
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ภาค ๕

ส่งสอบ ๑๘๓ รูป ขาดสอบ ๒๘ รูป คงสอบ ๑๕๕ รูป สอบได้ ๘๔ รูป สอบตก ๗๑ รูป (๕๔.๑๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๒๖๐/๐๐๐๑
สามเณรอรรถชัย  สุขจร

๓/๑๒/๒๕๔๑

 กลาง  

อต ๓๒๖๐/๐๐๐๒
พระทวนทอง ปภสฺสโร แสนคำ

๑๕/๑/๒๕๑๓ ๑๔/๒/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

อต ๓๒๖๐/๐๐๐๓
พระพิชิต สีลเตโช พงษ์สระพัง

๕/๘/๒๕๓๑ ๑๔//๒๕๕๙
เขาแก้ว  

อต ๓๒๖๐/๐๐๐๔
พระพิเชษฐ์ านวีโร ทางสีเมือง

๘/๙/๒๕๓๖ ๒๖/๔/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

อต ๓๒๖๐/๐๐๐๕
พระพรชัย วรชโย เชือนิจ

้

๓๑/๐๗/๒๕๑๗ ๒๔/๑๑/๒๕๕๑
เขาตองพรหมประสิทธิ

์

 

อต ๓๒๖๐/๐๐๐๖
พระหล้า กตปฺุโ ชินหาด

๑๐/๒/๒๔๙๔ ๔/๑๒/๒๕๕๔

คลองนาพง  

อต ๓๒๖๐/๐๐๐๗
พระพิทักษ์พล เตชพโล คล้ายวรรณ

๑๓/๑๐/๒๕๓๓ ๐๑/๐๓/๒๕๕๖

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๒๖๐/๐๐๐๘
พระต่อศักดิ

์

จารุธมฺโม กฤษประจันต์

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 บุญเทียนทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

 คลองโพธิ

์

 

อต ๓๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรเมธาสิทธิ

์

 โกสิทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

 คลองโพธิ

์

 

อต ๓๒๖๐/๐๐๑๑
พระธวัชชัย ธมฺมธโร ขันตีต่อ

๒๘/๐๖/๒๕๓๕ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

คุ้งตะเภา  

อต ๓๒๖๐/๐๐๑๒
พระณรงค์ ิตสีโล เขมดำรง

๐๙/๐๑/๒๕๐๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๕

ด่านนาขาม  

อต ๓๒๖๐/๐๐๑๓
พระอำนาจ ธมฺมธโร พรมคล้าย

๑๔/๑๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

ท่าถนน  

อต ๓๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรสหรัฐ  ม่วงสะอาด

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

 ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๒๖๐/๐๐๑๕
พระแก้ว นาถธมฺโม สุขเมา

๘/๖/๒๕๑๔
๑๔/๑๐/๒๕๕๗

ปากฝาง  

อต ๓๒๖๐/๐๐๑๖
พระอรรถพล ถาวโร จันขำ

๒๓/๓/๒๕๓๔ ๑๒/๔/๒๕๕๙

ปากฝาง  

อต ๓๒๖๐/๐๐๑๗
พระไพรบูลย์ วยวุฑฺโฒ มาเม้า

๒๑/๔/๒๔๙๑ ๓๐/๗/๒๕๕๕

วังขอน  

อต ๓๒๖๐/๐๐๑๘
พระคมสันต์ านวโร นาคสุข

๑๑/๐๙/๒๕๓๔ ๒๕/๐๔/๒๕๕๔

วังดิน  

อต ๓๒๖๐/๐๐๑๙
พระชัยณรงค์ ปฺาวโร อินแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๒๔
๐๘/๐๒/๒๕๕๘

