ่ว่าง

๕/๕/๒๕๔๒
 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรหนุ่ม  ยังกองแก้ว

๘/๙/๒๕๔๒
 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรณัฐพงศ์  ขันเมือง

๑/๔/๒๕๔๓
 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรอภิชัย  มโนเนือง

๗/๕/๒๕๔๓
 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรสมศักดิ

์

 แซ่ว่าง

๑๑/๙/๒๕๔๓

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรอิทธิพล  ฟองอินทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรพิริยะพงศ์  บริสุทธิ

์

๖/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรศักดิดา

์

 ชุมภู

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๔๑
พระประเสริฐ ทินฺนวโร หงส์หิน

๑๕/๔/๒๕๒๑ ๒๙/๗/๒๕๕๘

สันปาถ่อน  

พย ๓๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรณัฐพล  ปงกา

๒๖/๗/๒๕๔๓

 สันหมืนแก้ว

่

 

พย ๓๒๕๙/๐๐๔๓
พระระภี อนุตฺตโร วาโสม

๒๐/๕/๒๕๒๐ ๑๐/๒/๒๕๕๔

หนองแก้ว  

พย ๓๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรรัชชานนท์  วรรณพรม

๖/๔/๒๕๔๕
 ต้นต้อง  

พย ๓๒๕๙/๐๐๔๕
พระมานพ นิกทุกโข เดชบุญ

๓๑/๑๒/๒๕๐๓

๙/๗/๒๕๕๗
แท่นคำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรทีปกร  เรือนกูล

๑๘/๗/๒๕๔๓

 บ้านทุ่ง  

พย ๓๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรนิติกร  กาศคำสุข

๒๑/๕/๒๕๔๓

 บุญงาม  

พย ๓๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรภัคพงษ์  ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๗/๒๕๔๓

 ปงสนุก  

พย ๓๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรอัครเดช  จินดา

๖/๑/๒๕๔๕
 ปงสนุก  

พย ๓๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรธนกร  พระเมืองใจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

 ปงสนุก  

พย ๓๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรธนา  แดนนาสาร

๒๘/๔/๒๕๔๖

 ปงสนุก  

พย ๓๒๕๙/๐๐๕๒
พระชุมพล สิริพโล ชืนขจร

่

๑/๑๑/๒๕๑๗
๙/๗/๒๕๕๕

ศรีปนต้น  

พย ๓๒๕๙/๐๐๕๓
พระอนุสรณ์ อติเมโธ เทพไชยวงศ์

๑๒/๔/๒๕๓๐ ๒๘/๖/๒๕๕๘

เชียงหมัน

้

 

พย ๓๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรเกริกเกียรติ  หมอเก่ง

๒๑/๑/๒๕๔๕

 เชียงหมัน

้

 

พย ๓๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรธนพล  เรียบร้อย

๘/๕/๒๕๔๕
 เชียงหมัน

้

 

พย ๓๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรชัยวัฒน์  แซ่โซ้ง

๑๙/๓/๒๕๔๓

 ม่อนปาสัก  

พย ๓๒๕๙/๐๐๕๗
พระธีระ สิริภทฺโท ฟกแก้ว

๒๘/๗/๒๕๑๖
๗/๔/๒๕๕๘

สันปางิวงาม

้

 

พย ๓๒๕๙/๐๐๕๘
พระนที วรวฑฺฒโน หงษ์หิน

๒๘/๙/๒๕๓๗
๘/๔/๒๕๕๘

สันปางิวงาม

้

 

พย ๓๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรอนุวัฒน์  เปงวัน

๓๑/๓/๒๕๔๒

 ศรีเกิด  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพะเยา  ๒ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรกุศลิน  อนุรักษ์สกุลศรี

๓/๓/๒๕๔๓
 ศรีบุญเรือง  

พย ๓๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรศรัณย์ภัทร  ปญญาใจ

๑๐/๑/๒๕๔๖

 คุ้ม  

พย ๓๒๕๙/๐๐๖๒
พระวิจิตร านุตฺตโร ใจปง

๓/๑๑/๒๕๓๖ ๑๘/๔/๒๕๕๘

ดอนไชย  

พย ๓๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรสิทธิพร  คำเงิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

 พระธาตุดอยคำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรวิทวัช  สุภาวรรณ์

