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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุโขทัย  ภาค ๕

ส่งสอบ ๓๓๐ รูป ขาดสอบ ๑๐๒ รูป คงสอบ ๒๒๘ รูป สอบได้ ๑๕๖ รูป สอบตก ๗๒ รูป (๖๘.๔๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๒๕๙/๐๐๐๑
สามเณรพงศกร  นวจิตร์ตรง

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

 วัดกระชงคาราม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรธวัชชัย  แห้วเหมือน

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

 วัดกระชงคาราม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรกมล  แก้วตา

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 วัดกระชงคาราม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๐๔
พระอัครชัย ปฺุนาโค น้อยศรี

๑๙/๑๐/๒๕๒๑ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๐๕
พระสุทธิพงษ์ อนาลโย โพธิผา

์

๑๘/๑๐/๒๕๓๕
๒๗/๒/๒๕๕๘

วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๒๕๙/๐๐๐๖
พระสมโภชน์ นราสโภ อยู่ทอง

๓๐/๑/๒๕๐๘ ๐๓/๐๓/๒๕๕๘

วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๒๕๙/๐๐๐๗
พระสุเทพ เตชธมฺโม วิมานทอง

๑๒/๐๗/๒๔๙๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๒๕๙/๐๐๐๘
พระดอกรัก โชติาโณ ยิมแพร

้

๑๕/๑๑/๒๕๒๐ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๒๕๙/๐๐๐๙
พระนิรุตติ

์

ิตสาโร ทองเกลียง

้

๓๐/๐๕/๒๕๓๓ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดฉุน  

สท ๓๒๕๙/๐๐๑๐
พระเนย อุทคฺโค พรถึง

๒๙/๐๙/๒๕๐๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดโซกเปด  

สท ๓๒๕๙/๐๐๑๑
พระเฉลิมพล จารุวํโส คงรัตนชาติ

๓๐/๐๖/๒๕๒๔ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

วัดตระพังทอง  

สท ๓๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรทิวาการณ์  คำจันทร์วงศ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดไทยชุมพล  

สท ๓๒๕๙/๐๐๑๓
พระปรรัตน์ กนฺตสาโร ช่างต่อ

๐๑/๐๘/๒๕๑๕ ๐๑/๐๑/๒๕๕๗

วัดบ้านนา  

สท ๓๒๕๙/๐๐๑๔
พระประมวล ปยธมฺโม ม่วงเปย

๒๖/๑/๒๕๒๗ ๒๐/๕/๒๕๔๘

วัดบึง  

สท ๓๒๕๙/๐๐๑๕
พระอานนท์ สุนนฺโท มลคลชนก

๓๐/๑๑/๒๕๑๓
๒๙/๗/๒๕๕๘

วัดบึง  

สท ๓๒๕๙/๐๐๑๖
พระสิงหา วุฑฺฒิาโณ ปานสุขสาร

๑๕/๘/๒๔๙๓ ๓๐/๗/๒๕๕๕

วัดปาเรไร  

สท ๓๒๕๙/๐๐๑๗
พระบุญยัง สิริคุตฺโต โชติแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๑๕ ๑๓/๐๔/๒๕๕๓

วัดมนต์คีรี  

สท ๓๒๕๙/๐๐๑๘
พระนิพล อานนฺโท สินตะนิต

๑๔/๙/๒๕๑๒ ๑๕/๖/๒๕๕๘

วัดราชธานี  

สท ๓๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรอนุพงษ์  ศรีธาดา

๐๒/๐๘/๒๕๔๑

 วัดราชธานี  

สท ๓๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรนฤชิต  โชคแสนเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดราชธานี  

สท ๓๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรณัฐพล  อ่องทิพย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดราชธานี  

สท ๓๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรรณกร  พหลยุตร

๓๑/๑/๒๕๔๕

 วัดราชธานี  

สท ๓๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรณัฐธนสร  อ้นน่วม

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรพงศ์เทพ  พุฒทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

 วัดราชพฤกษ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑ / ๕

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๒๕๙/๐๐๒๕
พระอุเทน จารุธมฺโม มารอด

๒๗/๑๒/๒๕๒๐ ๒๘/๑๒/๒๕๕๒ วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรวุฒิชัย  นิระมัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

 วัดลัดทรายมูล  

สท ๓๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรณัฐพงษ์  นฤทุกข์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