วังดิน  

อต ๓๒๖๐/๐๐๒๐
พระบันเทิง อนาลโย อินนิล

๑๘/๐๒/๒๕๐๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

วังดิน  

อต ๓๒๖๐/๐๐๒๑
พระนำชัย ธมฺมกโม สุกิจเจริญผล

๓๑/๐๑/๒๕๒๑ ๑๒/๐๔/๒๕๕๓

วังแดง  

อต ๓๒๖๐/๐๐๒๒
พระวิเชษ มหาปฺโ เมืองก้อน

๐๘/๑๐/๒๕๑๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วังโปง  

อต ๓๒๖๐/๐๐๒๓
พระประไพ านวโร ทะมาตร

๕/๔/๒๕๐๔ ๔/๔/๒๕๕๕
ศรีธาราม  

อต ๓๒๖๐/๐๐๒๔
พระธนกฤต ขนฺติสาโร คำหลวงเติม

๑๑/๗/๒๕๐๙ ๒๑/๑/๒๕๕๙

ศรีธาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑ / ๓

้
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อต ๓๒๖๐/๐๐๒๕
พระอดุลย์ ทีปธมฺโม เชือเทพ

้

๘/๑๒/๒๕๓๓ ๑๓/๔/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

อต ๓๒๖๐/๐๐๒๖
พระธนภัทร สุทธิจิตฺโต คำร่วง

๐๘/๐๖/๒๕๑๖ ๒๒/๐๔/๒๕๕๘

หนองปาไร่  

อต ๓๒๖๐/๐๐๒๗
พระดอน ธมฺมินฺโท เงินอิน

๑๐/๐๕/๒๕๐๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

หนองผาสันติการาม
 

อต ๓๒๖๐/๐๐๒๘
พระสุเทพ สิริจนฺโท จันทร์ทอง

๒๖/๐๗/๒๕๐๓ ๑๙/๑๑/๒๕๕๓

หมอนไม้  

อต ๓๒๖๐/๐๐๒๙
พระกณภัทร อนุตฺตโร ชูอ่อน

๐๖/๐๑/๒๔๙๓ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

หาดงิว

้

 

อต ๓๒๖๐/๐๐๓๐
พระสุริโย ธมฺมพโล ชามะลิ

๒๙/๑/๒๕๐๕
๙/๔/๒๕๕๙

เหล่าปาสา  

อต ๓๒๖๐/๐๐๓๑
พระเดชา ธมฺมปาโล คงศิริ

๒๔/๒/๒๕๐๕
๙/๔/๒๕๕๙

เหล่าปาสา  

อต ๓๒๖๐/๐๐๓๒
พระมานพ ธมฺมวโร เพ็งสว่าง

๑๘/๐๗/๒๕๒๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๘

อรัญญิการาม  

อต ๓๒๖๐/๐๐๓๓
พระพุฒิชัย อตฺตทีโป แสงดี

๐๙/๐๖/๒๕๑๑ ๒๕/๐๓/๒๕๕๖

ไชยมงคล  

อต ๓๒๖๐/๐๐๓๔
พระจิรศักดิ

์

จิรวฑฺฒโน พรหมวิจิตร

๒๑/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ไชยมงคล  

อต ๓๒๖๐/๐๐๓๕
พระสุวรรณ ปฺาทีโป ทองจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๒๕

๙/๕/๒๕๕๙
ดอยสวรรค์  

อต ๓๒๖๐/๐๐๓๖
พระเพ็ชร ปฺาธีโร ช้อนตะวัน

๒๖/๖/๒๕๑๘
๙/๖/๒๕๕๙

ดอยสวรรค์  

อต ๓๒๖๐/๐๐๓๗
พระจรูญ คุณวณฺโณ แสงมาตร์

๒๒/๑/๒๕๐๗ ๑๔/๔/๒๕๕๕

ถาวรสามัคคีธรรม  

อต ๓๒๖๐/๐๐๓๘
พระเอนก จารุธมฺโม ฮวบสมบรูณ์

๒๑/๐๓/๒๔๙๓ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๒๖๐/๐๐๓๙
พระสมพงษ์ าณาโภ เทียนเอียม

่

๑๓/๕/๒๕๐๑ ๒๐/๓/๒๕๕๘

มงคลนิมิตร  

อต ๓๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรณัฐวุฒิ  ไชยสงคราม

๑๖/๗/๒๕๔๕

 มงคลนิมิตร  

อต ๓๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรพรพนม  เกิดแก้ว

๔/๗/๒๕๔๘
 มงคลนิมิตร  

อต ๓๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรกิตติพันธ์  เชือแก้ว

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

 มงคลนิมิตร  

อต ๓๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรเอกสิทธิ

์

 ทิศหน่อ

๑๒/๙/๒๕๕๐

 มงคลนิมิตร  

อต ๓๒๖๐/๐๐๔๔
พระอดิเทพ พุทธฺรกขิโต โฉมเฉิด

๑๕/๐๕/๒๕๓๕ ๒๖/๐๒/๒๕๕๘

หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๒๖๐/๐๐๔๕
พระจรัญ สุทฺธิาโณ คำอ้าย

