
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตาก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๒๕๒ รูป ขาดสอบ ๖๖ รูป คงสอบ ๑๘๖ รูป สอบได้ ๑๕๕ รูป สอบตก ๓๑ รูป (๘๓.๓๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๒๖๐/๐๐๐๑
พระศรัญวัฒน์ อาทโร โอดแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เกาะตาเถียร  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๐๒
พระมนตรี รตนรํสี พึงทองคำ

่

๑๓/๗/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คลองสัก  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๐๓
พระโนรี ธานิสฺสโร เครือแดง

๒๕/๑๐/๒๕๑๕
๒๗/๖/๒๕๖๐

คลองสัก  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๐๔
พระบรรลือฤทธิ

์

อิสฺสโร นรโภชน์

๐๒/๐๒/๒๕๒๙ ๒๖/๐๘/๒๕๕๘

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๐๕
พระผดุงศักดิ

์

านิสฺสโร แก้วแกม

๐๘/๐๖/๒๕๒๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรณัฐวุฒิ  พุกวงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

 ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๐๗
พระจำรัส ิตธมฺโม เสนแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๐๗ ๒๖/๐๓/๒๕๕๘

ดอนแก้ว  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๐๘
พระมนัส จนฺทโก เดชเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๐๓ ๑๓/๐๖/๒๕๕๖

ท่าช้าง  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๐๙
พระอนุชิต สุเมโธ ชังชัว

่

๒๖/๐๕/๒๕๓๒ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

ท่านา  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๑๐
พระประจวบ ปฺาปทีโป บุญเรือง

๒๗/๐๔/๒๕๐๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๒

บ้านเด่น  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๑๑
พระชัยชนะ ชยานนฺโท แดงอิม

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๒ ๐๓/๐๒/๒๕๕๖

ปทุมคีรี  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๑๒
พระฉัตรชัย อตฺตรกฺโข เครือมี

๒๓/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

ปากห้วยไม้งาม  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๑๓
พระดอนเมือง ปยสีโล ไชยแสง

๒๐/๒/๒๕๐๗ ๕/๑๒/๒๕๕๘

มณีบรรพต  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๑๔
พระสัมฤทธิ

์

อมโร นาคำ

๒๙/๑๒/๒๕๑๑
๕/๑๒/๒๕๕๘

มณีบรรพต  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๑๕
พระศุภกร กตปุโ สำรอง

๑๖/๕/๒๕๓๗ ๔/๐๖/๒๕๕๙

มณีบรรพต  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๑๖
พระกิตติภพ สนฺติธมฺโม แสงแก้ว

๒๒/๑/๒๕๐๓ ๒๖/๖/๒๕๕๙

มณีบรรพต  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ชอบปารัง

๑๓/๐๗/๒๕๔๑

 มณีบรรพต  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๑๘
พระเฉลิมชัย อาภสฺสราโณ วงษ์เสนสะ

๐๔/๐๕/๒๕๐๑ ๐๒/๐๓/๒๕๖๐

ไม้งามหลวง  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๑๙
พระอธิการวีรยุทธ สุทฺธจิตฺโต อำนวยพร

๑๐/๘/๒๕๒๗ ๒๑/๖/๒๕๔๘

ลานห้วยเดือ

่

 

ตก ๓๒๖๐/๐๐๒๐
พระรุ้งเชร ิตยโส นามวิชัย

๒/๑๐/๒๕๒๘ ๒๐/๗/๒๕๕๗

ลานห้วยเดือ

่

 

ตก ๓๒๖๐/๐๐๒๑
พระธนกร เขมโก ทองอำ

๒๔/๗/๒๕๑๐ ๒๔/๘/๒๕๕๕

วังหินเจริญธรรม  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๒๒
พระนิวัติ จิรวฑฺฒโน บุญพิน

๐๒/๐๖/๒๕๑๐ ๒๓/๐๔/๒๕๕๗

สันปาพง  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๒๓
พระวันชัย อุตฺตโม วาเซ