 วัดวังแดง  

สท ๓๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรจีรวุฒิ  นฤทุกข์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 วัดวังแดง  

สท ๓๒๕๙/๐๐๒๙
พระสมศักดิ

์

วิสุทฺธาโส แซ่ตัง

้

๐๕/๐๖/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๓

วัดกกแรต  

สท ๓๒๕๙/๐๐๓๐
พระมานิตย์ กตสาโร สิริโส

๐๒/๐๘/๒๕๓๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๗

วัดขวาง  

สท ๓๒๕๙/๐๐๓๑
พระวีระวัตร์ นาถธมฺโม อนงค์นาท

๐๑/๑๒/๒๕๒๓ ๐๙/๐๙/๒๕๕๙

วัดขวาง  

สท ๓๒๕๙/๐๐๓๒
พระสนิท จารุวณฺโณ โพระสะ

๓๑/๐๕/๒๕๐๙ ๑๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดท่าฉนวน  

สท ๓๒๕๙/๐๐๓๓
พระนิรันดร์ โอภาโส จวนสุข

๐๓/๑๐/๒๕๓๖ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดประกาย  

สท ๓๒๕๙/๐๐๓๔
พระเชิดชัย โสลจิตฺโต สีโอ

๒๓/๐๔/๒๕๑๕ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๓๕
พระเจริญ ขนฺติมโน กลินหอม

่

๐๑/๐๑/๒๕๐๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๒๕๙/๐๐๓๖
พระสายชล ติสาโร ไพบูลย์

๑๗/๐๒/๒๕๑๑ ๒๕/๐๓/๒๕๕๖

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๒๕๙/๐๐๓๗
พระคมสันต์ กตธมฺโม เกสร

๑๓/๐๔/๒๕๓๕ ๑๕/๐๘/๒๕๕๘

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๒๕๙/๐๐๓๘
พระอธิการสะอาด รกฺขโก ดวงแก้ว

๐/๕/๒๔๘๗
๑๔/๓/๒๕๕๑

วัดบึงสนมเสนาราม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๓๙
พระชิษณุพงศ์ สุขวฑฺฒโก สีมาชัย

๐๕/๐๑/๒๕๓๓ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดภาวนาราม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๔๐
พระบุญทิง

้

กตสาโร อโนทัย

๒๕/๙/๒๕๑๕ ๑๗/๘/๒๕๕๘

วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๔๑
พระอุดม ธมฺมทีโป มาน้อย

๒๕/๐๙/๒๕๓๖ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๒๕๙/๐๐๔๒
พระสมศักดิ

์

ปุณฺณวุฑโฒ หอมรืน

่

๐๑/๐๑/๒๕๑๓ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๒๕๙/๐๐๔๓
พระสุรชาติ อคฺคธมฺโม หนองหลวง

๒๘/๐๗/๒๕๓๔ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๒๕๙/๐๐๔๔
พระสมพง ติสฺสโร มากศรี

๕/๘/๒๕๑๕ ๑/๒/๒๕๕๘
วัดอู่สำเภาทอง  

สท ๓๒๕๙/๐๐๔๕
พระกิตติพงศ์ โชติธมฺโม แสนสร้อย

๒๙/๐๑/๒๕๓๔ ๒๓/๐๓/๒๕๕๕

วัดท่าชุม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรนาครินทร์  วงศ์ธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

 วัดฝงหมิน

่

 

สท ๓๒๕๙/๐๐๔๗
พระร่วง เขมกาโร ปญญาเสน

๒๓/๐๓/๒๕๐๗ ๑๘/๐๓/๒๕๓๕

วัดหนองผักบุ้ง  

สท ๓๒๕๙/๐๐๔๘
พระตุลา สุขุมาโล คำวัน

๐๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๒๕๙/๐๐๔๙
พระบุญมี ขนฺติโก โพธินอก

์

๐๕/๐๔/๒๔๘๙ ๐๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดลานกระบือ  

สท ๓๒๕๙/๐๐๕๐
พระกานดา านานนฺโท วันชัย

๐๕/๑๒/๒๕๒๒ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดลานกระบือ  

สท ๓๒๕๙/๐๐๕๑
พระสฤษฏ์ สุธีโร จันทร์แหยม

๐๖/๑๑/๒๕๓๐ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

วัดสังฆาราม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๕๒
พระสุวาทิน อภิวฑฺฒโน ไชยมา

