
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุโขทัย  ภาค ๕

ส่งสอบ ๑๒๘ รูป ขาดสอบ ๒๒ รูป คงสอบ ๑๐๖ รูป สอบได้ ๗๒ รูป สอบตก ๓๔ รูป (๖๗.๙๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๓๕๙/๐๐๐๑
สามเณรชาตรี  ศรีวิเชียร

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

 วัดกระชงคาราม  

สท ๓๓๕๙/๐๐๐๒
พระชุมพร จนฺทสาโร บุญลือ

๑๒/๐๑/๒๕๒๑ ๑๑/๐๓/๒๕๕๗

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๓๕๙/๐๐๐๓
พระณรงค์ศักดิ

์

วราโณ เกิดศรี

๒๐/๐๕/๒๕๓๓ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๓๕๙/๐๐๐๔
สามเณรพัชระ  บุญผ่อง

๑๒/๐๗/๒๕๔๑

 วัดกำแพงงาม  

สท ๓๓๕๙/๐๐๐๕
พระสานิตย์ ถาวโร ถาวร

๐๖/๐๕/๒๔๘๗ ๑๙/๐๓/๒๕๕๕

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๓๕๙/๐๐๐๖
พระอนุสิทธิ

์

ิตสํวโร สอาดวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๒๔
๓๐/๘/๒๕๕๘

วัดคลองยอ  

สท ๓๓๕๙/๐๐๐๗
พระคมบาง สนฺติกโร สอนศรี

๐๒/๐๕/๒๕๓๖
๑๕/๑/๒๕๕๗

วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๓๕๙/๐๐๐๘
พระนนทวัฒน์ สุธมฺโม ลิมวิวัช

่

๒๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดตระพังทอง  

สท ๓๓๕๙/๐๐๐๙
พระจิรศักดิ

์

จิรสกฺโก ปูนอ่อน

๑๐/๐๔/๒๕๓๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดไทยชุมพล  

สท ๓๓๕๙/๐๐๑๐
สามเณรบัณฑิต  อ้นไชยศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

 วัดไทยชุมพล  

สท ๓๓๕๙/๐๐๑๑
สามเณรนัทธพงศ์  เอียมหน่อ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

 วัดไทยชุมพล  

สท ๓๓๕๙/๐๐๑๒
พระวสันต์ ตนฺติปาโล ปานทอง

๒๔/๐๕/๒๕๒๓
๑๑/๐๖/๒๕๕๖

วัดบางคลอง  

สท ๓๓๕๙/๐๐๑๓
พระชำนาญ อภิชาโน ทับใจดี

๐๑/๐๖/๒๕๑๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๔

วัดบ้านนา  

สท ๓๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรอนุพงษ์  อร่ามฤทัยกุลพนา

๒๔/๗/๒๕๔๐

 วัดราชธานี  

สท ๓๓๕๙/๐๐๑๕
สามเณรสิทธิพล  ก่อจิตไพบูลย์

๑๔/๗/๒๕๔๑

 วัดราชธานี  

สท ๓๓๕๙/๐๐๑๖
สามเณรละชูนี  "-"

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

 วัดราชธานี  

สท ๓๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรสมศักดิ

์

 มธุมนัส
๒๔/๗/๒๕๔๔

 วัดราชธานี  

สท ๓๓๕๙/๐๐๑๘
สามเณรยงยุทธ์  เลิศสุวรรณคีรี

๒๕/๘/๒๕๔๔

 วัดราชธานี  

สท ๓๓๕๙/๐๐๑๙
สามเณรศิริศักดิ

์

 ม่วงศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๓๕๙/๐๐๒๐
สามเณรศุภกร  พรวนประมูล

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๓๕๙/๐๐๒๑
พระภานุ ภทฺทโก พุดทอง

๑๔/๐๗/๒๕๑๒ ๒๒/๐๘/๒๕๕๗
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๓๕๙/๐๐๒๒
พระจิรสิน ปฺาคโม ฟองสวัสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๔๙๔ ๑๓/๐๔/๒๕๕๖

วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๓๕๙/๐๐๒๓
พระชัช กนฺตสีโล บุญกูล

๐๕/๑๒/๒๕๒๐ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดศรีเสวตวนาราม  

สท ๓๓๕๙/๐๐๒๔
พระฉลอง สุทฺธจิตฺโต ครุฑโม

๒๒/๙/๒๕๑๐ ๑๑/๑๐/๒๕๕๙

วัดหนองตาโชติ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๓๕๙/๐๐๒๕
พระสิงห์ เตชาธิโก วุฒิชมพู

