
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครนายก  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๑๓๘ รูป ขาดสอบ ๒๕ รูป คงสอบ ๑๑๓ รูป สอบได้ ๙๑ รูป สอบตก ๒๒ รูป (๘๐.๕๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๒๕๙/๐๐๐๑
สามเณรสุชานนท์  มังคัง

่ ่

๒๖/๘/๒๕๔๕

 คีรีวัน  

นย ๔๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรสิทธินนท์  ตุ้มทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 คีรีวัน  

นย ๔๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรณัฐวุฒิ  แสงทอง

๑๓/๕/๒๕๔๔

 คีรีวัน  

นย ๔๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรพฤทธิ

์

 ไพจิตร

๓๑/๕/๒๕๔๕

 คีรีวัน  

นย ๔๒๕๙/๐๐๐๕
พระสถาพร สจฺจวโร ทรายสุข

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
๒๒/๔/๒๕๕๖

ตุมภรณ์รังษี  

นย ๔๒๕๙/๐๐๐๖
พระอมร ปฺาวโร คำมูลชัย

๑๔/๑๒/๒๕๓๒
๑๒/๕/๒๕๕๘

ท่าข่อย  

นย ๔๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรพนมฉัตร  โชคชัย

๑๔/๙/๒๕๔๒

 ท่าข่อย  

นย ๔๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรบัณฑิต  โชคชัย

๑๓/๕/๒๕๔๓

 ท่าข่อย  

นย ๔๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรณัฐวุฒิ  เพ็ญสวัสดิ

์

๖/๗/๒๕๔๓
 ท่าข่อย  

นย ๔๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรศุภชัย  ศิริวรรณ

๒๔/๕/๒๕๔๔

 ท่าข่อย  

นย ๔๒๕๙/๐๐๑๑
พระสมชาลี ิตธมฺโม อรุณไพร

๑๔/๐๙/๒๔๙๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๑

บ้านวังรี  

นย ๔๒๕๙/๐๐๑๒
พระสมพงษ์ ติสสฺสํโว โกมลบูรณ์

๑๔/๐๑/๒๕๐๕ ๑๕/๐๓/๒๕๕๖

บุ่งกระเบา  

นย ๔๒๕๙/๐๐๑๓
พระวีรวงษ์ ธมฺมสโร ชืนเอียม

่ ่

๒๘/๕/๒๕๐๓
๗/๒/๒๕๕๙

พราหมณี  

นย ๔๒๕๙/๐๐๑๔
พระศิริวัฒน์ สุจิตฺโต หนูมณี

๒๓/๙/๒๕๓๓ ๒๖/๗/๒๕๕๗

โพธิงาม

์

 

นย ๔๒๕๙/๐๐๑๕
พระคุณากร สนฺตกาโย ซือสัตย์

่

๒๔/๑๑/๒๕๓๘
๒๒/๔/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

นย ๔๒๕๙/๐๐๑๖
พระเสฏฐวุฒิ ปฺาทีโป สินสงวน

๒๑/๖/๒๕๒๗ ๒๘/๖/๒๕๕๗

โพธินายก  

นย ๔๒๕๙/๐๐๑๗
พระกฤษฎา อนุตฺตโร หรังมา

่

๓๐/๙/๒๕๒๒ ๑๗/๑๒/๒๕๕๗

โพธินายก  

นย ๔๒๕๙/๐๐๑๘
พระหนูพันธ์ วรฺวาที สมศรีสุข

๑๒/๒/๒๕๓๘ ๑๓/๔/๒๕๕๙

มณีวงค์  

นย ๔๒๕๙/๐๐๑๙
พระธเนตร วิสุทฺโธ นาคพุฒ

๒/๔/๒๔๙๕ ๑๒/๖/๒๕๔๘

วังตูม  

นย ๔๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรนำชัย  มาหา

๑๒/๕/๒๕๔๓

 วังตูม  

นย ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรอัษฎาวุธ  สงค์นอก

๑๐/๗/๒๕๔๔

 วังตูม  

นย ๔๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรอนุสรณ์  สมใสย์

๑๙/๒/๒๕๔๕

 วังตูม  

นย ๔๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรอมรชัย  ก่อแก้ว

๕/๕/๒๕๔๕
 วังตูม  

นย ๔๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรอาหือ

่

 อาซอ

๓/๑๑/๒๕๔๕

 วังตูม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครนายก  ๑ / ๔

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๒๕๙/๐๐๒๕
พระกิตติ สุจิณฺโณ อินเทียง

