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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๗๙ รูป ขาดสอบ ๑๙ รูป คงสอบ ๖๐ รูป สอบได้ ๔๗ รูป สอบตก ๑๓ รูป (๗๘.๓๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระภูริณัฐ สุธมฺมจานวีโร ตันตินิกุลชัย
๑๙/๒/๒๕๓๖ ๒๗/๑๐/๒๕๕๗

วัดจันทาราม  

อน ๒๓๖๐/๐๐๐๒ พระนิลพัฒร์ านวีโร อาจธัญญกรณ์
๒/๓/๒๕๒๐ ๔/๑๒/๒๕๕๓

วัดตานาด  

อน ๒๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรวาทิน  ศรีดามาตย์
๒/๓/๒๕๔๓

 วัดหนองสลิด  

อน ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระอคเดช กิจฺจสาโร ดีแท้
๒๐/๘/๒๕๓๓ ๑๓/๑๒/๒๕๕๔

วัดเขาปฐวี  

อน ๒๓๖๐/๐๐๐๕ พระอนันต์ สนฺตวาโจ จันทร์แดง
๑๖/๘/๒๕๑๙

๑/๕/๒๕๖๐ วัดหนองจิกยาว  

อน ๒๓๖๐/๐๐๐๖ พระสุขุม สุชาโต ใจเรือน

๒๙/๐๖/๒๕๒๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดเจ้าวัด  

อน ๒๓๖๐/๐๐๐๗ พระวิชน ขนฺติยุตโต หงษ์คู่

๑๔/๐๖/๒๔๙๑ ๑๔/๐๒/๒๕๔๓

วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม  

อน ๒๓๖๐/๐๐๐๘ พระสันดร สุภโร โสประดิษฐ์

๑๔/๐๒/๒๕๒๑ ๐๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดภูจวง  

อน ๒๓๖๐/๐๐๐๙ พระบุญทัน ฉินฺนาลโย ไชยคำ

๒๕/๑๐/๒๕๒๐ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดภูจวง  

อน ๒๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรชีวาวิชญ์  ดวงทวีโชติ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

 วัดภูจวง  

อน ๒๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรสุเมธ  อันหนองกุง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

 วัดภูจวง  

อน ๒๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรเรวัต  หารชนะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

 วัดภูจวง  

อน ๒๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรจิตรภาณุ  ดอนเส

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

 วัดภูจวง  

อน ๒๓๖๐/๐๐๑๔ พระพิตตินันท์ ปภสฺสโร อุทธสิงห์

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดสะนำ  

อน ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระนัด คุณวีโร สังวร

๐๙/๑๐/๒๕๒๓ ๒๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดสามัคคีธรรม  

อน ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระเพชรนำหนึง

่

ปสนฺนจิตฺโต เตาสี

๒๑/๐๖/๒๕๑๗ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

วัดสายรุ้งทอง  

อน ๒๓๖๐/๐๐๑๗ พระบรรพต อาจารสุโภ เดชกล้า

๒๕/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๓/๒๕๕๘

วัดห้วยแห้ง  

อน ๒๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรเจษฎากร  บุญสม

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

 วัดเขาดินแดง  

อน ๒๓๖๐/๐๐๑๙ พระสมนึก ชยธมฺโม ระจิต

๓๐/๐๙/๒๕๐๑ ๑๑/๐๙/๒๕๕๗

วัดเขาธรรมมงคล  

อน ๒๓๖๐/๐๐๒๐ พระอำพล สนฺตพาโร สดไทย

๐๗/๑๑/๒๕๒๔ ๑๑/๐๔/๒๕๕๓

วัดทุ่งนางาม  

อน ๒๓๖๐/๐๐๒๑ พระณรงค์ สุธมฺโม ขอดเงิน

๒๓/๐๗/๒๕๑๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดประดู่ยืน  

อน ๒๓๖๐/๐๐๒๒ พระคณิน สุวณฺโณ เร่งทอง

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

วัดปางไม้ไผ่  

อน ๒๓๖๐/๐๐๒๓ พระภาณุวัฒน์ ภาณุวฑฺฒโน แย้มประชา

๑๖/๐๖/๒๕๓๖ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดลานสัก  

อน ๒๓๖๐/๐๐๒๔ พระวีระ วีโร โพธิแจ้ง

์

๐๕/๐๑/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดลานสัก  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๓๖๐/๐๐๒๕ พระนนทกร นนฺทโก พลจันทึก

