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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกระบี  ภาค ๑๗

่

ส่งสอบ ๔๙ รูป ขาดสอบ ๑๐ รูป คงสอบ ๓๙ รูป สอบได้ ๒๙ รูป สอบตก ๑๐ รูป (๗๔.๓๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กบ ๕๓๕๙/๐๐๐๑
พระประสงค์ ปฺุาคโม ทองแดง

๙/๙/๒๕๐๘ ๔/๑/๒๕๔๘ วัดกระบีน้อย

่

 

กบ ๕๓๕๙/๐๐๐๒
พระชาญยุทธ ปภากโร พาชนะทอง

๒/๙/๒๕๒๕ ๒๘/๗/๒๕๕๕
วัดกระบีน้อย

่

 

กบ ๕๓๕๙/๐๐๐๓
สามเณรก้องเกียรติ  อินทนู

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

 วัดแก้วโกรวาราม  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๐๔
สามเณรไพโรจน์  ศุภนาม

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

 วัดแก้วโกรวาราม  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๐๕
สามเณรประสิทธิ

์

 ทำดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 วัดแก้วโกรวาราม  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๐๖
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ชูบัว

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

 วัดแก้วโกรวาราม  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๐๗
สามเณรสิรภัทร  บัวแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

 วัดแก้วโกรวาราม  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๐๘
สามเณรธนวัฒน์  เพชรฉวาง

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

 วัดแก้วโกรวาราม  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรธิติธรณ์  กุ้งทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

 วัดแก้วโกรวาราม  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรจิรศักดิ

์

 เทวฤทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

 วัดแก้วโกรวาราม  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๑๑ พระพิชิต สิริจนฺโท เทศขวัญ

๓๑/๑๐/๒๕๒๓ ๑๒/๐๕/๒๕๕๓

วัดคลองใหญ่  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๑๒
พระกฤษฎา สุชาโต เท่าสิงห์

๐๖/๐๙/๒๕๓๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดคลองใหญ่  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๑๓
พระประดิษฐ์ อาทโร เพชรพันธ์

๓๐/๑๐/๒๕๓๑ ๐๕/๐๑/๒๕๕๖

วัดทับปริก  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๑๔
พระสนอง คุณงฺกโร สุขกรี

๐๓/๐๗/๒๕๓๒ ๑๗/๐๖/๒๕๕๒

วัดคลองท่อมใต้  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๑๕
พระสมุห์ณัฏฐสิงห์ พลปฺปตฺโต จันทรังสิกุล

๒๑/๐๗/๒๕๓๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดคลองท่อมใต้  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๑๖
สามเณรเอกธนบดี  แก้วพิพัฒน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 วัดคลองท่อมใต้  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๑๗
พระมรรคชา จตฺตมโล ลูกแปน

๑๙/๐๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดคลองพน  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๑๘
พระศุภโชค ปยธมฺโม ดาษฎาจันทร์

๒๖/๕/๒๕๐๙ ๑๐/๓/๒๕๕๒
วัดถำวารีริน  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๑๙
พระวาสนา อภโย อุดมศรี

๑๒/๑๐/๒๕๒๙

๔/๒/๒๕๕๕ วัดถำวารีริน  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๒๐
พระเอกสิทธิ

์

กมฺมสุทฺโธ แก้วดอนโหนด

๐๒/๐๖/๒๕๓๐
๒๙/๒/๒๕๕๕

วัดถำวารีริน  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๒๑
พระศักดา อภโย ฮัวจัน

่ ่

๒/๐๔/๒๕๐๕ ๑/๐๓/๒๕๕๗
วัดถำวารีริน  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๒๒
พระสมคิด กลฺยาณธมฺโม สมขันธ์

๗/๑๑/๒๕๓๑ ๒๐/๖/๒๕๕๒
วัดนทีมุขาราม  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๒๓
พระธวัฒน์ เตชพโล ส่งแสง

๑๕/๗/๒๕๐๔ ๒๔/๓/๒๕๕๖
วัดบ้านตัวอย่าง  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๒๔
พระบุลากร วิสุทฺธสาโร เคลือชัยทอง

๑๒/๐๕/๒๕๓๖ ๐๘/๑๒/๒๕๕๖

วัดลำทับ  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กบ ๕๓๕๙/๐๐๒๕
พระสุนทร สิริภทฺทชโย ศรีชัย

๐๙/๐๒/๒๕๒๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดลำทับ  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๒๖
พระวิรัตน์ สนฺตมโน ศรีขาว

๐๕/๐๙/๒๔๙๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๖
วัดธรรมวุชสรณาราม  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๒๗
พระจาตุรงค์ ิตาโน พูลเกิด

๐๑/๐๓/๒๕๒๑ ๒๒/๐๒/๒๕๕๗

วัดธรรมวุชสรณาราม  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๒๘
พระวิธวินท์ อคฺคปฺโ เข็มทับ

๑๒/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙
วัดมหาธาตุวชิรมงคล  

กบ ๕๓๕๙/๐๐๒๙
พระสุวิทย์ อนาลโย บุตรสะดี

๒๔/๑๐/๒๕๑๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๓

วัดราษฎร์รังสรรค์  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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