
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครนายก  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๑๔๗ รูป ขาดสอบ ๒๕ รูป คงสอบ ๑๒๒ รูป สอบได้ ๖๐ รูป สอบตก ๖๒ รูป (๔๙.๑๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๒๖๐/๐๐๐๑
พระสมาน ธมฺมกาโม สุขมา

๕/๑๐/๒๕๐๖ ๑๗/๓/๒๕๕๖

เกาะกระชาย  

นย ๔๒๖๐/๐๐๐๒
พระวันลพ านิสฺสโร เกสร

๑๓/๑๑/๒๕๓๙
๑๓/๐๔/๒๕๖๐

เขาทุเรียน  

นย ๔๒๖๐/๐๐๐๓
พระสมชาย วชิราโณ มาลีรักษ์

๑๕/๖/๒๕๐๙ ๒๗/๕/๒๕๕๖

เขาพระ  

นย ๔๒๖๐/๐๐๐๔
พระศราวุฒิ านวุฑฺโฒ พัฒน์เจริญ

๓๑/๗/๒๕๒๘ ๒๗/๑/๒๕๕๙

คีรีวัน  

นย ๔๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรบิก

๊

 มณีวงษ์
๔/๔/๒๕๔๗

 คีรีวัน  

นย ๔๒๖๐/๐๐๐๖
พระบุญส่ง โชติปฺโ ศรีสวรรค์

๐/๔/๒๔๙๙ ๐/๗/๒๕๕๙
ท่าช้าง  

นย ๔๒๖๐/๐๐๐๗
พระสมศักดิ

์

สมฺมสกฺโก ฮ่มเมือง
๐/๖/๒๕๑๕

๐/๕/๒๕๖๐ บางปรัง  

นย ๔๒๖๐/๐๐๐๘
พระประสิทธิ

์

อินฺทปฺโ บุญรักษา
๐/๑/๒๕๐๗ ๐/๑๐/๒๕๓๘

บางหอย  

นย ๔๒๖๐/๐๐๐๙
พระไพรัตน์ ตปสีโล เกิดแก้ว

๔/๑/๒๕๐๘
๑๓/๑๒/๒๕๕๗

บ้านใหม่  

นย ๔๒๖๐/๐๐๑๐
พระไพรินทร์ ธีรปฺโ ก้อนเงิน

๑/๗/๒๕๑๐ ๖/๙/๒๕๕๔
บุหย่อง  

นย ๔๒๖๐/๐๐๑๑
พระบริหาร นาถสีโล บุญบัว

๑๙/๓/๒๕๐๑ ๒๖/๓/๒๕๕๙

โบสถ์การ้อง  

นย ๔๒๖๐/๐๐๑๒
พระสุขบรรณ์ดิษฐ์ ขนฺตยาลงฺกาโล จันทรา

๑๗/๙/๒๕๒๑ ๑/๑๒/๒๕๕๘

ปาจิตติพลังศรี  

นย ๔๒๖๐/๐๐๑๓
พระสมรส ปริปฺุณสีโล กลินหอม

่

๒๐/๗/๒๕๐๔
๑๕/๑๑/๒๕๕๘

มงคลถาวร  

นย ๔๒๖๐/๐๐๑๔
พระมานะชัย นิมพโล แก้วอินทร์

๐๒/๑๒/๒๕๒๑ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

รังษีโสภณ  

นย ๔๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรกิตติพงศ์  ภักดีเวียง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

 วังตูม  

นย ๔๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรอมรเทพ  โกมลมาลย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

 วังตูม  

นย ๔๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรภูวดล  ราชเจริญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 วังตูม  

นย ๔๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรมงคล  ภักดีเวียง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 วังตูม  

นย ๔๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรธีระภัทร  ลาปาน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 วังตูม  

นย ๔๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 พรมนิล

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

 วังตูม  

นย ๔๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรณัฐพงษ์  กลางเหลือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

