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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตาก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๒๙๔ รูป ขาดสอบ ๘๒ รูป คงสอบ ๒๑๒ รูป สอบได้ ๖๖ รูป สอบตก ๑๔๖ รูป (๓๑.๑๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๒๕๙/๐๐๐๑
พระกฤษฎา สิรินฺธโร นิมมัง

่ ่

๓/๑๒/๒๕๓๖ ๓๐/๕/๒๕๕๘

คลองสัก  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรวีระศักดิ

์

 วงศ์นามตระกูล

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

 โคกพลู  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรยิง

่

 ชัยแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 โคกพลู  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรพัชรพล  กันย์บุรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

 โคกพลู  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๐๕
พระสะอาด จนฺทโชโต ลัทธิ

๑๘/๒/๒๕๑๒ ๑๓/๗/๒๕๕๘

เชียงทอง  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๐๖
พระวิรัตน์ ธีรปฺโ อินยา

๑๓/๐๔/๒๕๓๓ ๒๕/๐๔/๒๕๕๓

ดอนมูลชัย  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๐๗
พระเชาว์ ติสฺสโร กองแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๐๙ ๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โบสถ์มณีศรีบุญเรือง
 

ตก ๓๒๕๙/๐๐๐๘
พระอรุณ จรณธมฺโม เรืองจันทร์

๐๕/๐๖/๒๕๑๗ ๐๑/๑๑/๒๕๕๗

ไผ่สีซอ  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๐๙
พระทรงเดช ปฺาวโร เถือนรักษ์

่

๐๒/๑๒/๒๕๓๕ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

ไผ่สีซอ  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๑๐
พระขวัญชัย กตธมฺโม สายเสือ

๑๔/๐๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

มณีบรรพต  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๑๑
พระสุวรรณ สุขวฑฺฒโน จันทร์ทอง

๑๐/๐๔/๒๕๒๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

มณีบรรพต  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๑๒
พระอาทิตย์ อาทิจฺโจ สุริยะวงศ์

๒๐/๐๓/๒๕๓๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

มณีบรรพต  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๑๓
พระกันตภณ สจฺจาสโภ ดำนิล

๑๘/๓/๒๕๐๙ ๑๘/๗/๒๕๕๘

มะเขือแจ้  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๑๔
พระสมพิศ านสุทฺโธ แสวงผล

๑๗/๐๓/๒๕๑๔ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

วังประจบ  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรนิพนธ์  นารอด

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

 วังประจบ  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรกมลชัย  ราชแผน

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

 วังประจบ  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรมลฑล  ราชสุนทร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

 วังประจบ  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๑๘
พระโสภณ ติกฺขปฺโ สิงห์เดช

๒๔/๐๒/๒๕๓๓ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

หนองบัวเหนือ  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรบุญมี  เนียมนิม

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

 อัมพวัน  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรธิติ  ล่าเกียง

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

 เกาะลาน  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๒๑
พระชัชชัย นฎฺิโก คันธะเนตร์

๒๒/๐๒/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๒๒
พระวุฒิศักดิ

์

รวิวณฺโณ ดำแดง

๒๗/๐๙/๒๕๑๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

พระธาตุน้อย  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๒๓
พระมงคล วิสุทฺธสาโร ต๋าตา

๑๑/๐๕/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

โพธิงาม

์

 

ตก ๓๒๕๙/๐๐๒๔
พระมานู สนฺตมโน มันภักดี

่

๒๘/๐๘/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

แม่พะยวบ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรอนุพงษ์  มาสอน

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 วิเศษวานิช  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรวรเชษฐ์  ตาเต๊บ

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

 สันหนองจิก  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๒๗
พระออด ธีรวโร ผิวขำ

๐๓/๐๕/๒๕๑๒ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

นาโบสถ์  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๒๘
พระปรีชา สุขาโณ มีสุข

๐๖/๐๙/๒๕๑๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

นาโบสถ์  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๒๙
พระผม ภทฺทธมฺโม ชำนะ

๐๕/๐๕/๒๕๒๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

อรัญญิกวนาราม  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๓๐
พระศิวพงศ์ จนฺทปชฺโชโต กาละ

๑๗/๐๔/๒๔๙๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

ชลประทานรังสรรค์  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๓๑
พระชูชาติ ธมฺมวุโธ กลินทุ่ง