๒๖/๐๓/๒๕๒๐ ๒๘/๑๒/๒๕๕๖

นำพี

้

 

อต ๓๒๖๐/๐๐๔๖
พระดอน ภทฺทจกฺโก ไชยแสนฤทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๔๙๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

บ้านไร่ห้วยพี

้

 

อต ๓๒๖๐/๐๐๔๗
พระดวง ธมฺมวโร บุญมา

๓๐/๑๐/๒๕๑๔ ๐๓/๐๖/๒๕๕๔

บ้านไร่ห้วยพี

้

 

อต ๓๒๖๐/๐๐๔๘
พระวีรวัฒน์ ปฺาวโร ร่องลอย

๒๑/๑๐/๒๕๒๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ปางวุ้น  

อต ๓๒๖๐/๐๐๔๙
พระวิษณุ สนฺตจิตฺโต โอดกิง

่

๒๐/๐๑/๒๕๓๙ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ราชคีรีวิเศษ  

อต ๓๒๖๐/๐๐๕๐
พระเตชทัต เตชวโร รอญยุทธ

๒๕/๐๕/๒๕๑๑ ๒๕/๐๕/๒๕๕๐

แสนขัน  

อต ๓๒๖๐/๐๐๕๑
พระไกรศักดิ

์

สุมงฺคโล พันธ์พราณ

๐๔/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

แสนขัน  

อต ๓๒๖๐/๐๐๕๒
พระสมาน คุณสมฺปนฺโน เนตรจ๋อย

๐๖/๐๕/๒๕๐๙ ๓๐/๐๑/๒๕๖๐

นำสิงห์เหนือ  

อต ๓๒๖๐/๐๐๕๓
พระมณเฑียร ปฺาทีโป อินทร์อำพันธ์

๒๗/๐๖/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๔

เนินสวน  

อต ๓๒๖๐/๐๐๕๔
พระอนันต์ ชินวโร ลัคณา

๐๑/๐๓/๒๕๒๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ปากลี  

อต ๓๒๖๐/๐๐๕๕
พระวรเดช ตปสมฺปนฺโน จาทะ

๒๐/๐๓/๒๕๒๘ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

ปากลี  

อต ๓๒๖๐/๐๐๕๖
พระวิโรจน์ นิราสงฺโก ทาทิพย์

๒๐/๐๖/๒๕๐๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

หาดล้าเหนือ  

อต ๓๒๖๐/๐๐๕๗
พระมาโนช าณวโร เก่งกล้า

๒๗/๐๕/๒๕๑๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๕

ชัยชนะพล  

อต ๓๒๖๐/๐๐๕๘
พระเบญจมินทร์ ปฺาวโร ทังกลำ

่

๑๓/๑๒/๒๕๓๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

ปากปาด  

อต ๓๒๖๐/๐๐๕๙
พระอธิการสายันต์ สุนิมฺมโล ชูชัย

๒๕/๑๐/๒๔๙๐ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒

โพธิหย่อน

์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒ / ๓

้
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อต ๓๒๖๐/๐๐๖๐
พระชูเกียรติ กตธมฺโม กรกระหนก

