
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตาก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๖๔๙ รูป ขาดสอบ ๑๕๑ รูป คงสอบ ๔๙๘ รูป สอบได้ ๒๐๑ รูป สอบตก ๒๙๗ รูป (๔๐.๓๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๑๕๙/๐๐๐๑
พระศรัญวัฒน์ อาทโร โอดแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เกาะตาเถียร  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๐๒
พระเสกสรร รติโก เนืองยา

่

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๘

แก่งหิน  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๐๓
พระภูมิสิทธิ

์

เทวธมฺโม มิงทองโต

่

๑๙/๐๕/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

แก่งหิน  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๐๔
พระมนตรี รตนรํสี พึงทองคำ

่

๑๓/๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

คลองสัก  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๐๕
พระอภิเดช อภิเตโช ใจรักษ์

๒๐/๗/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

คลองสัก  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรธัญญธรณ์  กันญาณะ

๑๓/๙/๒๕๔๓

 คลองสัก  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๐๗
พระประจวบ จารุวณฺโณ เครือกลัด

๑๓/๐๘/๒๕๓๙ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

โคกพลู  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๐๘
พระธนาณัติ จนฺทปฺโ ดีเมฆ

๑๕/๐๙/๒๕๓๕ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

โคกพลู  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรกิตติศักดิ

์

 เทียงตรง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

 โคกพลู  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรธีรพัฒน์  ใจซือ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 โคกพลู  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรจิระพงษ์  คำโม

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

 โคกพลู  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรอธิการ  ศิริโรจน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

 โคกพลู  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรสาทร  แซ่ว้าน

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

 โคกพลู  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรสาทิศ  แซ่ว้าน

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

 โคกพลู  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรพิชาภพ  แซ่เฮ่อ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

 โคกพลู  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๑๖
พระอภิวัฒน์ สุจฺจวโร รัตนทัศนีย์

๒๓/๕/๒๕๒๓
๙/๗/๒๕๕๙

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๑๗
พระผดุงศักดิ

์

านิสฺสโร แก้วแกม
๘/๖/๒๕๒๐

๑๔/๗/๒๕๕๙

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๑๘
พระกิตติ กิตฺติปฺโ คำพัก

๑๔/๖/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๑๙
พระประวิทย์ ปุสฺสวโร เพ็ชรกำแหง

๒๓/๐๖/๒๕๓๑
๒๔/๔/๒๕๕๙

เชียงทอง  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๒๐
พระจำรัส ิตธมฺโม เสนแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๐๗ ๒๖/๐๓/๒๕๕๘

ดอนแก้ว  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรสุริพงศ์  แซ่ลี

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

 ดอนแก้ว  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๒๒
พระอภิรักษ์ อภิปาโล บัวนวล

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนมูลชัย  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๒๓
พระธนภัทร ชุตินฺธโร มินรินทร์

๐๗/๐๗/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนมูลชัย  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๒๔
พระสุภี โสภโณ เจริญสังข์

๒๓/๐๗/๒๕๒๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๑๕๙/๐๐๒๕
พระจะเด็ด จารุธมฺโม ทานอุทิศ

๒๑/๐๖/๒๕๑๔ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๒๖
พระนภดล กิจฺจธโร พรมบุญชู

๐๕/๐๙/๒๕๒๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๒๗
พระวงศกร จนฺทวณฺโณ อินทร์สุข

๑๔/๐๘/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๒๘
พระสายัณห์ สุจิณฺโณ สุขเครือ

๐๔/๑๒/๒๕๓๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ท่านา  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๒๙
พระอนุวัฒน์ วรธมฺโม ชมพู

๑๖/๐๕/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าไม้แดง  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๓๐
พระสุลิน สุภทฺโท บุญเรือง

๐๖/๐๙/๒๕๒๙ ๐๗/๐๒/๒๕๕๘

บ้านเด่น  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๓๑
พระฉัตรชัย อตฺตรกฺโข เครือมี

