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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลพบุรี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๑๓๗ รูป ขาดสอบ ๓๗ รูป คงสอบ ๑๐๐ รูป สอบได้ ๔๗ รูป สอบตก ๕๓ รูป (๔๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระประเสริฐ จกฺกวโร แซงทะเล

๐๓/๐๖/๒๕๑๒ ๐๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๐๒ พระวัชรินทร์ อุปสโม เน่าถนอม

๒๓/๐๖/๒๕๒๘ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดชีปาสิตาราม  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรนเรนทร  พานทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

 วัดชีปาสิตาราม  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระพิสิฏฐ์ ิตปฺุโ ทองทัศน์

๒๐/๑๒/๒๕๑๗ ๐๒/๐๘/๒๕๕๙

วัดซาก  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๐๕ พระอธิการ รากรี ปภากโร บุญมา

๑๘/๐๗/๒๕๐๖
๒๘/๒/๒๕๔๐

วัดนำซับสังฆาราม  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๐๖ พระอิสระ ฉนฺทโก มารศรี

๒๕/๐๑/๒๕๓๗ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดมงคลประสิทธิ

์

 

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๐๗
พระมานะ มนาโป โพธิศรี

์

๑๒/๐๗/๒๕๐๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดสุวรรณคีรี  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๐๘ พระศราวุธ อธิจิตฺโต สมภาค

๐๙/๐๕/๒๕๑๙ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

วัดหนองแฝกเลือม

่

 

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๐๙ พระอธิการ สายชล โอภาโส ผลาผล

๒๐/๑๒/๒๕๐๒
๒๑/๖/๒๕๔๑

วัดห้วยขมิน

้

 

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๑๐ พระจันทร์ธา โชติปฺโ เนียน

๐๒/๐๘/๒๕๓๔ ๐๕/๐๕/๒๕๕๔

วัดใหม่จำปาทอง  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๑๑ พระณฐภณ ขนฺติวโร วิโนทพรรษ์

๐๒/๑๐/๒๕๓๑ ๐๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดวังวัด  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๑๒ พระอชิระ าณวโร ศิรพีรภา

๒๕/๐๑/๒๕๒๖ ๑๓/๐๘/๒๕๕๗

วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๑๓ พระสุรัตน์ สุรตโน ดีจอม

๐๕/๐๗/๒๕๒๑ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๑๔ พระสามารถ ปภาโส บางบานชืน

่

๑๐/๘/๒๕๓๕ ๑๐/๒/๒๕๕๖
วัดซับยาง  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระพงษ์พัฒน์ กมฺมสุทฺโธ เสือปรางค์

๑๘/๐๕/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระบัญชวรรธน์ ชาตวฑฺฒโณ จิตรธนากรโกศิล

๐๑/๐๔/๒๕๑๔ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดบันไดสามแสน  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๑๗
พระบรรหาร ปฺาธโร พวงมาลัย

๐๑/๐๑/๒๕๑๒ ๐๒/๐๒/๒๕๔๙

วัดโพธิศรี

์

 

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๑๘ พระถวิล อินฺทโน พลูทรัพย์

๐๑/๑๒/๒๕๐๖ ๒๑/๐๓/๒๕๕๖

วัดภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๑๙ พระนิคม อนาลโย ผลสูงเนิน

๒๒/๐๔/๒๕๑๙ ๒๑/๐๓/๒๕๕๕

วัดหนองปลาดุก  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๒๐ พระสมเกียรติ นาควโร ช้างเนียม

๐๔/๐๓/๒๕๑๕ ๑๔/๐๗/๒๕๔๐

วัดศิริธรรมวนาราม  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๒๑ พระประมัย สุเมโธ กุญฺแจทอง

๑๘/๐๖/๒๕๒๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

วัดกัทลีพนาราม  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๒๒
พระสุชีพ สิริธโร กองเงิน

๑๗/๐๓/๒๕๑๖ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘
วัดพานิชธรรมิการาม  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๒๓
พระไลย์ ชยนราสโภ ไชยนะรา

๑๙/๐๓/๒๕๐๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดพานิชธรรมิการาม  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๒๔
พระกิตติ รตนาโณ แก้วแวว

๑๐/๐๓/๒๕๑๘ ๑๗/๐๓/๒๕๕๓

วัดพุน้อย  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๒๕
พระบุรินทร์ วิชิโต หาผล