๑๓/๐๓/๒๕๓๐ ๒๓/๐๒/๒๕๕๐

ท่านา  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๒๔
พระสุทิน เขมจาโร สีขำ

๑๐/๐๒/๒๕๑๒ ๑๓/๑๐/๒๕๕๘

พระบรมธาตุ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรธนัช  ครุธหุ่น

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

 แม่พะยวบ  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๒๖
พระอภิไท าณวโร ถาวร

๒๗/๐๒/๒๕๑๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วังหม้อ  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรพนมกร  ใบทอง

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

 วังหม้อ  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๒๘
พระชาคร อุตฺตโม ธนะปลืม

้

๐๘/๐๖/๒๕๓๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๒

วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๒๙
พระวรวุธ อภิชฺโ สุยะแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๓๐
พระอรัญ วิสุทฺโธ สุขเกิด

๒๓/๙/๒๕๒๔ ๑๗/๕/๒๕๕๙

แก้ววิเศษ  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๓๑
พระศรายุทธ อคฺคยุตโต แพรพยัพ

๒๐/๑๑/๒๕๓๗ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

นาโบสถ์  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๓๒
พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส จันทวงษ์

๑๕/๐๔/๒๕๓๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

นาโบสถ์  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๓๓
พระวิโรจน์ อธิปฺโ สมบัติ

๐๗/๐๘/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

นาโบสถ์  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๓๔
พระจักรพันธ์ เทวธมฺโม บุญเกิด

๑๘/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นาโบสถ์  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรธนาวัฒน์  บุญมี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

 นาโบสถ์  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๓๖
พระนิกร นิปโก ชัยศิลป

๓๑/๐๒/๒๕๒๒ ๐๖/๐๑/๒๕๕๓

ชลประทานรังสรรค์  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๓๗
พระอธิการสมหมาย จนฺทธมฺโม คุณสิงห์

๐๔/๐๒/๒๕๐๗ ๐๒/๐๗/๒๕๔๙

นาตาโพ  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๓๘
พระเอกสิทธิ

์

ิตธมฺโม ปชชุมพร

๒๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ปาหนองยางตก  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรวายุ  มาน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

 ปาหนองยางตก  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรต่อศักดิ

์

 โตค้างพลู

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

 ปาหนองยางตก  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๔๑
พระสุรชัย กลฺยาณคุตฺโต วงษ์คำ

๐๑/๑๐/๒๕๐๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังไคร้  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๔๒
พระณิวัฒน์ ชินวโร เพ็ชรัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๒๑ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

วังนำผึง

้

 

ตก ๓๒๖๐/๐๐๔๓
พระภูเษศร์ อติเมโธ วังใน

๓๑/๐๓/๒๕๒๘ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

สองแคว  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๔๔
พระประเสริฐ ขนฺติจิตฺโต สุขวัณกุล

๘/๐๖/๒๔๙๗ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

สองแคว  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๔๕
พระบุญฤทธิ

์

รตโน กาวรรณ

๒๓/๒/๒๕๑๐ ๐๓/๐๑/๒๕๕๑

แม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๔๖
พระฤทธิศักดิ

์

ธมฺมจาโร กาศคำสุข

๓๑/๑๒/๒๕๓๗
๐๔/๑๐/๒๕๕๘

แม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรจอลอแอะ  มีงาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ดอนเจดีย์  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรรัฐศาสตร์  ยรรยงพิทักษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

 ดอนเจดีย์  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๔๙
พระประทุม จิรธมฺโม คำเทพ

๒๕/๐๔/๒๕๐๔
๖/๐๗/๒๕๔๙

พบพระ  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๕๐
พระวา เตชปฺโ (-)

๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

พบพระ  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๕๑
พระณรงค์ฤทธิ

์

สุเมโธ พุ่มโพธิทอง

์

๗/๑๑/๒๕๑๘ ๗/๐๒/๒๕๕๖

พบพระเหนือ  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๕๒
พระวีระ เตชพโล สุมหิรัญ

