
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๕๔๖ รูป ขาดสอบ ๒๐๒ รูป คงสอบ ๓๔๔ รูป สอบได้ ๙๑ รูป สอบตก ๒๕๓ รูป (๒๖.๔๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๒๖๐/๐๐๐๑
พระเกียรติชัย อธิจิตฺโต ดีนุช

๑๕/๕/๒๕๐๙ ๑๑/๘/๒๕๕๘

กระโจมทอง  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๐๒
พระวิวัฒน์ สุวฑฺฒโณ เกิดพันธ์

๑๖/๑๒/๒๔๙๗
๑๕/๗/๒๕๕๙

คณฑีศรีวชิราราม  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๐๓
พระสมจิตร ปสาธิโก แพผึง

้

๐๖/๑๐/๒๕๐๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๕

คลองสีนวล  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรมงคลชัย  โพธิทอง

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

 คูยาง  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๐๕
พระนพวัล านิโย ไชยชมภู

๑๒/๖/๒๕๒๑ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๐๖
พระปรีชา จกฺกวโร พุทธรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๒๐

๖/๗/๒๕๕๑
ไตรตรึงษาราม  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๐๗
พระนภดล โชติปฺโ พรมทอง

๑๔/๘/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
ไตรตรึงษาราม  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๐๘
พระจักร์กรี กนฺตวีโร นารอด

๖/๐๔/๒๕๓๕ ๔/๐๑/๒๕๕๙

ทุ่งแปะธรรมาราม  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรเมธา  แห่งธรรม

๑/๑/๒๕๔๒
 ทุ่งสวน  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๑๐
พระกนก กนฺตสีโล เย็นฉำ

๑๕/๐๑/๒๕๐๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๑๑
พระนัฐกานต์ เตชปฺโ ศิริเวช

๒๓/๑๑/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๕๙

นาบ่อคำ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๑๒
พระณัฐลักษณ์ สุตนาโถ บัวนาผา

๑๐/๑๐/๒๕๒๐ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

นาบ่อคำ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๑๓
พระสุเทพ สุทฺธิวโร พนมศก

๒๘/๑๑/๒๕๑๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โนนโก  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๑๔
พระสุพัฒน์ สติสมฺปนฺโน มีคำแหง

๒๕/๑๑/๒๕๐๙
๑/๐๙/๒๕๕๗

บ่อเงิน  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๑๕
พระวรเชษ ิตสาโร เปนสุข

๒๐/๗/๒๕๓๗ ๑๓/๖/๒๕๕๘

บ่อสามแสน  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๑๖
พระธวัชชัย ิตมาโร คงหิรัญ

๘/๑/๒๔๙๑ ๒๕/๖/๒๕๕๙

บ่อสามแสน  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๑๗
พระชำนาญ ธมฺมจาโร พรมสาร

๑/๗/๒๕๓๘ ๖/๗/๒๕๕๙
บ่อสามแสน  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๑๘
พระเผด็จชัย เขมปฺโ ใจแสน

๑/๑/๒๔๙๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

บ่อสามแสน  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๑๙
พระสุรษิตย์ ฉนฺทธมฺโม มาคำ

๙/๖/๒๕๐๗ ๑/๗/๒๕๖๐
บ่อสามแสน  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๒๐
พระรักเริงชัย านากโร ศักดิภูเขียว

์

๐๒/๐๕/๒๕๑๗ ๑๕/๐๓/๒๕๕๗

บาง  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๒๑
พระณรงค์ศักดิ

์

านวุฑฺโฒ แก้วกล้า

๐๔/๐๑/๒๕๒๑ ๒๔/๑๑/๒๕๕๘

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๒๒
พระประภาส ภูริาโณ ผู้ทรงธรรม

๑๖/๐๒/๒๕๐๔ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรธนกร  สุดสังข์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรอัศวิน  เศษโถ

๒๕/๓/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรวงศพัทธ์  ผ่องสอาด

๗/๔/๒๕๔๕
 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรไชยประณม  นาควิจิตร

๑๒/๔/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรพรประสิทธิ

์

 ทวยเจริญ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรจารุพงษ์  ขอนทอง

๑/๔/๒๕๔๖
 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรนพธีรา  เหล่าเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรวีซ่า  ปนชุน

