
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำปาง  ภาค ๖

ส่งสอบ ๓๒๑ รูป ขาดสอบ ๓๗ รูป คงสอบ ๒๘๔ รูป สอบได้ ๑๗๘ รูป สอบตก ๑๐๖ รูป (๖๒.๖๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ระงับผลสอบ พระสมพร ปภสฺสโร ยอดปญญา

๒๕/๐๓/๒๕๐๒ ๒๕/๐๔/๒๕๒๔

วัดช่างแต้ม

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

ลป ๓๓๕๙/๐๐๐๒
สามเณรเอกชัย  ฉัตรแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

 วัดดอกบัว  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๐๓
สามเณรศิรากร  มังกร

๑๓/๙/๒๕๔๓

 วัดดอกพร้าว  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๐๔
สามเณรกันตพล  ไชยวุฒิ

๑๓/๐๓/๒๕๔๑

 วัดต้นมืน

่

 

ลป ๓๓๕๙/๐๐๐๕
สามเณรกันตพัฒน์  ไชยวุฒิ

๑๓/๐๓/๒๕๔๑

 วัดต้นมืน

่

 

ลป ๓๓๕๙/๐๐๐๖
สามเณรแก้ว  บุญรอด

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

 วัดต้นมืน

่

 

ลป ๓๓๕๙/๐๐๐๗
สามเณรนพศิลป  ฝนแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

 วัดโทกหัวช้าง  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๐๘
สามเณรกิตติภูมิ  ดุกล้า

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

 วัดนางเหลียว  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรทศพล  เต็มสืบ

๔/๖/๒๕๔๔
 วัดนาปอเหนือ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรวัฒนา  สิงหะชัย ๖/๖/๒๕๔๔  วัดนาปอเหนือ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๑๑ พระชัยนุรักษ์ ชยานนฺโท ลือนันต๊ะ

๑๑/๐๑/๒๕๒๑ ๑๓/๐๓/๒๕๕๗

วัดบุญยืน  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๑๒
สามเณรอดิเรก  ก้าวปญญากุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

 วัดบุญยืน  

ระงับผลสอบ พระสุบิน ิตธมฺโม ปูวัง
๑๔/๗/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๕

วัดบุญวาทย์วิหาร

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

ลป ๓๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรรุจิโรจน์  ชัยรุ่งเรือง

๒/๑๑/๒๕๔๒

 วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๑๕
สามเณรจิรายุ  เพชรพญาไม้

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

 วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๑๖
สามเณรธีระศักดิ

์

 วงศ์ชัย
๑๕/๕/๒๕๔๔

 วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรธีระพงษ์  เทพสาน

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

 วัดปงสนุกเหนือ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๑๘
สามเณรชนนกานต์  กองเขียว

๒๗/๐๖/๒๕๔๑

 วัดประตูต้นผึง

้

 

ลป ๓๓๕๙/๐๐๑๙
สามเณรสุทธิพงษ์  ปงยศ

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

 

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๓๕๙/๐๐๒๐
สามเณรพฤหัส  ศรใหม่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

 

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรณัฐพล  ลังกาเปย

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

 

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรวรพงษ์  ยกไว้ ๘/๘/๒๕๔๑  วัดเมืองศาสน์  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๒๓
พระนพรัตน์ รตนเมธี มังคะวงค์

๑๗/๐๒/๒๕๔๐ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดย่าเปา  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๒๔
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 มิตรแดนไกลขจร

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดศรีล้อม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑ / ๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๓๕๙/๐๐๒๕
สามเณรจักรพรรณ  สุริใจ

๓/๑๒/๒๕๔๑

 วัดสบไพร  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๒๖
สามเณรวสันต์  มิตรแดนไกลขจร

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

 วัดแสงเมืองมา  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรธนบดี  สิริทวีบรบุญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

 วัดแสงเมืองมา  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรกิตติวัฒิ  ชมพูใบ

๒๒/๕/๒๕๔๓

 วัดหมืนกาด

่

 

ลป ๓๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรอมรเทพ  วงศ์แก้วมูล

๑๗/๖/๒๕๔๓

 วัดหมืนกาด

่

 