่

๘/๙/๒๕๓๒ ๑๒/๑/๒๕๕๘

วังไทร  

นย ๔๒๕๙/๐๐๒๖
พระสมศักดิ

์

ธีรวโร ร้อยทอง

๒๙/๑๑/๒๕๐๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วังไทร  

นย ๔๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรณัฐวัตร์  ยิมเจริญ

้

๙/๖/๒๕๔๘
 วังไทร  

นย ๔๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรเมธี  หาดทราย

๕/๑๑/๒๕๔๘

 วังไทร  

นย ๔๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรวิเชียร  

เหลืองวัฒนพานิช ๗/๗/๒๕๔๑
 วังไทร  

นย ๔๒๕๙/๐๐๓๐
พระสัญญา จิตฺปฺุโ เสมี

๙/๑๑/๒๕๐๐ ๓๐/๑๐/๒๕๕๖

วังปลาจีด  

นย ๔๒๕๙/๐๐๓๑
พระสาธิต านิโย คล่องแคล้ว

๗/๘/๒๕๒๔ ๑๐/๕/๒๕๕๘

วังปลาจีด  

นย ๔๒๕๙/๐๐๓๒
พระชนินทร์ ชุติปฺโ บุญประกอบ

๑๑/๙/๒๕๓๓
๖/๓/๒๕๕๗

วังยายฉิม  

นย ๔๒๕๙/๐๐๓๓
พระชัยประสิทธิ

์

ธมฺมสิทฺโธ รักละม่อม

๑๙/๑/๒๕๑๗ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วังยายฉิม  

นย ๔๒๕๙/๐๐๓๔
พระณัฐนนท์ จิตฺตสํวโร ถิรคุณสวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

สมบูรณ์สามัคคี  

นย ๔๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรอภิชิต  อ่อนดี

๒๘/๒/๒๕๔๓

 สมบูรณ์สามัคคี  

นย ๔๒๕๙/๐๐๓๖
พระสุพจน์ ธมฺมวโร จารย์คำมา

๑๗/๔/๒๕๒๕ ๒๘/๕/๒๕๕๙

สวนหงษ์  

นย ๔๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรจิรายุ  ชืนชม

่

๑๖/๗/๒๕๔๔

 สุวรรณ  

นย ๔๒๕๙/๐๐๓๘
พระอำนวย สุนนฺโท แซ่ตัง

้

๒๐/๕/๒๔๙๙ ๒๓/๕/๒๕๓๕

สุวรรณศิริ  

นย ๔๒๕๙/๐๐๓๙
พระเอกนรินทร์ ปรกฺกโม โตงาม

๑๖/๕/๒๕๑๗ ๒๘/๗/๒๕๕๗

หนองเตย  

นย ๔๒๕๙/๐๐๔๐
พระประสิทธิ

์

วิสุทฺโธ คล้ายอ้อย
๑/๑/๒๕๑๘

๒๙/๑๒/๒๕๕๗

หนองเตย  

นย ๔๒๕๙/๐๐๔๑
พระพีระพงษ์ กตสาโร วงษ์มา

๒๘/๓/๒๕๑๗ ๒๐/๖/๒๕๕๘

หนองเตย  

นย ๔๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรสุรพล  ชืนชม

่

๑๕/๘/๒๕๔๒

 หนองโพธิ

์

 

นย ๔๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรกฤษฎา  ทาปา

๑๓/๗/๒๕๔๕

 หนองโพธิ

์

 

นย ๔๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรอภิวันท์  ขันเหลา

๒๘/๔/๒๕๔๗

 หนองโพธิ

์

 

นย ๔๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรอนุวัฒน์  อินทรี

๒๖/๓/๒๕๔๕

 อุดมธานี  

นย ๔๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรนำเพชร  เงินนา

๒๔/๗/๒๕๔๕

 อุดมธานี  

นย ๔๒๕๙/๐๐๔๗
พระอภิชาต อาภากโร หนองคาย

๒๗/๐๙/๒๕๐๗ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

เขาเพิมศรีสว่าง

่

 

นย ๔๒๕๙/๐๐๔๘
พระสุทัศพันธ์ ปภสฺสโร อ่อนละมูล

๐๖/๐๓/๒๕๑๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

เขาเพิมศรีสว่าง

่

 

