
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิจิตร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๕๑๔ รูป ขาดสอบ ๑๙๓ รูป คงสอบ ๓๒๑ รูป สอบได้ ๑๐๓ รูป สอบตก ๒๑๘ รูป (๓๒.๐๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๒๖๐/๐๐๐๑
พระกฤษณะ กนฺตวณฺโณ ศรีจีน

๒๑/๐๔/๒๕๒๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เขาพระ  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๐๒
พระณัฐพร านวโร บุญสนาน

๐๖/๐๒/๒๕๓๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

เขารูปช้าง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๐๓
พระไพรัตน์ อภิวโร เหลียมคำแหง

่

๑๒/๑๑/๒๕๓๕ ๒๕/๐๙/๒๕๕๘

เขารูปช้าง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๐๔
พระถวัลย์ อายุวฑฺฒโก ราชาสุดา

๐๑/๐๒/๒๕๐๒ ๐๑/๑๐/๒๕๕๙

คลองคู้  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๐๕
พระศิรพล านุตฺตโร มากใจ

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ฆะมัง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๐๖
พระสุเทพ ภูริาโณ สุขสำอางค์

๐๖/๐๔/๒๕๑๐ ๑๑/๐๕/๒๕๕๕

ดงชะพลู  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๐๗
พระณัฐพงค์ เขมจิตฺโต แก้วอยู่

๑๘/๐๓/๒๕๐๖ ๐๙/๐๘/๒๕๕๘

ดงชะพลู  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรศุภกิตติ

์

 เย็นใจ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

 ดงชะพลู  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๐๙
พระชัยณรงค์ เตชปฺุโ ทรัพย์ทอง

๐๕/๑๑/๒๕๒๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

ถำชาละวัน  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๑๐
พระสุรศักดิ

์

อุชุจาโร นิพรรัมย์

๐๗/๐๓/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ท่าหลวง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๑๑
พระปยะพล ปยสีโล นาคไพจิตร

๑๒/๐๒/๒๕๓๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ท่าหลวง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรธัชกฤช  วณิชโรจน์

๒๐/๐๙/๒๕๓๙

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรกฤษณิธิพล  เพชรกระจ่าง

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรพัฒนพงษ์  พุ่มโพธิทอง

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรสุภัทร  หีดฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรปนพงศ์  เมืองโคตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรอานนท์  อำรักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรวันชนะ  เนียมทิพย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๑๙
พระอธิการเพิมศักดิ

์

พลปุณฺโณ เกิดผล

๒๖/๐๑/๒๕๑๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๔

นำโจนเหนือ  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๒๐
พระนวล กาฺจโน ผลธรรม

๑๔/๐๒/๒๕๑๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

นำโจนเหนือ  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๒๑
พระสมพงษ์ สีลสุทฺโธ แสนราช

๐๙/๐๙/๒๔๙๘ ๐๓/๐๙/๒๕๕๗

เนินยาว  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๒๒
พระธวัชชัย ิตเตโช จันทนารักษ์

๐๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

บางเพียรวิลัยรัตน์  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๒๓
พระสหรัฐ สุภทฺโท แทนปน

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

ประทม  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๒๔
พระศราวุช อติธมฺโม มูลสรวง

๐๖/๐๓/๒๕๓๐ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

ประทม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๒๖๐/๐๐๒๕
พระบุญลือ ิตกุโล ทองยิม

้

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

วังกลม  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๒๖
พระประจักษ์ ธมฺมวิริโย ข่มอารมณ์

๐๗/๐๙/๒๕๑๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วังกลม  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๒๗
พระวิเชียร อานนฺโท ทับพันธ์

๒๘/๐๔/๒๕๓๔ ๒๘/๑๐/๒๕๕๖

สมาบาป  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๒๘
พระชะลอ ิตพโล ก้านขาว

๐๘/๐๘/๒๔๙๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๔

สามขา  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๒๙
พระธนา สุคนฺโธ ครุธเฉย