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรสิทธิชัย  จันทร์สวัสดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรรัชกฤช  ธีณกุลหิรัญ

๒๙/๔/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรธีระพล  ปานเขียว

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรกษิดิศ  รุ่งเรือง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรศักดิณรงค์

์

 มานะศิลป

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๓๖
พระบุญฐิน วรธมฺโม ใจลังกา

๑๑/๑/๒๕๑๐ ๒๒/๗/๒๕๕๖

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๒๖๐/๐๐๓๗
พระประเสริฐ ธนวํโส กันแคล้ว

๘/๐๓/๒๔๘๓ ๒๖/๐๔/๒๕๕๗

มะกอกหวาน  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๓๘
พระนงค์ กตนาโถ งามสม

๐๓/๑๐/๒๔๙๘ ๒๔/๑๒/๒๕๕๔

ราชพฤกษ์ศรัทธาราม
 

กพ ๓๒๖๐/๐๐๓๙
พระชนะชล รตนปฺโ สุขศรี

๑๕/๐๓/๒๕๑๑ ๑๕/๐๕/๒๕๔๙

วังทองหลาง  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๔๐
พระอนันต์ ปยธมฺโม ปยทัศน์

๑/๑๐/๒๔๙๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ศรีมณีไพร  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๔๑
พระสำราญ ปฺาสาโร จุมสุวรรณ์

๒/๐๑/๒๕๐๗ ๒๗/๖/๒๕๕๕

เสด็จ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๔๒
พระสำฤทธิ

์

ธีรวํโส พัดพ่วง
-/ -/ ๒๕๑๐

๑๖/๐๕/๒๕๕๙

เสด็จ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๔๓
พระจัน ขนฺติพโล ธรรมศร

๓๑/๓/๒๕๑๘
๙/๓/๒๕๕๗

หงษ์ทองเจริญ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๔๔
พระพัว ถิรปฺโ บุญเขต

๑๐/๗/๒๔๙๔
๑/๓/๒๕๕๕

หนองกอง  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๔๕
พระศราวุธ สุทฺธิมโน จรเกิด

๑๗/๑๑/๒๕๓๘

๙/๐๓/๒๕๕๙

สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรณัฐวุฒิ  ทองข่าย

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรประเทือง  ศรีบุญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรธีรภัทร์  ศรีบุญ

๙/๑๐/๒๕๔๕

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรมนัสชัย  พาแกดำ

๙/๙/๒๕๑๔
 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรธนพล  จันทร์ทจร

๓๐/๗/๒๕๔๒

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรวสุพล  หมวกน่วม

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรวิบูลย์  กระต่ายเทศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรฐิตินันท์  วิเวกวินย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๕๔
สามเณรเจษฎากร  ชาวบ้านฝาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๕๕
สามเณรวัชระ  จันทนะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรพงศภัค  ฉำกิง

่

๑/๐๔/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรธนพล  เนตรการณ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๕๘
สามเณรกิตติกร  โกพล

๑/๑๑/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๕๙
พระสมศักดิ

์

คุณงฺกโร มุกดา

๒๖/๐๒/๒๕๑๔ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

เขาคีริส  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๒๖๐/๐๐๖๐
พระอภิสิทธิ

์

เขมสรโณ เสมอชน

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

วังเฉลียง  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๖๑
พระขจรศักดิ

์

านกโร โสภา

๐๕/๐๗/๒๕๒๑ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วังเฉลียง  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๖๒
พระยงยุทธ วณฺณวฑฺฒโก เจนจบ

๒๓/๐๕/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖

เกศกาสร  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๖๓
พระภาสกร ปฺาวโร ปาแสนกุล

๑๘/๑๐/๒๕๒๕ ๒๑/๐๗/๒๕๕๒

เกาะสีเสียด  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๖๔
พระวิทูลย์ วชิราโณ เกิดแพ

๐๕/๑๐/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บึงทับแรต  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๖๕
พระสงวน มุตฺตจิตฺโต สมหวัง

