
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตาก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๗๓๔ รูป ขาดสอบ ๑๔๗ รูป คงสอบ ๕๘๗ รูป สอบได้ ๓๐๖ รูป สอบตก ๒๘๑ รูป (๕๒.๑๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๑๖๐/๐๐๐๑
พระวันชัย านุตฺตโร จาวรีสุวรรณกุล

๐๑/๐๑/๒๕๒๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

เขาถำ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๐๒
พระปยะณัฐ สิรินฺธโร วงษ์อินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๓๕

๖/๔/๒๕๕๙
คลองสัก  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๐๓
พระปวิตร านิสฺสโร พึงอินทร์

่

๑๔/๒/๒๕๓๙

๘/๓/๒๕๖๐
คลองสัก  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๐๔
พระทวีชัย อธิปฺโ ไทยแท้

๑๖/๗/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๖๐

คลองสัก  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๐๕
พระเอกราช โสภณจิตฺโต น้อยบุญอยู่

๑๖/๕/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๖๐

คลองสัก  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรนลดล  แก้วถึง

๑/๑๐/๒๕๔๖

 คลองสัก  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๐๗
พระรัตนชัย จารุธมฺโม เนียมคำ

๔/๖/๒๕๓๙ ๒๔/๔/๒๕๖๐

โคกพลู  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๐๘
พระสมศักดิ

์

สุภทฺโท ภู่พรม

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

๒๔/๖/๒๕๖๐

โคกพลู  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรอนุศิษฏ์  แซ่ยัง

้

๘/๗/๒๕๔๔
 โคกพลู  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรเกริกกรุง  โมมีเพชร

๙/๙/๒๕๔๔
 โคกพลู  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรอำนาจ  ทิศกุลสว่าง

๒๔/๔/๒๕๔๕

 โคกพลู  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรสิรภัทร  สิทธิเรือน

๑๕/๙/๒๕๔๖

 โคกพลู  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรพลวัฒน์  แก้วกราด

๒/๒/๒๕๔๗
 โคกพลู  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรทรงศักดิ

์

 พุทธยา

๗/๑๒/๒๕๔๗

 โคกพลู  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๑๕
พระกิตติ สุธีโร เหลืองอร่าม

๖/๑๐/๒๕๐๕ ๓/๑๒/๒๕๕๙

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๑๖
พระธารณ์จูติ จนฺทสาโร แสนคำลือ

๑๔/๖/๒๕๓๑ ๑๘/๓/๒๕๖๐

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๑๗
พระจรัส จนฺทธมฺโม แหยมนาค

๒๑/๖/๒๕๓๗ ๒๕/๓/๒๕๖๐

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๑๘
พระส่งสุข อนาลโย มากบุตรดี

๘/๐๑/๒๕๑๙ ๑๔/๑๒/๒๕๕๘

เชียงทอง  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๑๙
พระจรัญ อนาวิโล โพธิอุดม

์

๕/๐๙/๒๕๐๘ ๑๓/๓/๒๕๕๙

เชียงทอง  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๒๐
พระสุทิวัส ิตธมฺโม เหล็กบุญเพชร

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

เชียงทอง  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๒๑
พระนวนิช จารุวณฺโณ พิพัฒน์ศาสตร์

๔/๐๖/๒๕๓๙
๒/๐๗/๒๕๖๐

เชียงทอง  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๒๒
พระอนันยช ติกฺขวีโร วุฒิพรพงษ์

๓/๑๒/๒๕๓๙
๔/๐๗/๒๕๖๐

เชียงทอง  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรวรกานต์  แสนแก้ว

๔/๑๐/๒๕๔๗

 เชียงทอง  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๒๔
พระสุชิน ทินฺนวโร คตเชย

๒๐/๐๑/๒๕๑๖ ๓๐/๐๑/๒๕๕๓

ดอนแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑ / ๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรพัฒนชัย  พรมอ้าย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

 ดอนแก้ว  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๒๖
พระศักดิ

์

อาสโย กันธิยะ

๐๔/๑๐/๒๕๐๗ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ดอนมูลชัย  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๒๗
พระณัฏฐนันท์ คุณากโร สงค์ประสิทธุ์

๒๖/๐๓/๒๕๓๓ ๑๒/๓๐/๒๕๖๐

ดอนมูลชัย  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรอานุภาพ  พุ่มสลิด

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

 ดอนมูลชัย  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๒๙
พระเจตรัฐ อติวุฑฺโฒ วัฒนาวงษ์

๗/๐๗/๒๕๓๔ ๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าช้าง  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๓๐
พระธวัชชัย เตชวโร หนูส่ง

๑๕/๑๐/๒๕๒๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ท่านา  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๓๑
พระวสันต์ ธมฺมธโร บุญส่ง

๑๘/๙/๒๕๒๕ ๑๓/๕/๒๕๖๐

ท่าไม้แดง  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๓๒
พระบุญมี อภิปุณโ อยู่เย็น

๔/๖/๒๕๐๔ ๒๐/๖/๒๕๕๖

ทุ่งพระชัย  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๓๓
พระเนตร สุขิโต ทับก้อน

๐๖/๐๔/๒๕๑๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเด่น  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรยอด  ชัยแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 
โบสถ์มณีศรีบุญเรือง