๐๓/๐๗/๒๕๓๕ ๐๘/๐๑/๒๕๖๐

หัวดง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๓๐
พระภัทร์ไพบูลย์ อภิวฑฺฒโน คำวิลานนท์

๐๔/๐๔/๒๕๑๔ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๓๑
พระเสกสรร ฉนฺทกาโม โพธิศรี

์

๑๐/๐๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตลิงชัน

่

 

พจ ๓๒๖๐/๐๐๓๒
พระวิษณุ ธมฺมธีโร กลินนาก

่

๒๑/๐๕/๒๕๒๐ ๑๙/๑๒/๒๕๕๗

คลองคูณ  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๓๓
พระจำลอง ธมฺมปาโล จามบัว

๐๑/๐๕/๒๕๐๘ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

คลองคูณ  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๓๔
พระวันชนะ พลาโณ อรรถโยโค

๑๔/๐๕/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๗

งิวราย

้

 

พจ ๓๒๖๐/๐๐๓๕
พระวันชัย จกฺกธมฺโม หมวกอินทร์

๑๒/๐๖/๒๕๒๒ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

งิวราย

้

 

พจ ๓๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรนิรุชา  เดชทะราช

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

 งิวราย

้

 

พจ ๓๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรธิเบต  พรมคำน้อย

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

 งิวราย

้

 

พจ ๓๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรชยากร  แพงพันตอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

 งิวราย

้

 

พจ ๓๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรเกรียงไกร  ทาทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

 งิวราย

้

 

พจ ๓๒๖๐/๐๐๔๐
พระศรราม กิตฺติวุฑฺโฒ ไทยปยะ

๐๒/๐๕/๒๕๓๗ ๑๓/๐๑/๒๕๖๐

ทับปรูพัฒนาราม  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรภัควัตร  อินทรทัศน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

 ทับปรูพัฒนาราม  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๔๒
พระพิชัย สุธมฺโม สว่างแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๑๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

เทวประสาท  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๔๓
พระณัฐวุฒิ สุภกิจฺโจ เปลียมพร้อม

่

๐๕/๐๖/๒๕๓๖ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

เทวประสาท  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๔๔
พระพีระวัฒน์ กิตฺติสาโร เทียบรัตน์

๐๒/๐๙/๒๕๓๕ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐

เทวประสาท  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๔๕
พระอัมพร ขนฺติโก นวลละออง

๐๔/๐๖/๒๕๐๕ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ประชุมชนสิตาราม  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๔๖
พระองอาจ ิตสทฺโธ นรสิงห์

๓๐/๐๙/๒๕๓๐ ๐๒/๐๘/๒๕๕๙

หาดแตงโม  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรสิทธิกร  ดีแปน

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

 หาดแตงโม  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๔๘
พระภูมิภาค เอกคฺคจตฺโต ภิรมย์ขวัญ

๒๖/๐๖/๒๕๐๙ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

เขาโล้น  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๔๙
พระนภดล กิตฺติธโร สุขเจริญ

๑๒/๐๙/๒๕๐๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

คลองห้วยหลัว  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๕๐
พระธรรมราช ธมฺมโชโต ศรุติพรหม

๒๒/๐๒/๒๕๒๙ ๐๗/๐๙/๒๕๕๑

ทับคล้อ  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๕๑
พระวีรฉัตร ภทฺทโก ศรีภิรมย์

๐๔/๐๓/๒๕๓๖ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

ทับคล้อ  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๕๒
พระยุทธนา ทนฺตจิตฺโต คันทับ

๐๓/๐๘/๒๕๓๔ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๕๓
พระธวัช สีลเตโช สายสวาท

๐๗/๐๙/๒๔๙๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดยางสามต้น  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๕๔
พระดุสิต เตชธมฺโม พันธ์โสรี

๑๑/๐๓/๒๕๓๒ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๕๕
พระจักรฤษฌ์ ปฺาวชิโร พรมสง่า