๑/๐๓/๒๕๒๑ ๕/๐๔/๒๕๕๗

พระทรายงาม  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๕๓
พระณรงค์ านิสฺสโร บุตรดาพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระทรายงาม  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๕๔
พระจอเปพอ สมจิตฺโต รัตตโณ

๑๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๘

ราษฎร์เจริญธรรม  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๕๕
พระพิมพ์ เปมสีโล ชอบชืน

่

๖/๐๘/๒๕๐๘ ๒๖/๐๓/๒๕๕๘

ราษฎร์เจริญธรรม  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๕๖
พระเสาร์ เตชวโร ใจยาเก๋

๕/๑/๒๔๙๔ ๒๐/๑/๒๕๕๒

ดอนแก้ว  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๕๗
พระเทอดศักดิ

์

อนาลกาโย ยะวงค์

๓๐/๖/๒๕๓๔ ๒๘/๖/๒๕๕๗

ดอนมูล  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๕๘
พระสมชัย ชาตเมธี บัวกล้า

๓/๓/๒๕๒๔ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ทุ่งมะขามปอม  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๕๙
พระทูล ปฺาวโร คำอ้าย

๕/๒/๒๔๙๙ ๒๗/๓/๒๕๕๙

นาแฮ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๒๖๐/๐๐๖๐
พระจเร อริโย ยะธิเปง

๒๑/๗/๒๕๑๗ ๒๗/๓/๒๕๕๙

หนองหลวง  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๖๑
พระกวินชัย โกวิโท เจนใจ

๒/๔/๒๕๓๗ ๒๔/๔/๒๕๕๘

อภัยคีรี  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๖๒
พระอนุชิต อตฺตทนฺโต แสนเมือง

๐๑/๐๔/๒๔๙๐ ๐๓/๐๔/๒๕๕๓

เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๖๓
พระประชัน เตชปฺโ แก้วคำเครือ

๐๒/๐๒/๒๕๐๐ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๖๔
พระนิรัญกาล กิตฺติธฺโร โพธิศรี

์

๖/๙/๒๕๐๘
๒๔/๓/๒๕๓๖

ชุมพลคีรี  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๖๕
สามเณรสอไก่กอ  มือลอย

๑๐/๐๓/๒๕๔๑

 ชุมพลคีรี  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๖๖
พระสมพร ิตยโส ปางหล้า

๐๕/๐๖/๒๕๐๐ ๐๔/๐๑/๒๕๕๐

เชตวันคีรี  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรสุกฤษฏิ

์

 ดอยดาวเดิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

 ดอนแก้ว  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรกฤษดา  จาตุรนต์กำธร

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

 ดอนแก้ว  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรวิทวัส  เก๋วัน

๓/๒/๒๕๔๒
 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรพิษณุ  ทังสุรชัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรจอบล้าพอ  (-)

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรกรรชัย  ทาแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรพิชิต  เจริญเลิศฤทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรสมัชญ์  นิกุลพินิจ

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรภูสิทธิ  เลิศผกา

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรทัตธน  แดงแจ้

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๗๗
สามเณรต้อลิเบ  (-)

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรยุทธนา  เจริญเลิศฤทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรสุรสิทธิ

์

 มีทรัพย์ทวีโชค

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรสุรเดช  จิตสว่างสงบ

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรยอด  แซ่ว่าง

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรอนุเดช  เนินพะกา

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรฉัตรชัย  วนาเจริญธาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรกฤติยา  จรัสศรีสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรจอคึพอ  (-)

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรสุรชัย  คงสรรเสริญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๘๗
สามเณรวันชัย  ไชยสวัสดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๘๘
สามเณรสิทธิโชค  ชัยสุวรรณราช