๒๓/๐๗/๒๕๐๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองทอง  

สท ๓๓๕๙/๐๐๒๖
พระจิระกร ขนฺติพโล อินอำพร

๒๘/๐๑/๒๕๐๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดคุ้งยาง  

สท ๓๓๕๙/๐๐๒๗
พระเชญ าณวีโร เกิดปน

๑๔/๐๓/๒๕๑๕ ๐๘/๐๔/๒๕๕๖

วัดหนองตูม  

สท ๓๓๕๙/๐๐๒๘
พระสัมพันธ์ านธมฺโม มีเล่าเพชร

๐๗/๐๒/๒๔๙๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๒

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๓๕๙/๐๐๒๙
พระพีรวัฒน์ จารุวณฺโณ กองโกม

๒๐/๑๐/๒๕๓๕ ๑๔/๐๔/๒๕๕๗

วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๓๕๙/๐๐๓๐
พระอธิษฐ์ธชนัน อธิมุตฺโต ทรัพย์ชิต

๑๒/๒/๒๕๓๕

๒/๖/๒๕๕๖ วัดบ้านปอม  

สท ๓๓๕๙/๐๐๓๑
พระวิเชียร รตนาโณ เปยฉนวน

๓๐/๐๑/๒๕๒๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๖

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๓๕๙/๐๐๓๒
พระชาญชัย ปภสฺสโร ศรีพิพัฒนกุล

๑๔/๐๔/๒๕๓๑ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๓๕๙/๐๐๓๓
พระณรงค์ ผาสุโก เครือคำ

๒๐/๐๗/๒๕๒๑ ๑๗/๐๓/๒๕๕๗

วัดกลางดง  

สท ๓๓๕๙/๐๐๓๔
พระธีรศักดิ

์

ธีรธมฺโม กุหลาบสี

๒๙/๐๙/๒๕๓๐ ๒๕/๐๕/๒๕๕๕

วัดวังแดด  

สท ๓๓๕๙/๐๐๓๕
พระสำรวย ชุตินฺธโร ปานเพชร

๓๐/๑๐/๒๕๒๓ ๒๓/๐๒/๒๕๕๑

วัดวังนำขาว  

สท ๓๓๕๙/๐๐๓๖
พระญาณันธร าณรํสี อาจหาญ

๒๓/๐๘/๒๕๓๒ ๐๖/๐๔/๒๕๕๔

วัดสังฆาราม  

สท ๓๓๕๙/๐๐๓๗
พระประวิทธิ

์

เขมโก บัวคลี

๑๖/๐๕/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดสังฆาราม  

สท ๓๓๕๙/๐๐๓๘
พระกิตติพงษ์ สิริสาโร มณีกิตติวรพงษ์

๐๒/๐๓/๒๕๒๕ ๓๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดสังฆาราม  

สท ๓๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรเมธัส  อินต๊ะใหม่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

 วัดสังฆาราม  

สท ๓๓๕๙/๐๐๔๐
สามเณรสายชล  ชาหล่อน

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

 วัดสังฆาราม  

สท ๓๓๕๙/๐๐๔๑
พระอนุกูล นาถสีโล คล้ายสุคนธ์

๐๗/๐๔/๒๕๒๒ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

วัดบ่อทองอุดมธรรม  

สท ๓๓๕๙/๐๐๔๒
พระฐิติณฤทธิ

์

อิทฺธิเตโช กุหลาบขาว

๑๕/๐๕/๒๕๒๐ ๑๓/๐๕/๒๕๔๙

วัดบึงสวย  

สท ๓๓๕๙/๐๐๔๓
พระพิษณุ านกโร แตงทอง

๑๓/๐๖/๒๕๒๒ ๐๙/๐๑/๒๕๕๗
วัดปจจันตคารามวาสี  

สท ๓๓๕๙/๐๐๔๔
พระสมยา สนฺตกาโย สร้อยสุวรรณ

๐๒/๐๖/๒๔๘๐ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗
วัดปจจันตคารามวาสี  

สท ๓๓๕๙/๐๐๔๕
พระสีหราช โสธโน แสนศรี

๐๖/๐๕/๒๕๐๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๓๕๙/๐๐๔๖
พระดวง จตฺตมโล โตจริง

๐๓/๐๖/๒๕๐๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๓๕๙/๐๐๔๗
พระจิระ กตธมฺโม ระเริง

๑๒/๐๙/๒๕๓๒ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดเขาอินทร์  

สท ๓๓๕๙/๐๐๔๘
พระสมชาย ภูริปฺโ ภู่ระย้า

๒๑/๑๐/๒๕๐๗ ๐๔/๐๒/๒๕๕๗

วัดตลิงชัน

่

 