๒๔/๐๖/๒๕๑๕
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

บางมูลนาก  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๕๖
พระสงกรานต์ ทีปวํโส สมหวัง

๒๓/๐๔/๒๕๓๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๔

ทุ่งโคราชวนาราม  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๕๗
พระวิทยา สนฺตกาโย ยุวงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

ทุ่งเจริญพร  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๕๘
พระศราวุธ ปสนฺโน บุญแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๒๒ ๐๒/๐๓/๒๕๕๗

บางลายใต้  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๕๙
สามเณรนันทวัฒน์  วงศ์ชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

 บึงนาราง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๒๖๐/๐๐๖๐
สามเณรณัฐวุฒิ  หล้าชาญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

 บึงนาราง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๖๑
พระทวิช อภินนฺโท อินทร์อ่อน

๒๔/๐๙/๒๕๑๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๓

หนองแขม  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๖๒
สามเณรอัษฎาวุธ  ทับหนุน

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

 ห้วงศรัทธาราม  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๖๓
พระคำรณ ถาวโร เนตรคำ

๑๓/๑๒/๒๕๑๘ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

ขวาง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๖๔
พระณัฐวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ เขือนไชย

่

๑๑/๐๔/๒๕๓๐ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ทะนง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๖๕
พระมานพ อรินฺทโม เอียมอำ

่

๓๐/๐๗/๒๕๒๒ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

ปากลัด  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๖๖
พระเทพนิมิตร อนาลโย เสือครุธ

๒๐/๑๑/๒๕๓๗ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

พร้าว  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๖๗
พระสถาพร สิริภทฺโท อัสถิ

๐๗/๐๕/๒๕๓๖ ๐๙/๑๑/๒๕๕๖

โพทะเล  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๖๘
พระสมหมาย กมฺมสุทฺโธ อ่อนนา

๑๖/๑๑/๒๕๑๒ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

เกาะแก้ว  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๖๙
พระกัณฑ์อเนก อธิปฺโ มนัสปญญาสกุล

๐๔/๐๖/๒๕๓๒ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

เกาะแก้ว  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๗๐
พระแหะ ธมฺมสรโณ ลอแอ

๑๖/๑๒/๒๕๐๓ ๐๔/๐๙/๒๕๕๙

ไผ่รอบ  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๗๑
พระบุญเทียม อินฺทปฺโ นาคเอม

๑๕/๐๖/๒๕๒๓ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗

โพธิเงิน

์

 

พจ ๓๒๖๐/๐๐๗๒
พระสมโภชน์ สมาจาโร สิงห์เดช

๐๙/๐๙/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ย่านยาว  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๗๓
พระจรูญ อรุโณ คะสุวรรณ

๑๗/๐๒/๒๕๑๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

โรงวัว  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๗๔
พระรวม สติสมฺปนฺโน มะปรางค์

๐๑/๐๖/๒๔๙๒ ๒๘/๑๒/๒๕๕๖

สระประทุม  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๗๕
พระที วรปฺโ สินเกตุ

๑๗/๑๑/๒๔๘๓ ๒๔/๑๐/๒๕๔๙

หนองขานาง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๗๖
พระตุลา ฉนฺทกาโม สุขมาก

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

หนองขำ  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๗๗
พระนรินทร์ อนาลโย แสงฤทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๓๗ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

หนองต้นไทร  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๗๘
พระศักดิชัย

์

ยติกโร บุญเลิศ

๑๔/๐๑/๒๕๑๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๗

หนองขาว  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๗๙
พระโอภาส อภิปาโล ช้างพุ่ม

๐๑/๑๑/๒๕๓๐ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

ท่ากระดาน  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๘๐
พระสิทธิชัย กนฺตวีโร ต่วนทอง

๒๗/๐๘/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ท่ากระดาน  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๘๑
พระสมจิตร จารุวณฺโณ โมกขรัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๑๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

