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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยนาท  ภาค ๓

ส่งสอบ ๙๒ รูป ขาดสอบ ๒๖ รูป คงสอบ ๖๖ รูป สอบได้ ๔๙ รูป สอบตก ๑๗ รูป (๗๔.๒๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรอิงครัต  เอียมประดิษฐ์

่

๘/๖/๒๕๕๐  วัดดักคะนน  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๐๒ พระปญญา อมโร จันทร์งาม
๑๒/๒/๒๔๙๓ ๒๖/๑๑/๒๕๕๖

วัดท่าชัย  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๐๓ พระสมชาย สุมโน เปยมท่า

๑๐/๐๗/๒๕๑๑ ๑๗/๐๕/๒๕๕๕

วัดท่าช้าง  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระธีรพงษ์ ธีรวํโส ยิมพลาย

้

๑๗/๐๖/๒๕๒๘
๑๙/๐๑/๒๕๖๐

วัดท่าช้าง  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๐๕ สามเณรเอกรัตน์  มณีเพชร
๒๑/๑/๒๕๔๖

 วัดท่าช้าง  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๐๖ พระสมจิต กนฺตสีโล เรืองรอยคำ
๑๑/๙/๒๔๙๔ ๑๙/๗/๒๕๕๖

วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรทศพร  มีหาฤทธิ

์

๒๘/๕/๒๕๔๔

 วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรศรายุทธ  เรียบร้อย
๕/๑๐/๒๕๔๕

 วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรวีรภัทร  คงเสถียร

๑๗/๗/๒๕๔๒

 วัดวังเคียน  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๑๐ พระบุญสืบ ปภากโร เอียมละออ

่

๒๒/๔/๒๔๙๑ ๒๕/๖/๒๕๓๙
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๑๑ พระชัยพร ชยวโร ท้วมกรุง
๑๒/๒/๒๕๑๗ ๒๖/๖/๒๕๕๘

วัดศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๑๒ พระพัลลภ กิตติสมฺปนฺโน คงบุตร
๑๓/๕/๒๕๒๘ ๓/๑๒/๒๕๖๐

วัดศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๑๓ พระกนก กิจฺจสาโร เถือนไพร

่

๒๘/๑/๒๕๐๖ ๑๓/๖/๒๕๔๙
วัดหลวงพ่อขาว  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๑๔ พระจิรพงษ์ จิรธมฺโม กรุดสุข

๓๐/๑๒/๒๕๒๗ ๒๓/๑๐/๒๕๕๕

วัดหลวงพ่อขาว  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระเอือน

้

สนฺติกโร นุ่มดี

๑๗/๐๗/๒๕๐๖ ๒๗/๐๑/๒๕๕๐

วัดวังคอไห  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระสถาพันธ์ อนุสฺสรโณ ทองใส

๐๖/๐๒/๒๕๐๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๓

วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๑๗ พระเอกชัย มหาวีโร สงวนสุข

๐๑/๐๗/๒๕๑๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๖

วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๑๘ พระปยวิทย์ โชติธมฺโม เทียนเงิน

๒๙/๐๑/๒๕๒๓
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

วัดพิกุลงาม  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๑๙ พระประสิทธิ

์

จนฺทธมฺโม เสือคุ้ม

๐๒/๑๒/๒๕๒๓ ๐๖/๐๔/๒๕๕๒

วัดพิกุลงาม  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๒๐ พระกิตติศักดิ

์

กิตติปฺโ เสือคุ้ม

๑๒/๐๓/๒๕๓๐ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดพิกุลงาม  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๒๑ พระธานินทร์ ธมฺมิโก เจริญประเสริฐ

๐๘/๐๒/๒๕๑๑ ๐๗/๐๘/๒๕๕๕

วัดศรีเจริญ  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๒๒ พระสุนทร ิตสีโล พรมเวียง

๐๖/๐๖/๒๕๑๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๒

วัดหนองกระทุ่ม  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๒๓ พระธัมมะ สีสเสฏโ มันทอง

่

๒๒/๐๑/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดอู่ตะเภา  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๒๔ พระจิรายุ อธิจิตฺโต คล้ายนืม