สท ๓๓๕๙/๐๐๔๙
พระทศพล นาควโร พริกนาค

๓๐/๐๕/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดตลิงชัน

่

 

สท ๓๓๕๙/๐๐๕๐
พระสำรวม กนฺตสาโร ไชยวงค์

๓๐/๐๖/๒๕๑๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดตลิงชัน

่

 

สท ๓๓๕๙/๐๐๕๑
พระวุฒิกร สนฺตจิตโต จังหวัด

๐๗/๑๐/๒๕๐๓ ๒๗/๑๑/๒๕๕๔

วัดปลายนา  

สท ๓๓๕๙/๐๐๕๒
พระสมวุฒิ รตฺนโชโต จันทร์มณี

๐๒/๐๕/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๓

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๓๕๙/๐๐๕๓
พระอรัญรักกษ์ สนฺตจิตโต ตันเทียน

๑๐/๐๑/๒๕๑๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๔

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๓๕๙/๐๐๕๔
พระเตียว กิตติโสภโณ สุคำ

๑๒/๑๐/๒๕๑๓ ๑๗/๐๕/๒๕๕๕

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๓๕๙/๐๐๕๕
พระมนัส ปยสีโล น้อยเดช

๒๘/๑๒/๒๕๒๕ ๒๓/๐๑/๒๕๕๗

วัดแสนตอ  

สท ๓๓๕๙/๐๐๕๖
สามเณรพิทักษ์พงศ์  แซ่กี

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

 วัดแสนตอ  

สท ๓๓๕๙/๐๐๕๗
สามเณรตฤณ  บุญคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

 วัดแสนตอ  

สท ๓๓๕๙/๐๐๕๘
พระประสิทธิ

์

ถาวโร ประเดิม

๐๘/๐๔/๒๕๑๔ ๑๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดเกาะ  

สท ๓๓๕๙/๐๐๕๙
สามเณรปรเมศ  เกษมสุข

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

 วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๓๕๙/๐๐๖๐
พระพรชัย พลวโร ปานรักษา

๐๓/๐๓/๒๕๑๒ ๐๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

สท ๓๓๕๙/๐๐๖๑
พระธเนตร รตนวณฺโณ พิณแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๓๕
๐๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีสำราญ  

สท ๓๓๕๙/๐๐๖๒
พระอธิการนิรัตร์ ธมฺมปโต ทิมเอม

๒๖/๑๑/๒๕๑๔ ๓๐/๐๕/๒๕๓๗

วัดคลองพระรอด  

สท ๓๓๕๙/๐๐๖๓
พระพีรวัฒน์ โชติาโณ น้อยกอ

๑๗/๐๖/๒๕๒๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดคลองแห้ง  

สท ๓๓๕๙/๐๐๖๔
พระใบฎีกาสมจิตร กลฺยาโณ วงศ์ใหญ่

๒๑/๐๗/๒๕๒๓ ๒๗/๐๗/๒๕๕๕

วัดคลองแห้ง  

สท ๓๓๕๙/๐๐๖๕
พระปรีชา กุสลจิตฺโต ชังสิงห์

๐๕/๐๘/๒๕๒๙ ๓๑/๐๓/๒๕๕๕

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๓๕๙/๐๐๖๖
พระวิกรม ทีปธมฺโม นิมรองนาม

่

๒๑/๐๙/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๓๕๙/๐๐๖๗
พระจิรานุวัฒน์ อนุตฺตโร เทียนศรี

๐๗/๐๖/๒๕๒๖ ๓๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๓๕๙/๐๐๖๘
พระสิริชัย สิริธมฺโม บุญส่ง

๑๑/๐๓/๒๕๓๒ ๐๙/๐๓/๒๕๕๒

วัดปาข่อย  

สท ๓๓๕๙/๐๐๖๙
พระวราเทพ ปภาโส พงษ์พาน

๑๓/๑๑/๒๕๓๔ ๐๑/๐๓/๒๕๕๗

วัดไผ่ล้อม  

สท ๓๓๕๙/๐๐๗๐
พระบุญเลิศ าณพโล สิงห์เหม

๐๕/๐๓/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๓๕๙/๐๐๗๑
พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน ทุกข์ไม่มี

๒๘/๐๕/๒๕๒๕ ๑๕/๑๐/๒๕๔๙

วัดสวรรคาราม  

สท ๓๓๕๙/๐๐๗๒
พระอดิเรก จนฺทวฑฺฒโน จันทร์เจริญ

๑๔/๐๑/๒๕๓๓ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดสวรรคาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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