เนินหัวโล้  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๘๒
พระยอดขวัญ ณฏิโก มณีพันธ์

๒๐/๐๑/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองปล้อง  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๘๓
พระสดใส ถิรปฺโ สาวาสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่สุขสวรรค์  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๘๔
พระสุขสำราญ ปริสุทฺโธ แสงหาชัย

๐๕/๐๙/๒๕๐๑ ๐๑/๐๓/๒๕๖๐

คลองทรายเหนือ  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๘๕
พระธีรัช ชุตินฺธโร ภุมรินทร์

๒๗/๐๗/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๗

กำแพงดิน  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๘๖
พระศรายุทธ์ จนฺทโก บุญเอียม

่

๐๘/๑๑/๒๕๓๗ ๐๗/๐๑/๒๕๕๘

กำแพงดิน  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๘๗
พระคิรินทร์ เขมกาโม อวนมาก

๐๓/๐๘/๒๕๓๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

ใดนำเคียว

่

 

พจ ๓๒๖๐/๐๐๘๘
พระวัลลภ วรลาโภ จันทร์แก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ใดนำเคียว

่

 

พจ ๓๒๖๐/๐๐๘๙
พระสุดใจ จิตฺตกาโร สุขเรือง

๒๑/๐๗/๒๕๐๗ ๑๗/๐๔/๒๕๕๗

เนินปอ  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๙๐
พระเผชิญ ปฺาวชิโร วิจิตรพล

๐๑/๐๓/๒๔๙๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๗

เนินปอ  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๙๑
พระวาที กตสาโร บุญหนัก

๒๗/๑๑/๒๕๓๒ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

บึงตะคต  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๙๒
พระสมศักดิ

์

สจฺจาสโภ จามเร

๐๒/๐๕/๒๕๐๗ ๒๕/๐๓/๒๕๕๔

ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๙๓
พระอรรถพร มหาลาโภ ใจดี

๐๕/๐๕/๒๕๐๔ ๒๐/๐๕/๒๕๔๕

รังนก  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๙๔
พระศรีไพร สีลสุทฺโธ จันทร์เทียน

๑๓/๑๒/๒๕๑๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

รายชะโด  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๒๖๐/๐๐๙๕
พระธวัชชัย าณสาโร สงวนทรัพย์

๓๐/๐๔/๒๕๓๔ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

รายชะโด  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๙๖
พระศรันย์ภัทร ปฺาวโร วิมล

๑๗/๑๑/๒๕๓๗ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙

รายชะโด  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๙๗
พระลำพอง อธิปฺโ พ่วงพร้อม

๑๒/๐๕/๒๕๐๐ ๒๙/๑๒/๒๕๕๗

ศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๙๘
พระกฤตธัช สุทฺธิาโณ เทียงอยู่

่

๑๔/๐๑/๒๕๒๐ ๒๐/๑๑/๒๕๕๑

สระยายชี  

พจ ๓๒๖๐/๐๐๙๙
พระสมชาย ธีรวํโส คงวิจิตรา

๒๖/๑๒/๒๕๒๔
๐๖/๐๗/๒๕๕๔

สามง่าม  

พจ ๓๒๖๐/๐๑๐๐
พระนภดล กิตฺติภทฺโท ชุมพล

๑๙/๐๖/๒๕๒๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

สามง่าม  

พจ ๓๒๖๐/๐๑๐๑
พระมานพ านเสฏโ จับมณี

๐๔/๑๒/๒๕๑๗ ๐๔/๐๒/๒๕๕๙

สามง่าม  

พจ ๓๒๖๐/๐๑๐๒
พระเจริญพงค์ จิตฺตทนฺโต สารรัมย์

๑๘/๐๑/๒๕๒๖ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองโสน  

พจ ๓๒๖๐/๐๑๐๓
พระวณัฐพงศ์ มหาวุฑฺโฒ จารุณัฐเกียรติ

๒๓/๑๐/๒๕๑๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

ใหม่ปลายห้วย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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