ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นเอก ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาค ๕
ส่งสอบ ๑๐๘ รูป ขาดสอบ ๘ รูป คงสอบ ๑๐๐ รูป สอบได้ ๗๕ รูป สอบตก ๒๕ รูป (๗๕%)
เลขที่

ชือ่

อต ๓๓๖๒/๐๐๐๑ พระนรายณ์

ฉายา
ิตคุโณ

นามสกุล

พรหมแสง
อต ๓๓๖๒/๐๐๐๒ สามเณรวันปยะ
ดวงจันทร์
อต ๓๓๖๒/๐๐๐๓ พระไกรศร
เตชธมฺโม
ศิลาจันทร์
อต ๓๓๖๒/๐๐๐๔ พระวีระ
สํวโร
เนตรชัง
อต ๓๓๖๒/๐๐๐๕ พระพงษ์พันธ์ สมจิตฺโต
คลังวิเชียร
อต ๓๓๖๒/๐๐๐๖ พระวิโรจน์
ฉนฺทโก
มีเงิน
อต ๓๓๖๒/๐๐๐๗ พระจักรกฤษ ิตธมฺโม
สงกรานต์
อต ๓๓๖๒/๐๐๐๘ พระเสก
สจฺจวโร
บุตรงาม
อต ๓๓๖๒/๐๐๐๙ พระสวง
ฉนฺทธมฺโม ทองสาย
อต ๓๓๖๒/๐๐๑๐ พระจรัญ
สปฺปฺโ
เกินพา
อต ๓๓๖๒/๐๐๑๑ พระธีรทัศน์
ธีรปฺฺโ
วิศิษฐ์เสรี
อต ๓๓๖๒/๐๐๑๒ พระภัทรพล
ิตธมฺโม
วิภาพักตร์
ระงับผลสอบ พระสมบัติ
ขนฺติวโร
หาดแก้ว
อต ๓๓๖๒/๐๐๑๔ พระอุดมวิทยา ธมฺมสุทฺโธ
กลั่นกลอน
อต ๓๓๖๒/๐๐๑๕ พระอดิเทพ
พุทฺธรกฺขิโต โฉมเฉิด
อต ๓๓๖๒/๐๐๑๖ พระกิตติศักดิ์ รมณียธมฺโม ยะจร
อต ๓๓๖๒/๐๐๑๗ พระนิคม
อภสฺสโร
ทะนิน
อต ๓๓๖๒/๐๐๑๘ พระชยุต
สุทฺธวีโร
เรือนธนเกษม
อต ๓๓๖๒/๐๐๑๙ พระชาญณรงค์ ชยวุฑฺโฒ
วันคำ
อต ๓๓๖๒/๐๐๒๐ พระสมาน
คุณสมฺปนฺโน เนตรจ๋อย
อต ๓๓๖๒/๐๐๒๑ พระสนั่น
อุปสนฺโต
เงินแก้ว
อต ๓๓๖๒/๐๐๒๒ พระเอกชัย
ธมฺมวโร
พรมมินทร์
อต ๓๓๖๒/๐๐๒๓ พระวุฒิชัย
ธมฺมทีโป
อินใจ
อต ๓๓๖๒/๐๐๒๔ พระอนันต์
ชินวโร
ลัคณา

เกิด

อุปสมบท

๑๘/๐๒/๒๕๒๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๒
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

๐๕/๐๔/๒๕๑๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙
๑๙/๐๗/๒๕๑๗ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

๐๒/๐๕/๒๕๓๓ ๑๒/๐๓/๒๕๖๑
๒๗/๐๔/๒๕๐๘ ๑๓/๑๒/๒๕๐๘
๒๐/๐๑/๒๕๓๖ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙
๐๕/๐๗/๒๕๑๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗
๑๕/๐๔/๒๕๑๒ ๑๔/๑๒/๒๕๕๘

๐๕/๐๑/๒๕๑๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๗
๒๓/๐๕/๒๕๒๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๑
๑๗/๐๔/๒๕๓๙ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐
๑๖/๐๖/๒๕๑๒ ๑๒/๐๔/๒๕๖๑
๒๑/๐๔/๒๕๑๒ ๓๑/๐๑/๒๕๖๑
๑๕/๐๕/๒๕๓๕ ๒๖/๐๒/๒๕๕๘

๐๒/๐๓/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐
๑๗/๐๙/๒๕๒๑ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙
๑๑/๐๒/๒๕๑๒ ๒๙/๐๙/๒๕๕๙

