
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลพบุรี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๔๑๖ รูป ขาดสอบ ๑๑๒ รูป คงสอบ ๓๐๔ รูป สอบได้ ๘๖ รูป สอบตก ๒๑๘ รูป (๒๘.๒๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๐๑
พระอดิศักดิ

์

อิสฺสราโณ ประเสริฐกุล

๒๑/๐๗/๒๕๓๔
๖/๐๗/๒๕๕๗

โคกกระถิน  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๐๒
พระประเสริฐ จกฺกวโร แซงทะเล

๐๓/๐๖/๒๕๑๒ ๐๘/๐๓/๒๕๕๗

โคกกะเทียม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๐๓
พระบุญเพียร สุวิริโย ผองภิรมย์

๑๑/๑๐/๒๕๑๐

๕/๗/๒๕๕๕
โคกลำพาน  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๐๔
พระวัชรินทร์ อุปสโม เน่าถนอม

๒๓/๐๖/๒๕๒๘ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

ชีปาสิตาราม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรวีรกร  สักบุ

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

 ชีปาสิตาราม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรนเรนทร  พานทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

 ชีปาสิตาราม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๐๗
พระมานพ ธมฺมธีโร จันทร์แจ่ม

๒๗/๐๔/๒๕๒๒ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗

ซาก  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๐๘
พระพิสิฏฐ์ ิตปฺุโ ทองทัศน์

๒๐/๑๑/๒๕๑๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ซาก  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๐๙
พระกฤษณะ ชินวโร ศิลกุล

๐๒/๐๖/๒๕๒๔ ๑๐/๐๓/๒๕๕๗

ญาณเสน  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๑๐
พระวัชระ าณวีโร ยศไทยสน

๑๔/๐๒/๒๔๙๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๓

ทองแท่งนิสยาราม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรฉลองยศ  อยู่เย็น

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

 นำจัน

้

 

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๑๒
พระเสน่ห์ จนฺทาโภ ขจรกิจ

๐๔/๐๑/๒๔๙๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๕

บ้านดาบ  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๑๓
พระสมุห์ประจักษ์ ขนฺติจิตฺโต ทองพุ่ม

๑๘/๐๑/๒๕๑๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

ศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๑๔
พระวงศกร ธมฺมวโร คุลเกล้า

๑๓/๐๑/๒๕๑๑ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

ศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๑๕
พระอิสระ ฉนฺทโก มารศรี

๒๕/๐๑/๒๕๓๗ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

สะพานอิฐ  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระไพฑูรย์ ฉนฺทกโร เพชรพลิก

๐๖/๐๓/๒๕๐๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๓

สิงห์ทอง  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระอำนาจ อนุตฺตโร เต๊ะปานันท์

๑๐/๐๗/๒๕๐๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

สุวรรณคีรี  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๑๘
พระมานะ มนาโป โพธิศรี

์

๑๒/๐๗/๒๕๐๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระศราวุธ อธิจิตฺโต สมภาค

๐๙/๐๕/๒๕๑๙ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗

หนองแฝกเลือม

่

 

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระชาญวฒิ อคฺคจิตฺโต เจิมจำรูญ

๐๔/๐๔/๒๕๐๑ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

สามัคคีประชาราม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระเถลิงเกียรติ ถิรจิตฺโต อินทร์ประเสริฐ

๑๐/๐๔/๒๕๑๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๒๒
พระสันทัด สุทฺธมโน ถนอมดำรงศักดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๒๒ ๐๙/๑๒/๒๕๕๖

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๒๓
พระอชิระ าณวโร ศิรพีรภา

๒๕/๐๑/๒๕๒๖ ๑๓/๐๘/๒๕๕๗

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรสายฟา  คงเจริญเนตร

๑๗/๘/๒๕๔๓

 ลำนารายณ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑ / ๓

้
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ลบ ๒๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรราเชนทร์  พิมพ์วรรณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรสถาพร  สังข์ขาว

๓๑/๗/๒๕๔๒

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรอธิชัย  คำคูณ

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรนนทการ  พรามพิลา

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรปุแช  ภาสกรหิรัญ

๑/๑/๒๕๔๑
 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรอนิศร  คำเรืองบุญ

๓/๐๕/๒๕๔๔

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรลัทธิชัย  จูมแพง

๑๕/๙/๒๕๔๒

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรสิทธิโชค  บุญสง่า

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๓๓
พระรังสรรค์ ขนฺติสาโร นางาม