๔/๕/๒๕๔๔
 พระธาตุดอยคำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรธนาวัฒน์  ใจใหญ่

๒๙/๗/๒๕๔๒

 พระนังดิน

่

 

พย ๓๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรสงกรานต์  วงศ์ศรี

๑๓/๔/๒๕๔๕

 ล้า  

พย ๓๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรภูวนาท  แก้วนภา

๙/๙/๒๕๔๖
 แวนวัฒนา  

พย ๓๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรอัษฎายุทธ  ญาติกา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 สลาบ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๖๙
พระสิทธิชัย ทิตฺตชีโว ครองราษฎร์

๑๔/๑๐/๒๕๓๒

๔/๗/๒๕๕๗
หย่วน  

พย ๓๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรศุภกิจ  คำทะ

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

 ก๊อซาว  

พย ๓๒๕๙/๐๐๗๑
สามเณรนัฐวุฒิ  นำป

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

 ก๊อน้อย  

พย ๓๒๕๙/๐๐๗๒
พระอเนก อเนกปฺุโ แช่มชืน

่

๑๗/๐๕/๒๕๑๒ ๒๑/๐๑/๒๕๕๘

ดอนไชย  

พย ๓๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรวัชระ  พันยะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 ทุ่งแขม  

พย ๓๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรพิรภพ  โยลิบุตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

 สถาน  

พย ๓๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรกฤษฎา  คุณารูป

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

 จุนหลวง  

พย ๓๒๕๙/๐๐๗๖
พระทวี กตธมฺโม ไชยศิริ

๑๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

ดอนไชย  

พย ๓๒๕๙/๐๐๗๗
พระหนูทอง อตฺถกาโม อ่างมณี

๑๐/๑๒/๒๕๑๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๘

ดอยกู่ไก่แก้ว  

พย ๓๒๕๙/๐๐๗๘
พระเอกรัฐ เขมวโร พันธ์ผล

๒๔/๐๗/๒๕๒๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๔

นำจุน  

พย ๓๒๕๙/๐๐๗๙
สามเณรกิตติพันธ์  ปญญาผ่องใส

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านธาตุ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๘๐
พระไพดุล มโนชโย สักลอ

๐๑/๐๘/๒๕๑๑ ๒๑/๐๖/๒๕๕๖

ปจฉิมวาส  

พย ๓๒๕๙/๐๐๘๑
สามเณรวราวุธ  ปานทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 พระธาตุขิงแกง  

พย ๓๒๕๙/๐๐๘๒
สามเณรณัฐพล  ตระกูลขยัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

 พระธาตุขิงแกง  

พย ๓๒๕๙/๐๐๘๓
สามเณรธีรวัฒน์  บัวชมภู

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

 พระธาตุขิงแกง  

พย ๓๒๕๙/๐๐๘๔
สามเณรวีรพล  คุณารูป

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

 แม่ทะลาย  

พย ๓๒๕๙/๐๐๘๕
สามเณรชุติเดช  เมืองดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

 แม่วังช้าง  

พย ๓๒๕๙/๐๐๘๖
พระวิมล เขมงฺคโล มงคล

๐๗/๐๔/๒๕๐๑ ๐๑/๐๒/๒๕๔๐

ร่องดู่  

พย ๓๒๕๙/๐๐๘๗
สามเณรวรกันต์  สีสัน

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

 ร่องดู่  

พย ๓๒๕๙/๐๐๘๘
สามเณรชนะชัย  ปะระชัย

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

 สร้อยศรี  

พย ๓๒๕๙/๐๐๘๙
สามเณรนิธิกร  สักลอ

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

 สักลอใหม่  

พย ๓๒๕๙/๐๐๙๐
สามเณรกัมพล  เปติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

 สักลอใหม่  

พย ๓๒๕๙/๐๐๙๑
พระบรรจบ กิตฺติวุฑฺโฒ ลิขิต

๐๔/๐๕/๒๕๓๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

ห้วยข้าวกำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๙๒
สามเณรพชรพล  แปงคำเรือง

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

 ห้วยข้าวกำ  

พย ๓๒๕๙/๐๐๙๓
สามเณรญาณพงค์  ทนทาน

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

 ห้วยยางขาม  

พย ๓๒๕๙/๐๐๙๔
สามเณรณัฐวัฒน์  เชือหมอ

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

 ไทยสุภาพ  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๒๕๙/๐๐๙๕
พระครูปลัดดวงแก้ว าติธมฺโม แสนโพธิ