๒๕/๐๙/๒๕๒๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดสังฆาราม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๕๓
พระจิรัฏฐ์ พุทฺธาโณ โพธิโรจน์

๒๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

วัดสังฆาราม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรชาญชัย  เคนสี

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

 วัดสังฆาราม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรจีรพันธ์  ปญญาเฉียบ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดสังฆาราม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรพร้อมพงค์  สมพัตร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

 วัดสังฆาราม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรอาคม  น้อยคง

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

 วัดสังฆาราม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๕๘
พระสมชาย นนฺทโก สันขุนทด

๐๖/๐๗/๒๕๑๕ ๓๐/๐๖/๒๕๔๔

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๒๕๙/๐๐๕๙
พระไพศาล อกิฺจโน ร่วมธรรม

๑๙/๐๔/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๔๙

วัดห้วยไคร้  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๒๕๙/๐๐๖๐
พระสุขสันต์ ธมฺมโชโต แซ่ซิม

้

๐๙/๐๑/๒๕๒๔ ๒๘/๑๐/๒๕๕๖

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๒๕๙/๐๐๖๑
พระบุญถม วราโณ แก้ววงษา

๐๑/๐๑/๒๕๑๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๒๕๙/๐๐๖๒
พระยง อมโร คำเกิด

๑๔/๐๖/๒๕๐๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดหัวฝาย  

สท ๓๒๕๙/๐๐๖๓
พระฉลวย านทินฺโน เกตุสิริวงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๐๔ ๑๗/๐๗/๒๕๔๕

วัดจันวนาประชากร
 

สท ๓๒๕๙/๐๐๖๔
พระหลา กตปฺุโ ทรัพย์สังข์

๒๕/๐๓/๒๕๐๑ ๐๘/๐๑/๒๕๕๕

วัดจันวนาประชากร
 

สท ๓๒๕๙/๐๐๖๕
พระพิชิต นาควํโส นาคจรูญ

๒๗/๑๒/๒๕๑๗ ๒๖/๐๒/๒๕๕๘

วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๒๕๙/๐๐๖๖
พระอนันต์ ฉนฺทปฺโ ทำมะณี

๐๓/๐๙/๒๕๓๔

๐/๐/๒๕๕๘
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๒๕๙/๐๐๖๗
พระวโรดม จนฺทสโร ประทีป

๐๗/๐๙/๒๕๓๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๖๘
พระประเชิญ ปฺาวโร ขำจันทร์

๐/๐/๒๔๘๘
๑๖/๐๓/๒๕๕๗

วัดหนองบัว  

สท ๓๒๕๙/๐๐๖๙
พระพัชรวงศกร วชิรวํโส จันทร์สว่าง

๑๓/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

วัดหนองบัว  

สท ๓๒๕๙/๐๐๗๐
พระสนันชาติ

่

สนฺตจิตฺโต กรรณิการ์

๒๖/๑๐/๒๕๓๗ ๐๖/๐๕/๒๕๕๘

วัดหนองบัว  

สท ๓๒๕๙/๐๐๗๑
พระจรูญ อรุโณ เจือไธสง

๐๑/๐๑/๒๕๒๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองบัว  

สท ๓๒๕๙/๐๐๗๒
พระนิรันดร์ ชินวํโส พุฒอ่อน

๑๑/๐๙/๒๔๙๙ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

สท ๓๒๕๙/๐๐๗๓
พระสมาน สมาจาโร ทางประโยชบ์

๑๖/๐๕/๒๕๒๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๔
วัดเกาะน้อยตะวันตก

 

สท ๓๒๕๙/๐๐๗๔
พระศิวโมกษ์ ปฺาวชิโร พรหมศิลา

๑๒/๑๐/๒๕๑๕ ๒๗/๐๗/๒๕๓๙

วัดเขาอินทร์  

สท ๓๒๕๙/๐๐๗๕
พระเอกราช อาสโภ ศิริโภคา

๒๓/๐๓/๒๕๒๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๒

วัดเขาอินทร์  

สท ๓๒๕๙/๐๐๗๖
พระธเนตร จนฺทโชโต ระวังภัย

๐๔/๐๑/๒๕๓๗ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

วัดจอมแจ้ง  

สท ๓๒๕๙/๐๐๗๗
พระณัฐพงศ์ กตธมฺโม ตุ้มบุตร

๑๖/๐๙/๒๕๓๔ ๐๗/๐๓/๒๕๕๗

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๗๘
พระอัษฎา ชุตินฺธโร บุญเกิดมี