ลป ๓๓๕๙/๐๐๓๐
พระวิษณุ กิตฺติโสภโณ วรรณเสน

๑๗/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๓๑
สามเณรวรวุฒิ  ปงกาวงค์

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

 วัดนาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรจ่อเวหน่าย  คีรีรักษา

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

 วัดม้าเหนือ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๓๓
สามเณรสุธี  บรรพตพนาลี

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

 วัดม้าเหนือ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๓๔
พระธีรเดช ชยวุฑฺโฒ คงสกุล

๐๒/๐๖/๒๕๓๐ ๒๔/๐๓/๒๕๕๖

วัดแม่ไฮ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๓๕
สามเณรอธิชา  วงศ์จา

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

 วัดศาลาไชย  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๓๖
สามเณรภูวนาท  ชัยตัน

๒๒/๐๙/๒๕๔๑

 วัดสองแควเหนือ  

ระงับผลสอบ พระสามารถ ขนฺติธมฺโม อินต๊ะแสน

๒๒/๑๑/๒๕๒๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดต๋อแก้ว

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

ลป ๓๓๕๙/๐๐๓๘
สามเณรสุทธิจักษณ์  คำเครือง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

 วัดนายาบ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๓๙
พระวีระศักดิ

์

อินฺทปฺโ พรมวัง

๐๔/๐๒/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดบ้านหนอง  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๔๐
สามเณรจีรพงศ์  สายสุเขียว

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

 วัดบ้านหนอง  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๔๑
พระสมพร พฺรหฺมวโร สืบเครือพรม

๐๑/๐๔/๒๕๔๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีอ้วน  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรสุทธิลักษณ์  โมพันธ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

 วัดสันฐาน  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๔๓
พระครูประสิทธิสาธุการ

์

เตชปฺุโ ชืนใจ

้

๒๙/๑๒/๒๕๐๐ ๑๘/๐๕/๒๕๒๑

วัดสันปาเปา  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรเจตการณ์  หนิวหยิน

้ ่

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

 วัดสามขา  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรกิติพงษ์  มหาวงศ์ติบ

๊

๒๖/๐๙/๒๕๓๙

 วัดห้วยมะเกลือ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๔๖
พระนิคม เตชพโล ตาเปยงสืบ

๓๐/๖/๒๕๐๕
๑/๔/๒๕๕๖ วัดทุ่งกล้วยโพธาราม  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรกิติศักดิ

์

 วงค์กาชัย
๒/๑๒/๒๕๔๘

 วัดทุ่งกล้วยโพธาราม  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๔๘
สามเณรพิชัย  ลุงวิ

๒๒/๔/๒๕๔๗

 วัดบ้านดง  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๔๙
พระนพฤทธิ

์

สิทฺธิาณเมธี น้อยมาละ
๑๔/๔/๒๕๓๖

๔/๕/๒๕๕๖ วัดสบจาง  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๕๐
พระธีระวุฒิ อภิชโย ทาอาสา

๐๔/๐๓/๒๕๒๗ ๐๔/๐๔/๒๕๕๗

วัดทุ่งงามหลวง  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๕๑
สามเณรจีรวุฒิ  อุ่นปง

๒๘/๐๒/๒๕๓๙

 วัดทุ่งไผ่  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๕๒
พระกรวิชญ์ ิตเมโธ วันมาลา

๑/๑๒/๒๕๓๖ ๑๕/๔/๒๕๕๖
วัดนาศาลา  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๕๓
สามเณรวรวิทย์  กุลชาติพงไพร

๓๑/๑/๒๕๔๔

 วัดแม่ผึง

้

 

ลป ๓๓๕๙/๐๐๕๔
สามเณรอดิศร  ภิรมย์สิงขร

๑๔/๔/๒๕๔๔

 วัดแม่ผึง

้

 

ลป ๓๓๕๙/๐๐๕๕
สามเณรสาคร  จันท่าม่วง

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

 วัดทุ่งหก  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๕๖
สามเณรธนากร  ดวงแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

 วัดทุ่งหก  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๕๗
พระแอ้มึนี วรธมฺโม -