่

๐๔/๐๘/๒๕๓๔ ๒๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดทรงเสวย  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๓๖๐/๐๐๒๕ สามเณรศุภากร  นึกสม
๓/๕/๒๕๔๔

 
วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๓๖๐/๐๐๒๖ พระวิรัช ถาวโร จันทร์สุข

๑๗/๐๑/๒๕๑๓ ๑๑/๐๙/๒๕๕๖
วัดสุวรรณโคตมาราม  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๒๗ พระสมควร ชาคโร วัดงาม

๑๕/๐๙/๒๔๙๑ ๑๒/๐๑/๒๕๕๗

วัดท่าสมอ  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๒๘ พระกมล กนฺตสีโล แก้วกิติ

๑๒/๐๕/๒๕๑๑ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

วัดท่าสมอ  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๒๙ พระสุวิทย์ เตชปุโ วัดสรรค์

๑๑/๐๕/๒๕๑๑ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

วัดพระแก้ว  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๓๐ พระเพียน

้

สมาจาโร แจ่มจำรัส

๑๒/๐๓/๒๕๐๘ ๑๘/๑๐/๒๕๕๕

วัดหนองแขม  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๓๑ พระประเดิม ปฺาวุฑฺโฒ เพชรยอด
๒๘/๗/๒๕๐๕ ๒๗/๗/๒๕๕๓

วัดนมโฑ  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๓๒ พระสมุห์ นพพร าณสมฺปนฺโน แก้วคง
๕/๘/๒๕๒๙ ๓/๖/๒๕๕๕ วัดไผ่ล้อม  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๓๓ สามเณรสราวุธ  แสนโสภา
๒๐/๖/๒๕๔๑

 วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๓๖๐/๐๐๓๔ สามเณรสุทธิพงษ์  สุขจุ่น
๑๗/๗/๒๕๔๓

 วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๓๖๐/๐๐๓๕ สามเณรพงศกร  เหล่าลุมพุก
๓/๑๐/๒๕๔๔

 วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรภาณุ  -

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

 วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๓๖๐/๐๐๓๗ พระอนันตชัย อภินนฺโท ขันโพธิน้อย

์

๒๒/๔/๒๕๒๑ ๒๙/๑๒/๒๕๕๑

วัดโพธิมงคล  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๓๘ พระกิตติพงศ์ กิตฺติสาโร บุญเกษม

๑๘/๑๐/๒๔๙๙
๒๕/๔/๒๕๕๘

วัดโพธิมงคล  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๓๙ พระจำนงณัท อภิปุณฺโณ ทองเต็ม

๒๓/๑๑/๒๕๐๑ ๒๗/๑๒/๒๕๕๗

วัดราษฎร์บูรณะ  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๔๐ พระวินัย สุทนฺโต จำปาศรี
๒๔/๒/๒๕๒๑

๖/๑/๒๕๕๗ วัดศรีมงคล  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๔๑ พระปญญา จนฺทิโก ระโหฐาน

๑๕/๐๕/๒๕๑๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนใหญ่  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๔๒ พระทองใบ ิตสีโล จิวนุช

๋

๒๓/๐๗/๒๕๑๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดบ้านบ่อ  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๔๓ พระนิรุช อายุโท สินประเสริฐ

๒๔/๐๓/๒๕๐๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๒

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๔๔ พระสุวิช สุทฺธิาโณ ดอกไม้เทศ

๒๓/๐๓/๒๕๐๔ ๒๒/๑๑/๒๕๕๒

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๔๕ พระยอดขวัญ สํวโร สังข์นาค

๒๗/๐๕/๒๕๒๓ ๑๙/๐๓/๒๕๕๗

วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๔๖ พระกิตติพงษ์ กตธมฺโม อินเปล่ง

๑๖/๑๐/๒๕๓๒ ๐๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๔๗ พระชายแดน ธมฺมวโร เต็กเซ็น

๑๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐
วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๔๘ พระอัมฤทธิ

์

จินฺตามโย จันแดง

๒๐/๐๒/๒๕๓๙ ๒๓/๐๘/๒๕๕๘

วัดวังกะชาย  

ชน ๒๓๖๐/๐๐๔๙ พระสถาพร ถามวโร ฮวบเทียน

๐๕/๐๑/๒๕๐๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๓

วัดศรีเจริญธรรม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒ / ๒

้
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