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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตาก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๑๑๕ รูป ขาดสอบ ๒๙ รูป คงสอบ ๘๖ รูป สอบได้ ๔๗ รูป สอบตก ๓๙ รูป (๕๔.๖๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๓๖๐/๐๐๐๑ พระกฤษฎา สิรินฺธโร นิมมัง

่ ่

๓/๑๒/๒๕๓๖ ๓๐/๖/๒๕๕๘
วัดคลองสัก  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๐๒ พระสะอาด จนฺทโชโต ลัทธิ
๑๘/๒/๒๕๑๒ ๑๓/๗/๒๕๕๘

วัดเชียงทอง  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๐๔ พระโชคนุกูล โชคนุกูล ทองคำ

๑๐/๐๖/๒๕๓๔ ๓๐/๐๖/๒๕๕๔

วัดท่านา  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๐๕ พระเชาว์ ติสฺสโร กองแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๐๙ ๒๑/๐๒/๒๕๔๒ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง
 

ตก ๓๓๖๐/๐๐๐๖ พระอรุณ จรณธมฺโม เรืองจันทร์
๕/๗/๒๕๑๗ ๑/๑๑/๒๕๕๗

วัดไผ่สีซอ  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๐๗
พระทรงเดช ปฺาวโร เถือนรักษ์

่

๒/๑๒/๒๕๓๔
๕/๔/๒๕๕๘ วัดไผ่สีซอ  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๐๘ พระนิคม อคฺคธมฺโม อำเจ็ก
๑๕/๘/๒๕๓๒

๑๐/๔/๒๕๖๐
วัดไผ่สีซอ  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๐๙ พระกันตภณ สจฺจสุโภ คำนิล
๑๘/๓/๒๕๐๙ ๑๘/๗/๒๕๕๘

วัดมะเขือแจ้  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๑๐ พระเทิน วชิราโณ ทิมทอง

๒๑/๐๒/๒๔๙๒ ๐๗/๐๗/๒๕๓๙

วัดหนองกะโห้  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๑๑ พระโสภณ ติกฺขปฺโ สิงห์เดช

๒๔/๐๒/๒๕๓๓ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๑๒ พระวิรัตน์ ธีรปฺโ อินยา

๑๓/๐๑/๒๕๓๓ ๒๕/๐๔/๒๕๕๓

วัดนำปุ  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๑๓ พระชัชชัย นฏิโก คันธะเนตรื

๒๒/๐๒/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดโบสถ์  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๑๔ พระสุรพงษ์ วิมลจิตฺโต แสงเย็นพันธุ์

๒๘/๐๕/๒๕๑๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓

วัดแม่พะยวบ  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๑๕ พระมานู สนฺตมโน มันภักดี

่

๒๘/๐๗/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดแม่พะยวบ  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๑๖ พระอภิเชษฐ อคฺคธมฺโม พันธ์พืช

๐๘/๐๓/๒๕๓๐ ๑๑/๐๔/๒๕๕๒

วัดวังมะกอก  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๑๗
พระจิรพนธ์ ถาวโร พรมพิทักษ์

๒๖/๒/๒๕๒๐ ๑๕/๑/๒๕๔๘
วัดสันปาลาน  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๑๘ พระจักรกฤษณ์ จิรวฑฺฒโน พุทธากุล

๒๖/๑๑/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดสันหนองจิก  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๑๙ พระสมหวัง สุปติฎฺิโต นัยจิตร
๑๗/๔/๒๕๑๓ ๒๓/๗/๒๕๕๓

วัดเด่นวัว  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๒๐ พระปรีชา สุขาโณ มีสุข

๐๖/๐๙/๒๕๑๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๒๑ พระผม ภทฺทธมฺโม ชำนะ
๕/๕/๒๕๒๑ ๗/๗/๒๕๕๘ วัดอรัญญิกวนาราม  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๒๒
สามเณรสุริยา  สาหึงรัมย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