๑๗/๐๔/๒๕๓๙
๐๑/๐๔/๒๕๕๘

วัดนางแล  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๕๘
สามเณรธันวา  เสริมมงคล

๒๒/๑๒/๒๕๓๙

 วัดนางแล  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๕๙
สามเณรสุวัฒน์  ปฐพีคีรีรักษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๐

 วัดนางแล  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๒ / ๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ระงับผลสอบ สามเณรนิพนธ์  -

๑๔/๑๐/๒๕๔๐

 วัดนางแล

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

ลป ๓๓๕๙/๐๐๖๑
สามเณรพงศธร  กรุงมหาชน

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

 วัดนางแล  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๖๒
สามเณรพะมู  สถิรกุลพงศ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

 วัดนางแล  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๖๓
สามเณรนิวัฒน์  ศิริกุลศรีรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

 วัดนางแล  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๖๔
สามเณรพินิจ  ปฐพีคีรีรักษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 วัดนางแล  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๖๕
สามเณรภัทรพล  ศรีนำปน

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

 วัดบ่อหิน  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๖๖
สามเณรสุทธิพงษ์  จันทร์มา

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

 วัดปงเหนือ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๖๗
สามเณรมันนี

่

 จันเมืองมาย

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

 วัดปงเหนือ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๖๘
สามเณรกายสิทธิ

์

 อุตเวียง

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

 วัดแม่ยามใต้  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๖๙
สามเณรวรวุฒิ  อยู่เย็น

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

 วัดแม่ยามใต้  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๗๐
สามเณรอนุชา  ทาสุรินทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดแม่ยามใต้  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๗๑
สามเณรชูเกียรติ  วันแว่น

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

 วัดยางอ้อย  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๗๒
สามเณรสมบัติ  ชัยวรโชติ

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

 
วัดสถานีรถไฟห้างฉัตร

 

ลป ๓๓๕๙/๐๐๗๓
สามเณรเสฏฐวุฒิ  ใจจูญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

 วัดสันกำแพง  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๗๔
พระณัฐพล ปฺาวุฑฺโฒ สมยา

๑๙/๐๓/๒๕๓๕ ๐๓/๐๓/๒๕๕๗

วัดห้างฉัตร  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๗๕
พระบุญชู สุขิโต แซ่ลิม

้

๕/๒/๒๕๐๓ ๘/๗/๒๕๒๒ วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๗๖
พระธนวัฒน์ สนฺตจิตฺโต แซ่ลิม

้

๑๐/๔/๒๕๑๘
๙/๔/๒๕๕๔ วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๗๗
พระขุนพรหม เตชธมฺโม เพชรพลอย

๑๗/๔/๒๕๑๙ ๑๗/๔/๒๕๕๕
วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๗๘
พระพีระ วรมงฺคโล จงสุวัฒน์

๑๘/๑๑/๒๕๓๐

๕/๗/๒๕๕๗ วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๗๙
สามเณรจักรภูมิ  มิกขุนทด

๕/๒/๒๕๔๔
 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๘๐
สามเณรทรงพล  คีลาวงค์

๙/๕/๒๕๔๔
 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๘๑
สามเณรคมกริช  ลาหัวโทน

๒๘/๕/๒๕๔๔

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๘๒
สามเณรทรงยศ  รุ่งแสง

๓๐/๕/๒๕๔๔

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๘๓
สามเณรวิษณุ  อยู่สุข

๒๔/๗/๒๕๔๔

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๘๔
สามเณรพชรพล  จันทะผล

๕/๑๑/๒๕๔๔

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๘๕
สามเณรธนันท์ธร  ยศหนองทุ่ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๘๖
สามเณรธนาวุฒิ  ทิพย์ขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๘๗
สามเณรบรรณพต  ขวัญยืน

๒๗/๒/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๘๘
สามเณรกรวิชญ์  คงนวล

๒๑/๓/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๘๙
สามเณรสมควร  ฝอยทอง

๕/๙/๒๕๔๕
 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๙๐
สามเณรสุมิพล  สุขษา