นย ๔๒๕๙/๐๐๔๙
พระหรัง

่

คุเณสโก ดิษเอม

๙/๑๒/๒๔๙๑
๖/๔/๒๕๕๓

ช้าง  

นย ๔๒๕๙/๐๐๕๐
พระวันชัย อกิฺจโน นำเงิน

๑/๑๑/๒๕๒๗ ๒๕/๗/๒๕๕๘

ช้าง  

นย ๔๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรธนายุทธ์  พิศมร

๘/๑/๒๕๔๒
 ช้าง  

นย ๔๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรธนดิษฐ์  สุขนิตย์

๖/๗/๒๕๔๓
 ช้าง  

นย ๔๒๕๙/๐๐๕๓
พระมนตรี สมจิตฺโต แสนทวี

๙/๒/๒๕๐๒
๑๒/๓/๒๕๕๙

ทองจรรยา  

นย ๔๒๕๙/๐๐๕๔
พระกอบศักดิ

์

คุณยุตฺโต บำรุงวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๑๑

๗/๘/๒๕๕๘
ไม้รวก  

นย ๔๒๕๙/๐๐๕๕
พระละไม เขมปาโล เทียนประสาท

๙/๑๐/๒๔๘๘ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖

สีนวนประชาราม  

นย ๔๒๕๙/๐๐๕๖
พระสมศักดิ

์

ธมฺมสรโณ แก่นบำรุง

๒๒/๐๗/๒๕๑๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

สีนวนประชาราม  

นย ๔๒๕๙/๐๐๕๗
พระจักรพันธุ์ ติสฺสวโร วงษ์นุช

๑/๑๒/๒๕๓๓ ๑๒/๗/๒๕๕๘

หนองเคียม

่

 

นย ๔๒๕๙/๐๐๕๘
พระสำเนียง ทินฺนวโร ทองอินทร์

๗/๗/๒๔๙๑ ๑๙/๓/๒๕๔๖

หนองแฟบ  

นย ๔๒๕๙/๐๐๕๙
พระสายสุด วิสโก ชัยศิริ

๑๒/๒/๒๕๐๔ ๒๐/๔/๒๕๕๖

หนองแฟบ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครนายก  ๒ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๒๕๙/๐๐๖๐
พระปญญา สุตธมฺโม ราชสีห์