 

ตก ๓๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรธีระพงษ์  บุญยืน

๒๐/๖/๒๕๔๖

 
โบสถ์มณีศรีบุญเรือง

 

ตก ๓๑๖๐/๐๐๓๖
พระวีระ กุสโล คนงาม

๐๖/๐๙/๒๕๒๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

ปากห้วยไม้งาม  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๓๗
พระอำพล จิตฺตปฺโ คำมี

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๙/๒๕๕๙

ปากห้วยไม้งาม  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๓๘
พระเรืองศักดิ

์

ธมฺมทีโป แหงมปาน

๐๙/๐๔/๒๕๓๔ ๐๔/๐๘/๒๕๖๐

ปากห้วยไม้งาม  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๓๙
พระฟุงเกียรติ วรธมฺโม บุญฟู

๐๔/๐๙/๒๕๔๐ ๐๕/๐๙/๒๕๖๐

ปากห้วยไม้งาม  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๔๐
พระอานนท์ จารุวณฺโณ เขียวสอาด

๒๗/๑๐/๒๕๓๕
๒๗/๓/๒๕๖๐

โปงแดง  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๔๑
พระวชิร ยโสธโร ไทยแท้

๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

โปงแดง  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๔๒
พระเฉลิมพล รตนโชโต ศรีเผือก

๒๕/๐๙/๒๕๓๙
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

โปงแดง  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๔๓
พระชาตรี จารุธมฺโม สายยิม

้

๒๒/๐๓/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

โปงแดง  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๔๔
พระมงคล ปภสฺสโร สืบปาน

๑๖/๐๕/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

โปงแดง  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๔๕
พระพงษ์พิสุทธิ

์

านวีโร คงสุข

๒๕/๑๒/๒๕๓๙
๒๒/๐๖/๒๕๖๐

โปงแดง  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๔๖
พระบุณวัทน์ ิตธมฺโม ดิษฐนุ่ม

๕/๓/๒๕๔๐ ๒๒/๖/๒๕๖๐

โปงแดง  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๔๗
พระประภาส ขนฺติโก อ่อนเผือก

๔/๔/๒๕๓๗ ๔/๔/๒๕๖๐
ไผ่สีซอ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๔๘
พระสุรศักดิ

์

โอภาโส ตัวมาก

้

๑๔/๗/๒๕๓๙ ๑๒/๕/๒๕๖๐

ไผ่สีซอ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๔๙
พระประพงษ์ ิตสีโล คล้ายบุญโต

๑๔/๑๐/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
ไผ่สีซอ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๕๐
พระจันทรัสม์ กตปฺุโ หงษ์ไกร

๓๐/๑๒/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
ไผ่สีซอ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๕๑
พระพิสิษฐ สุขิโต บุญเม่น

๘/๑๐/๒๕๑๘
๖/๗/๒๕๖๐

ไผ่สีซอ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๕๒
พระสัมฤทธิ

์

สจฺจธมฺโม ฟกทองอยู่

๑๙/๐๔/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

มณีบรรพต  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๕๓
พระอานนท์ อาทโร สุกน่วม

๒๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

มณีบรรพต  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๕๔
พระชัชวาล สุภทฺโท อยู่ขำมี

๑๕/๐๗/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

มณีบรรพต  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๕๕
พระสุรศักดิ

์

กตธมฺโม ธูปเทียน

๐๘/๐๒/๒๕๒๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

มณีบรรพต  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรเรืองศักดิ

์

 ชูปทุม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

 มณีบรรพต  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรสรชัย  กองทอง

๒๓/๙/๒๕๔๕

 ลานสาง  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๕๘
พระพืช สุจิตโต สังข์ทอง

๑๐/๐๗/๒๕๒๔ ๑๕/๐๕/๒๕๔๗

ลานห้วยเดือ

่

 

ตก ๓๑๖๐/๐๐๕๙
พระกฤษณะ โสธโน ปะสิงชอบ

่

๐๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ลานห้วยเดือ

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒ / ๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๑๖๐/๐๐๖๐
พระธวัชชัย ชยวุฑฺโฒ สังข์ทอง

๑๒/๑๒/๒๕๓๙

๒๒/๖/๒๕๖๐

ลานห้วยเดือ

่

 

ตก ๓๑๖๐/๐๐๖๑
พระกิติศักดิ

์

สุชาโต ขันติจิตร์

๑๕/๐๙/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ลานห้วยเดือ

่

 

ตก ๓๑๖๐/๐๐๖๒
พระศักดิสิรินทร์

์

อมโร ธีรพันธุ์เสถียร

๒๒/๕/๒๕๐๓ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

วังประจบ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๖๓
พระสุภากรณ์ ปฺาวโร พรมอุประ

๒๖/๘/๒๕๑๘ ๑๒/๔/๒๕๕๙

วังประจบ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๖๔
พระนนท์ นาถธมฺโม ตาลทรัพย์

๒/๗/๒๕๒๖ ๓๐/๕/๒๕๕๙

วังประจบ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๖๕
พระสงกา ขนฺติโก ภูเทียมศรี

๑๕/๔/๒๕๒๘ ๒๙/๖/๒๕๕๙

วังประจบ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๖๖
พระพงศ์พิธ สุติรโต ริดกา