๐๑/๐๖/๒๔๙๙ ๐๗/๐๗/๒๕๒๕

ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๖๖
พระธเนศ กนฺตธมฺโม เรืองวงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๒๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ฟากทุ่ง  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๖๗
พระสมภพ สมฺปุณฺโณ พุทสะท้าน

๐๘/๐๗/๒๕๑๒ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๖๘
พระอภิชัย านวโร อินเลียง

้

๑๐/๑๒/๒๕๒๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๖๙
พระสหัส ปยสีโล ฉันทะกูล

๑/๑๒/๒๔๙๘
๑/๒/๒๕๕๘

เกาะฝาย  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๗๐
พระทองพูน จนฺทสาโร เจียงคง

๑/๗/๒๕๓๒
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะฝาย  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๗๑
พระเพิมพูน

่

อิทฺธิาโณ หาดบุตร

๐๗/๐๘/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เกาะฝาย  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๗๒
พระกฤตภัค ขนฺติโก เจริญโชค

๑๐/๐๑/๒๕๒๐ ๒๘/๐๕/๒๕๕๔

เขาสว่างธรรม  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๗๓
พระขัวญประชา ปภทฺสโร สืบไว

๑/๐๖/๒๕๑๔ ๑/๐๔/๒๕๕๗

เขาสว่างธรรม  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๗๔
พระปรเมศวร์ ปวรธมฺโม เทือกสุบรรณ

๑๖/๘/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาสว่างธรรม  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๗๕
พระภิญโญ ขนฺติพโล ชัยวงค์

๑๕/๐๙/๒๕๑๘ ๒๕/๑๐/๒๕๔๘

คูหาสวรรค์  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๗๖
พระเอนก านวุฑฺโฒ พรมฮวด

๐๘/๐๔/๒๕๓๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๗๗
พระเฉลย สิริธโร ชอบธรรม

๑๘/๐๓/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๗๘
พระพสิษฐ์ พุทฺธรกฺขิโต บุษบา

๐๓/๐๒/๒๕๐๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ถนนงาม  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๗๙
พระณัฏฐชัย อาจาโร ดิษอำ

๑๔/๑๑/๒๕๑๙ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

โนนดุม  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๘๐
พระสนัน

่

นาควโร พานทอง

๒๐/๑๒/๒๕๑๘ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

โนนดุม  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๘๑
พระมานพ นรินฺโท เชือสายสิทธิ

้ ์

๐๖/๑๒/๒๕๑๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทอง  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๘๒
พระบุญรอด ปฺุภาโค เทศพรหม

๐๙/๑๑/๒๕๒๑ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

มุจลินท์  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๘๓
พระรังสรรค์ ติกฺขปฺโ พิมพา

๐๔/๑๐/๒๕๓๒ ๐๔/๐๔/๒๕๕๗

หนองเต่าทอง  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๘๔
พระเสถียร ฌาณธมฺโม สุวรรณสน

๓๐/๓/๒๕๑๔ ๑๗/๓/๒๕๕๙

โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๘๕
พระสมบัติ ถิรธมฺโม ติบอ้าย

๊

๗/๓/๒๕๑๒ ๗/๕/๒๕๕๙
ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๘๖
พระสันติ ปฺาวชิโร นิลสุวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๑๔ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ธรรมโสฬส  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๘๗
พระธวัชชัย ชยธมฺโม โกสูงเนิน

๓/๔/๒๕๓๔ ๑๒/๔/๒๕๕๙

มอสำราญ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๘๘
พระยืนยง อภิปฺุโณ บุตรราช

๑/๑๐/๒๕๒๑
๕/๕/๒๕๖๐

มอสำราญ  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๘๙
พระบรรชา ปวโร เปยมสุข

๓๑/๑/๒๕๒๓
๑/๑/๒๕๕๕

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๒๖๐/๐๐๙๐
พระมนต์ สุขุมโร เจริญราช

๒๐/๐๑/๒๕๐๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

วังผึง

้

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๒๖๐/๐๐๙๑
พระน้อย สุภกิจฺโจ โสภา

๑๓/๒/๒๔๙๖
๑/๓/๒๕๔๒

หินดาต  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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