๒๓/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

ปากห้วยไม้งาม  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๓๒
พระพรพจน์ เตชวโร ชืนใจ

่

๒๘/๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๓๓
พระคามินี กิตฺติปาโล ดวงดี

๑/๘/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๓๔
พระฐมทัศน์ วรพุทฺโธ คลังศร

๒๓/๕/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๓๕
พระออม มเหสิโก ใจรัก

๒๘/๑๒/๒๔๙๓ ๑๕/๐๒/๒๕๕๗

ไผ่สีซอ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๓๖
พระพรชัย นิปโก สายยิม

้

๑๖/๐๓/๒๕๓๔ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

ไผ่สีซอ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๓๗
พระจรูญ ปฺาโภ พรมคำ

๑๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

ไผ่สีซอ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๓๘
พระรัตนพล กตธมฺโม ศรีรอด

๑๘/๑๑/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่สีซอ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๓๙
พระบุญฤทธิ

์

กนฺตสีโล นวลสำลี

๒๔/๑๒/๒๕๒๗
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่สีซอ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๔๐
พระวิสิทธิศักดิ

์

ปภาโส อ่อนจิว

๋

๐๓/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่สีซอ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๔๑
พระดอนเมือง ปยสีโล ไชยแสง

๒๐/๒/๒๕๐๗ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

มณีบรรพต  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๔๒
พระสิทธิพงศ์ สมจิตฺโต หมีมงคล

๓๐/๑๐/๒๕๓๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

มณีบรรพต  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๔๓
พระศุภกร กตปฺโ สำรอง

๑๖/๕/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

มณีบรรพต  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๔๔
พระอรรถกานต์ โอทาตวณฺโน มิงทองโต

่

๗/๔/๒๕๓๙
๑๒/๐๖/๒๕๕๙

มณีบรรพต  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๔๕
พระสิริโชค ปฺาสโร อิมเอียม

่ ่

๑๗/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

มณีบรรพต  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๔๖
พระกิตติภพ สนฺติธมฺโม แสงแก้ว

๒๒/๑/๒๕๐๓ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

มณีบรรพต  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๔๗
พระสิริเชษฐ ปฺาสาโร เย็นชืน

่

๑๙/๑/๒๕๐๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

มณีบรรพต  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๔๘
พระธนดล ขนติสาโร พุทโธ

๗/๕/๒๕๒๗
๒๒/๑๑/๒๕๕๘

มะเขือแจ้  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๔๙
พระเฉลิมชัย ชุตินฺธโร ปนมณี

๒๔/๓/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

มะเขือแจ้  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๕๐
พระธนากร ธนปฺโ อินทฉิม

๒๙/๕/๒๕๓๖ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

มะเขือแจ้  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๕๑
พระวิเชษฐ์ ชยธมฺโม ดิษสวน

๑๘/๐๑/๒๕๓๔ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙

ลานเต็ง  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๕๒
พระจักรกฤษณ์ สนฺติธมฺโม แหยมนาค

๒๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ลานเต็ง  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรวรชิต  เดือไธสงค์

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

 ลานเต็ง  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๕๔
พระสาคร อาภาธโร อิมอิน

่

๑๐/๐๕/๒๕๐๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๑

ลานสอ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๕๕
พระนัทธพงศ์ กาวิโล คำบุญ

๒๖/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วังประจบ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๕๖
พระมนตรี อานนฺโท บดีรัฐ

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังประจบ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๕๗
พระเพลิน อานนฺโท พรมเสน

๐๕/๐๖/๒๕๐๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วังม่วง  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๕๘
พระนรินทร์ จารุธมฺโม สบาย

๒๔/๐๒/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังม่วง  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๕๙
พระอมร ผลาโณ

เจษฎาอนุพงศ์กุล

๒๖/๐๘/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วังม่วง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒ / ๗

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๑๕๙/๐๐๖๐
พระนภสิทธิ

์

สุทฺธาโณ สวนสุข

๑๒/๑๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วังม่วง  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๖๑
พระธานินทร์ คเวสโก คชรักษ์