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๙๑
สามเณรสุทธิพงษ์  แสงชมภู

๑๔/๒/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๙๒
สามเณรพันธกานต์  สร้อยสน

๑๖/๔/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๙๓
สามเณรอะติยะ  เผ่าตุ้ย

๓/๘/๒๕๔๖
 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๙๔
สามเณรณัฐพันธ์  เผ่าตัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  
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ลป ๓๓๕๙/๐๐๙๕
สามเณรสิทธิโชค  เผ่ากันทะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๙๖
สามเณรณัฐพงษ์  สายวงค์ ๔/๖/๒๕๔๐  วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๙๗
สามเณรธวัชชัย  สิงห์คร

๒๙/๙/๒๕๔๔

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๙๘
สามเณรทนงศักดิ

์

 ร่มเย็น
๑/๑๒/๒๕๔๔

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๐๙๙
สามเณรธนงศักดิ

์

 แจ้งสว่าง
๑๔/๒/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๐๐ สามเณรธีระชัย  สร้อยเสนา
๒๑/๒/๒๕๔๓

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๐๑ พระอดุลย์ วิชฺชาธโย ชัยพนัส

๐๘/๐๓/๒๕๑๐ ๓๑/๐๓/๒๕๕๔

วัดดอนแก้ว  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๐๒
สามเณรสุทธิชัย  สืบวงศ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๐

 วัดนำล้อม  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๐๓
พระเกษมสันต์ กตฺธมฺโม ศรีไชยา

๑๑/๐๓/๒๕๓๔ ๐๑/๐๓/๒๕๕๔

วัดบ้านอ้อน  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๐๔
พระทรงธรรม กตคุโณ เล็กทิมทอง

๐๗/๑๒/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดบ้านอ้อน  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๐๕
สามเณรณัฐกานต์  มูลมะณี

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

 วัดบ้านอ้อน  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๐๖
พระอุทัย สีลสํวโร ปนดี

๐๙/๐๕/๒๔๙๕ ๒๑/๐๓/๒๕๕๗

วัดกู่เต้าวนาราม  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๐๗
สามเณรชินวัฒน์  ตุ้มกูล

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

 วัดดงนังคีรีชัย

่

 

ลป ๓๓๕๙/๐๑๐๘
สามเณรวาริชาติ  คงธนพงศ์เดชา

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

 วัดดงเย็น  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๐๙
สามเณรภัทรโชค  ตาเร็ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

 วัดดอนไชย  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๑๐
พระจำเริญ านปุณฺโณ อินด้วง

๒๘/๐๓/๒๕๑๖

๙/๒/๒๕๕๓ วัดถำผาช่อ  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๑๑
พระเอกพันธ์ ปฺาวโร กาไว ๔/๘/๒๕๓๑ ๙/๗/๒๕๕๔ วัดทุ่งคา  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๑๒
สามเณรเอกภพ  แก้วงาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

 วัดทุ่งคา  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๑๓
สามเณรศรุต  โยมศิลป

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

 วัดทุ่งคา  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๑๔
สามเณรบัญชา  พูดตรง

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

 วัดทุ่งคา  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๑๕
พระเฉลิมพล ถิรจิตฺโต หมอยา

๒๙/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๑๒/๒๕๕๖

วัดผ้าขาว  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๑๖
พระประกาย ปฺาธโร คิดดี

๐๙/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๑๒/๒๕๕๖

วัดผ้าขาว  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๑๗
พระบุญเริม

่

ปฺาโส บุญเปง

๓๑/๐๓/๒๕๐๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๔

วัดไผ่แพะ  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๑๘
สามเณรกฤษดา  หมอยา

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

 วัดไผ่แพะ  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๑๙
พระภานุพงษ์ ปฺาวโร ตาเร็ว

๒๓/๐๓/๒๕๓๘
๑๔/๕/๒๕๕๙

วัดแม่สุก  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๒๐
สามเณรพีระพัฒน์  สิงสนัน

่ ่

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

 วัดศรีหลวง  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๒๑
สามเณรประเสริฐ  เวียงนาค

