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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิจิตร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๔๘๓ รูป ขาดสอบ ๒๐๖ รูป คงสอบ ๒๗๗ รูป สอบได้ ๔๕ รูป สอบตก ๒๓๒ รูป (๑๖.๒๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๒๕๙/๐๐๐๑
พระเรียม สิริภทฺโท สุนารี

๒๘/๐๓/๒๕๐๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

เขารูปช้าง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๐๒
พระสมาน สมาหิโต สว่างแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๑๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

เขารูปช้าง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๐๓
พระอดิศักดิ

์

อาภานฺนโต แดงดี

๐๙/๑๐/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

คลองคู้  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรอนุสรณ์  ขำศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรศุภโชค  จาดมี

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรสุรศักดิ

์

 วังมูล

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรสุพจน์  หีดฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรพีระภัทร  อ่างคำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรวรวิช  จ้อยประดิษฐ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรอณัฐชา  คะชะสะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรพรเทพ  เงินกลม

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรธนาวัฒน์  หวันแสง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรพิษณุ  ขุนพิลึก

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรชัยวัฒน์  ผิวทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรพีรพัฒน์  เขียวเขิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๑๖
พระชนกันต์ อิสลธมฺโม ชาวพิจิตร

๒๓/๑๑/๒๕๐๖ ๒๙/๐๑/๒๕๕๘

ปามะคาบ  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๑๗
พระธเนศ สุเมโธ สิงห์เถือน

่

๑๑/๐๖/๒๕๓๖ ๐๘/๐๘/๒๕๕๗

หัวดง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๑๘
พระประทีป ธมฺมปาโล สังฆมาตร

๔/๐๕/๒๕๑๑ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๑๙
พระมนตรี กิตติาโณ โสพลงาม

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

ห้วยนำโจน  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๒๐
พระณัฐพล คุตฺตธมฺโม ศิลอาภรณ์

๘/๑/๒๕๓๓ ๑๙/๗/๒๕๕๘

ทับปรูพัฒนาราม  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๒๑
พระนเรศ อคฺคปฺโ แสงบุญ

๒๐/๔/๒๕๑๐ ๒๗/๔/๒๕๕๗

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๒๕๙/๐๐๒๒
พระนิทัศน์ ธนปาโล เฉือยฉำ

่

๕/๑๑/๒๕๒๐ ๐๔/๑๒/๒๕๕๖

หาดแตงโม  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๒๓
พระสุริยา สุนฺทรปุตฺโต ยากุ

๑๕/๐๙/๒๕๓๘ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

หาดแตงโม  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๒๔
พระยุทธนา ธนปฺโ แจ่มแจ้ง

๑๗/๒/๒๕๓๓ ๒๖/๑๒/๒๕๕๗

ทับคล้อ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๒๕๙/๐๐๒๕
พระชิติพัทธุ์ ถนอมโร เชือชิล

้

๖/๙/๒๔๙๒
๓๑/๑๒/๒๕๕๗

ทับคล้อ  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๒๖
พระเกษม กิตฺติสาโร ประมาพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๓๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

บางมูลนาก  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๒๗
พระศิวกร ผลธมฺโม หุ่นสอาด

๒๗/๑๒/๒๕๒๒
๓๑/๑/๒๕๕๙

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๒๘
พระสมเกตุ สมจิตฺโต เริงกะชีวิต

๐๗/๑๒/๒๕๐๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๒๙
พระจักรกริช อินฺทปฺโ หุ่นลาย

๑๙/๐๙/๒๕๓๖ ๓๐/๑๒/๒๕๕๖

มาบมะไฟ  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๓๐
พระวิษณุ ฉนฺทโก สระศรี

๒๔/๐๗/๒๕๑๓ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

วังจิก  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๓๑
พระสมนึก ปฺาธโร เปาสม

๑๖/๔/๒๕๑๒ ๒๒/๗/๒๕๕๖

สระประทุม  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๓๒
พระสมศักดิ

์

านวีโร หนูปลอด

๐๓/๑๑/๒๔๙๙ ๒๘/๑๐/๒๕๕๘

หนองสะแก  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๓๓
พระสถิตย์ สิริมงฺคโล สิงห์ลอ

๕/๒/๒๕๓๖ ๑๙/๗/๒๕๕๖

หนองหัวปลวก  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๓๔
พระเสนอ าณวโร แตงน้อย

๒๓/๐๕/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่ากระดาน  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๓๕
พระละออง อินฺมุตฺโต ประดิษฐ์เขียน

๒๖/๐๔/๒๕๑๓ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

วัดหนองปล้อง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๓๖
พระมานพ สารโท บุญเทียน

๐๙/๐๕/๒๕๑๒ ๐๕/๐๑/๒๕๕๘

ศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๓๗
พระไพศาล ยติกโร ทองอินทร์

๐๕/๐๘/๒๕๓๐ ๑๑/๑๑/๒๕๕๕

หนองปลาไหล  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๓๘
พระเชาว์ กนฺตวีโร โพธิสละ

์

๐๕/๐๘/๒๕๑๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๓

กำแพงดิน  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๓๙
พระวิโรจน์ โสตถิโก เทีบงอยู่

่

๑๗/๐๖/๒๕๒๐ ๐๕/๐๔/๒๕๕๒

คลองเจริญ  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๔๐
พระสมเกียรติ ปภากโร แสงคำ

๐๕/๐๗/๒๕๓๓ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

ใดนำเคียว

่

 

พจ ๓๒๕๙/๐๐๔๑
พระสนิท กนฺตธมฺโม กุลน้อย

๑๔/๐๒/๒๔๙๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๓

บึงเฒ่า  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๔๒
พระรัตนพล ชินวโร คุ้มสุข

๐๘/๐๓/๒๕๓๖ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

ปาแซง  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๔๓
พระสิทธิศักดิ

์

สิริปฺโ ทองใบ

๐๒/๐๔/๒๕๒๕ ๑๖/๐๒/๒๕๕๖

ยางห้าหลุม  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๔๔
พระสุรชัย สุรชโย กลันประชา

่

๒๔/๐๖/๒๕๐๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

สามง่าม  

พจ ๓๒๕๙/๐๐๔๕
พระเสน่ห์ สีลเตโช ทองบุญรอด

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๐๒/๐๒/๒๕๕๖

หนองโสน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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