
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยนาท  ภาค ๓

ส่งสอบ ๒๑๐ รูป ขาดสอบ ๖๖ รูป คงสอบ ๑๔๔ รูป สอบได้ ๘๔ รูป สอบตก ๖๐ รูป (๕๘.๓๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๒๖๐/๐๐๐๑
พระมารุต อนุตฺตโร ห้วยหงษ์ทอง

๓๐/๐๑/๒๕๒๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

เขาท่าพระ  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๐๒
พระธนะภูมิ รตนปฺโ รัตนณัฐกร

๒๗/๑๐/๒๕๓๔ ๒๔/๑๔/๒๕๕๙

เขาท่าพระ  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๐๓
พระสมหมาย สมโณ ถินจันดา

่

๒๗/๐๔/๒๕๑๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๗

ท่าชัย  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๐๔
พระจักรกภพ กิตฺติภทฺโท สุขวงค์ตานนท์

๑๗/๐๙/๒๕๓๐ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

ท่าช้าง  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรปญณ์วัฒน์  พันสืบวงค์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

 ท่าช้าง  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรวรากร  ถันชนนาง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

 ท่าช้าง  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๐๗
พระปรีชา

่

จิตฺตทนฺโต แตงฉำ

๑๑/๑๒/๒๕๓๓
๒๑/๕/๒๕๕๙

ธรรมามูล  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๐๘
พระณัฐพล ิตวโร ฉัตรทอง

๑๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

เนินถ่าน  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๐๙
พระสุทธิโรจน์ ถาวรจิตฺโต อธิมณีโรจน์

๐๙/๑๐/๒๔๙๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๗

ปฐมเทศนาอรัญวาสี
 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๑๐
พระกิตติเนติ สนฺตมโน แสงผา

๐๖/๐๔/๒๕๑๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘

ปาเจ้าพระยา  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๑๑
พระสุริยนต์ เตชินฺโท มูฮำหมัด

๒๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๑๒
พระธากรณ์ ถาวโร อาจดี

๑๕/๐๘/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรวโรดม  จันทร์สวาท

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรหาญณรงค์  วงค์ศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรธรรมรัตน์  สมชัวง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรนทกรณ์  หมืนแก้ว

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรบุญมี  สายคำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรวัลลภ  แซ่แต้

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรปกรณ์รัมย์  ศรีจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรโกมินทร์  บุญลี

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรภูริภัทร  หัดคำหมืน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรกิตติพล  ดาธรรม

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๒๓
พระรักษพล าณวีโร ปานพลอย

๐๖/๐๔/๒๕๒๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

โพธิภาวนาราม

์

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๒๔
พระมานะ าณวํโส สุภาพงษ์

๒๐/๐๑/๒๕๑๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๗

วัดเขาถำเทพพนม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๒๖๐/๐๐๒๕
พระสี ิตสีโล คำแดง

๐๑/๐๑/๒๔๘๗ ๓๑/๐๕/๒๕๕๘
วัดสุวรรณจันทราราม

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๒๖
พระสมบัติ กนฺตธมฺโม ปนเพ็ชร

๑๕/๕/๒๕๒๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

คลองกลาง  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๒๗
พระอุโลม านวโร กล่อมจันทร์

๒๘/๑/๒๕๐๖ ๑๔/๐๒/๒๕๕๒

พิกุลงาม  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๒๘
พระไกรศร านธมฺโม เสือคุ้ม

๒๓/๐๖/๒๕๑๙ ๐๙/๐๑/๒๕๕๖

พิกุลงาม  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๒๙
พระวนัสพล วนสฺพโล เอกคณะ

๐๕/๐๕/๒๕๓๕ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘

หนองกระทุ่ม  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรธนธรณ์  คชสาร

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

 ใหญ่  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๓๑
พระบุญช่วย อุตฺตโม แขวงเพชร

๑๔/๐๓/๒๔๘๗ ๒๓/๐๑/๒๕๕๖
ปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรชลสิทธิ

์

 รักษ์ศรีสุข

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

 
ปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรธีรยุทธ  จิตมาตย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

 ศรีชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๓๔
พระเกีรติศักดิ

์

โฆสโก เทียงจิตร

่

๑๒/๐๖/๒๕๓๘ ๐๙/๐๓/๒๕๕๘

หนองจิก  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๓๕
พระปวัน อินฺทวณฺโณ สุวรรณอาสน์

๑๗/๐๔/๒๕๒๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองจิก  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๓๖
พระทวีศักดิ

์

เทวธมฺโม เบียจัน

้ ่

๒๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองจิก  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๓๗
พระสมยศ วิสุทธสีโล ดวงสุวรรณ

๒๔/๗/๒๕๒๘ ๑๙/๔/๒๕๕๘

โคกโตนด  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๓๘
พระสำเภา ฉนฺทกาโม นิตยใจพรหม

๑๒/๐๑/๒๔๙๔ ๑๖/๐๒/๒๕๕๖

สกุณาราม  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๓๙
พระสุรศักดิ

์

สุทฺธาโณ สังข์ผึง

้

๑๖/๑๒/๒๕๒๐
๒๘/๗/๒๕๕๕

ซุ้มกระต่าย  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๔๐
พระพงศธร วํสปาโล เทียงพุ่ม