๐๑/๐๑/๒๕๔๐

 วัดสันรุ่งเรือง  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๒๒
สามเณรปฏิภาณ  ปราณีต

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

 วัดสาแพะ  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๒๓
สามเณรกฤษฎา  จงเทพ

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

 วัดสาแพะ  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๒๔
สามเณรดิลกธรรม  ธรรมขัน

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

 วัดหลวงเมืองปาน  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๒๕
สามเณรคุณานนท์  กระทาง

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

 วัดดอนแก้ว  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๒๖
สามเณรปฐมพร  คำสอน

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

 วัดทุ่งฮัว

้

 

ลป ๓๓๕๙/๐๑๒๗
สามเณรธนากร  ก๋าสม

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

 วัดทุ่งฮี  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๒๘
สามเณรอนันต์  กันทา

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

 วัดทุ่งฮี  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๒๙
สามเณรอาทิตย์  ศรีวิชัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

 วัดบ้านใหม่  
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ลป ๓๓๕๙/๐๑๓๐
สามเณรภูวดล  มังคะลัง

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

 วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๓๑
สามเณรภูวนาถ  มังคะลัง

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

 วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๓๒
สามเณรอาท  ตาแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

 วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๓๓
สามเณรนราธิป  ปลุกเสก

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

 วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๓๔
สามเณรจักรี  วรรณารักษ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

 วัดปงถำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๓๕
สามเณรธีรพล  มังมูล

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

 วัดปงถำ  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๓๖
สามเณรศุภฤกษ์  กันทะปา

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

 วัดปาแหน่ง  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๓๗
สามเณรธนโชติ  ใจชืน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดปาแหน่ง  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๓๘
สามเณรจิรศักดิ

์

 สมผิว

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

 วัดผาดิน  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๓๙
สามเณรชัชรินทร์  หน้าฉลาด

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

 วัดผาแดง  

ระงับผลสอบ พระอาคามิ สิริสาโร เงินงาม

๑๓/๐๔/๒๕๒๓ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

วัดพระเกิด

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

ลป ๓๓๕๙/๐๑๔๑
สามเณรณัฐวุฒิ  มาลา

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

 วัดแพะใต้  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๔๒
สามเณรชนะนนท์  แม่นมัน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

 วัดม่อนเขาแก้ว  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๔๓
สามเณรกิติศักดิ

์

 มือดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

 วัดม่อนเขาแก้ว  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๔๔
สามเณรสหัสวรรษ  อวดลาภ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 วัดม่อนเขาแก้ว  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๔๕
สามเณรพีรนันท์  นาติม

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 วัดม่อนเขาแก้ว  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๔๖
พระยอด อภิรโต สุขแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๒๐ ๑๓/๑๒/๒๕๕๐

วัดแม่สงใต้  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๔๗
สามเณรวันเฉลิม  สีโวย

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

 วัดแม่สุขนอก  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๔๘
สามเณรวิวรรธน์  พ่อค้า

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

 วัดแม่สุขใน  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๔๙
สามเณรเจตน์  สืบสาย

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

 วัดสบลืน  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๕๐
สามเณรศิวกร  จำธรรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

 วัดห้วยก้อด  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๕๑
สามเณรอาทิตย์  จิตแข็ง

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

 วัดห้วยก้อด  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๕๒
พระจันทร์ จนฺทวํโส พรมเสน

๑๖/๐๕/๒๕๑๖ ๐๖/๐๗/๒๕๓๗

วัดท่าหลวง  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๕๓
พระลัก านวโร วงศ์ทำ

๑๔/๐๒/๒๕๒๒ ๐๒/๐๓/๒๕๕๕

วัดแม่ปะดอย  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๕๔
พระเสกสรร ธมฺมวโร คำวาส

๑๑/๐๖/๒๕๓๑ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดแม่ปะหลวง  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๕๕
พระอธิการวรพรต สุจิณฺโณ วงศ์ศรี

๑๕/๑๒/๒๕๒๗ ๒๔/๐๔/๒๕๔๗

วัดแม่มอกหลวง  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๕๖
สามเณรณัชพล  วาดวงศ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