๑๒/๑๐/๒๕๑๓ ๐๕/๑๑/๒๕๕๕

สิงหาราม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๓๔
พระพงษ์พัฒน์ กมฺมสุทฺโธ เสือปรางค์

๑๘/๐๕/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

สิงหาราม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๓๕
พระสวัสดิ

์

สมจิตฺโต ศรีตะโหนด

๐๕/๐๗/๒๕๑๑ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

โพธิตรุ

์

 

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๓๖
พระบรรหาร ปฺาธโร พวงมาลัย

๑๒/๐๖/๒๕๑๒ ๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โพธิศรี

์

 

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๓๗
พระนิคม อนาลโย พลสูงเนิน

๒๒/๐๔/๒๕๑๙ ๒๑/๐๓/๒๕๕๕

หนองปลาดุก  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๓๘
พระองอาจ วิชฺชาคโม อินทร์สิทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๑๕ ๐๘/๐๔/๒๕๕๕

ทรัพย์เจริญ  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๓๙
พระสมเกียรติ นาควโร ช้างเนียม

๐๔/๐๓/๒๕๑๕ ๑๔/๐๗/๒๕๔๐

ศิริธรรมวนาราม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๔๐
พระชาญชัย จิรสุโภ สามสี

๒๕/๐๒/๒๕๑๘ ๒๕/๑๒/๒๕๕๓

สุทธาวาส  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๔๑
พระพฤษภา สิริวฑฺฒโก เพียงพล

๒๕/๐๖/๒๕๓๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

กัทลีพนาราม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๔๒
พระประมัย สุเมโธ กุญฺแจทอง

๑๘/๐๖/๒๕๒๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

กัทลีพนาราม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๔๓
พระจิรันธนิน อาทโร เมธาโรจน์พงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๑๑ ๑๑/๐๒/๒๕๕๘

เกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๔๔
พระไพโรจน์ สิริธมฺโม ดีวัน

๐๙/๐๙/๒๕๑๕ ๑๐/๑๑/๒๕๕๘

คลองสุทธาวาส  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๔๕
พระรงไทย กิตฺติาโณ เกตุสูงเนิน

๐๘/๐๑/๒๕๐๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

ท้องคุ้ง  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๔๖
พระสมยศ คุณยุตฺโต ขำกะจิตร

๐๑/๐๑/๒๕๒๑ ๐๑/๐๑/๒๕๕๗

บางกะพีใหญ่

้

 

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๔๗
พระสุชีพ สิริธโร กองเงิน

๒๓/๐๓/๒๕๑๖ ๑๙/๐๑/๒๕๕๘

พานิชธรรมิการาม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๔๘
พระไลย์ ชยนราสโภ ไชยนรา

๒๕/๐๓/๒๕๐๖ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

พานิชธรรมิการาม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๔๙
พระกิตติ รตนาโณ แก้วแวว

๑๐/๐๓/๒๕๑๘ ๑๗/๐๓/๒๕๕๓

พุน้อย  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๕๐
พระชรินทร์ เขมรํสี พวงภู่

๑๓/๐๕/๒๕๐๖ ๒๔/๐๖/๒๕๕๖

มหาสอน  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๕๑
พระมงคล เตชธมฺโม รัตนสงคราม

๒๕/๐๒/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

มหาสอน  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรนันทการ  จันสละ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

 มหาสอน  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรศรัญญ์  คงอัครเดชา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

 มหาสอน  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๕๔
พระอาคม อาสโภ สวมทอง

๐๑/๐๑/๒๕๒๑ ๐๑/๐๑/๒๕๕๗

หินปกใหญ่  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๕๕
พระพิสกรณ์ โชติปฺโ สมรักษ์

๒๒/๐๔/๒๕๐๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

เขาเจริญธรรม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๕๖
พระมนู มานิโต พลอยรัตน์

๑๒/๐๗/๒๕๓๓ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

เขาดิน  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๕๗
พระบุรินทร์ วิชิโต หาผล

๒๒/๐๙/๒๕๒๕ ๒๕/๐๔/๒๕๕๗

เขาพระ  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๕๘
พระธงชัย ธมฺมโชโต ชุ่มใจ

๒๘/๐๘/๒๕๓๖ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

เขาพระ  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๕๙
พระสัมพันธ์ สุภโร เฟองห้อย

๐๔/๑๐/๒๕๒๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๘

เขาพระ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒ / ๓

้
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ลบ ๒๒๕๙/๐๐๖๐
พระอธิการอนุชา ปริปุณฺโณ อาจมุณี