๒๒/๐๑/๒๕๒๓ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๒๕๙/๐๐๗๙
พระอนุภพ ติสฺสโร เพลิงน้อย

๑๔/๐๑/๒๕๒๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดทะเลลอย  

สท ๓๒๕๙/๐๐๘๐
พระธนกฤต กิตฺติวุฑฺโฒ วรขวัญวลัย

๒๓/๐๖/๒๕๑๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดนาต้นจัน

่

 

สท ๓๒๕๙/๐๐๘๑
พระรุ่งนิรันดร์ สุจิตฺโต หอมชืน

่

๐๒/๑๒/๒๕๒๕ ๑๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๒๕๙/๐๐๘๒
พระวรรชัย วรสทฺโธ ชูชืน

่

๑๔/๑๒/๒๕๒๖
๐๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดปากคะยาง  

สท ๓๒๕๙/๐๐๘๓
พระคำแสน ติสฺสวํโส มารดา

๑๐/๐๗/๒๕๒๕ ๒๐/๑๐/๒๕๕๖

วัดพงเสลียง  

สท ๓๒๕๙/๐๐๘๔
พระอานนท์ ปภากโร วังอินตา

๑๕/๐๓/๒๕๒๖ ๒๖/๐๕/๒๕๕๘
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๒๕๙/๐๐๘๕
พระป านจาโร สุทา

๐๑/๐๖/๒๕๐๓
๒๓/๘/๒๕๕๓

วัดแม่สำเหนือ  

สท ๓๒๕๙/๐๐๘๖
พระภานุพันธ์ รติโก ดำกรำ่

๒๗/๙/๒๕๑๐ ๒๒/๔/๒๕๕๔

วัดแม่สำเหนือ  

สท ๓๒๕๙/๐๐๘๗
พระบุญรอด นิสโภ เอียงคำ

้

๑๘/๐๙/๒๕๐๔ ๐๖/๐๔/๒๕๕๖

วัดแม่สำเหนือ  

สท ๓๒๕๙/๐๐๘๘
พระสุทธินันท์ อภินนฺโท สุทธิเอียม

่

๒๘/๑๑/๒๕๒๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดแม่สำเหนือ  

สท ๓๒๕๙/๐๐๘๙
สามเณรสุริวงศ์  ใจมิภักดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๐

 วัดแม่สำเหนือ  

สท ๓๒๕๙/๐๐๙๐
พระวิวัฒน์ อภิปาโล แปลงประวัติ

๒๓/๐๕/๒๕๒๕ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๒๕๙/๐๐๙๑
พระภานุวัฒน์ วิทูโร บุญมา

๒๐/๐๔/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๒๕๙/๐๐๙๒
พระสมรัก ขนฺติวโร ศรีนาวงศ์

๒๑/๐๕/๒๕๓๓ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๒๕๙/๐๐๙๓
พระสมพร ทีปธมฺโม นัคสิทธิ

์

๙/๐๑/๒๕๓๖ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดสารจิตร  

สท ๓๒๕๙/๐๐๙๔
พระทศพร กิตฺติาโณ เชือหมอดู

้

๑๔/๐๖/๒๕๒๕ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

วัดแสนตอ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๒๕๙/๐๐๙๕
พระไพโรจน์ ขนฺติวโร มีแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๐๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดแสนตอ  

สท ๓๒๕๙/๐๐๙๖
สามเณรธีรภัทร  พุ่มม่วง

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

 วัดแสนตอ  

สท ๓๒๕๙/๐๐๙๗
พระสุรศักดิ

์

สมตฺโต ขำปริก

๐๗/๐๕/๒๕๐๗ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗

วัดหาดสูง  

สท ๓๒๕๙/๐๐๙๘
พระศิริชัย จนฺทสีโล จันทร์ศรี

๐๑/๑๑/๒๕๐๓ ๐๑/๑๑/๒๕๕๕

วัดเกาะไม้แดง  

สท ๓๒๕๙/๐๐๙๙
พระวิชาติ สุวิชาโต ดานาสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๒๔ ๒๑/๐๖/๒๕๕๕

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๒๕๙/๐๑๐๐
พระสุรศักดิ

์

อภโย กอนอยู่

๐๒/๐๙/๒๕๓๓ ๑๒/๑๑/๒๕๕๘

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๒๕๙/๐๑๐๑
สามเณรสุทน  สินสมุทร