๐๕/๐๙/๒๕๒๐ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วังศิลาราม  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๖๒
พระกริษณุ ภทฺทโก เจนทัน

๒๖/๐๕/๒๕๒๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วังศิลาราม  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๖๓
พระธนกร เขมโก ทองอำ

๒๔/๐๗/๒๕๑๐ ๒๔/๐๘/๒๕๕๕

วังหินเจริญธรรม  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๖๔
พระพงษ์เทพ ธมฺมโชโต ศิลปประภา

๑๒/๐๖/๒๕๐๘ ๐๗/๐๘/๒๕๕๖

วังหินเจริญธรรม  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๖๕
พระภาณุพงศ์ านุตฺตโร ปานเนียม

๐๙/๐๖/๒๕๓๖ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

วังหินเจริญธรรม  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๖๖
พระชลที โกวิทธมฺโม บินบน

๑๔/๑๑/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ส้มเกลียง

้

 

ตก ๓๑๕๙/๐๐๖๗
พระรุ่งเพชร ิตยโส นามวิชัย

๐๒/๑๐/๒๕๒๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

สะแกเครือ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๖๘
พระคำรณ ยติกโร ชัยสงค์

๑๑/๐๘/๒๕๑๘ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

สะแกเครือ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๖๙
พระนพวัล านิโย ไชยชมภู

๑๒/๐๗/๒๕๒๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สะแกเครือ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๗๐
พระธานินทร์ สุขิโต ขวัญอ่อน

๒๘/๐๒/๒๕๒๙ ๓๑/๐๔/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๗๑
พระจิรศักดิ

์

จนฺทโชโต จันตา

๋

๑๗/๑๐/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะโห้  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๗๒
พระพิสุทธิ

์

กลฺยาณธโร ปนรูป

๒๒/๑๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะโห้  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๗๓
พระสัมฤทธิ

์

อมโร นาคำ
๑/๑/๒๕๑๑

๐๕/๑๒/๒๕๕๘

หนองแขม  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๗๔
พระณัฐดนัย ธนลาโภ จันทราภัย

๑๖/๐๕/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๗๕
พระกิตตินันท์ สุทฺธิาโณ ฟกทองอยู่

๐๕/๐๔/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๗๖
พระชัยณรงค์ ชยานนฺโท แหมา

๑๐/๐๕/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๗๗
พระสุภาวิทย์ สุวิชาโน ทำสีนาค

๒๙/๐๕/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรจิรพงษ์  คงเมือง

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

 อัมพวัน  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๗๙
พระสาน ปฺุสมฺภโว ดีปา

๑๑/๐๓/๒๕๑๓ ๐๔/๐๕/๒๕๔๕

ฉลอมใต้  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๘๐
พระมงคล จรณธมฺโม คงสุข

๐๑/๐๓/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ท่านา  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๘๑
พระอานนท์ อธิปฺโ ภูพาน

๐๕/๐๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นำล้อม  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๘๒
พระสุทิน เขมจาโร สีขำ

๑๐/๐๒/๒๕๑๒ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

พระบรมธาตุ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๘๓
พระธนา ิตมโน ฟาพนาเงิน

๑๕/๐๒/๒๕๓๗ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

พระบรมธาตุ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรสรวิชณ์  วงษ์ฟู

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

 พระบรมธาตุ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรธนัช  ครุธหุ่น

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

 แม่พะยวบ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๘๖
พระวรจักร สิรินฺธโร วิเชียรรัมย์

๑๐/๐๕/๒๕๑๖ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

แม่ยะ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๘๗
พระขจรศักดิ

์

เขมโก พรมมา

๐๙/๐๑/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

แม่ยะ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรสมศักดิ

์

 ภูผาทองผกา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

 วังมะกอก  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๘๙
พระยุพิน เตชปฺโ พรมปญญา