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรวทัญู  สิงขรอภิบาล

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๙๐
สามเณรนวพล  เสือรำลึก

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๙๑
สามเณรธนกร  ฤทธิบริรักษ์

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรธีรเดช  แดงจันทึก

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรพงศกร  แซ่เล้า

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรเดชาพล  แซ่ย่าง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

 ดอนไชย  
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ตก ๓๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรพีรพัฒน์  แซ่จ๊าง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรจิรวัฒน์  ชำนาญสวน

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรธงชัย  วาทศุภกุล

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๙๘
พระชินดนัย อุตฺตโร แดงเถิน

๑๗/๐๔/๒๕๐๙ ๐๘/๐๓/๒๕๓๖

ดอนมูล  

ตก ๓๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรจอน  ปญญา

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

 ดอนมูล  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๐๐
สามเณรพัฒน์สรรพ์  รักอำนวย

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

 ดอนมูล  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรอาทิตย์  ฤทธิราญรอน

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

 ดอนมูล  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรสมศักดิ

์

 ฟาพนาจิต

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

 ดอนมูล  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรจ๊ะทู  ( - )

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๐๔
สามเณรธงชัย  วงศ์เกียรติดำรง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๐๕
สามเณรภราดร  โสดาสมาธิ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรรักชาติ  พะพอ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๐๗
พระดนัยพล านิโย มิงขวัญ

่

๐/๐/๒๕๐๘ ๕/๒/๒๕๕๙
ท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรอติสิทธ์  คงวุฒิกานน

๒๘/๑๐/๒๕๓๙

 ไทยสามัคคี  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรเนตร  แก้วสูงสิงขร

๖/๔/๒๕๔๓
 ไทยสามัคคี  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรอนุเทพ  รักษ์บรรพต

๓/๙/๒๕๔๕
 ไทยสามัคคี  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรบิก

๊

 ( - )

๐๒/๐๓/๒๕๓๙

 บุญญาวาส  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๑๒
พระกิตติพัชฒ์ สุจิตฺโต บัวนาค

๒๖/๗/๒๕๓๔
๑/๔/๒๕๕๙

โพธิคุณ  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรนาวิน  มงคลแก้วเกตุ

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

 โพธิคุณ  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๑๔
สามเณรอาทิตย์  คงอิม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

 โพธิคุณ  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๑๕
พระพิทักษ์ ิตาโณ ก้อนอิน

๕/๐๖/๒๕๓๔ ๑๘/๙/๒๕๕๙

มงคลนิมิตร  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๑๖
พระสมคิด ตปสีโล ไชยรัตน์

๑๙/๐๖/๒๔๙๑ ๑๔/๑๐/๒๕๕๒

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๑๗
พระเทียม กนฺตวณฺโณ ปานที

๑๕/๐๕/๒๕๐๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๖

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๑๘
พระธนกฤต สีลธโร จรรยา

๑๑/๐๙/๒๕๐๒ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๑๙
พระณัฎฐ์ศุภกร พรหฺมวโร เอียมพิกุล

่

๐๙/๐๘/๒๕๐๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๒๐
พระธงชัย กิตฺติปฺโ ละแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๑๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๒๑
สามเณรเอกศักดิ

์

 
แสงดาวกลางไพร

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

 มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๒๒
พระคำผัด เตชธมฺโม คำมูล

๑๕/๘/๒๕๐๒ ๒๐/๔/๒๕๕๗

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๒๓
พระเซน ขนฺติโก จักษุ

๖/๓/๒๕๓๘ ๓๐/๓/๒๕๕๘

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๒๔
พระเพลิน จิตฺตทนฺโต มาหย่อม

๑๒/๑๐/๒๕๒๕
๑๒/๗/๒๕๕๘

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๒๕
พระโชติ จินฺทโชโต ระมาสใจ

๐๑/๐๑/๒๕๑๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๐

เวฬุวัน  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๒๖
พระจิโรจ อนงฺคโณ ตาแก้ว

๑๕/๔/๒๕๒๗
๘/๕/๒๕๕๙

ศรีเกิด  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๒๗
สามเณรแอ้แง  ท่านที