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

 วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๒๕๙/๐๑๐๒
สามเณรอนุกูล  เดชชยางกูล

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

 วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๒๕๙/๐๑๐๓
สามเณรกิตติภูมิ  สุขเขียว

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

 วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๒๕๙/๐๑๐๔
พระวัชรพงษ์ วชิราโณ พึงแม้น

่

๐๑/๐๓/๒๕๒๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดฉิมพลี  

สท ๓๒๕๙/๐๑๐๕
พระสมบัติ ปยวํโส แซ่โตว

- /๔/๒๕๐๕ - /๖/๒๕๕๒
วัดถำระฆัง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๐๖
พระนิติกร นนฺทิโย ม่วงเย็น

๒๐/๑๐/๒๕๓๓

๓/๗/๒๕๕๔
วัดถำระฆัง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๐๗
พระสมชาย สุธมฺโม นุ่นทอง

๑๘/๑๐/๒๕๓๔

๕/๗/๒๕๕๗
วัดถำระฆัง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๐๘
พระนิรุต ถิรสีโล บุญชู

๘/๔/๒๕๓๒ ๘/๗/๒๕๕๘
วัดถำระฆัง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๐๙
พระรุ่งโรจน์ สุเมโธ ฉำตุ่น

๑๕/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

วัดทุ่ง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๑๐
พระธนกานต์ สุธมฺโม สอนคลัง

๒๐/๐๘/๒๕๐๙ ๒๙/๐๑/๒๕๕๙

วัดทุ่ง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๑๑

สามเณรทนงศักดิ

์

 ยางงาม

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

 วัดทุ่ง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๑๒

สามเณรพิเชฐ  จันทร์เกษร

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

 วัดทุ่ง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๑๓

พระสมบัติ ธมฺมวโร สีสังข์

๐๙/๑๐/๒๕๑๙ ๐๙/๐๓/๒๕๕๘
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

สท ๓๒๕๙/๐๑๑๔

พระศุภชัย สุภโร โลหะศิริ

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดวังลึก  

สท ๓๒๕๙/๐๑๑๕

พระสมร กตธมฺโม แก้วไผ่ซอ

๑๖/๐๗/๒๕๒๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

วัดวังใหญ่  

สท ๓๒๕๙/๐๑๑๖

สามเณรวิริทธิพล

์

 ปานทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดวังใหญ่  

สท ๓๒๕๙/๐๑๑๗

พระชัชชัย ปชฺโชโต บุญทวี

๐๕/๐๔/๒๕๑๗ ๐๙/๐๖/๒๕๓๙

วัดศรีสำราญ  

สท ๓๒๕๙/๐๑๑๘

พระพลอย สุภทฺโท มโหฬาร

๒๕/๐๕/๒๕๐๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดกรงทอง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๑๙

พระบรรจง ปฺาธโร อยู่ทอง

๑๖/๑๒/๒๔๙๙ ๒๕/๑๒/๒๕๕๐

วัดเกาะหินตัง

้

 

สท ๓๒๕๙/๐๑๒๐
สามเณรณัฐชัญ  สุขชุ่ม

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

 วัดเกาะหินตัง

้

 

สท ๓๒๕๙/๐๑๒๑
พระสุชาติ จิรวฑฺฒโน สุวรรณโฉม

๑๑/๐๖/๒๕๑๘ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดขอนซุง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๒๒

พระชัชพงศ์ สนฺติกโร เปยจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๓๕ ๒๖/๐๕/๒๕๕๘

วัดคลองกระจง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๒๓

พระเสกสรร เตชฺโ รู้รอบ

๒๒/๐๘/๒๕๒๔ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดคลองปู  

สท ๓๒๕๙/๐๑๒๔

พระเจิม จิตฺตคุโณ ปนดี

๒๑/๐๔/๒๕๐๐ ๒๔/๐๓/๒๕๕๖

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๒๕๙/๐๑๒๕
พระบุญลือ นนฺทิวุฑฺโฒ คงอินทร์