๑๐/๕/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๖๐

วังประจบ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๖๗
พระคมสัน ธมฺมทีโป อ่อนอำไพ

๕/๕/๒๕๒๒ ๒๘/๖/๒๕๖๐

วังประจบ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๖๘
พระพระสมศักดิ

์

สุขิโต ทาทิพย์
๒/๕/๒๕๑๖

๙/๑/๒๕๖๐
ส้มเกลียง

้

 

ตก ๓๑๖๐/๐๐๖๙
พระพระรัตนพล รตฺนพโร ดีอ๊อด

๒๑/๑๒/๒๕๓๙

๓/๖/๒๕๖๐
ส้มเกลียง

้

 

ตก ๓๑๖๐/๐๐๗๐
พระชัชนันท์ สิรินนฺโท สิรินันธกูล

๒๕/๑๒/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ส้มเกลียง

้

 

ตก ๓๑๖๐/๐๐๗๑
พระสิทธิโชค กตทีโป บุตรสิงห์

๒๕/๑/๒๕๓๓ ๑๒/๔/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๗๒
พระนพคุณ จารุโภ เนียมก้อน

๙/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๒/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๗๓
พระธีระวัฒน์ ธีรวฒฺฑโณ พลอยศรี

๑๕/๒/๒๕๑๒ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

หนองแขม  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๗๔
พระนพรัตน์ กตปฺุโ ปญญาเทียง

่

๑๔/๙/๒๕๒๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองแขม  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๗๕
พระชัชชน เจตนาสุโภ เหล็กบุญเพชร

๑๐/๙/๒๕๑๗
๑๐/๗/๒๕๖๐

หนองแขม  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๗๖
พระปวเรศ ิตคุโณ รุจิราวงศ์วรรณ

๐๖/๑๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

หนองตับ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๗๗
พระณัฐพล ณฏพโล เลิกสายเพ็ง

๒๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

หนองตับ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๗๘
พระพรรษา ธนลาโภ คล้ายสุบิน

๓๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

หนองบัวเหนือ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๗๙
พระพระประสาน ปสนฺโน เอียมสืบทับ

่

๒๖/๗/๒๕๑๕ ๐๗/๐๘/๒๕๖๐

หนองบัวเหนือ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๘๐
พระยุทธการ อคฺคธมฺโม สืบรอด

๒๑/๗/๒๕๔๐ ๒๒/๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๘๑
พระสถาพร สถาวโร จันมาก

่

๑๙/๕/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๘๒
พระเกียรติศักดิ

์

สุเขธิโต โทนสังข์อินทร์

๑๘/๘/๒๕๓๘

๓/๓/๒๕๖๐
อัมพวัน  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๘๓
พระอารนันท์ กตปฺุโ โทปุญญานนท์

๒/๓/๒๕๓๐ ๘/๗/๒๕๖๐
อัมพวัน  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๘๔
พระศิลปทวี สินฺนธโร ประการแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๒๕ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

เกาะลาน  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๘๕
พระวิฑูรย์ วิชากโร สอนกรอง

๓๐/๐๕ / ๒๕๒๒
๒๒/๐๖/๒๕๖๐

เกาะลาน  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๘๖
พระพงษ์ดนัย กนฺตวณฺโณ สารกิจ

๕/๐๙/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะลาน  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๘๗
พระพรพิทักษ์ มหาปฺุโ นุชเนือง

่

๑๗/๐๓/๒๕๓๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

เทพนิมิตมงคล  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๘๘
พระปานเทพ ธีรปฺโ แสงน้อย

๐๗/๑๒/๒๕๓๙
๔/๐๗ / ๒๕๖๐

นำล้อม  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๘๙
พระโรจนะ อกิฺจโน โตพันธุ์

๙/๐๓ / ๒๕๑๘ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

นำล้อม  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๙๐
พระสุรเชษฐ ชุติปฺโ โอเขียว

๐๗/๐๓/๒๕๒๑ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

พระบรมธาตุ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรสมบูรณ์  คลังร้อยไร่

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

 พระบรมธาตุ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๙๒
พระพิเชษฐ เตชธมฺโม หวายแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๒๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

แม่พะยวบ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๙๓
พระอนุวัต กนฺตสาโร ปธิเก

๒๖/๐๑/๒๕๑๓ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

แม่ยะ  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๙๔
พระสกุล อภิชาโน ใจงาม

๑๒/๐๑/๒๕๓๑
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

วังหม้อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓ / ๑๐

้
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่
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ตก ๓๑๖๐/๐๐๙๕
พระสุทธิโชค สุทฺธิปภาโส คงเจริญ

๑๗/๐๕ / ๒๕๓๙ ๒๕/๐๖ / ๒๕๖๐

วิเศษวานิช  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๙๖
พระธรรมนูญ ภูริาโณ น่านอูบ

๑๑/๐๙/๒๕๐๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

เวฬุวัน  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๙๗
พระนัฐชัย ตปสีโล กลินษร

่

๒๘/๐๕/๒๕๒๐ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๙๘
พระอภิชัย อธิปฺโ ภู่เรือน