 วัดล้อมแรด  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๕๗
สามเณรธวัชชัย  แก้วมาลัย

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

 วัดล้อมแรด  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๕๘
สามเณรพีรพัฒน์  อ่อนจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

 วัดล้อมแรด  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๕๙
สามเณรสุรชาติ  สุวรรณศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

 วัดล้อมแรด  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๖๐
สามเณรสุรศักดิ

์

 ไชยจักร

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

 วัดล้อมแรด  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๖๑
สามเณรกฤษณชัย  โกติแพง

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

 วัดล้อมแรด  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๖๒
สามเณรกฤษณพล  โกติแพง

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

 วัดล้อมแรด  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๖๓
สามเณรธนกฤษ  คำพระบุรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

 วัดล้อมแรด  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๖๔
สามเณรจักรรินทร์  กรรณิกา

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

 วัดล้อมแรด  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๕ / ๖
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ลป ๓๓๕๙/๐๑๖๕
พระเธียรวิชญ ธนสิทฺโธ ชาวนา

๑๗/๐๓/๒๕๐๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๔

วัดสันหลวง  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๖๖
พระรัฐพงษ์ กุสลจิตฺโต ประสงค์สุข

๐๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดสันหลวง  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๖๗
พระถนอม ถิรจิตฺโต สายเครือ

๒๖/๐๒/๒๕๒๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๒

วัดหอรบ  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๖๘
พระอาทิตย์ อินฺทปฺโ ปองงาม

๑๖/๑๐/๒๕๓๗ ๒๗/๑๐/๒๕๕๗

วัดเหล่าน้อย  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๖๙
พระธีระวุฒิ อธิปฺโ โพธิตา

๒๐/๐๓/๒๕๓๗ ๑๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดอุมลอง  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๗๐
พระสุภคม มหาวีริโย ทิวงศ์

๑๑/๐๖/๒๕๐๗ ๒๙/๑๒/๒๕๕๔

วัดต้นธงชัย  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๗๑
พระสันติ เขมจาโร ติบสม

๊

๐๔/๐๖/๒๕๒๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖

วัดแม่ตัง

๋

 

ลป ๓๓๕๙/๐๑๗๒
สามเณรต้นตาล  นาแย้ม

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

 วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๗๓
สามเณรศักดินรินทร์

์

 อินวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

 วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๗๔
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 งามระรืน

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

 วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๗๕
สามเณรมาร์เวีย  ปรีชารัตน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

 วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๗๖
สามเณรไกรวิชญ์  คำมูล

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

 วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๗๗
สามเณรพัฒนะ  เผือกเหมือย

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

 วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๗๘
พระสมคิด านิสฺสโร ตาไรแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๒๑ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗

วัดร่มโพธิทอง

์

 

ลป ๓๓๕๙/๐๑๗๙
พระศิวกร ปสนฺนจิตฺโต กันทะหล้า

๒๔/๐๓/๒๕๒๐ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดห้วยขีนก

้

 

ระงับผลสอบ พระสามารถ ขนฺติธมฺโม อินต๊ะเสน

๒๒/๑๑/๒๕๒๕ ๒๗/๐๑/๒๕๔๖

วัดนาไม้แดง

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

ลป ๓๓๕๙/๐๑๘๑
พระสุภชัย ชยธมฺโม อินปนบุตร

๐๒/๐๓/๒๔๙๓ ๐๓/๐๓/๒๕๕๕

วัดบ้านหล่าย  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๘๒
พระจอมแปง วรุตฺตโม คำมาเรือน

๐๑/๐๒/๒๕๐๔ ๐๘/๐๕/๒๕๕๔

วัดบ้านอ้อ  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๘๓
พระณัฐวุฒิ ิตวโร สุภาติ

๐๔/๐๘/๒๕๒๗ ๒๐/๐๗/๒๕๔๖

วัดวัฒนาราม  

ลป ๓๓๕๙/๐๑๘๔
พระพลวัฒน์ วรฺปฺโ คำนวล

๑๐/๐๙/๒๕๒๐ ๐๔/๐๗/๒๕๕๐

วัดอุมลอง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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