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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยนาท  ภาค ๓

ส่งสอบ ๙๘ รูป ขาดสอบ ๓๓ รูป คงสอบ ๖๕ รูป สอบได้ ๓๘ รูป สอบตก ๒๗ รูป (๕๘.๔๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๓๕๙/๐๐๐๑ พระธงชัย ธีรปฺโ จุ้ยสุข

๐๑/๐๕/๒๕๒๔ ๐๑/๐๘/๒๕๕๗

วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๐๒ พระวิชิต ธีรปฺโ มีมาก

๐๑/๐๔/๒๕๐๓ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดวังเคียน  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๐๓ พระรักชาติ ปฺาวโร นาคราช

๐๔/๐๓/๒๕๑๔ ๒๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดวังเคียน  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๐๔ พระอดิศร อธิปฺโ สร้อยเสนาะ

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๐๕ พระสุชาติ สุชาโต ภู่เรือน

๑๐/๑๐/๒๕๑๙ ๐๘/๐๑/๒๕๕๒

วัดหนองม่วง  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๐๖ พระบรรพต มหาวีโร ทองสุข

๑๐/๑๐/๒๕๑๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

วัดกะทง  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๐๗
พระชาญวิทย์ เตชธโร น้อยระแหง

๒๔/๐๓/๒๕๓๗ ๒๙/๐๔/๒๕๕๗

วัดโคกสุก  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๐๘ พระชัยวัฒน์ จนฺทาโภ ขวัญเถือน

่

๐๑/๐๘/๒๕๓๒ ๒๔/๑๐/๒๕๕๙

วัดท่านจัน

่

 

ชน ๒๓๕๙/๐๐๐๙ พระสกุลหลวง ิตโรจโน ยวนยี

๑๑/๐๘/๒๕๒๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔ วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๓๕๙/๐๐๑๐ พระแจ้ว วสโภ สง่าเนตร

๒๓/๑๐/๒๕๐๒ ๒๘/๐๔/๒๕๔๔

วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๑๑ พระทรงวุฒิ จิรธมฺโม ขวัญเถือน

่

๒๔/๑๐/๒๕๓๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดหนองแก  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๑๒ พระนัฐพงษ์ สุมโม น้อยตามโต

๒๓/๑๑/๒๕๐๔ ๓๑/๐๑/๒๕๕๔

วัดการเปรียญ  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๑๓ พระถาวร โชติปฺโ ตุ่มทอง

๑๑/๑๑/๒๕๑๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

วัดกำแพง  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๑๔ พระสมวงศ์ กลฺยาโณ หาวัน

๑๒/๑๒/๒๕๐๔ ๒๓/๐๘/๒๕๔๙

วัดดอนเนรมิต  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๑๕ พระสุรพล วิสุทฺธิโก ดวงยีหวา

่

๐๓/๐๔/๒๕๐๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๕
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๑๖ พระประชุม านุตฺตโร เกิดประสพ

๐๕/๐๙/๒๔๙๑ ๒๓/๐๑/๒๕๕๓

วัดโพธิทอง

์

 

ชน ๒๓๕๙/๐๐๑๗
พระปลัดบ่าย สิรินฺธโร กลินมณฑา

่

๐๑/๐๒/๒๔๙๔ ๐๑/๐๔/๒๕๑๘

วัดสองพีน้อง

่

 

ชน ๒๓๕๙/๐๐๑๘ พระสมชาย อกิฺจโน ทองกลำ

๐๖/๐๔/๒๕๐๒ ๒๓/๐๗/๒๕๕๐

วัดหัวเด่น  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๑๙ พระชัยโชค อกิฺจโน เพ็ชร์ดี

๑๖/๐๓/๒๕๐๓ ๒๑/๑๒/๒๕๕๓

วัดหัวเด่น  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๒๐ พระสุรพงษ์ ปฺาธโร หมืนกล้า

่

๑๒/๐๑/๒๕๓๖ ๒๓/๐๓/๒๕๕๗

วัดหัวเด่น  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๒๑ พระวชิระ วชิโร กลินฟุง

่

๑๕/๗/๒๕๑๕

๑/๖/๒๕๔๙ วัดบ้านหนอง  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรสายชล  จิตเลิศวิภาส

๑๕/๑/๒๕๔๔

 วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๓๕๙/๐๐๒๓
สามเณรอิทธิเชษฐ์  นนทชิต

๙/๑/๒๕๔๔
 วัดโพธิมงคล  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๒๔
พระกฤษณพรรณ จนฺทธมฺโม จันทร์ศรี

๒๒/๑๑/๒๕๒๖ ๑๔/๐๔/๒๕๕๐

วัดดงพระเจดีย์  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๓๕๙/๐๐๒๕
พระกมล กิตฺติสาโร กำเนิดสิงห์

๐๖/๐๓/๒๕๓๒ ๒๖/๑๒/๒๕๕๕

วัดบ้านบ่อ  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๒๖ พระสุทิน สุธมฺโม ทับกระจ่าง

๒๒/๐๙/๒๕๑๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดบ้านบ่อ  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๒๗
พระเฉลิมศักดิ

์

ปฺาธโร แตงบัว

๓๐/๐๑/๒๕๑๒ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดไกลกังวล  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๒๘
พระสมเกียร จนฺสาโร พันพุ่ม

๐๒/๐๒/๒๕๓๒ ๑๘/๐๓/๒๕๕๒

วัดโคกหมู  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๒๙
พระวิมล ปฺาธโร สุขเอียม

่

๐๕/๐๖/๒๕๑๒ ๑๔/๑๑/๒๕๕๗

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๓๐ พระวรายุทธ วรธมฺโม เฉลิมชัย

๒๐/๐๕/๒๕๑๙ ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๓๕๙/๐๐๓๑ พระเชน กิตฺติรทโน แก้วพิกุล

๐๒/๐๒/๒๕๑๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๓ วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๓๕๙/๐๐๓๒
พระเสวก ทานิสสฺโร หิรัญวงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๐๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖ วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๓๕๙/๐๐๓๓
พระกิตติศักดิ

์

กิตติภทฺโท พงษ์ทอง

๐๖/๑๐/๒๕๓๐ ๐๑/๐๓/๒๕๕๗ วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๓๕๙/๐๐๓๔
สามเณรวุฒิศักดิ

์

 มงคลเกตุแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

 
วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๓๕๙/๐๐๓๕ พระยศศักดิ

์

อาภากโร โพธิเทศ

์

๐๑/๐๕/๒๕๑๐ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๓๖ พระวิทยา ชาคโร เชียงสิน

๒๐/๐๒/๒๕๒๓ ๑๔/๑๑/๒๕๕๗

วัดวังกะชาย  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๓๗
พระกฤษดา อาจารธมฺโม เครือทอง

๒๒/๐๑/๒๕๓๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๓๕๙/๐๐๓๘
พระภัทรวัต ภทฺทวโร เพ็ชรไทย

๑๐/๐๘/๒๕๓๖ ๓๑/๑๒/๒๕๕๖

วัดหนองอ้ายสาม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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