 วังตูม  

นย ๔๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรธนัชชา  ศรีษะเกตุ

๓๑/๐๕/๒๕๕๑

 วังตูม  

นย ๔๒๖๐/๐๐๒๓
พระวิเชียร ภูริาโณ แจงดี

๒๕/๙/๒๕๑๐ ๑๒/๔/๒๕๖๐

วังไทร  

นย ๔๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรเพชรทาย  ทับทิม

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

 วังยายฉิม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครนายก  ๑ / ๓

้
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นย ๔๒๖๐/๐๐๒๕
พระสุรสิทธิ

์

สุทฺธสีโล ปฏิพัทธ์ชัยกุล
๐/๑/๒๕๒๙ ๐/๖/๒๕๕๙

ศรีจุฬา  

นย ๔๒๖๐/๐๐๒๖
พระจิรพงศ์ ปยุตฺโต แซ่ลี

้

๐/๓/๒๕๓๗
๐/๑/๒๕๖๐ ศรีจุฬา  

นย ๔๒๖๐/๐๐๒๗
พระขวัญชัย ปริชาโน บุญประเสริฐ

๕/๑๐/๒๕๑๒ ๒๕/๗/๒๕๓๙

กุฎีเตีย

้

 

นย ๔๒๖๐/๐๐๒๘
พระจรินทร ธมฺมทีโป วังยายฉิม

๓๐/๑/๒๕๑๔ ๑๐/๕/๒๕๕๗

เขาคอก  

นย ๔๒๖๐/๐๐๒๙
พระวิโรจน์ อภิชาพโล นามมี

๒๘/๒/๒๕๒๕
๓/๗/๒๕๕๙

เขาคอก  

นย ๔๒๖๐/๐๐๓๐
พระเอกชัย วราสโย มีเอนก

๑๔/๔/๒๕๐๘ ๒๙/๙/๒๕๕๘

เจริญสุข  

นย ๔๒๖๐/๐๐๓๑
พระสามารถ อคฺคปฺโ เสนาะ

๒๙/๙/๒๕๐๖ ๒๑/๒/๒๕๕๙

ช้าง  

นย ๔๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรธีรภัทร  พรมณี

๓๐/๔/๒๕๔๕

 ดอนเปร็ง  

นย ๔๒๖๐/๐๐๓๓
พระทองเหรียญ ิตาจาโร มิคำยา

๑๙/๖/๒๕๐๕ ๑๗/๒/๒๕๕๙

เนินสะอาด  

นย ๔๒๖๐/๐๐๓๔
พระณัฐพงศ์ อธิปฺโ พรอุดม

๑๔/๑๐/๒๕๑๑ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

บ้านพริก  

นย ๔๒๖๐/๐๐๓๕
พระกิตติภพ สิริทตฺโต ลายสุวรรณ

๑๕/๔/๒๕๑๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙
วิหารขาวเจติยาราม

 