๑๑/๐๔/๒๕๐๓ ๒๐/๐๒/๒๕๕๘

โพนทัน  

อต ๓๒๖๐/๐๐๖๑
พระพลอย กตธมฺโม คิดได้

๐๒/๐๔/๒๔๙๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

ภูเงินวนาราม  

อต ๓๒๖๐/๐๐๖๒
พระสถาพร กนฺตวณฺโณ พลเวียงธรรม

๒๖/๐๖/๒๕๑๗ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ภูเงินวนาราม  

อต ๓๒๖๐/๐๐๖๓
พระพายุ ปฺาทีโป ล้อสินคำ

๐๘/๑๐/๒๕๒๐ ๓๑/๐๕/๒๕๕๘

ส่องแดด  

อต ๓๒๖๐/๐๐๖๔
พระเลียม

่

อธิปฺโ ศรีทิม

๐๗/๐๘/๒๕๐๙ ๒๕/๐๘/๒๕๕๘

เกาะวารี  

อต ๓๒๖๐/๐๐๖๕
พระวิสิทธิ

์

านนิสฺโร เจริญศุภโชคกุล

๑๔/๐๘/๒๕๑๑ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

คลองละมุง  

อต ๓๒๖๐/๐๐๖๖
พระทวีศักดิ

์

ธมฺมธโร พลพวก

๒๘/๑๑/๒๕๐๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

คลองละมุง  

อต ๓๒๖๐/๐๐๖๗
พระศรัณย์ พทฺธาโณ อยู่เจริญกิจ

๒๖/๑๐/๒๕๑๕ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

เต่าไห  

อต ๓๒๖๐/๐๐๖๘
พระภูษิต จารุธมฺโม บุญคำมา

๑๒/๐๕/๒๕๑๘ ๐๙/๑๒/๒๕๕๘

ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๒๖๐/๐๐๖๙
พระอานนท์ อคฺคธมฺโม แย้มมา

๑๗/๐๔/๒๕๓๗ ๐๔/๐๒/๒๕๕๙

ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๒๖๐/๐๐๗๐
พระบุญตา ปยธมฺโม จันเจริญ

๐๕/๐๑/๒๕๑๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๒๖๐/๐๐๗๑
พระธนากร จนฺทสาโร แน่นอุดร

๑๗/๐๙/๒๕๓๖ ๒๘/๐๒/๒๕๖๐

นาอิน  

อต ๓๒๖๐/๐๐๗๒
พระพีระวิทย์ จิรวฑฺฒโน โสภา

๑๑/๐๕/๒๕๒๕ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

บ้านเกาะ  

อต ๓๒๖๐/๐๐๗๓
พระธนงค์ กิจฺจธโร จันทร์ชืน

่

๐๓/๐๒/๒๕๑๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

บ้านเกาะ  

อต ๓๒๖๐/๐๐๗๔
พระสมบัติ สุจิตฺโต สุขเรือง

๐๔/๑๒/๒๕๑๑ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

บ้านดง  

อต ๓๒๖๐/๐๐๗๕
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติคุโณ เปยมวารี

๑๙/๐๕/๒๕๒๓ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

โพธิดาราราม

์

 

อต ๓๒๖๐/๐๐๗๖
พระธนายุทย์ ิตาโณ ธรรมธรเทศ

๑๙/๐๘/๒๕๓๕ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๒๖๐/๐๐๗๗
พระบุญโฮม จตฺตมโล ดีเพียร

๐๙/๐๙/๒๕๐๑ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

ไร่อ้อย  

อต ๓๒๖๐/๐๐๗๘
พระจิรายุ จิรยตฺโต สอนแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

ไร่อ้อย  

อต ๓๒๖๐/๐๐๗๙
พระขัน สิริปฺโ คำเพ็ง

๑/๐๓/๒๔๘๓ ๒๙/๐๙/๒๕๕๗

หลักร้อย  

อต ๓๒๖๐/๐๐๘๐
พระนัฐพล านงฺกโร คำภู

๑๖/๐๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๑/๒๕๕๗

นาไพร  

อต ๓๒๖๐/๐๐๘๑
พระสนามชัย อิสฺสโร ก้อนพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๑๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อต ๓๒๖๐/๐๐๘๒
พระวีระวุฒิ สิริธมฺโม ดวงอักษร

๑๙/๐๓/๒๕๒๖ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

วังอ้อ  

อต ๓๒๖๐/๐๐๘๓
พระเจริญ อคฺควโร หมวกทอง

๑๓/๐๕/๒๕๐๖
๘/๑๒/๒๕๕๙

ร่องเสียว

้

 

อต ๓๒๖๐/๐๐๘๔
พระณัฐพล อนุตโร ปนนอ

๑๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพรคณารักษ์
 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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