๐๒/๐๙/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

ตก ๓๑๖๐/๐๐๙๙
พระพิชิต เตชธมฺโม เดชหลำ

๐๓/๐๑/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๐๐
พระณัฐวุฒิ มหาปฺุโ ปาต๊ะ

๒๓/๐๖/๒๕๒๖ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรพลภัทร  แก้วสีเขียว

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

 สันหนองจิก  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๐๒
พระสมภาร ิตภาโร โพธิย้อย

์

๙/๔/๒๕๒๓ ๑๒/๑/๒๕๕๙

แก้ววิเศษ  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๐๓
พระเปลือง

้

วิชฺชาธโร อรศรี

๑๒/๑๐/๒๕๑๗
๑๙/๑/๒๕๖๐

แก้ววิเศษ  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๐๔
พระสมชาย โชติปฺโ นิกขำ

๖/๖/๒๕๐๐
๒๘/๖/๒๕๖๐

แก้ววิเศษ  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๐๕
พระเสมียน สนฺตมโน ทรัพย์ทวี

๘/๑/๒๕๑๒ ๒๘/๖/๒๕๖๐

แก้ววิเศษ  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๐๖
พระเจษฎา ธมฺมเตโช บุญประสาร

๑/๑/๒๕๓๗ ๒๘/๖/๒๕๖๐

แก้ววิเศษ  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๐๗
พระไกรวิชญ์ สิริธมฺโม ศรีมาลา

๓๐/๑๒/๒๕๓๗
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

นาโบสถ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๐๘
พระไพรัตน์ สุรตโน วงศ์แก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๓๘ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

นาโบสถ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๐๙
พระอัศนัย ติกฺขวีโร พันทิม

๐๙/๐๑/๒๕๒๕ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

นาโบสถ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๑๐
พระมาโนช รวิวณฺโณ พรมเสน

๒๐/๑๒/๒๕๑๒
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

ชลประทานรังสรรค์  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๑๑
พระจตุรงค์ ตโมนุโท ปามา

๓๑/๐๓/๒๕๒๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

ชลประทานรังสรรค์  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๑๒
พระสมบัติ านวีโร ไม้งาม

๑๓/๐๙/๒๕๑๘ ๓๑/๐๖/๒๕๖๐

ดอยทองเจริญธรรม  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๑๓
พระสรายุ อธิวโร พิลึก

๒/๑๑/๒๕๒๙ ๓๑/๐๖/๒๕๖๐

ดอยทองเจริญธรรม  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๑๔
พระสรฤกษ์ อนุภทฺโท กำจัด

๑๙/๐๕/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐
ดอยทองเจริญธรรม  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๑๕
พระทะนง ภูมิรกฺโข บุรีรักษ์

๒๐/๐๙/๒๕๐๑ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

ท่าปุย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรอนุชาติ  ดีเด่นเปนผล

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

 ท่าปุย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๑๗
พระวทัญู มหานิสงฺโส กันยะจันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปายางตก  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๑๘
พระศักดา มเหสกฺโข โตแดง

๑๕/๐๙/๒๕๓๑
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ปาหนองยางตก  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรธนบัตร  จันสุปน

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

 ปาหนองยางตก  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรพรชัย  เพ็งเรา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

 ปาหนองยางตก  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรอัทรวุฒิ  ธิยาวงศ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

 ปาหนองยางตก  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรธเนศ  มะลิ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

 ปาหนองยางตก  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๒๓
พระอุดร ชาตเมโธ พันธ์พืช

๒๔/๑๐/๒๕๒๑
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วังไคร้  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๒๔
พระวิศิษฏ์ กุสลจิตฺโต จาบสันเทียะ

๊

๒๙/๐๔/๒๕๓๙
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วังโพ  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๒๕
พระนสิต าณพโล นวมนาคะ

๒๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

วังหวาย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๒๖
พระอัมพล กมฺพโร สุดสวาท

๒๓/๐๕/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วังหวาย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๒๗
พระศุภมิตร เทวธมฺโม แก้วทรัพย์

๓๑/๑๒/๒๕๓๑
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สามเงา  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๒๘
พระอุดม อุตตโร ธรรมกร

๐๔/๑๒/๒๕๐๓ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

แม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๒๙
พระอำนวย นนฺทสโร (-)

๐๘/๐๔/๒๕๓๒ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

แม่ต้านเหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔ / ๑๐

้
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ตก ๓๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรดนัย  วนาอาดูลย์

๑๒/๖/๒๕๔๑

 แม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรชัยวัฒน์  รอดละมูล

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

 แม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรณัฐพงศ์  ปนนะสาร

๒๒/๓/๒๕๔๕

 แม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรลินจี

้ ่

 (-)

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 ดอนเจดีย์  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรประเสริฐ  คีรีอำพน

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

 พบพระ  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๓๕
พระพิพัฒ านุตฺตโม ดงตาลคีรี

๒๓/๐๖/๒๕๒๕
๑๐/๐๓/๒๕๖๐

พบพระเหนือ  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๓๖
พระคุณากร ยสินฺธโร จงประเสริฐ

๑๗/๐๔/๒๕๓๙

๗/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎร์เจริญธรรม  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๓๗
พระศรัญู านวีโร อยู่แก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์เจริญธรรม  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๓๘
พระมารุติ นริสฺสโร คุ้มภัยเพือน