๑/๑/๒๕๓๘
 ศรีเกิด  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๒๘
สามเณรต้าเปล  สายวารี

๐๕/๐๕/๒๕๔๐

 ศรีเกิด  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๒๙
สามเณรจอแก  ไพรนีรชาติ

๑/๑/๒๕๔๓
 ศรีเกิด  
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ตก ๓๒๖๐/๐๑๓๐
สามเณรตีโล  รักแก้วทาสี

๓/๓/๒๕๔๓
 ศรีเกิด  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๓๑
พระอัครเดช อภินนฺโท พลเยียม

่

๒๔/๐๖/๒๕๒๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๗

สว่างอารมณ์  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๓๒
สามเณรจอคลิมู  สว่างเย็น

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

 สว่างอารมณ์  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๓๓
พระอธิการอรุณ อานนฺโท ปญญา

๑๑/๗/๒๔๙๑ ๑๑/๕/๒๕๓๘

สักทองวนาราม  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๓๔
พระศานิต ชาคโร คำมาโน

๑๔/๔/๒๕๐๗ ๒๐/๗/๒๕๔๕

สักทองวนาราม  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๓๕
พระแดน จนฺทสาโร สุขชาติ

๑๕/๔/๒๕๑๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สักทองวนาราม  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๓๖
สามเณรหนึง

่

 นาคใส

๑๒/๘/๒๕๔๒

 สักทองวนาราม  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๓๗
สามเณรสะอิง

้

 มากบุญ

๑๒/๓/๒๕๔๖

 สักทองวนาราม  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๓๘
พระกาแฟ วรปุโ ทองผาภูมิ

๒๑/๐๑/๒๕๒๗ ๑๘/๐๕/๒๕๔๙

สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๓๙
สามเณรสิขิตุ๊  ทองดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

 สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๔๐
สามเณรณรงค์เดช  ศันสนะพงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

 สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๔๑
สามเณรเบญ  โชคบุญมา

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

 สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๔๒
สามเณรเบียร์  มาพร้อม

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

 สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๔๓
พระไชยันต์ อนาลโย สีหล้า

๑๐/๐๑/๒๕๐๕ ๑๙/๐๒/๒๕๕๘

หนองบัวคำ  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๔๔
พระอดูลย์ รกฺขิตธมฺโม อุดปน

๑/๐๔/๒๕๐๘ ๘/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยแก้ว  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๔๕
พระจรูญ วรปฺโ กันทามา

๒๙/๑๐/๒๕๑๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ใหม่คำมา  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๔๖
สามเณรแซ่โกโก่  ( - )

๑/๑/๒๕๓๗
 อุ้มผาง  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๔๗
สามเณรสมคิด  ตระหง่านกุลชัย

๑/๑/๒๕๔๑
 อุ้มผาง  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๔๘
สามเณรอนุพันธ์  ธิติยศศักดิ

์

๒๗/๖/๒๕๔๒

 อุ้มผาง  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๔๙
สามเณรเย็น  ( - )

๑/๕/๒๕๔๓
 อุ้มผาง  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๕๐
สามเณรเตเลโซ  จ้องคี

๑/๑/๒๕๔๔
 อุ้มผาง  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๕๑
สามเณรสุทัศน์  รุ่งเรืองกิจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

 อุ้มผาง  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๕๒
สามเณรสุรชัย  ชัยนทีนาวิน

๒๐/๓/๒๕๔๕

 อุ้มผาง  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๕๓
สามเณรดำรง  ( - )

๓/๖/๒๕๔๕
 อุ้มผาง  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๕๔
สามเณรบุญตาม  ดลจิตรคณาสิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 อุ้มผาง  

ตก ๓๒๖๐/๐๑๕๕
สามเณรภานุกร  ชลาลัยบรรพต

๒๒/๒/๒๕๔๗

 อุ้มผาง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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