๐๖/๐๒/๒๕๐๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วังหม้อ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๙๐
พระอภิไท าณวโร ถาวร

๒๗/๐๒/๒๕๑๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วังหม้อ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๙๑
พระเรวัต เตชวโร เสือคง

๑๙/๐๕/๒๕๒๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วังหม้อ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรพนมกร  ใบทอง

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

 วังหม้อ  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๙๓
พระปณณพัฒน์ กตสาโร สริลพรพัชรกุล

๐๗/๐๗/๒๕๑๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วิเศษวานิช  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๙๔
พระสุทัศน์ ขนฺติพโล แก้วสุติน

๒๐/๐๓/๒๕๐๔ ๒๑/๐๑/๒๕๓๖

เวฬุวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๑๕๙/๐๐๙๕
พระชาคร อุตฺตโม ธนะปลืม

้

๐๘/๐๖/๒๕๑๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๒

เวฬุวัน  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๙๖
พระวรวุธ อภิชฺโ สุยะแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๐๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๙๗
พระอาชวิน ิตธมฺโม ปรกแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๒๔
๒๐/๐๒/๒๕๕๙

สันหนองจิก  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๙๘
พระคณิศร มหาปฺุโ กรพาหา

๒๓/๐๔/๒๕๓๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

สันหนองจิก  

ตก ๓๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรกวินทรา  บุญนาค

๓๑/๐๕/๒๕๕๑

 สันหนองจิก  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๐๐
พระธีปกรณ์ เขมาโณ หาริชัย

๐๗/๐๑/๒๕๒๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

แก้ววิเศษ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๐๑
พระบุบผา ิตจิตฺโต ชัยหงษ์

๒๒/๐๙/๒๔๙๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

แก้ววิเศษ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๐๒
พระเอกชัย ติกฺขวีโร หาริชัย

๒๔/๐๙/๒๕๐๔ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

แก้ววิเศษ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๐๓
พระคมสันต์ ธมฺมเตโช ศิริเวช

๑๕/๐๑/๒๕๓๗ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

แก้ววิเศษ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๐๔
พระอรัญ วิสุทฺโธ สุขเกิด

๒๓/๐๙/๒๕๒๔ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

แก้ววิเศษ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๐๕
พระอนุสรณ์ จนฺทปฺโ กันสุ่ม

๒๒/๐๕/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แก้ววิเศษ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๐๖
พระวันชนะ จิตฺตทนฺโต สีเทา

๒๒/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แก้ววิเศษ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๐๗
พระวีรภัทร ถิรธมฺโม คำฝน

๒๕/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แก้ววิเศษ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๐๘
พระวัชรพงศ์ ปริปุณฺโณ พิลาวัลย์

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แก้ววิเศษ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๐๙
พระสิทธิพร ถาวโร ชาวพงษ์

๒๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แก้ววิเศษ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรอิทธิพล  พร้อมทรัพย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

 แก้ววิเศษ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๑๑
สามเณรชิษณุชา  ศรีสุริยาเย็น

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

 แก้ววิเศษ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๑๒
พระวรพล กนฺตวณฺโณ เครือมิงมงคล

่

๒๐/๑๐/๒๕๒๙ ๒๖/๐๓/๒๕๕๘

ท่าตะคร้อ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๑๓
พระพัสกร ิตธมฺโม ศุภโชค

๘/๔/๒๕๓๕ ๙/๗/๒๕๕๙
ท่าตะคร้อ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๑๔
พระพิสิฐพล ธมฺมพโล ทับอินทร์

๓๐/๑๑/๒๕๓๕
๑๖/๓/๒๕๕๙

นาโบสถ์  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๑๕
พระศรายุทธ อคฺคยุตฺโต แพรพยัพ

๒๐/๑๑/๒๕๓๗

๓/๔/๒๕๕๙
นาโบสถ์  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๑๖
พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส จันทวงษ์