๒๒/๙/๒๕๒๕ ๒๕/๕/๒๕๕๗
วัดเขาพระ  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๒๖ พระสัมพันธ์ สุภโร เฟองห้อย
๔/๑๐/๒๕๒๘

๘/๖/๒๕๕๘ วัดเขาพระ  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๒๗
พระอธิการ อนุชา ปริปุณฺโณ อาจมุณี

๒๓/๑๒/๒๕๑๔

๗/๒/๒๕๓๖ วัดเขาสูง  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๒๘
พระเทพสถิตย์ อภโย เพ็งสลุง

๓๐/๑๐/๒๕๓๗

๓/๕/๒๕๕๘ วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๒๙
พระอธิการ สุเทพ จตฺตวีโร ทองคำ

๒๙/๑๑/๒๔๘๘
๑๒/๑/๒๕๕๑

วัดโฆสิตาราม  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๓๐ พระปราโมทย์ อินฺทภทฺโท เกิดสิน
๗/๖/๒๕๒๑ ๑๕/๘/๒๕๕๕

วัดโฆสิตาราม  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๓๑ พระวรนาถ ชินวโร เรืองกรุณา
๒๔/๙/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๕๗

วัดเจริญธรรม  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๓๒
พระสุรชาติ กิตฺติปาโล สุนา

๒๖/๒/๒๕๓๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดถำตะเพียนทอง  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๓๓
พระพรชัย ปรกฺกโม อินทร์ถาวร

๒๖/๑๐/๒๕๒๘
๒๘/๓/๒๕๕๑

วัดพัฒนาธรรมาราม  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๓๔ พระชนัตถ์ ฉวิวณฺโณ ห่วงมิตร

๒๕/๑๒/๒๕๑๖

๖/๗/๒๕๕๕ วัดพัฒนาธรรมาราม  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๓๕ พระพิชัย จารุธมฺโม พึงสวัสดิ

่ ์

๑๘/๙/๒๕๒๖ ๒๖/๙/๒๕๕๘
วัดเมตตาธรรม  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๓๖ พระดำรงค์ อติสาโร บุญซ้อน ๑/๖/๒๕๑๑
๑๘/๗/๒๕๕๖

วัดราษฎร์นิมิต  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๓๗
พระสมวัน ธมฺมจาโร นครวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๑๒ ๑๗/๑๑/๒๕๕๗
วัดศรีมิงมงคลวราราม

่

 

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๓๘ พระนที วฑฺฒโน ทองย้อย
๒๕/๕/๒๕๓๑ ๑๘/๑/๒๕๕๘

วัดหนองบัว  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๓๙
พระอธิการ สุโรจน์ สนฺตมโน พรหมสุข

๒๔/๒/๒๔๘๓

๘/๖/๒๕๔๔ วัดหนองมะค่า  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๔๐ พระณรงค์ ขนฺติพโล โพธิพัฒน์

์

๒๐/๙/๒๕๒๒ ๒๔/๔/๒๕๕๖
วัดหนองมะค่า  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๔๑ พระวิทยา สุทฺธาโภ บุญมา
๖/๑๒/๒๕๒๘

๕/๕/๒๕๕๗ วัดอุทุมพรวนาราม  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๔๒
พระทนง อานนฺโท ฉำกมล

๓๐/๓/๒๕๑๐ ๙/๑๑/๒๕๕๗
วัดหนองปล้อง  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๔๓ พระสายชล อภิชาโต ตรีระนิล
๑๕/๙/๒๕๑๑ ๒๓/๘/๒๕๕๗

วัดหนองรี  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๔๔ พระสมชาย ทินฺนปฺโ บานชืน

่

๐/๑๐/๒๕๐๘ ๐/๑๒/๒๕๕๕
วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๔๕ พระวินัส อนุตฺตโร เพ็งสุวรรณ ๐/๒/๒๕๐๒ ๐/๓/๒๕๔๔ วัดดงดินแดง  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๔๖ พระเชิดดนัย ชวโน บุญธรรม ๐/๘/๒๕๐๘ ๐/๑๒/๒๕๔๘
วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๓๖๐/๐๐๔๗
พระนรินทร์ จนฺทสาโร คุ้มพระพาย ๐/๑/๒๕๒๓ ๐/๕/๒๕๔๗ วัดหนองตาแดง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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