
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑ (ธ)

ส่งสอบ ๑๐๐ รูป ขาดสอบ ๓๓ รูป คงสอบ ๖๗ รูป สอบได้ ๓๐ รูป สอบตก ๓๗ รูป (๔๔.๗๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๖๒๕๙/๐๐๐๑
พระสุทิน สิริวิชโย กะนะหาวงศ์

๐๒/๐๔/๒๕๒๙ ๐๖/๐๖/๒๕๕๔

ปาศรัทธารวม  

นม ๖๒๕๙/๐๐๐๒
พระโกมินทร์ นรินฺโท อิมสำราญ

่

๐๒/๐๒/๒๕๒๓ ๐๒/๐๑/๒๕๕๗

ปาศรัทธารวม  

นม ๖๒๕๙/๐๐๐๓
พระบุญสม จิตปฺุโ สุหา

๒๑/๐๕/๒๕๒๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

ปาศรัทธารวม  

นม ๖๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรนันทวุฒิ  ของสันเทียะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

 ปาศรัทธารวม  

นม ๖๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรภาณุวัฒน์  นุ่นอ่อน

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

 ศาลาลอย  

นม ๖๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรธาดา  เหลาเกิม

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๑

 สุทธจินดา  

นม ๖๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรศิริชัย  ศรีเมฆ

๑๗/๐๗/๒๕๔๑

 สุทธจินดา  

นม ๖๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรธวัชชัย  พันทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

 สุทธจินดา  

นม ๖๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรนเรศ  พวกเกาะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

 สุทธจินดา  

นม ๖๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรภูฟา  จันทร์ศรีลา

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

 สุทธจินดา  

นม ๖๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรวรรธนัย  จันทะนาข่า

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

 สุทธจินดา  

นม ๖๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรชลธาร  ประทุมมัง

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

 สุทธจินดา  

นม ๖๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรจักรี  แสนวังศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

 สุทธจินดา  

นม ๖๒๕๙/๐๐๑๔
พระทวีผล านวโร บุญยิง

่

๐๘/๐๖/๒๕๐๓ ๐๔/๐๑/๒๕๕๖

ปาคีรีวัลลิ

์

 

นม ๖๒๕๙/๐๐๑๕
พระกันณพงศ์ กนฺตธมฺโม พิภขุนทด

๒๐/๙/๒๕๒๘ ๓๐/๓/๒๕๕๒

ปาญาณสิทธาราม  

นม ๖๒๕๙/๐๐๑๖
พระพูนลาภ สุวิโช สิงหแสนยาพงษ์

๘/๐๕/๒๕๐๕ ๐๕/๐๕/๒๕๕๕

ปาหนองตาล  

นม ๖๒๕๙/๐๐๑๗
พระครูกิตติศีลโสภณ อนามโย โทแหล่ง

๒๕/๑๒/๒๔๙๕ ๒๙/๐๓/๒๕๒๕

ปาประชาธรรมนิคม
 

นม ๖๒๕๙/๐๐๑๘
พระสมนึก ปริปุณฺโณ หาญกล้า

๑๑/๒/๒๕๑๐ ๓๑/๗/๒๕๕๕
ปาประชาธรรมนิคม

 

นม ๖๒๕๙/๐๐๑๙
พระพรชัย พรชโย สุโพธิ

์

๒๒/๓/๒๕๐๘ ๑๖/๗/๒๕๕๗
ปาประชาธรรมนิคม

 

นม ๖๒๕๙/๐๐๒๐
พระอาทิตย์ อาภากโร บุปผาอาจ

๑/๑๑/๒๕๒๕

๑/๔/๒๕๕๐
เขาใหญ่ญาณสัมปนโน

 

นม ๖๒๕๙/๐๐๒๑
พระสมพร ปภาโส อ่านชำนาญ

๑/๑๐/๒๕๒๓
๑/๔/๒๕๕๑ เขาใหญ่ญาณสัมปนโน

 

นม ๖๒๕๙/๐๐๒๒
พระอดิศักดิ

์

จนฺทโชโต หล่มเหลา
๑/๒/๒๕๑๗ ๑/๖/๒๕๕๗ เขาใหญ่ญาณสัมปนโน

 

นม ๖๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรณัฐพล  เพชรดิน

๑๕/๐๖/๒๕๔๐

 ปาภูหายหลง  

นม ๖๒๕๙/๐๐๒๔
พระเพิง ธีรปฺโ ยมะโคต

๒๐/๑๒/๒๕๑๙ ๐๑/๐๗/๒๕๔๘

แสงธรรมวังเขาเขียว
 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๖๒๕๙/๐๐๒๕
พระนพรัตน์ เขมิโย ดอกบัว

๘/๖/๒๕๐๗ ๓/๖/๒๕๕๕
วะภูแก้ว  

นม ๖๒๕๙/๐๐๒๖
พระธนารักษ์ อตฺตรกฺโข กรุงศรี

๑๗/๑/๒๕๓๑ ๒/๑๑/๒๕๕๗

วะภูแก้ว  

นม ๖๒๕๙/๐๐๒๗
พระธีรทัศน์ วฑฺฒนาโณ พีระไชยดำรงค์

๙/๑๑/๒๕๐๒ ๒๐/๔/๒๕๕๘

วะภูแก้ว  

นม ๖๒๕๙/๐๐๒๘
พระคณาวุฒิ สุภกิจฺโจ จุฑะกนก

๑๒/๒/๒๕๓๑ ๓๑/๗/๒๕๕๙

วะภูแก้ว  

นม ๖๒๕๙/๐๐๒๙
พระกิตติเชษฐ์ กิตฺติสมฺปนฺโน ถาปนแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๒๘
๒๖/๗/๒๕๕๘

ปาศิริวันบรรพต  

นม ๖๒๕๙/๐๐๓๐
พระเตชพัฒน์ อุตฺตรภทฺโท กันมา

๑๒/๑/๒๕๓๐ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ปาศิริวันบรรพต  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
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