นย ๔๒๖๐/๐๐๓๖
พระสุรชัย ิติโก ถัดหลาย

๒๑/๑๒/๒๕๒๐

๗/๕/๒๕๖๐
สมอบุญคง  

นย ๔๒๖๐/๐๐๓๗
พระนรินทร์ อติชาโต ศรีใส

๒๔/๑๑/๒๕๓๙

๑๒/๔/๒๕๖๐

สุเทพเจริญธรรม  

นย ๔๒๖๐/๐๐๓๘
พระกรกช อธิปฺโ นารุ่งเรือง

๔/๗/๒๕๓๖ ๒๒/๕/๒๕๕๙

หนองคันจาม  

นย ๔๒๖๐/๐๐๓๙
พระมนตรี ชยปฺโ บำรุงเขตต์

๑๖/๔/๒๕๑๗ ๑๐/๑๒/๒๕๕๕

หนองรี  

นย ๔๒๖๐/๐๐๔๐
พระจำลอง อตฺตทนฺโต เจริญบุญณะ

๘/๖/๒๕๐๐
๑๔/๑๒/๒๕๕๕

หนองรี  

นย ๔๒๖๐/๐๐๔๑
พระชรินทร์ กุสลจิตฺโต ใยยังยืน

่

๓/๘/๒๕๐๑
๑๓/๓/๒๕๕๘

แหลมไม้ย้อย  

นย ๔๒๖๐/๐๐๔๒
พระเชาวนัน ขนฺติสาโร ประทุมมา

๑๖/๐๗/๒๕๓๕ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ปทุมวงษาวาส  

นย ๔๒๖๐/๐๐๔๓
พระวรวัชร จารุธมฺโม แสงมุข

๐๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ลำบัวลอย  

นย ๔๒๖๐/๐๐๔๔
พระประเทีอง ปริสุทฺโท คงพันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๐๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัวขอน  

นย ๔๒๖๐/๐๐๔๕
พระนิพล อภิฉนฺโท ศรีรัตน

๐๑/๐๘/๒๕๐๔ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

คลอง ๑๔  

นย ๔๒๖๐/๐๐๔๖
พระศักดา จนฺทปฺโ กังสดาล

๑๐/๐๒/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลอง ๑๔  

นย ๔๒๖๐/๐๐๔๗
พระนนทวัฒน์ คมฺภีรปฺโ ระโหฐาน

๑๖/๐๙/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

เชียวโอสถ

่

 

นย ๔๒๖๐/๐๐๔๘
พระอุดม สิริธมฺโม คำดี

๒๒/๘/๒๕๐๐ ๒๐/๔/๒๕๕๙

เตยน้อย  

นย ๔๒๖๐/๐๐๔๙
พระจิรศักดิ

์

กุสลจิตฺโต บัวโรย

๒๓/๕/๒๕๓๗ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

ประสิทธิเวช  

นย ๔๒๖๐/๐๐๕๐
พระศรายุทธ อุตฺตโม ดิษราธร

๑๗/๔/๒๕๓๗ ๐๕/๑๐/๒๕๕๘

ประสิทธิเวช  

นย ๔๒๖๐/๐๐๕๑
พระนพสรณ์ วิชโย คชฤทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๓๖
๒๗/๓/๒๕๕๙

ประสิทธิเวช  

นย ๔๒๖๐/๐๐๕๒
พระดุษฎี จรณธมฺโม แซ่โค้ว

๑๘/๑๑/๒๕๒๙
๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ประสิทธิเวช  

นย ๔๒๖๐/๐๐๕๓
พระสุพจน์ สุวโจ โพษี

๑๘/๑๐/๒๕๒๘

๐/๖/๒๕๕๖
ปากคลองพระอาจารย์

 

นย ๔๒๖๐/๐๐๕๔
พระประจักษ์ านวโร เมตะศิริ

๑๔/๑๒/๒๕๒๑
๑๖/๒/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

นย ๔๒๖๐/๐๐๕๕
พระหนุ่ม อมรธมฺโม แก้วฟา

๑๗/๑๑/๒๕๒๘

๓๐/๓/๒๕๖๐
ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

นย ๔๒๖๐/๐๐๕๖
พระสมภูมิ กิตฺติธโร ขาวโกมล

๐๕/๑๐/๒๕๐๘ ๐๔/๐๒/๒๕๕๙ องครักษ์ธรรมปญญาราม

 

นย ๔๒๖๐/๐๐๕๗
พระสุคนธ์ กตปฺุโ จันทวุฒิ

๐๙/๑๒/๒๕๓๗
๒๖/๖/๒๕๕๙ องครักษ์ธรรมปญญาราม

 

นย ๔๒๖๐/๐๐๕๘
พระสุจินต์ ปสนฺโน พามา

๑๐/๐๙/๒๕๑๓ ๓๐/๐๖/๒๕๔๔

อรุณฉายาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครนายก  ๒ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๒๖๐/๐๐๕๙ พระมนูญ สุธมฺโม วงค์กลาง
๐๖/๐๖/๒๕๑๒ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

อรุณฉายาราม  

นย ๔๒๖๐/๐๐๖๐ พระศราวุฒิ มนฺตชาโต เทียนจ่าง

๑๙/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙
อรุณฉายาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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