่

๒๑/๑๐/๒๕๓๘

๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์เจริญธรรม  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๓๙
พระวุฒิไกร สีลเตโช มันมงคลเดช

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๐
๗/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์เจริญธรรม  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๔๐
สามเณรขจรศักดิ

์

 (-)

๑/๐๘/๒๕๔๖

 ราษฎร์เจริญธรรม  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๔๑
พระทวีกร โชติธมฺโม นมแก้ว

๒๔/๓/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ดอนแก้ว  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๔๒
พระกำพล กิตฺติปาโล ใจยะสีวงศ์

๘/๘/๒๕๒๖ ๘/๘/๒๕๔๖
ดอนมูล  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๔๓
พระสุชาติ สุชาโต แก้วเฝอ

๑๙/๒/๒๕๒๕

๒/๑/๒๕๖๐
ดอนมูล  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๔๔
พระจันตา สุจิตฺโต ธิวงค์สาย

๑๗/๙/๒๕๑๗ ๒๒/๔/๒๕๕๐

บ้านวังผา  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๔๕
พระสมโชติ ิตธมฺโม ฟนเฟอง

๑๐/๑๒/๒๕๒๓
๒๕/๑/๒๕๕๔

บ้านวังผา  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรพันคำ  แสนมา

๒/๑๒/๒๕๔๒

 บ้านวังผา  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรสามารถ  จำเริญดี

๑๔/๘/๒๕๔๖

 บ้านวังผา  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๔๘
พระวุฒิชัย ธมฺมทีโป จิตอาคะ

๑๙/๑๐/๒๕๓๙
๑๘/๓/๒๕๖๐

ปาไม้ห้า  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๔๙
พระสฤตพงษ์ กิตฺติาโณ จันแก้วห้าง

๒๘/๘/๒๕๒๑ ๑๙/๗/๒๕๕๕

แม่จะเรา  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๕๐
พระบำเพ็ญ เขมิโก โปธาสุ

๑๙/๑๐/๒๕๑๓
๑๐/๗/๒๕๕๔

แม่ระมาดน้อย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๕๑
พระจตุรงค์ อานนฺโท กุณบุญมา

๔/๙/๒๕๓๗
๑/๖/๒๕๖๐

แม่ระมาดน้อย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๕๒
พระทิวแดนธรรม กตทีโป มิฟองฟู

๑๓/๑๒/๒๕๐๘
๑๓/๔/๒๕๔๖

สิทธาวาส  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๕๓
พระบุญมา มหานาโค จันแก้วห้าง

๒๓/๑/๒๕๐๙ ๖/๑๑/๒๕๕๔

สิทธาวาส  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๕๔
พระภาคภูมิ วราโณ วัฒนภาเกษม

๑๒/๘/๒๕๓๐
๑/๔/๒๕๕๘

สิทธาวาส  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๕๕
พระบุญรอด พุทธสีโล จอมคำมา

๓/๖/๒๕๓๗ ๕/๔/๒๕๕๙
อภัยคีรี  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๕๖
พระอุดร าณวโร (-)

๖/๒/๒๕๒๕ ๑๓/๔/๒๕๖๐

อภัยคีรี  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรสมคิด  (-)

๕/๔/๒๕๔๓
 อภัยคีรี  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรหม่องตู่  (-)

๖/๑/๒๕๔๕
 อภัยคีรี  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรมานพ  (-)

๓/๕/๒๕๔๕
 อภัยคีรี  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรกิติพงษ์  (-)

๒/๑/๒๕๔๖
 อภัยคีรี  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๖๑
พระอัครพล อาภากโร นรินทร์ฟู

๓๑/๓/๒๕๑๑
๑/๔/๒๕๕๘

อุดมสามัคคี  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๖๒
พระสมบูรณ์ จนฺทสโร ใจจะนะ

๒/๑/๒๕๑๐
๒๗/๓/๒๕๕๙

อุดมสามัคคี  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๖๓
พระอภิเดช เขมธโร ศิริใจวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๑๐ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๖๔
พระกฤษณะ ธนปาโล ศิลปจจารย์

๑๗/๐๕/๒๕๒๓ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

เกศแก้วบูรพา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๑๖๐/๐๑๖๕
พระเศรษฐวิชญ์ ผลปฺุโ ปยหิรัญ

๐๕/๐๕/๒๕๑๘ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๖๖
พระอดุลย์ ปฺาพโล ดวงดี

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๖๗
พระสมหมาย อคฺคธมฺโม เมืองมา

๒๖/๐๘/๒๕๒๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๖๘
พระณัฐนบัตร านวุฑฺโฒ ธรรมจักร

๒๒/๐๓/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรสุรินร์  ใจพรมเมือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

 เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรอ๊อบ  เจนจิราดวงตา

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๗๑
พระวรากร ธมฺมโชโต แซ่ห่าน

๒๘/๑๒/๒๕๓๔
๐๙/๐๓/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๗๒
พระพุฒิพงศ์ านธมฺโม วิภามณีโรจน์

๑๗/๘/๒๕๒๐ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

ชุมพลคีรี  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๗๓
พระประคอง ถาวโร ใบทองคำ