๐๘/๐๑/๒๕๓๔ ๒๗/๐๓/๒๕๖๑

๐๖/๐๖/๒๕๐๙ ๓๐/๐๑/๒๕๖๐
๐๓/๑๑/๒๔๙๕ ๑๖/๑๑/๒๕๕๓

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๑๓/๑๒/๒๕๕๙
๒๐/๐๔/๒๕๓๗ ๐๖/๐๑/๒๕๖๐
๐๑/๐๓/๒๕๒๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

สังกัดวัด

วัดคลองโพธิ์
วัดคลองโพธิ์
วัดอรัญญิการาม
วัดอรัญญิการาม
วัดอรัญญิการาม
วัดใหญ่ท่าเสา
วัดใหญ่ท่าเสา
วัดคุ้งวารี
วัดท่าทอง
วัดเขาตองพรหมประสิทธิ์
วัดนำริดเหนือ
วัดห้วยกั้ง
วัดมงคลนิมิตร
วัดบ้านแก่งใต้
วัดหมู่ห้าสามัคคี
วัดเนินสวน
วัดตีนดอย
วัดเบญจมาราม
วัดนำสิงห์ใต้
วัดนำสิงห์เหนือ
วัดหนองย่ารำ
วัดหาดสองแคว
วัดนำปง
วัดปากลี

อำเภอ

หมายเหตุ

เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
ขอหลักฐาน
ตรอน
ตรอน
ตรอน
ท่าปลา
ท่าปลา
ท่าปลา
ท่าปลา
ท่าปลา
ท่าปลา
ท่าปลา
ท่าปลา
ท่าปลา

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาค ๕ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๑ / ๓

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

นามสกุล

อต ๓๓๖๒/๐๐๒๕ พระจรูญ

ติกฺขปฺโ

โนราช
บุญประเสริฐ
จิวะพันธกุล
คิดได้
วังแก้ว
สายนวน
ภูสอน
เก่งกล้า
ดาตา
มูลสา
จันทรานนต์
ลานา
สุขเรือง
ปานสว่าง
พูทวี
ทวีพร้อม
นนทรารักษ์
บุญคำมา
เรืองเที่ยง
สิมเวช
ดีเพ็ง
เพ็งแสงทอง
ดงอุทิศ
สอนสะอาด
บุญมีโพธิ์
เถาว์หิรัญ
คุณะจ๋า
อินทมินทร์
กรุดไคร้
ชดช้อย
มูลสาร
นวลปอง
ตั้วสกุล
บุญเพชร
ศรีลำ

อต ๓๓๖๒/๐๐๒๖ สามเณรวิชญะ
อต ๓๓๖๒/๐๐๒๗ พระประสิทธิ์

มหาลาโภ
อต ๓๓๖๒/๐๐๒๘ พระพลอย
กตธมฺโม
อต ๓๓๖๒/๐๐๒๙ พระสิงหา
ปฺาธโร
อต ๓๓๖๒/๐๐๓๐ พระเกียรติศักดิ์ อาภาธโร
อต ๓๓๖๒/๐๐๓๑ พระชื่น
เตชธมฺโม
อต ๓๓๖๒/๐๐๓๒ พระมาโนช
าณวโร
อต ๓๓๖๒/๐๐๓๓ พระสายันต์
วรปฺโ
อต ๓๓๖๒/๐๐๓๔ พระวิรัช
ปสนฺโน
อต ๓๓๖๒/๐๐๓๕ พระณรงณ์
สิริธมฺโม
อต ๓๓๖๒/๐๐๓๖ พระอภินันท์
ธมฺมานนฺโธ
อต ๓๓๖๒/๐๐๓๗ พระสมบัติ
สุจิตฺโต
อต ๓๓๖๒/๐๐๓๘ พระอัยการ
จารุวณฺโณ
อต ๓๓๖๒/๐๐๓๙ พระชำนาญ
เตชพโล
อต ๓๓๖๒/๐๐๔๐ พระสวย
สิริภทฺโท
อต ๓๓๖๒/๐๐๔๑ พระสมพงษ์
สนฺตมโน
อต ๓๓๖๒/๐๐๔๒ พระภูษิต
จารุธมฺโม
อต ๓๓๖๒/๐๐๔๓ พระเพียร
ฉนฺทปาโล
อต ๓๓๖๒/๐๐๔๔ พระเดชวิทย์
อธิปฺโ
อต ๓๓๖๒/๐๐๔๕ พระเกรียงไกร ฉนฺทปาโล
อต ๓๓๖๒/๐๐๔๖ พระทรงพล
อภิปุณฺโณ
อต ๓๓๖๒/๐๐๔๗ พระธง
อธิปฺโ
อต ๓๓๖๒/๐๐๔๘ พระธนิสร
สิริปฺโณ
อต ๓๓๖๒/๐๐๔๙ พระสำราญ
ทิวากโร
อต ๓๓๖๒/๐๐๕๐ พระพีระพงศ์ ปภสฺสโร
อต ๓๓๖๒/๐๐๕๑ พระสาธิต
าณสีโร
อต ๓๓๖๒/๐๐๕๒ พระดำรง
กิตฺติปฺโ
อต ๓๓๖๒/๐๐๕๓ สามเณรนันทพงศ์
อต ๓๓๖๒/๐๐๕๔ พระบุญเหรียญ ิตเมโธ
อต ๓๓๖๒/๐๐๕๕ พระวิศวชิต