่

๑๗/๑๐/๒๕๓๗

๗/๓/๒๕๕๘
โพธิงาม

์

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรวันชัย  หงษ์วิมาน

๓๐/๖/๒๕๔๓

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรสมชาย  -

๑๑/๑/๒๕๔๔

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรหนึงหนึง

่ ่

 -
๑/๑/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรทรงวุฒิ  บุญสิน

๒๐/๖/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรเส่งวิน  -

๙/๘/๒๕๔๕
 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรศรันยู  ศีลพันธ์ตระกูล

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรวริช  ชุ่มดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรกานต์  ชุ่มเสนา

๒/๗/๒๕๔๖
 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๔๙
พระเกรียงศักดิ

์

สุภทฺโท เกษประทุม

๐๖/๐๖/๒๕๔๐ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

บ่อลึก  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๕๐
พระกรรชัย ขนฺติโก นามบุรี

๑๓/๐๓/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ่อลึก  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๕๑
พระรัชตพงษ์ รชตวํโส เพชรประดิษฐ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๐ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

บ้านทับ  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๕๒
พระพงศธร กนฺตสีโล ทาอุบล

๑๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วังนำขาว  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๕๓
พระอมรเทพ อชิโต เหลือสิงกุล

๑๒/๐๘/๒๕๒๗ ๐๖/๐๓/๒๕๔๖

สะพานหิน  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๕๔
พระภานุ จารุวณฺโณ สารีขาว

๑๕/๑๑/๒๕๐๖ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๕๕
พระนัฐพงษ์ คมฺภีรปฺโ ชาติวงษ์

๑๖/๐๖/๒๕๒๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดไกลกังวล  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๕๖
พระประสงค์ านวโร อรุณโชติ

๐๘/๑๒/๒๕๐๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดคลองจันทน์  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๕๗
พระสวรรค์ สุจิตฺโต ปนเงิน

๑๐/๑๒/๒๕๐๘ ๑๔/๑๐/๒๕๕๗

วัดคลองจันทน์  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๕๘
พระณัฐธชนพงษ์ านวีโร แสนหาญ

๐๗/๐๕/๒๕๑๙ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดคลองธรรม  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๕๙
พระปภากร มหาวีโร นิลบุษานนท์

๑๒/๐๙/๒๕๓๙ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

วัดคลองธรรม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๒๖๐/๐๐๖๐
พระสมยศ จนฺทวํโส พิมสาร

๑๖/๐๒/๒๕๐๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๖๑
พระบุญช่วย านสมฺปนฺโน กลัดทรัพย์

๑๔/๐๔/๒๔๙๓ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดท่าแก้ว  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๖๒
พระอัครพล กิติสาโร ใจแสน

๐๕/๐๖/๒๕๓๒ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดท่าแก้ว  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๖๓
พระธนกร าณสุทฺโธ คำพร

๐๓/๐๘/๒๕๑๙ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพหิรัณย์  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรสมชาติ  มงคลเกตุแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

 

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๖๕
สามเณรโชคชัย  มงคลแก้วเกตุ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

 

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรชายพูมิ  มงคลแก้วเกตุ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

 

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรภัทรกร  ไพรจรัญบุญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

 

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๖๘
พระวิเศษ วิสุทฺธิสีโล มาช่วย

๑๘/๐๗/๒๕๐๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๓

วัดบุบผาราม  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๖๙
พระอนามัย อนาลโย ช้างหัวหน้า

๓๑/๑๒/๒๕๑๕
๐๙/๐๔/๒๕๕๒

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๗๐
พระศิวพงศ์ ติสาโร สมพงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

วัดปาดงเย็น  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๗๑
พระณฐกันต์ สนฺตจิตฺโต ศรีคำ

๑๕/๑๑/๒๕๓๐ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดปาดงเย็น  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๗๒
พระสุชาติ ธมฺมธโร ทองอาบ

๐๗/๐๖/๒๕๒๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๗๓
พระปญญา ปฺาวโร ทับพันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๒๗ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๗๔
พระวัชรพร จนฺทธมฺโม ศรีโมรา

๐๑/๑๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๗๕
พระยุทธนา สิริภทฺโท เอียมชืน

่ ่

๐๒/๐๔/๒๕๑๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๒๖๐/๐๐๗๖
พระสมพงษ์ สุมโน บุญอินทร์

๑๔/๐๗/๒๔๘๘ ๐๖/๐๑/๒๕๕๔

วัดวังกะชาย  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๗๗
พระสมโภชน์ อธิปฺโ อินหอม

๑๐/๐๓/๒๕๓๙ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดวังกะชาย  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๗๘
พระขวัญชัย ปยธมฺโม โพธิกุล

์

๐๙/๑๑/๒๕๓๒ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๗๙
พระบรรเจิด ปยสีโล ภูมิภักดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๐๕ ๒๐/๐๑/๒๕๕๑

วัดศรีนวล  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๘๐
พระบัญชา สีลวนฺโณ ชาลีดา

๐๖/๐๕/๒๕๒๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๖

วัดหนองแซง  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๘๑
พระวันเฉลิม จนฺโทภาโส กาฬภักดี

๐๕/๑๒/๒๕๓๒ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

วัดหนองแซง  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๘๒
พระอภิสิทธิ

์

วชิรวํโส ดีประสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๓๗ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองแซง  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๘๓
พระสรรชัย สนฺตมโน เบญมูซา

๑๙/๐๓/๒๕๓๗ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๒๖๐/๐๐๘๔
พระธวัชชัย จิตฺตสํวโร อารีสกุลสุข

๑๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่วงเดือน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓ / ๓

้
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