๑๕/๔/๒๕๓๘
๓/๔/๒๕๕๙

นาโบสถ์  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๑๗
พระประวิทย์ ติกฺขปฺโ สำโรงจุน

๑๖/๙/๒๕๑๓ ๒๑/๕/๒๕๕๙

นาโบสถ์  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๑๘
พระฐาปนพงษ์ านวํโส สุยะมัง

่

๑/๑๒/๒๕๒๓ ๒๑/๕/๒๕๕๙

นาโบสถ์  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๑๙
พระเหรียญ ปยธมฺโม วิชาผา

๒๑/๑๐/๒๕๐๙

๕/๖/๒๕๕๙
นาโบสถ์  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๒๐
พระวิโรจน์ อธิปฺโ สมบัติ

๗/๘/๒๕๓๗ ๖/๗/๒๕๕๙
นาโบสถ์  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๒๑
พระสิทธิศักดิ

์

สิทฺธิลาโภ ชาวนายก

๑๗/๗/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

นาโบสถ์  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๒๒
พระจักรพันธ์ เทวธมฺโม บุญเกิด

๑๘/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

นาโบสถ์  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๒๓
พระสมพร สํวโร เครือมอย

๑/๘/๒๕๒๔ ๑๑/๗/๒๕๕๙

นาโบสถ์  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๒๔
พระฉัตรชัย สทฺธาชโย โสระดา

๒๑/๕/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

นาโบสถ์  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๒๕
สามเณรกฤษฎา  มาเติม

๗/๑/๒๕๔๒
 นาโบสถ์  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๒๖
สามเณรธนวัฒน์  บุญมี

๓/๒/๒๕๔๗
 นาโบสถ์  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๒๗
พระอนุชิต สุเมโธ ชังชัว

่

๒๖/๐๖/๒๕๓๒ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๒๘
พระกฤษดา ทิวากโร บุญมา

๑๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ท่าปุย  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๒๙
พระกาวี กนฺตวีโร สาริกาดง

๒๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

ท่าปุย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔ / ๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๑๕๙/๐๑๓๐
พระกิตติ สุขุมาโล สาลี

๐๙/๐๘/๒๕๒๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ปาภาวนาราม  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๓๑
พระสุขเกษม เขมวโร คำเบิก

๑๒/๐๘/๒๕๓๔ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาหนองยางตก  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๓๒
พระสุรชัย กลฺยาณคุตฺโต วงษ์คำ

๐๑/๑๐/๒๕๐๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังไคร้  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๓๓
พระวรายุทธ สฺโต ชูโฉม

๐๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังไคร้  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๓๔
พระอุทาน กลฺยาณธมฺโม ลำพูน

๐๙/๐๓/๒๕๐๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วังโพ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๓๕
พระศุภพงษ์ ปุงฺคโว เพ็งยิม

้

๒๒/๐๘/๒๕๓๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วังหวาย  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๓๖
พระประเสริฐ ขนฺติจิตฺโต สุขะวัณกุล

๐๘/๐๖/๒๔๙๗ ๑๒/๑๑/๒๕๕๘

สองแคว  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๓๗
พระภูเบศร์ อติเมโธ วังใน

๓๑/๐๓/๒๕๒๘ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

สองแคว  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๓๘
พระสวอง สุเมโธ หนูใจหาญ

๒๑/๑๑/๒๔๙๖ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

สามเงาออก  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๓๙
พระเกรียงไกร ธมฺมวโร ขลุ่ยนาค

๖/๖/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๔๐
พระจุรินทร์ จนฺทสาโร จิรโชติจินดา

๗/๕/๒๕๓๐
๙/๑๒/๒๕๕๘

แม่หละ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๔๑
สามเณรณรงค์ชัย  ประเสริฐชีวา

๒๘/๘/๒๕๓๙

 แม่หละ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๔๒
พระพีระพงศ์ อธิปฺโ จิตต์อร่ามคีรี

๓๐/๐๓/๒๕๓๒ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

พบพระ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๔๓
พระศรัทธา ถิรธมฺโม ดำรงธารา