๑๒/๐๑/๒๔๙๗ ๐๔/๐๔/๒๕๕๗

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๒๕๙/๐๑๒๖

พระเชษฐ์ สทฺธาธิโก สุขฟอง

๑๕/๐๖/๒๕๑๐ ๓๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๒๕๙/๐๑๒๗

พระสถาพร สุภาจาโร พระเกษ

๐๓/๐๘/๒๕๓๓ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

วัดไทรงาม  

สท ๓๒๕๙/๐๑๒๘

พระอธิรัตน์ ชิตมาโร เทพสงคราม

๒๗/๐๖/๒๕๓๒ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ่อแปดร้อย  

สท ๓๒๕๙/๐๑๒๙
สามเณรจักรพันธ์  กังวาล

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

 วัดบ่อแปดร้อย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๒๕๙/๐๑๓๐
พระเปลียน

่

อิทฺธาคโม บุญเมือง

๓๑/๐๘/๒๔๘๔ ๒๒/๐๘/๒๕๕๓

วัดโบสถ์  

สท ๓๒๕๙/๐๑๓๑

พระสังวร สิริสํวโร สำราญจิตร

๐๓/๐๔/๒๕๐๖ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดโบสถ์  

สท ๓๒๕๙/๐๑๓๒

พระธวัชชัย วฑฺฒโน กุลคง

๒๘/๑๑/๒๕๓๔
๐๘/๐๓/๒๕๕๘

วัดปากนำ  

สท ๓๒๕๙/๐๑๓๓

พระคมกิจ สํวโร พุ่มพวง

๐๓/๐๘/๒๕๒๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดปากนำ  

สท ๓๒๕๙/๐๑๓๔

พระนคร ธมฺมานนฺโท ธัมมานันโท

๒๐/๑๔/๒๕๒๙ ๑๙/๐๕/๒๕๕๕

วัดปาข่อย  

สท ๓๒๕๙/๐๑๓๕

สามเณรณัฐพร  หยุดยัง

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

 วัดปาข่อย  

สท ๓๒๕๙/๐๑๓๖

พระธรา อภิชาโน พูลเจริญ

๒๐/๑๒/๒๕๐๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๒

วัดแม่นำเก่า  

สท ๓๒๕๙/๐๑๓๗

พระเวียง เตชธโร ไชโย

๑๖/๐๒/๒๔๙๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดแม่นำเก่า  

สท ๓๒๕๙/๐๑๓๘

พระฐากูร ปฺุวํสวฑฺฒโน ชูบุญวงศ์

๐๑/๐๓/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดสวรรคาราม  

สท ๓๒๕๙/๐๑๓๙

พระเรืองฤทธิ

์

อานนฺโท ประสมใจ

๐๕/๑๑/๒๕๐๔ ๒๖/๑๑/๒๕๕๔

วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๒๕๙/๐๑๔๐
พระสงวน สมจิตฺโต พิสดาร

๑๘/๐๖/๒๕๐๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๕

วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๒๕๙/๐๑๔๑

พระไพบูลย์ ิตธมฺโม หาญมหัสฉริยะ

๑๐/๐๗/๒๕๐๖ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๒๕๙/๐๑๔๒

พระณัฐพร จนฺทสโร ยิมแย้ม

้

๒๓/๐๑/๒๔๙๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘ วัดหนองปาตอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๒๕๙/๐๑๔๓

สามเณรวริทธิธร

์

 จันทร์จิตร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๔๔

สามเณรชัชวาลย์  แร่เพ็ชร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๔๕

สามเณรพรปรีชา  ประจง

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๔๖

สามเณรอภิชาติ  ผันผาย

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๔๗

สามเณรอดิศักดิ

์

 พุฒกรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๔๘

สามเณรธีรภัทร์  หาญสูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๔๙

สามเณรอภิชาต  แสงอุดม

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๕๐
สามเณรพงศ์พล  ใจหนัก

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๕๑

สามเณรพีรพล  ศรีกระจ่าง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๕๒

สามเณรธัญภัทร  รักนาค

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๕๓

สามเณรนพพร  บุญคง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๒๕๙/๐๑๕๔

พระพลสรรค์ ขนฺติพโล ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๒๓ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดใหม่คลองหอม  

สท ๓๒๕๙/๐๑๕๕

พระวอย วีรสีโล หอมเย็น

๐๑/๐๗/๒๔๙๙ ๒๗/๐๗/๒๕๕๓

วัดใหม่ศรีสมบูรณ์  

สท ๓๒๕๙/๐๑๕๖
พระฉลอง จิตตฺสุโภ อ้อนอุบล

๒๘/๐๙/๒๕๐๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดใหม่ศรีสมบูรณ์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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้
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