๒๓/๑๒/๒๕๑๔
๐๗/๐๒/๒๕๓๖

เขาสูง  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๖๑
พระเทพสถิตย์ อภโย เพ็งสลุง

๓๐/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

โคกสำราญ  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๖๒
พระสุเทพ จตฺตวีโร ทองคำ

๒๙/๑๑/๒๔๘๘ ๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โฆสิตาราม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๖๓
พระปราโมทย์ อินฺทภทฺโท เกิดสิน

๐๗/๐๕/๒๕๒๑ ๑๕/๐๘/๒๕๕๕

โฆสิตาราม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๖๔
พระวรนาถ ชินวโร เรืองกรุณา

๒๔/๐๘/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

เจริญธรรม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๖๕
พระสุรชาติ กิตฺติปาโร สุนา

๒๖/๐๒/๒๕๓๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ถำตะเพียนทอง  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๖๖
พระทวีป จนฺทสาโร อริยศุภพงษ์

๓๑/๐๓/๒๕๐๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘

ทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๖๗
พระประสิทธิ

์

โอภาโส โอภาษี

๐๖/๐๓/๒๕๐๐ ๐๖/๐๓/๒๕๓๘

พนมวัน  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๖๘
พระชนัตถ์ ฉวิวณฺโณ ห่วงมิตร

๒๕/๑๒/๒๕๑๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

พัฒนาธรรมาราม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๖๙
พระพิชัย จารุธมฺโม พึงสวัสดิ

่ ์

๑๘/๐๙/๒๕๒๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๖

เมตตาธรรม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๗๐
พระดำรงค์ อติสาโร บุญซ้อน

๓๐/๐๔/๒๕๑๕ ๐๑/๑๑/๒๕๕๑

ราษฎร์นิมิต  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๗๑
พระสมวัน ธมฺมจาโร นครวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๑๒ ๑๗/๑๑/๒๕๕๗

ศรีมิงมงคลวราราม

่

 

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๗๒
พระประทุม อาภากโร แก้วสระ

๐๑/๑๑/๒๔๙๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๕

หนองนา  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๗๓
พระเพลิน ขนฺติพโล ช่วยสัตว์

๓๑/๐๗/๒๕๑๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

หนองนา  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๗๔
พระนที วฑฺฒโน ทองย้อย

๒๕/๐๕/๒๕๓๑ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

หนองบัว  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๗๕
พระทองหลุน อธิปฺโ แดงทอง

๒๗/๐๔/๒๕๑๘ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗

หนองโพธิ

์

 

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๗๖
พระณรงค์ ขนฺติพโล โพธิพัฒน์

์

๐๗/๐๘/๒๕๒๒ ๐๖/๐๓/๒๕๕๖

หนองมะค่า  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๗๗
พระอนันต์ เขมรโต สวัสดี

๒๙/๐๑/๒๕๐๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๗

อินทราราม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๗๘
พระวิทยา สุทฺธาโภ บุญมา

๐๖/๑๒/๒๕๒๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

อุทุมพรวนาราม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๗๙
พระทะนง อานนฺโท ฉำกมล

๓๐/๓/๒๕๑๐ ๙/๑๑/๒๕๕๗

หนองปล้อง  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๘๐
พระสายชล อภิชาโต ตีระนิล

๑๕/๙/๒๕๑๑ ๒๓/๘/๒๕๕๗

หนองรี  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๘๑
พระศราวุฒิ สุทฺธปฺโ แพรนนท์

๒๘/๑๒/๒๕๒๒ ๐๖/๑๒/๒๕๕๗

โพธิกลางบ้านคลอง

์

 

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๘๒
พระวีรศักดิ

์

อติโก พุกซือ

่

๒๖/๐๔/๒๕๑๕ ๑๙/๐๒/๒๕๕๗

สว่างอารมณ์  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๘๓
พระปริญญา ปฺาวฑฺฒโก แก้วโสตร์

๑๘/๐๔/๒๕๒๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๘๔
พระขจรศักดิ

์

ปภงฺกโร รักดี

๓๑/๐๓/๒๕๓๗ ๓๑/๐๕/๒๕๕๘

หนองกระทุ่ม  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๘๕
พระเชิดดนัย ชวโน บุญธรรม

๐๑/๐๘/๒๕๐๘ ๐๑/๑๒/๒๕๔๗

สวนสวรรค์  

ลบ ๒๒๕๙/๐๐๘๖
พระชะนะ เตชวณฺโณ โตอิม

้

๐๑/๐๒/๒๕๑๗ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

หนองกะอ้น  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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