่

๒๓/๑๐/๒๕๒๘ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

ปาหนองยางตก  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรสุริยา  สาหึงรัมย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

 ปาหนองยางตก  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรพรสินทร์  ปชชุมพร

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

 ปาหนองยางตก  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๓๔
พระภาณุวัฒน์ กนฺตธมฺโม ลำภู

๐๖/๐๓/๒๕๑๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วังไคร้  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๓๕
พระสุพรรณ อนนฺตชโย สุริยะขัด

๐๑/๐๖/๒๔๙๕ ๓๑/๐๗/๒๕๕๕

สองแคว  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๓๖
พระภาคภูมิ จารุธมฺโม จิวทา

๋

๐๗/๑๑/๒๕๐๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

สามเงาออก  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๓๗
พระสว่าง โสตฺถิโก อินเอียม

่

๐๓/๑๐/๒๔๙๕ ๒๗/๐๒/๒๕๔๖

อุทัยธาราม  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๓๘
พระมูอู ธมฺมวโร รักสถานกำเนิด

๐๒/๐๑/๒๕๓๕
๑๕/๗/๒๕๕๕

แม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๓๙
พระบุญยงค์ เขมชโย แม้นจิตร

๒๒/๐๙/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๕

พบพระ  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๔๐
พระวัชรพงษ์ อธิปฺโ เมาใจ

๑๘/๐๔/๒๕๓๖ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

ราษฎร์เจริญธรรม  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๔๑
พระสุรศักดิ

์

สุรเตโช คลังต่วน

๒๐/๐๙/๒๕๑๑ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

ราษฎร์เจริญธรรม  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๔๒
พระณัฐพงษ์ สีลเตโช แสนนิมนวล

่

๐๗/๐๗/๒๕๓๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์เจริญธรรม  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๔๓
พระรันดร รตโน ใจพรมมินทร์

๒๖/๖/๒๕๐๒ ๑๑/๗/๒๕๕๔

ปาไม้ห้า  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๔๔
พระเนท านิสฺสโร เปงสุนา

๒๗/๐๓/๒๕๓๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๑

เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๔๕
พระแก้ว กิตฺติปฺโ ปานเมือง

๐๔/๑๐/๒๕๐๘ ๑๔/๐๕/๒๕๔๖

ชุมพลคีรี  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรวิทยา  แซ่ว่าง

๑๐/๐๓/๒๕๔๐

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรพะแข่ทู  จอมแดนนา

๐๑/๑๒/๒๕๔๐

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรสุรชาติ  แซ่ซ้ง

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรสุรชัย  แซ่ซ้ง

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรอรรถพันธ์  คำมูล

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรฝอ  แซ่ว่าง

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรสุวิทย์  ชัชวาลวงศ์บุญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรวรา  กวางเนตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรวิสุทธิ

์

 ธวัชชัยพันธ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรทนุธรรม  สดใสรุ่งโรจน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรชญานนท์  ทรงมีทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรสัญญา  แก้วสูงสิงขร

๗/๕/๒๕๔๒
 ไทยสามัคคี  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรวิว  คำหล้า

๑/๑๒/๒๕๔๒

 ไทยสามัคคี  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๕๙
พระยุทธภูมิ สุเมโธ ละน้อย

๐๘/๐๔/๒๕๓๖ ๑๕/๐๔/๒๕๕๖

บุญญาวาส  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๒๕๙/๐๐๖๐
พระสมพร ภูริวฑฺฒโน ใจกิวแล

่

๒๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๕๗

บุญญาวาส  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๖๑
พระติบ

๊

ปริปุณฺโณ จันทร์เขียว

๑๔/๐๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

บุญญาวาส  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรบุญธรรม  ตะโลไต

๒/๗/๒๕๔๓
 โพธิคุณ  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๖๓
พระสมชาย คเวสโก พิพัฒน์กุลกิจ

๑๑/๐๑/๒๕๐๔ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๖๔
พระบุญมี ิตธมฺโม ตามาสี

๑๐/๐๖/๒๕๐๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๕

สักทองวนาราม  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๖๕
พระเกียรติศักดิ

์

กตสาโร ตุ่นคำแดง

๑๘/๐๗/๒๕๒๖ ๐๕/๐๓/๒๕๕๗

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรวิชัย  ( - )

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

 อุ้มผาง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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