๐๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

พบพระ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๔๔
พระวา เตชปฺโ (-)

๐๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

พบพระ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๔๕
พระสุก จกฺกวโร ยอดแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๐๙ ๒๕/๐๓/๒๕๕๙

พบพระเหนือ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๔๖
พระวีระ เตชพโล สุมหิรัญ

๐๑/๐๓/๒๕๒๑ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

พระทรายงาม  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๔๗
พระณรงค์ านิสฺสโร บุตรดาพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระทรายงาม  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๔๘
พระบุญล้วน ปฺาธโร ผลประสาท

๑๑/๐๖/๒๔๙๖ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

ราษฎร์เจริญธรรม  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๔๙
พระนพกร สุภกิจฺโจ ยะปายต๋า

๑๗/๑๒/๒๕๓๗

๘/๕/๒๕๕๙
ดอนมูล  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๕๐
พระวัลลพ ภูริปฺโ วงษ์นุช

๑๔/๔/๒๕๓๗ ๑๒/๕/๒๕๕๙

ดอนมูล  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๕๑
พระณรงค์เดช ปฺาวุฑฺโฒ ปญญาดิษฐ์วงษ์

๔/๔/๒๕๓๔ ๑๖/๕/๒๕๕๙

ดอนมูล  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๕๒
พระศราวุธ สุทสฺสโน แก้วอินปรวน

๑๐/๖/๒๕๓๑
๓/๑/๒๕๕๙

ทุ่งมะขามปอม  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๕๓
พระสมชัย ชาตเมธี บัวกล้า

๓/๓/๒๕๒๔ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ทุ่งมะขามปอม  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๕๔
พระทูล ปฺาวโร คำอ้าย

๕/๒/๒๔๙๙ ๒๗/๓/๒๕๕๙

นาแฮ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๕๕
พระจเร อริโย ยะธิเปง

๒๑/๗/๒๕๑๗ ๒๗/๓/๒๕๕๙

หนองหลวง  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๕๖
พระหม่อส่าเอ ปฺาธโร ไพรวัลย์เลิศนภา

๒๕/๙/๒๕๑๘ ๒๘/๓/๒๕๔๑

อภัยคีรี  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๕๗
พระกวินชัย โกวิโท เจนใจ

๒/๔/๒๕๓๗ ๒๔/๔/๒๕๕๘

อภัยคีรี  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๕๘
พระประชัน เตชปฺโ แก้วคำเครือ

๐๒/๐๒/๒๕๐๐ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๕๙
พระนิรัญ กิตฺติธโร โพธิศรี

์

๐๖/๐๙/๒๕๐๘ ๒๔/๐๓/๒๕๓๙

ชุมพลคีรี  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๖๐
พระภานุวัฒน์ ภทฺทธมฺโม ปูสัน

้

๒๘/๐๒/๒๕๒๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

ชุมพลคีรี  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๖๑
พระเสกสรรค์ ิตมโน ดีบัง

๓๑/๐๗/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนไชย  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๖๒
สามเณรกรรชัย  ทาแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๖๓
สามเณรภานุมาศ  กลำอาจ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๖๔
สามเณรสุรชัย  

พิทักษ์พิพัฒน์ผล

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

 ดอนไชย  
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ตก ๓๑๕๙/๐๑๖๕
สามเณรธนัฐชัย  ภูโค

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๖๖
สามเณรวทัญู  สิงขรอภิบาล

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๖๗
สามเณรนวพล  เสือรำลึก

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๖๘
สามเณรสุทธิชัย  จิตสว่างสงบ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๖๙
สามเณรธนกร  ฤทธิบริรักษ์

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๗๐
สามเณรพงศกร  แซ่เล้า

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๗๑
สามเณรเอกพล  จิตรจงคีรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๗๒
พระณิฏิ ิตวีโร เปยงเถิน