๑๓/๒/๒๔๙๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ชุมพลคีรี  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๗๔
พระเอกชัย ปฺาวุฑฺโฒ เกตุสลวย

๑๑/๑๒/๒๕๒๙

๘/๐๗/๒๕๕๙

ชุมพลคีรี  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๗๕
พระพรชัย กิตฺติสาโร ม่วงยาน

๘/๖/๒๕๓๕
๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ชุมพลคีรี  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๗๖
พระทัศพร ธีรปฺโ สุภาระ

๑๓/๑๒/๒๕๔๐ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

เชตวันคีรี  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๗๗
พระนิพนธ์ าณจาโร สิทธิกัน

๐๘/๐๖/๒๕๑๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

ดอนแก้ว  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๗๘
พระเอกวิทย์ นาถธมฺโม กสิผล

๑๔/๐๗/๒๕๑๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนแก้ว  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรประสิทธิ

๋

 หวังดงเจริญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

 ดอนแก้ว  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๘๐
พระนัฐวุฒิ มหาปฺโ แก้วทองคำ

๒๘/๗๖/๒๕๓๐
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๘๑
พระสุฤทธิ

์

เตชวโร เขียวนันใจ

๐๗/๐๙/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรจอเปะเละ  เอกอุดมรักษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรวือ

่

 (-)

๑/๐๑/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๘๔
สามเณรฉัตรจันทร์ชัย  ธนเฮงแสนรชต

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรสมชาย  ศรีสิทธิกาย

๒/๐๖/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรสิทธิเดช  มนต์มะโรง

๕/๑๐/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรสมศักดิ

์

 แซ่กิม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรสมพงษ์  นาราศรี

๔/๐๘/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรธวัชชัย  กุดกัง

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรอัครชัย  แซ่ย่าง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรวันชัย  เวียงมิถุนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๙๒
สามเณรจิรพันธ์  ลำเจียกวิสัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๙๓
สามเณรธันวา  มหาวัน

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรกรวิชญ์  เสือรำลึก

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๙๕
สามเณรทัช  สว่างธรรมคีรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๙๖
สามเณรขจรศักดิ

์

 ผาขจรกลิน

่

๙/๐๓/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๙๗
สามเณรสุวรรณ  วาจาไพเราะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๙๘
สามเณรนพกร  ยงยศสกุลวงศ์

๘/๐๔/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๑๙๙
สามเณรชยิน  แซ่ซ้ง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖ / ๑๐

้
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ตก ๓๑๖๐/๐๒๐๐
สามเณรสุเทพ  นิกุลพินิจ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๐๑
สามเณรจักราวุธ  เวียงแม้นเมฆ

๘/๐๖/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรกฤษฎา  เสรีรัตน์บรรพต

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรสุภาชัย  ติยะนิว

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรธวัชชัย  ชัยปฐพี

๑/๐๑/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรกิตติ  เจริญเลิศฤทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๐๖
สามเณรศราวุธ  มันกลาง

๘/๐๙/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๐๗
สามเณรธีรยุทธ  คำเสียง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๐๘
สามเณรเฉลิมชัย  พนมสุขนรา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๐๙
สามเณรมงคล  คีรีพิมล

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรสุรัตน์  ยอดไพรพรพนา

๖/๐๗/๒๕๔๘

 ดอนไชย  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๑๑
พระสุกฤษฏิ

์

ปยธมฺโม จีวะเจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๐๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ดอนมูล  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๑๒
พระองอาจ จรณธมฺโม ผุสดี

๒๙/๐๒/๒๕๑๕ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

ดอนมูล  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรแม็ค  (-)

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

 ดอนมูล  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรแมน  (-)

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

 ดอนมูล  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๑๕
สามเณรสมชาย  (-)

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรชายแดน  รุ่งเรียงจารุกิจ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรดิชพงศ์  ศรีคำชนะกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๑๘
สามเณรเตชิต  ปกรณ์เอกสกุล

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๑๙
สามเณรวรวุฒิ  ถือสัตย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

 ดอนมูล  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรคเชนทร์  อนุภา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

 ดอนมูล  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๒๑
พระกฤษณะ โชติโก มิงขวัญ

่

๑๑/๖/๒๕๐๕ ๑๒/๔/๒๕๖๐

ท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๒๒
พระจ่อโพอัวะ

๊

มณฺฏโล (-)

๑๒/๔/๒๕๔๐ ๑๒/๔/๒๕๖๐

ท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๒๓
สามเณรณฐพงศ์  บุญนาค

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

 ไทยวัฒนาราม  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรสมชาย  (-)

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

 ไทยวัฒนาราม  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๒๕
พระวัฒนา จิตฺตทนฺโต ทับทิมหอม

๒๙/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๒/๒๕๖๐

ไทยสามัคคี  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๒๖
พระสุรัตน์ ทนฺตจิตฺโต ตังจินา

๓๑/๗/๒๕๓๐ ๓๑/๕/๒๕๖๐

ไทยสามัคคี  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๒๗
พระสุพจน์ สุทฺธาโณ จินะวงศ์ษา

๘/๒/๒๕๓๓ ๓๑/๕/๒๕๖๐

ไทยสามัคคี  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๒๘
พระณัฐวุฒิ จิตธมฺโม เส้าเปา