๑๐/๔/๒๕๒๔ ๔/๑๒/๒๕๕๕

หนองรี  

นย ๔๒๕๙/๐๐๖๑
พระดำรงษ์ อนตฺตโร ดงเจริญ

๘/๒/๒๕๒๔ ๔/๑๒/๒๕๕๗

แหลมไม้ย้อย  

นย ๔๒๕๙/๐๐๖๒
พระชูศักดิ

์

ธมฺมเตโช ตันเอียม

๋

๒๒/๐๘/๒๕๐๒ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

กลางโสภา  

นย ๔๒๕๙/๐๐๖๓
พระจตุพล กิตฺติปาโล ประเสริฐ

๒๒/๐๔/๒๕๓๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

กลางโสภา  

นย ๔๒๕๙/๐๐๖๔
พระประสิต ตปสีโล สิงห์ทา

๐๙/๐๔/๒๕๑๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ขุมข้าว  

นย ๔๒๕๙/๐๐๖๕
พระสมชาย ปภาธโร งามอาการ

๐๗/๐๘/๒๕๐๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

คลองใหม่  

นย ๔๒๕๙/๐๐๖๖
พระวรชัย ติกฺกปฺปฺโ สุทธิเสงียม

่

๐๕/๐๗/๒๕๐๑ ๒๓/๐๖/๒๕๕๘

โคกสว่าง  

นย ๔๒๕๙/๐๐๖๗
พระนิพนธ์ เขมวโร โหลสกุล

๒๑/๐๙/๒๕๑๒ ๐๘/๐๓/๒๕๕๑

ดงแขวน  

นย ๔๒๕๙/๐๐๖๘
พระวีระ อาริโย จัดนอก

๒๑/๐๘/๒๕๐๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๗

ท่ามะปราง  

นย ๔๒๕๙/๐๐๖๙
พระสุรพล ปสนฺโน พิทักษ์

๑๕/๐๙/๒๕๐๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๘

นาหินลาด  

นย ๔๒๕๙/๐๐๗๐
พระทองล้วน กตนาโถ บุญเกิด

๓๐/๑๑/๒๔๙๔ ๒๐/๐๒/๒๕๔๗

เนินสะทอน  

นย ๔๒๕๙/๐๐๗๑
พระเทวัญ ปฺุาคโม โพธิทรัพย์

์

๐๖/๐๗/๒๕๑๘ ๒๑/๐๔/๒๕๕๘

เนินสะทอน  

นย ๔๒๕๙/๐๐๗๒
พระคงฤทธิ

์

วิสุทฺโธ สุภรสุข

๑๕/๐๙/๒๔๙๗ ๒๑/๐๙/๒๕๕๗

เนินสูงสามัคคี  

นย ๔๒๕๙/๐๐๗๓
พระโยธิน ถาวโร ใจผ่อง

๑๖/๐๒/๒๕๑๔ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ฝงคลอง  

นย ๔๒๕๙/๐๐๗๔
พระวิโรจน์ จนฺทวโร แสวงนิล

๑๓/๐๓/๒๔๙๒ ๑๐/๐๓/๒๕๕๘

พรหมเพชร  

นย ๔๒๕๙/๐๐๗๕
พระกำธร กมโล แซ่ลิม

้

๑๗/๐๖/๒๕๑๔ ๑๓/๐๑/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

นย ๔๒๕๙/๐๐๗๖
พระสมชาย กุสลจิตฺโต ต้ออาษา

๐๕/๐๖/๒๕๐๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

เลาคา  

นย ๔๒๕๙/๐๐๗๗
พระสุขสันติ

์

ติสรโณ เทียนประสาท

๑๕/๐๖/๒๕๑๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

หนองบัวขอน  

นย ๔๒๕๙/๐๐๗๘
พระบุญเทือง โชติปฺโ มาตา

๓๐/๐๔/๒๕๑๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

หนองหัวลิงใน  

นย ๔๒๕๙/๐๐๗๙
พระวิศรุต เตชวโร สนามชัย

๐๘/๐๗/๒๕๒๙ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

หนองหัวลิงใน  

นย ๔๒๕๙/๐๐๘๐
พระสุริยัน สนฺตจิตฺโต ท่าทองมา

๑๔/๐๙/๒๕๒๓ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองหัวลิงใน  

นย ๔๒๕๙/๐๐๘๑
พระอภิชาต จารุวณฺโณ แซ่คู

๒๒/๐๖/๒๕๑๙ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

เหล่าเดิน

่

 

นย ๔๒๕๙/๐๐๘๒
สามเณรจิรพงษ์  ใจกลาง

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

 คลอง ๑  

นย ๔๒๕๙/๐๐๘๓
พระบุญจง กนฺตพโล เกิดเจริญ

๐๖/๐๖/๒๕๒๖
๒๓/๓/๒๕๕๖

คลองสาม  

นย ๔๒๕๙/๐๐๘๔
พระชลอ เขมวโร ปานแดง

๒๑/๐๑/๒๕๒๓ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

เชียวโอสถ

่

 

นย ๔๒๕๙/๐๐๘๕
พระวิสุตร ยติโก ยะลาทรัพย์

๑๒/๐๗/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

ทวีพูลรังสรรค์  

นย ๔๒๕๙/๐๐๘๖
พระพีรพงษ์ ปภากโร กริมใจ

่

๑๓/๒/๒๕๒๙ ๒๐/๓/๒๕๕๘

บุญเขตร์  

นย ๔๒๕๙/๐๐๘๗
พระชลอ โฆสิโต ศักดิกุล

๒๘/๒/๒๕๒๐ ๒๒/๖/๒๕๕๗

ราษฎร์ประดิษฐ์  

นย ๔๒๕๙/๐๐๘๘
พระไกรสร กนฺตวีโร เนียมปาน

๐๘/๐๘/๒๕๒๖
๒๘/๔/๒๕๕๖

สว่างอารมณ์  

นย ๔๒๕๙/๐๐๘๙
พระฉอ้อน ปฺาวโร เพาะบุญ

๑๙/๗/๒๕๐๓ ๒๒/๑๐/๒๕๕๖

สว่างอารมณ์  

นย ๔๒๕๙/๐๐๙๐
พระสุชาติ ยติโก ดีเล็ก

๐๓/๐๕/๒๕๐๘ ๐๔/๑๑/๒๕๕๘

ใหม่พงษ์โสภณ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครนายก  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๒๕๙/๐๐๙๑
พระจำลอง วฑฺฒโน สุขสินธ์

๑๔/๑/๒๕๑๙ ๑๗/๒/๒๕๕๘

อำภาศิริวงศ์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครนายก  ๔ / ๔

้
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