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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตาก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๑๓๓ รูป ขาดสอบ ๓๘ รูป คงสอบ ๙๕ รูป สอบได้ ๔๔ รูป สอบตก ๕๑ รูป (๔๖.๓๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๓๕๙/๐๐๐๑
พระทวีศักดิ

์

มหาาโณ ชมสา ๑/๖/๒๔๙๕ ๒๕/๓/๒๕๔๙
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๐๒
พระประชา ปชฺโชโต เอืยมหมวก

่

๒๔/๑/๒๕๑๗ ๒๙/๓/๒๕๕๗
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๐๓
พระฐิติกร ิติโก มิงมาลี

่

๑๗/๙/๒๕๒๓ ๒๙/๓/๒๕๕๗
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๐๔
พระดืเรก ทีปธมฺโม อินทศร

๒๙/๑๑/๒๕๑๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดเชียงทอง  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๐๕
พระสำเริง จนฺทสาโร ปญญาครอง

๐๘/๐๒/๒๕๒๐
๑๗/๑/๒๕๕๙

วัดเชียงทอง  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๐๖
พระกฤษณรงค์ สนฺตมโน มะลิแย้ม

๒๔/๐๓/๒๕๑๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดท่านา  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๐๗
พระยงยุทธ อนีโฆ เกลียงมะ

้

๐๔/๑๑/๒๕๐๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๕

วัดท่าไม้แดง  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๐๘
พระบุญชัย วุฑฺฒิพนฺโธ ตังศิริเสถียร

้

๑๕/๐๒/๒๔๙๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘
วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง

 

ตก ๓๓๕๙/๐๐๐๙
พระโชคชัย เอกสิทฺโธ ไทยแท้

๐๓/๐๙/๒๕๐๔ ๐๗/๐๔/๒๕๕๕

วัดไผ่สีซอ  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๑๐
พระสมศักดิ

์

โฆสมงฺคโล ทัศนา

๑๒/๐๖/๒๕๐๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๕

วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๑๑
พระอมตะ ชิตธมฺโม ศรีนุ้ย

๑๒/๐๗/๒๔๙๔ ๑๕/๐๓/๒๕๕๕

วัดส้มเกลียง

้

 

ตก ๓๓๕๙/๐๐๑๒
พระกัมปนาท านจาโร บุญเม่น

๑๒/๒/๒๕๑๕ ๑๔/๓/๒๕๕๗
วัดส้มเกลียง

้

 

ตก ๓๓๕๙/๐๐๑๓
พระอัมพร อุตฺตโร ทาระวา

๑๒/๑๒/๒๕๐๕ ๐๖/๐๖/๒๕๕๒

วัดสันปาพง  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรมรกต  หมืนชาตรี

่

๒๒/๗/๒๕๔๒

 วัดอัมพวัน  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๑๕
สามเณรชาลี  อ้อนพิสมัย

๑๐/๐๒/๒๕๔๑

 วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๑๖
สามเณรนโรดม  นาพรมขัน

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

 วัดวังมะกอก  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๑๗
พระภานุวัฒน์ วฑฺฒโน เฉยสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๐๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังหม้อ  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๑๘
พระบัวลัย สนฺตมโน อาสานอก

๒๕/๐๘/๒๕๑๐ ๐๑/๐๒/๒๕๔๓

วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๑๙
พระบุญกอง อาภานนฺโท ผสมทรัพย์

๒๐/๐๙/๒๕๑๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๒๐
สามเณรกิตติพงษ์  บุญโนนแต้

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

 วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๒๑
พระสุใจ จิตฺตปฺโ รอดปุย

๐๑/๐๗/๒๕๑๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๓
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๓๕๙/๐๐๒๒
พระชะลอ กนฺตสีโล ทับทิมเทศ

๑๒/๑๒/๒๕๐๘ ๑๘/๑๒/๒๕๕๖
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๓๕๙/๐๐๒๓
พระภาณุพงษ์ ิตธมฺโม ภู่คง

๑๓/๑๐/๒๕๐๘ ๐๒/๐๔/๒๕๕๔

วัดท่าปุย  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๒๔
พระขวัญชัย สมฺปุณโณ ถ้วนคำ

๑๘/๐๔/๒๕๒๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดปาหนองยางตก  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๑ / ๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๓๕๙/๐๐๒๕
พระณัฐพร อคฺควโร ชินภา

๓๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาหนองยางตก  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๒๖
พระณัฐวุฒิ านวุฑฺโฒ บุญอินทร์

๐๑/๐๕/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดแม่เชียงราย  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๒๗
พระชะลอ ถิรธมฺโม คำกว้าง

๓๐/๖/๒๕๒๗
๑/๕/๒๕๕๗ วัดแม่หละ  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๒๘
พระวินัย สุวินโย อินหลวง

๑๔/๐๖/๒๕๑๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๑

วัดวาเล่ย์เหนือ  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๒๙
พระสำราญ ขนฺติธมฺโม ขันขาว

๐๑/๐๙/๒๕๑๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๑

วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๓๐
พระณรงค์ฤทธิ

์

ิตธมฺโม ตาวงษ์

๑๙/๐๘/๒๕๐๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๓

วัดชุมพลคีรี  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๓๑
พระธวัช ิตสทฺโท แสนใจ

๒๓/๑๒/๒๕๒๓
๐๕/๑๑/๒๕๕๕

วัดเชตพน  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๓๒
พระขจร านิโย ผาแดง

๒๙/๐๗/๒๕๒๗
๐๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดฐิตราม  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๓๓
พระชัยสิทธิ

์

อุตฺตโม สกุณาอำพร

๐๗/๑๒/๒๕๑๐ ๑๑/๐๒/๒๕๔๙

วัดดอนไชย  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๓๔
พระทองมุ้ย ปฺาคโม จันทิพย์

๑๖/๐๒/๒๕๓๒ ๒๓/๐๔/๒๕๕๕

วัดดอนไชย  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๓๕
สามเณรธวัชชัย  อัครสุวรรณ

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

 วัดดอนไชย  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๓๖
สามเณรจิรายุ  หทัยเด่นดวง

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

 วัดดอนไชย  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๓๗
สามเณรณัฐนนท์  สถิตพนากร

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

 วัดดอนไชย  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๓๘
พระสมเสริญ เตชานุสฺสติ พรมนวล

๐๑/๐๑/๒๕๑๕ ๑๓/๐๖/๒๕๕๓

วัดดอนมูล  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรสมคิด  ปนคำ

๕/๑๒/๒๕๓๙

 วัดไทยสามัคคี  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๔๐
พระบุญมา สุขิโต ผันอ่อนอ้าย

๒๒/๐๓/๒๕๑๗ ๑๙/๐๓/๒๕๕๕

วัดบุญญาวาส  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๔๑
พระสมหมาย ตปสีโล แก้วอินทร์

๑๘/๒๘/๒๕๑๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๔๒
พระโซ ชาครธมฺโม วิริยะสุข

๑๕/๑/๒๕๓๓ ๒๔/๕/๒๕๕๖
วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๔๓
พระนรินทร์ านวุฑฺโฒ ปนล่า

๑๕/๐๕/๒๕๒๕ ๒๖/๐๕/๒๕๕๓

วัดแม่กุเหนือ  

ตก ๓๓๕๙/๐๐๔๔
พระอธิการบุญเลิศ ปมุทิโต หน่อใหม่

๑๒/๕/๒๕๐๗
๒/๖/๒๕๕๒ วัดห้วยบงวนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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