๒๓/๑/๒๕๓๔ ๓๑/๕/๒๕๖๐

ไทยสามัคคี  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๒๙
พระกิตติพงษ์ สุตธมฺโม ราชจริต

๕/๓/๒๕๓๖ ๓๑/๕/๒๕๖๐

ไทยสามัคคี  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๓๐
พระคมสัน กตฺธมฺโม ธนูคำ

๘/๓/๒๕๓๖ ๓๑/๕/๒๕๖๐

ไทยสามัคคี  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๓๑
พระสมรักษ์ อนาลโย ไพรอำนวยพร

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

๓๑/๕/๒๕๖๐

ไทยสามัคคี  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๓๒
สามเณรภพ  ปาระมี

๒/๑/๒๕๔๒
 ไทยสามัคคี  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๓๓
สามเณรสมชาย  วิลาสไผ่เงิน

๑๒/๒/๒๕๔๔

 ไทยสามัคคี  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๓๔
สามเณรศิริชัย  ดินแดนวนา

๑๐/๖/๒๕๔๕

 ไทยสามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๑๖๐/๐๒๓๕
พระสมบัติ วณฺณวฑฺฒโน ปองวัน

๑๐/๐๔/๒๕๑๗ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

บุญญาวาส  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๓๖
พระฉัตรชัย จิตฺตสีโล ทองน้อย

๕/๒/๒๕๑๘
๓/๓/๒๕๖๐

โพธิคุณ  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๓๗
พระพีรวัส าณวีโร ดารินทร์

๑๖/๑/๒๕๓๓ ๒๗/๖/๒๕๖๐

โพธิคุณ  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๓๘
พระสำรวย ชาตเมโธ ชาละวัน

๑/๕/๒๔๙๖ ๒/๗/๒๕๖๐
โพธิคุณ  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๓๙
สามเณรภิรมย์  (-)

๗/๔/๒๕๔๔
 โพธิคุณ  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๔๐
สามเณรสิริวรรต  พรมมา

๑/๔/๒๕๔๘
 โพธิคุณ  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๔๑
พระประทีป คุณธโร กันเอียง

้

๒๐/๑๒/๒๕๑๘ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๔๒
พระจำรัส ชินวโร จิตตรานนท์

๑๕/๐๒/๒๕๒๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๔๓
พระธนพล อติพโล ใจยะใฝ

๑๑/๑๑/๒๕๒๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๔๔
พระอนันต์ เขมปฺโ ธนาเขียว

๐๔/๑๒/๒๕๓๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๔๕
สามเณรโตโน่  -

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

 มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๔๖
สามเณรสุรเดช  วนาเฉลิมศักดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

 มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๔๗
สามเณรไกรสร  ไพรานุภาพ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๔๘
สามเณรเลิศศักดิ

์

 วนาเฉลิมศักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรเอกสิทธิ

์

 ซือตรงพงไพร

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

 มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรเอกพงษ์  ห้วยนำชืนจิต

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

 มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๕๑
พระนิกร สิรินฺธโร พรมแสน

๒๐/๓/๒๕๓๖ ๒๐/๓/๒๕๕๙

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๕๒
พระพระอาจ สุทฺธสีโล สีมี

๒/๒/๒๕๑๒ ๙/๗/๒๕๕๙
มาตานุสรณ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๕๓
สามเณรรุ่งโรจน์  บัวภา

๓/๘/๒๕๔๓
 มาตานุสรณ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๕๔
พระบุญจันทร์ ขนฺติพโล จันทิมะ

๑๓/๐๕/๒๕๐๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

แม่ซอดน่าด่าน  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๕๕
พระศราวุธ วิสุทฺธสทฺโธ กันทะวงษ์

๒๗/๐๙/๒๕๑๙ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

แม่ตาว  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๕๖
พระสิทธิพันธ์ จิตสาโร นาจันคำ

๒๗/๑๑/๒๕๒๘ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

แม่ปะเหนือ  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๕๗
พระอาทิตย์ จนฺทสาโร ปวงดอกจี

๋

๑๗/๐๕/๒๕๒๕ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

แม่ปะเหนือ  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๕๘
พระสุวเดช ธมฺมธโร เกตุสุวรรณภา

๒๖/๐๘/๒๕๑๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วังตะเคียน  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๕๙
พระวสันต์ วรสุทฺโธ กานมเขียว

๒๖/๐๔/๒๕๓๒ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

วังตะเคียน  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๖๐
พระชยพล จรณธมฺโม วุฒิปรีชา

๑๒/๑๒/๒๕๑๑
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

วังตะเคียน  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๖๑
พระสุธิพงษ์ ิตฺาโณ พิมพา

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วังตะเคียน  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๖๒
พระจักรกฤษ สุทฺธสีโล จันต๊ะ

๒๔/๐๔/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วังตะเคียน  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๖๓
สามเณรขจรยศ  วงศ์แก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๑

 วังตะเคียน  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๖๔
สามเณรคมกริช  สาครมาลี

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

 วังตะเคียน  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๖๕
พระถิน

่

าณวโร ยาใจ

๒๓/๐๙/๒๔๘๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๐

เวฬุวัน  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๖๖
พระเจษฎา ขนฺติสาโร อินทร์ใจ

