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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยนาท  ภาค ๓

ส่งสอบ ๒๐๒ รูป ขาดสอบ ๖๔ รูป คงสอบ ๑๓๘ รูป สอบได้ ๕๒ รูป สอบตก ๘๖ รูป (๓๗.๖๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๒๕๙/๐๐๐๑
พระชัชวาล สนฺตจิตโต หินอ่อน

๑๖/๑๒/๒๕๑๐ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗

เขาท่าพระ  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๐๒
พระบุญรอด กตสาโร ฉำหลำ

๒๐/๐๗/๒๕๐๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๘

ดักคะนน  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรอิงครัต  เอียมประดิษฐ์

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

 ดักคะนน  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรเอกรัตน์  มณีเพชร

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

 ท่าช้าง  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรธีรโชติ  กาญบุตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

 ท่าช้าง  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๐๖
พระสุริยา กิตฺติรตโน บุตตะสีลา

๑๕/๐๘/๒๕๓๑ ๓๑/๐๗/๒๕๕๕

พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรบุญญฤทธิ

์

 กำมา

๑๗/๐๖/๒๕๔๐

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรดาวพลอย  สุขเจริญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ศิลลา

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรทศพร  มีหาฤทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรฐิติพงษ์  บุปผางาม

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรสุประวีณ์  ชมทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๑๓
พระธีระพันธ์ ธมฺมรตโน พฤฒธีระโรจน์

๐๖/๐๘/๒๕๐๙ ๑๒/๐๒/๒๕๕๓

วังเคียน  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรธีรไนย  โพธิไพจิตร

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

 วังเคียน  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรวีรภัทร  คงเสถียร

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

 วังเคียน  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระปรีชา อตฺตทีโป ปุยอ๊อก

๑๕/๐๙/๒๕๑๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๔

ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระชัยพร ชยวโร ท้วมกรุง

๑๒/๐๒/๒๕๑๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๑๘
พระจิรพงษ์ จิรธมฺโม กรุดสุข

๓๐/๑๒/๒๕๒๗ ๒๔/๑๐/๒๕๕๗

หลวงพ่อขาว  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระสถาพันธ์ อนุสฺสรโณ ทองใส

๐๖/๐๒/๒๕๐๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๓

ศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระเอกชัย มหาวีโร สงวนสุข

๐๑/๐๗/๒๕๑๓
๑๕/๕/๒๕๕๖

ศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระวีรชัย ตนฺติปาโล เขือนชัย

่

๐๕/๐๕/๒๕๑๗ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘

ศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๒๒
พระอภิชาต อภิโชโต คงสอน

๐๔/๐๕/๒๕๑๗ ๒๖/๐๓/๒๕๕๘

สุวรรณจันทราราม  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๒๓
พระจีรเดช ยโสธโร แซ่โง้ว

๒๐/๑๑/๒๕๑๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ดอนสนวน  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๒๔
พระประเสริฐ ติกฺขธมฺโม ขันแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๑๓ ๒๒/๐๓/๒๕๕๕

ศรีเจริญ  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๒๕๙/๐๐๒๕
พระจิรายุ อธิจิตฺโต คล้ายนิม

่

๐๔/๐๘/๒๕๓๔ ๒๖/๐๕/๒๕๕๗

ทรงเสวย  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ตามแต่รัมย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

 
ปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระเทิดศักดิ

์

สนฺติมโน รอดย้อย

๑๔/๑๒/๒๕๓๓
๐๘/๐๘/๒๕๕๗

โคกดอกไม้  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๒๘
พระวิชาญ ถิรจิตฺโต เทศนาราม

๒๐/๑๐/๒๕๑๒
๒๙/๕/๒๕๕๗

ท่ากระแส  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระสมควร ชาคโร วัดงาม

๑๒/๐๓/๒๔๙๑ ๑๙/๐๑/๒๕๕๘

ท่าสมอ  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๓๐
พระกมล กนฺตสีโล แก้วกิตติ

๑๒/๐๕/๒๕๑๑ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

ท่าสมอ  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๓๑
พระสิทธิศักดิ

์

ปยธมฺโม วารีคำ

๑๓/๑/๒๕๒๐ ๕/๑๒/๒๕๕๖

บำเพ็ญบุญ  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๓๒
พระสุวิทย์ เตชปฺุโ วัดสรรค์

๑๑/๐๕/๒๕๑๑ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

พระแก้ว  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๓๓
พระประเดิม ปฺาวุฑฺโฒ เพชรยอด

๒๘/๗/๒๕๐๕ ๒๗/๗/๒๕๕๓

นมโฑ  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรสราวุธ  แสนโสภา

๒๐/๖/๒๕๔๑

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรสุทธิพงษ์  สุขจุ่น

๑๗/๗/๒๕๔๓

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรศุภากร  นึกสม

๓/๕/๒๕๔๔
 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรธนวัฒน์  แสงสุข

๑๐/๗/๒๕๔๔

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรพงศกร  เหล่าลุมพุก

๓/๑๐/๒๕๔๔

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรภาณุ  -

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรมอญชาญ  -

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๒๕๙/๐๐๔๑
พระกิตติพงศ์ กิตฺติสาโร บุญเกษม

๒๓/๑๒/๒๕๑๗
๒๕/๔/๒๕๕๘

โพธิมงคล  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๔๒
พระจำนงณัท อภิปุณฺโณ ทองเต็ม

๒๓/๑๑/๒๕๐๑ ๒๗/๑๒/๒๕๕๗

ราษฎร์บูรณะ  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๔๓
พระวินัย สุทนฺโต จำปาศรี

๒๔/๒/๒๕๒๑
๖/๑/๒๕๕๗

ศรีมงคล  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๔๔
พระปญญา จนฺทิโก ระโหฐาน

๑๕/๐๕/๒๕๑๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนใหญ่  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๔๕
พระพัลลพ โชติโก โนรี

๐๗/๑๐/๒๕๒๙ ๓๐/๐๑/๒๕๕๘

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๒๕๙/๐๐๔๖
พระสุริยนต์ สุเมโธ ไชยโพธิกลาง

์

๐๑/๐๓/๒๕๑๑ ๑๓/๐๖/๒๕๕๗

โคกหมู  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๔๗
พระขวัญชัย สุทฺธจิตฺโต จันมา

่

๑๑/๐๖/๒๔๙๗ ๑๓/๐๙/๒๕๕๗

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๔๘
พระกิตติพงษ์ กตธมฺโม อินเปล่ง

๑๖/๑๐/๒๕๓๒ ๐๕/๐๑/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรชายแดน  เต็กเซ็น

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

 ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๕๐
พระอัมฤทธิ

์

จินฺตามโย จันแดง

๒๐/๐๒/๒๔๘๒ ๒๓/๐๙/๒๕๕๘

วังกะชาย  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๕๑
พระกิติ านุตฺตโร ขวัญนาค

๑๒/๐๘/๒๕๒๔ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

สะตือสิงห์  

ชน ๒๒๕๙/๐๐๕๒
พระเวช านวโร พรมมิ

๐๑/๐๖/๒๕๐๙ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

หนองโสน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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