 วัดปาหนองยางตก  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๒๓
พระณรงค์ฤทธิ

์

วฑฺฒโน พิริยะ
๒๕/๖/๒๕๒๓

๘/๔/๒๕๕๖ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๒๕
พระสันติ ขนฺติสุโภ ลำพา

๓๐/๑๐/๒๕๒๕ ๑๗/๐๖/๒๕๔๖

วัดราษฎร์เจริญธรรม  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๒๖ พระณัฐพงษ์ สีลเตโช แสนนิมนวล

่

๐๗/๐๗/๒๕๓๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดราษฎร์เจริญธรรม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๓๖๐/๐๐๒๗
พระณฐวัฒน์ กนฺตธมฺโม ปูอ้าย

๑๒/๑๑/๒๕๑๖
๑๙/๗/๒๕๔๗

วัดดอนมูล  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๒๘
พระสำราญ ขนฺติโสภโณ ใจวัง

๒๕/๑/๒๕๑๔
๗/๗/๒๕๕๑ วัดดอนมูล  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๒๙
พระพนาดร ปฺาวชิโร ปะระปน

๒๐/๙/๒๕๑๖ ๙/๑๒/๒๕๕๕
วัดดอนมูล  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๓๐ พระพูลศิริ จรณธมฺโม เกตุสมบูรณ์
๑/๕/๒๕๒๒ ๑๐/๖/๒๕๕๗

วัดดอนมูล  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๓๑ พระอดิศักดิ

์

ิติโก หล้าตา

๒๖/๐๖/๒๕๓๐ ๐๑/๐๔/๒๕๕๑

วัดชลประทาน  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๓๒
พระแก้ว กิตฺติปฺโ ปานเมือง

๐๔/๑๐/๒๕๐๘ ๑๔/๐๕/๒๕๔๖

วัดชุมพลคีรี  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๓๓
พระจักรินทร์ คุเณสโก เขียวนันใจ

๑๖/๑๑/๒๕๑๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดดอนไชย  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๓๔
สามเณรธนภัทร  จอมแดนนา

๐๑/๑๒/๒๕๔๐

 วัดดอนไชย  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๓๕
สามเณรเจริญ  ทับทองใหญ่

๑๒/๔/๒๕๔๒

 วัดดอนไชย  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรฝอ  ( - )

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

 วัดดอนไชย  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๓๗
สามเณรสุวิทย์  ชัชวาลวงศ์บุญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

 วัดดอนไชย  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๓๘
สามเณรวรา  กวางเนตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

 วัดดอนไชย  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๓๙
สามเณรยุทธพิชัย  ประกายคีรีสุข

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

 วัดดอนไชย  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรกนกพล  กระสินธุ์อนุรักษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

 วัดดอนไชย  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรทนุธรรม  สดใสรุ่งโรจน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

 วัดดอนไชย  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๔๒
สามเณรชญานนท์  ทรงมีทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

 วัดดอนไชย  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๔๓
สามเณรสัญญา  แก้วสูงสิงขร

๗/๕/๒๕๔๒
 วัดไทยสามัคคี  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๔๔ พระสมพร ภูริวฑฺฒโน ใจกิวแล

่

๒๑/๑๑/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดบุญญาวาส  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๔๕ พระสมชาย คเวสโก พิพัฒน์กุลกิจ

๑๑/๐๑/๒๕๐๔ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๔๖ สามเณรนพดล  เสือรำลึก

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

 วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๔๗
พระเกียรติศักดิ

์

กตสาโร ตุ่นคำแดง

๑๘/๐๗/๒๕๒๖ ๐๕/๐๓/๒๕๕๗

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๔๘ พระธนภณ เขมชโย สิทธิมา

๑๕/๐๒/๒๔๙๗
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๓๖๐/๐๐๔๙
พระวาริน ปภากโร จันทร์แย้ม

๙/๑๒/๒๕๒๕ ๑๒/๒/๒๕๕๔
วัดไพรสณฑ์สุนทร  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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