์

๑๓/๐๘/๒๔๙๘ ๒๐/๐๗/๒๕๒๖

ศรีเมืองมาง  

พย ๓๒๕๙/๐๐๙๖
พระใบฎีกาทศกรณ์ คุณยุตฺโต เชียวชาญ

่

๐๒/๐๑/๒๕๒๗ ๑๒/๐๘/๒๕๕๓

ศรีเมืองมาง  

พย ๓๒๕๙/๐๐๙๗
พระประภากร กนฺตวีโร พลอยสำลี

๓๐/๒๒/๒๕๐๕ ๑๑/๐๑/๒๕๕๗

ศรีเมืองมาง  

พย ๓๒๕๙/๐๐๙๘
สามเณรชัยสิทธิ

์

 รัตนแพทย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๐

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรสันติ  

พิริยะประเทืองกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๒๕๙/๐๑๐๐
สามเณรโชคชัย  แซ่ย่าง

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๒๕๙/๐๑๐๑
สามเณรณัฐดนัย  บรรจง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีเมืองมาง  

พย ๓๒๕๙/๐๑๐๒
สามเณรจิรศักดิ

์

 งามตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

 ดอนเงิน  

พย ๓๒๕๙/๐๑๐๓
สามเณรวุฒิชัย  งามตา

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

 ดอนเงิน  

พย ๓๒๕๙/๐๑๐๔
สามเณรภานุวัฒน์  อุทธวัง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

 ทัศนาราม  

พย ๓๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรอดิเทพ  ทองสุพรรณ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

 นาอ้อม  

พย ๓๒๕๙/๐๑๐๖
สามเณรธรรมรัตน์  ราชมณเฑียร

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 บุญยืน  

พย ๓๒๕๙/๐๑๐๗
พระธีรวัฒน์ ชินฺนวํโส โยปญญา

๑๙/๐๑/๒๕๒๒ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖

แบ่ง  

พย ๓๒๕๙/๐๑๐๘
สามเณรภาดล  ไชยสถาน

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 พระธาตุดอยหยวก  

พย ๓๒๕๙/๐๑๐๙
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 บุญทวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

 พระธาตุดอยหยวก  

พย ๓๒๕๙/๐๑๑๐
พระเกรียงศักดิ

์

จนฺทูปโม เรือนสอน

๒๔/๐๒/๒๕๑๖ ๑๒/๐๒/๒๕๕๓

ศรีดอนชัย  

พย ๓๒๕๙/๐๑๑๑

สามเณรชลิต  ไชยยา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีดอนชัย  

พย ๓๒๕๙/๐๑๑๒

พระพจน์ ิตธมฺโม ใจหล้า

๑๒/๐๒/๒๕๑๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๒

สงเคราะห์ราษฎร์  

พย ๓๒๕๙/๐๑๑๓

สามเณรอดิศักดิ

์

 หมูก้อน

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

 สังคหะราษฎร์  

พย ๓๒๕๙/๐๑๑๔

สามเณรจารุวิทย์  ปมแปง

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

 สังคหะราษฎร์  

พย ๓๒๕๙/๐๑๑๕

สามเณรพิสิษฐ์  นันตา

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

 สังคหะราษฎร์  

พย ๓๒๕๙/๐๑๑๖

สามเณรธนวัฒน์  หมืนจันทร์

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

 สุจริตธรรม  

พย ๓๒๕๙/๐๑๑๗

สามเณรปฏิพล  สุนันต๊ะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

 ห้วยแม่แดง  

พย ๓๒๕๙/๐๑๑๘

สามเณรพิชากร  กุตาวัน

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

 ห้วยแม่แดง  

พย ๓๒๕๙/๐๑๑๙

สามเณรทศพร  ศรีสุวรรณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

 ห้วยแม่แดง  

พย ๓๒๕๙/๐๑๒๐
สามเณรแดนนุสรณ์  สุพรม

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

 ห้วยสิงห์  

พย ๓๒๕๙/๐๑๒๑

พระยงยุทธ าณธมฺโม แสนคำ

๐๖/๐๑/๒๕๑๙ ๐๖/๐๔/๒๕๔๗

ใหม่บ้านบอน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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