๒๓/๐๒/๒๕๑๓ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๖๗
พระสุพจน์ ิตกุสโล ท้าวจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๐๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๖๘
พระอรรคเดช าณสุทฺโธ ด่านเดิม

๐๑/๑๑/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๖๙
พระถาวร ปภากโร แปงปางใส

๑๐/๑๑/๒๕๑๐ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘ / ๑๐
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ตก ๓๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรพาทิศ  อัครหาญชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

 เวฬุวัน  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๗๑
พระอัครบฎินทร์ ปภากโร นาจาย

๑๔/๑๐/๒๕๒๕
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรมิตรเชอ  (-)

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

 สว่างอารมณ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรชิน  (-)

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

 สว่างอารมณ์  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๗๔
พระพีระเทพ จนฺทโสภโณ จันทระ

๙/๑๒/๒๕๒๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สักทองวนาราม  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๗๕
พระเผด็จ สีลสุทฺโธ เสตาสุข

๒๕/๑๒/๒๔๙๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๗

สันติธรรม  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๗๖
พระอุทัย อุทโย ขันคำ

๑๙/๑๒/๒๕๑๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

สันติธรรม  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๗๗
พระกฤษณะ สุรปฺโ แสนนันต์

๐๕/๐๖/๒๕๐๙ ๑๘/๐๒/๒๕๕๗

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๗๘
พระโลมมา วิสารโท วงศ์พันธ์

๘/๐๔/๒๕๓๐ ๑๙/๐๑/๒๕๕๓

หนองบัวคำ  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๗๙
พระพยุง กนฺตสาโร พรมจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองบัวคำ  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรเติล

้

 ตุ้ยเขียว

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

 หนองบัวคำ  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๘๑
พระสมศักดิ

์

อานนฺโท ขันแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๓๑ ๓๑/๑๒/๒๕๕๐

ห้วยแก้ว  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๘๒
พระทัช สุเมโธ คำตุ้ย

๑๔/๐๒/๒๕๓๕ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยแก้ว  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๘๓
พระสมบัติ สิริทตฺโต ขันแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๓๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ห้วยแก้ว  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๘๔
สามเณรภานุพงษ์  เปงจา

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

 ห้วยแก้ว  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๘๕
พระสุกิจ สุขรตโน สุแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๑๖ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

ใหม่คำมา  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๘๖
พระชัยรัตน์ านวีโร มะโนวงศ์

๐๔/๐๖/๒๕๑๒ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่คำมา  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๘๗
สามเณรแอ้โด้  (-)

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 ใหม่สุวรรณ  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๘๘
พระอนุรักษ์ ิตธมฺโม วิใจวงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๒๒

๗/๕/๒๕๖๐
อรัญญเขต  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๘๙
สามเณรกองชิด  (-)

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

 อรัญญเขต  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๙๐
สามเณรทศพร  ตะมะจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

 อรัญญเขต  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๙๑
สามเณรหน่องเมส่อ  (-)

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 อรัญญเขต  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๙๒
พระบุญยง ปยสีโล ยาวิโล

๒๒/๐๙/๒๕๐๙ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๙๓
พระวัยวุฒิ สุขิโต แก้วสำราญ

๑๙/๑๒/๒๕๒๓
๐๘/๐๕/๒๕๕๙

พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๙๔
พระธีรชัย คุณวโร ตังสุโน

้

๑๕/๑๑/๒๕๓๖
๓๑/๐๓/๒๕๖๐

พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๙๕
พระรักชัย ชินวํโส ชัยนทีนาวี

๑๐/๐๓/๒๕๓๙ ๓๑/๐๓/๒๕๖๐

พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๙๖
พระจิตติพงษ์ ขนฺติมโน บุญเรือง

๒๔/๐๖/๒๕๒๘ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

ไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๙๗
สามเณรกิตติภัสส์  ยอดเมือง

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

 อุ้มผาง  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๙๘
สามเณรธีรเทพ  สุดโสภาคีรี

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

 อุ้มผาง  

ตก ๓๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรอภิชาต  ถกลบูรณะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

 อุ้มผาง  

ตก ๓๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรชัยพร  ถกลบูรณะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 อุ้มผาง  

ตก ๓๑๖๐/๐๓๐๑
สามเณรสงกรานต์  แซ่ม้า

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

 อุ้มผาง  

ตก ๓๑๖๐/๐๓๐๒
สามเณรสัมฤทธิ

์

 รัศมียิงมงคล

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

 อุ้มผาง  

ตก ๓๑๖๐/๐๓๐๓
สามเณรจอกะดา  (-)

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 อุ้มผาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๑๖๐/๐๓๐๔ สามเณรเชิดเกียรติ  (-)

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

 อุ้มผาง  

ตก ๓๑๖๐/๐๓๐๕ สามเณรปยพัทธ์  กวีสุวรรณกุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

 อุ้มผาง  

ตก ๓๑๖๐/๐๓๐๖ สามเณรโกคา  กัลยาสิงขร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

 อุ้มผาง  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมโมลี)

เจ้าคณะภาค ๕

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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้
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