๑๐/๐๕/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

ดอนมูล  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๗๓
พระชินดนัย อุตฺตโร แดงเถิน

๑๗/๐๔/๒๕๐๙ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

ดอนมูล  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๗๔
พระทวีศักดิ

์

ปฺาโชโต บุญมี

๑๙/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

ดอนมูล  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๗๕
สามเณรณเดช  อุตโม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ดอนมูล  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๗๖
สามเณรจอแก  ไพรนีรชาติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 ดอนมูล  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๗๗
สามเณรจ๊ะทู  (-)

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๗๘
สามเณรอัศวิน  นายสม

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๗๙
สามเณรภราดร  โสดาสมาธิ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรรักชาติ  พะพอ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๘๑
พระอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส จันตา

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

บุญญาวาส  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๘๒
สามเณรบิก

๊

 (-)

๐๒/๐๓/๒๕๓๙

 บุญญาวาส  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๘๓
สามเณรตี

๋

 (-)

๐๗/๑๐/๒๕๔๐

 บุญญาวาส  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๘๔
พระกิตติพัชฒ์ สุจิตฺโต บัวนาค

๒๖/๗/๒๕๓๔ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

โพธิคุณ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๘๕
พระยศพล ถาวรสทฺโท พรมมาก

๒๕/๕/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิคุณ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๘๖
พระธนกฤต สีลธโร จรรยา

๑๑/๐๙/๒๕๐๒ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๘๗
พระณัฏฐ์ศุภกร พฺรหฺมวโร เอียมพิกุล

่

๐๙/๐๘/๒๕๐๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๘๘
สามเณรนิรวิทย์  เมืองเหลือ

๐๗/๐๖/๒๕๓๗

 มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๘๙
พระพิทักษ์ ิตาโณ ก้อนอิน

๕/๐๖/๒๕๓๔ ๑๘/๙/๒๕๕๙

แม่กืดสามท่า

้

 

ตก ๓๑๕๙/๐๑๙๐
พระณฤทธิ

์

ยโสธโร จำปารี

๒๗/๑๐/๒๕๑๙ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

แม่กุเหนือ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๙๑
พระอัครเดช สิริปฺโ สุธรรมปา

๑๗/๑๑/๒๕๒๔
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

แม่กุเหนือ  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๙๒
พระวิศรุต ถาวรสทฺโธ ละน้อย

๐๕/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แม่ตาว  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๙๓
พระอานัฐตรี ิตสทฺโธ มูลสาร

๐๖/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แม่ตาว  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๙๔
พระเอกพันธ์ ถาวรจิตฺโต กันทะวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๓๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

แม่ตาว  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๙๕
พระจิโรจ อนงฺคโณ ตาแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๒๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ศรีเกิด  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๙๖
พระธรรมนูญ ธีรธมฺโม หล้าที

๑๐/๑๒/๒๕๒๒ ๐๒/๐๒/๒๕๕๘

สักทองวนาราม  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๙๗
พระจตุรงค์ านากโร แปงคำมา

๒๑/๑๑/๒๕๓๓
๐๒/๐๔/๒๕๕๙

สักทองวนาราม  

ตก ๓๑๕๙/๐๑๙๘
พระเจษฎา ปุกาโม บุญมา

๓๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัวคำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖ / ๗

้
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ตก ๓๑๕๙/๐๑๙๙ พระไพรัช ถาวรจิตฺโต จันทร์แจ้ง
๓๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๑๕๙/๐๒๐๐ พระมนตรี จนฺทราโภ ศรีเมืองช้าง
๖/๐๒/๒๕๑๒ ๒๕/๑๒/๒๕๓๙

หนองหลวง  

ตก ๓๑๕๙/๐๒๐๑ พระฉัตรชัย อาภสฺสโร วิคะบำเพิง
๙/๐๑/๒๕๐๙ ๓/๐๔/๒๕๕๙ หนองหลวง  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมโมลี)

เจ้าคณะภาค ๕

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗ / ๗

้
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