กตธมฺโม

อต ๓๓๖๒/๐๐๕๖ สามเณรสหรัฐ
อต ๓๓๖๒/๐๐๕๗ พระพงษ์พันธ์

กตฺตถาโร

อต ๓๓๖๒/๐๐๕๘ สามเณรกิตติทัต
อต ๓๓๖๒/๐๐๕๙ พระพรชัย

ธีรปฺโ

เกิด

อุปสมบท

๐๘/๐๗/๒๕๒๔ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

๐๑/๐๒/๒๔๙๕ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘
๐๒/๐๔/๒๔๙๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗
๐๖/๐๖/๒๔๙๙ ๐๑/๐๕/๒๕๖๑
๒๓/๐๙/๒๕๑๖ ๒๗/๐๕/๒๕๕๕
๑๑/๐๒/๒๔๘๗ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙
๒๗/๐๕/๒๕๑๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๕
๒๕/๐๓/๒๕๒๔ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

๐๓/๐๔/๒๕๐๒ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐
๐๔/๐๕/๒๕๒๐ ๐๓/๐๔/๒๕๕๒
๒๗/๐๓/๒๕๑๔ ๒๐/๐๘/๒๕๖๐
๐๔/๑๒/๒๕๑๑ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙
๒๔/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
๑๕/๑๒/๒๕๓๓ ๑๐/๑๐/๒๕๖๐

๒๒/๐๕/๒๔๙๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๕

๒๐/๐๑/๒๔๙๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘
๑๒/๐๕/๒๕๑๘ ๐๙/๑๒/๒๕๕๘
๐๓/๑๑/๒๕๑๒ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘
๑๙/๐๗/๒๕๔๑ ๑๑/๐๔/๒๕๖๑

๐๓/๐๔/๒๕๑๓ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘
๒๖/๐๔/๒๕๓๐ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙
๑๘/๑๒/๒๕๑๐ ๐๕/๐๔/๒๕๖๐
๑๗/๐๘/๒๕๒๒ ๑๕/๑๐/๒๕๖๐

๐๙/๐๗/๒๕๒๖ ๐๖/๐๓/๒๕๖๑
๐๙/๐๕/๒๕๑๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘
๐๖/๐๔/๒๕๑๘ ๐๕/๑๑/๒๕๕๘
๑๐/๐๒/๒๕๓๓ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

๒๓/๑๐/๒๕๐๒ ๑๒/๐๔/๒๕๖๑
๑๕/๐๓/๒๕๓๑ ๒๑/๐๘/๒๕๖๑

๐๖/๑๐/๒๕๔๔
๓๐/๐๘/๒๕๒๔ ๒๔/๐๙/๒๕๖๐
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

๒๒/๑๐/๒๕๒๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดนำพร้า
วัดห้วยเลิศ
วัดท่าปลา
วัดภูเงินวนาราม
วัดช่องลม
วัดชุมพล
วัดปากั้ง
วัดโพนดู่
วัดห้วยไข่เขียด
วัดโพธิ์ชัย
วัดกกต้อง
วัดมหาธาตุ
วัดบ้านดง
วัดปากะพี้
วัดปากะพี้

ท่าปลา
ท่าปลา
ท่าปลา
นำปาด
นำปาด
นำปาด
นำปาด
ฟากท่า
ฟากท่า
ฟากท่า
ฟากท่า
ฟากท่า
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล

วัดทุ่งปากระถิน
วัดขวางชัยภูมิ
วัดท่าไม้เหนือ
วัดศรีจำปาศักดิ์
วัดโพธาราม
วัดโรงม้า
วัดคลองละมุง
วัดคลองละมุง
วัดคลองละมุง
วัดคีรีรัตนวนาราม
วัดดอยมูล
วัดดอยมูล
วัดใหม่เชียงแสน
วัดใหม่เชียงแสน
วัดนานกกก
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
วัดโพธิ์ล้อม
วัดโพธิ์ล้อม
วัดม่อนนางเหลียว

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาค ๕ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๒ / ๓

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

นามสกุล

อต ๓๓๖๒/๐๐๖๐ พระคงเดช

โฆสธมฺโม
อภิปุโ
ผาสุกาโม
กนตธมโม
ธมมทีโป
ปสนฺโน
อาภสฺสโร
านิสฺสโร
กนฺตสีโล
เตชปฺโ
กิตฺติภทฺโท
สิริปฺโ
ชยธมฺโม
สิริภทฺโท
ปริสุทฺโท
สิริจนฺโท
สุมงฺคโล

กางด้วง
บัวทอง
สารีมนต์
ม่วงทอง
ทองวัน
คัฒทะจันทร์
โตมิ
จันทนา
ยัง่ ยืน
คำอ้าย
คงสิงห์
มูลนำอ่าง
เครื่องลาย
จิตรมั่น
ทองท้วม
ปรีวัลย์
พันธุ์พราณ

อต ๓๓๖๒/๐๐๖๑ พระประทุม

อต ๓๓๖๒/๐๐๖๒ พระสมศักดิ์
อต ๓๓๖๒/๐๐๖๓ พระวิว
อต ๓๓๖๒/๐๐๖๔ พระทศพล
อต ๓๓๖๒/๐๐๖๕ พระชนะ
อต ๓๓๖๒/๐๐๖๖ พระแสวง
อต ๓๓๖๒/๐๐๖๗ พระปราการ
อต ๓๓๖๒/๐๐๖๘ พระนัฐพล
อต ๓๓๖๒/๐๐๖๙ พระจรัญ

อต ๓๓๖๒/๐๐๗๐ พระบุญช่วย
อต ๓๓๖๒/๐๐๗๑ พระลิขิต
อต ๓๓๖๒/๐๐๗๒ พระโรจนชัย
อต ๓๓๖๒/๐๐๗๓ พระสมพงษ์
อต ๓๓๖๒/๐๐๗๔ พระสมาน
อต ๓๓๖๒/๐๐๗๕ พระวิไล

อต ๓๓๖๒/๐๐๗๖ พระไกรศักดิ์

เกิด

อุปสมบท

๐๑/๐๗/๒๕๓๔ ๐๑/๐๔/๒๕๕๕

๐๗/๐๗/๒๕๐๕ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐
๒๓/๑๐/๒๕๐๑ ๑๔/๐๒/๒๕๕๓
๑๔/๐๕/๒๕๑๐ ๒๑/๑๑/๒๕๕๙
๑๔/๐๒/๒๕๒๙ ๑๔/๐๓/๒๕๕๘

๐๕/๐๖/๒๕๐๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๓/๐๙/๒๕๐๘ ๑๔/๐๒/๒๕๔๖
๐๘/๐๑/๒๕๓๕ ๐๙/๐๑/๒๕๕๕
๐๗/๐๙/๒๕๓๕ ๐๙/๐๑/๒๕๕๕
๒๖/๐๓/๒๕๒๐ ๒๘/๑๒/๒๕๕๖
๑๗/๐๒/๒๕๑๒ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘
๒๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

๒๗/๐๘/๒๕๐๔ ๐๙/๐๔/๒๕๓๒
๑๐/๑๑/๒๕๐๕ ๐๙/๐๓/๒๕๕๐
๒๗/๑๐/๒๕๐๗ ๑๕/๐๓/๒๕๕๖
๒๑/๐๒/๒๕๐๗ ๒๗/๐๗/๒๕๕๗
๐๔/๑๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดห้องสูง
วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
วัดบรมธาตุ
วัดบรมธาตุ
วัดด่านแม่คำมัน
วัดดงสระแก้ว
วัดไผ่ล้อม
วัดนำพี้
วัดนำพี้
วัดนำพี้

ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ทองแสนขัน
ทองแสนขัน
ทองแสนขัน
ทองแสนขัน
ทองแสนขัน
ทองแสนขัน
ทองแสนขัน
ทองแสนขัน
ทองแสนขัน
ทองแสนขัน

วัดดอนมูลนำลอก
วัดดอนมูลนำลอก
วัดแสนขัน
วัดแสนขัน
วัดแสนขัน
วัดแสนขัน
วัดแสนขัน

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
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