๑๔/๑๑/๒๕๓๒ ๒๓/๐๒/๒๕๕๘

วัดลานสัก  

อน ๒๓๖๐/๐๐๒๖ พระเกริกชัย โฆสโก มาโต

๑๙/๐๒/๒๕๓๙ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

วัดลานสัก  

อน ๒๓๖๐/๐๐๒๗
พระสุวัฒน์ ธมฺมกาโม แปนเอียม

่

๑๓/๑๐/๒๕๐๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๑

วัดห้วยโศก  

อน ๒๓๖๐/๐๐๒๘ พระเด่นชัย โชติโก หล่าจันทึก

๑๘/๐๓/๒๕๑๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดห้วยโศก  

อน ๒๓๖๐/๐๐๒๙
พระอาทิตย์ อิสฺสราโณ เกตุทิพย์

๐๗/๑๒/๒๕๑๒ ๑๕/๑๐/๒๕๕๘

วัดห้วยโศก  

อน ๒๓๖๐/๐๐๓๐ พระคาวี โชติปฺโ เพชรกลาง

๑๑/๐๗/๒๕๒๐ ๐๖/๑๒/๒๕๕๗

วัดใหม่ไทยอีสาน  

อน ๒๓๖๐/๐๐๓๑ พระวันชัย จิตฺตคุตฺโต สิงหพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๒๕ ๑๗/๐๖/๒๕๔๖

วัดอุดมพร  

อน ๒๓๖๐/๐๐๓๒ พระวิเศษ ตปสีโล คำจีนศรี

๑๘/๑๒/๒๕๐๗

๓/๕/๒๕๕๒ วัดคูเมือง  

อน ๒๓๖๐/๐๐๓๓ พระประสิทธิ

์

เขมโก เปยน้อย
๑๘/๘/๒๕๓๒ ๒๔/๗/๒๕๕๘

วัดดงเศรษฐี  

อน ๒๓๖๐/๐๐๓๔ พระกมล กตปฺุโ เพชรทอง
๑๕/๘/๒๔๙๒ ๑๗/๕/๒๕๕๒

วัดหมกแถว  

อน ๒๓๖๐/๐๐๓๕ พระอนันต์ วิชยนนฺโท ห่วงลาว
๒๕/๙/๒๕๑๓ ๒๙/๖/๒๕๕๒

วัดหลุมเข้า  

อน ๒๓๖๐/๐๐๓๖ พระนาคินทร์ อคฺคธมฺโม เคารพสงฆ์
๑๕/๓/๒๕๓๐ ๑๔/๒/๒๕๕๗

วัดแจ้ง  

อน ๒๓๖๐/๐๐๓๗
พระชูเกียรติ อรุโณ แก้วประพาฬ

๖/๑๐/๒๕๑๗ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗

วัดสามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๓๖๐/๐๐๓๘ สามเณรเอ็ม  สินธ์อยู่
๑๙/๖/๒๕๔๔

 วัดหนองกระทุ่ม  

อน ๒๓๖๐/๐๐๓๙ พระณัฐพงษ์ ณวํโส สุดใจ
๑๔/๘/๒๕๓๙ ๒๑/๔/๒๕๕๙

วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรบริบูรณ์  บังทอง

้

๓/๔/๒๕๔๒
 วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรวรวุฒิ  สีขุมเหล็ก
๓๐/๑/๒๕๔๔

 วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๓๖๐/๐๐๔๒ สามเณรปณิธาน  สาดแฟง

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

 วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๓๖๐/๐๐๔๓ สามเณรสุทธนพ  กรุมรัมย์
๙/๙/๒๕๔๒

 วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๓๖๐/๐๐๔๔ สามเณรอนุวัติ  คำไอมาลี
๑๘/๕/๒๕๔๓

 วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๓๖๐/๐๐๔๕ สามเณรอานนท์  นาสอน
๑๘/๑/๒๕๔๐

 วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๓๖๐/๐๐๔๖ สามเณรเกียรติศักดิ

์

 เภาสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๓๖๐/๐๐๔๗
สามเณรเพรชรัตน์  ยอดนิลตระการ

๗/๑๐/๒๕๔๓

 วัดห้วยพระจันทร์  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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