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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลพบุรี  ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)

ส่งสอบ ๑๑๐ รูป ขาดสอบ ๓๗ รูป คงสอบ ๗๓ รูป สอบได้ ๕๐ รูป สอบตก ๒๓ รูป (๖๘.๔๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระฉัตรทอง ฉตฺตสุวณฺโณ กรอบทอง

๐/๖/๒๕๓๔ ๐/๖/๒๕๕๙
กลาง  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระจรูญโรจน์ กิตฺติาโน เจริญสุข

๐/๑๑/๒๕๓๗
๐/๗/๒๕๕๙

คีรีธรรมาราม  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระวีระศักดิ

์

ปวโร รักษาวงค์
๐/๙/๒๕๐๕ ๐/๗/๒๕๕๙

ถำม่วง  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระจักรกฤษณ์ อินฺทาโณ พวงพัว

๐/๗/๒๕๓๕ ๐/๗/๒๕๕๙
ถำม่วง  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระโสภณ สุภโร แดงแพง

๐/๑๑/๒๕๐๔
๐/๔/๒๕๕๒

ปาเทพเนรมิต  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระศุภศักดิ

์

สมจิตฺโต บรรจง

๐/๑๐/๒๕๑๔
๐/๗/๒๕๕๙

ปาเทพเนรมิต  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระกชกร กิตติธมฺโม ทองดี

๐/๘/๒๕๓๒ ๐/๗/๒๕๕๙
ปาเทพเนรมิต  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระสาธร โชติธมฺโม เงือมผา

้

๐/๑๑/๒๕๓๔
๐/๗/๒๕๕๙

ปาเทพเนรมิต  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระธีระพงษ์ จารุธมฺโม คำธิ

๐/๗/๒๕๓๕ ๐/๑๒/๒๕๕๘

ปาภัทรปยาราม  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระวรพนธ์ รวิวณฺโณ บุญทิม

๐/๘/๒๕๓๔ ๐/๗/๒๕๕๙
ปาภัทรปยาราม  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระธนัตถ์ โชติโก อดิสระ

๐/๔/๒๕๓๗ ๐/๗/๒๕๕๙
ปาภัทรปยาราม  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระชวฤทธิ

์

ปฺาวุฑโฒ พุงธิราช
๐/๑/๒๕๔๐ ๐/๗/๒๕๕๙

ปาภัทรปยาราม  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระเจริญทรัพย์ ชยฺยธมฺโม ชืนตา

่

๐/๗/๒๕๓๖ ๐/๕/๒๕๕๙
พีระภูมาราม  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระปยะวุฒิ ปภสฺสโร สาลี

๐/๑๐/๒๕๓๖
๐/๗/๒๕๕๙

พีระภูมาราม  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระฐาปกรณ์ านธมฺโม รามัญวงษ์

๐/๒/๒๕๓๙ ๐/๖/๒๕๕๙
โพธิระหัต

์

 

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระฉัตรดนัยชนก ธีรปฺโ ฝรังทอง

่

๐/๑/๒๕๓๔ ๐/๑/๒๕๕๙
มณีชลขันธ์  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระสัญชัย กิตฺติโก ชืนบานเย็น

่

๐/๗/๒๕๒๓ ๐/๔/๒๕๕๙
ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระศุภชัย สุพชฺโช ภู่มา

๐/๓/๒๔๙๐ ๐/๑/๒๕๕๙
วังนำดำ  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรคเชนทร์  ประดับแก้ว

๐/๑/๒๕๔๐
 วังนำดำ  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรวิษณุ  เฟองน้อย

๐/๑๑/๒๕๔๒

 วังนำดำ  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรอภิวัฒน์  เฟองน้อย

๐/๑/๒๕๔๔
 วังนำดำ  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระเดวี ติขิโณ บุตรดี

๐/๕/๒๕๐๙ ๐/๔/๒๕๕๙
เวฬุวัน  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระธนพร โกวิโล จงกล

๐/๘/๒๕๒๓ ๐/๕/๒๕๕๙
เวฬุวัน  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระอังกรูรัตน์ เทวสิริ สุขเปรม

๐/๖/๒๕๓๑ ๐/๖/๒๕๕๙
เวฬุวัน  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระไพฑูรย์ สนฺตกาโย ศรีเพชร

๐/๕/๒๕๐๓ ๐/๗/๒๕๕๙
เวฬุวัน  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระสมชาย มหนฺพโล ไวยปราชณ์

๐/๘/๒๕๒๒ ๐/๗/๒๕๕๙
เวฬุวัน  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระสิทธิพร จิตฺตสุโภ เขียววิลัย

๐/๕/๒๕๓๑ ๐/๗/๒๕๕๙
เวฬุวัน  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระจักรกฤษณ์ นรินฺโท ด้วงทวี

๐/๑๐/๒๕๓๔
๐/๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระสันต์ทัศน์ วรจิตฺโต รอดดี

๐/๕/๒๕๓๕ ๐/๗/๒๕๕๙
เวฬุวัน  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระวิมุตติ สฺโต เกษชุมพล

๐/๒/๒๕๓๘ ๐/๗/๒๕๕๙
เวฬุวัน  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระณัฐพงษ์ สนฺตมโน ประเสริฐทรัพย์

๐/๑๒/๒๕๓๘
๐/๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระณัฐพล กนฺตาโภ สรรพอุดม

๐/๖/๒๕๑๘ ๐/๘/๒๕๕๙
เวฬุวัน  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระอเนก นิปฺปโก พุฒพันธ์

๐/๙/๒๕๑๘ ๐/๘/๒๕๕๙
เวฬุวัน  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระวรายุทธ ตปสีโล มีนาค

๐/๒/๒๕๓๘ ๐/๗/๒๕๕๙
สามัคคีพัฒนาราม  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระสิทธิพร สิทฺธิวโร สนสายสิงห์

๐/๑/๒๕๒๙ ๐/๘/๒๕๕๙
สามัคคีพัฒนาราม  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระอาทิตย์ จิตฺตปฺโ ทีรักษา

๐/๓/๒๕๒๔ ๐/๑/๒๕๕๙
เขาน้อย  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระวิษณุ สิริปุโ โมะศรี

๐/๗/๒๕๓๒ ๐/๔/๒๕๕๘
ถำเขาปรางค์  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรสุกฤษฎ์  สีหบาล

๐/๓/๒๕๔๕
 ถำเขาปรางค์  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระสุรินทร์ สุธมฺโม คำจันทร์

๐/๙/๒๔๙๙ ๐/๕/๒๕๕๖
ท่ามะนาว  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระศุภชัย ธีรปฺโ ทองกลม

๐/๗/๒๕๑๑ ๐/๕/๒๕๕๙
ท่ามะนาว  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระวัฒนา อติธมฺโม บัญชรศิลป

๐/๗/๒๕๒๑ ๐/๗/๒๕๕๙
ท่ามะนาว  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระธนาภรณ์ วฑฺฒโน จิตรโคตร์

๐/๔/๒๕๓๖ ๐/๑๑/๒๕๕๖

โบสถ์  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระนฤทธิ

์

าณสุทฺโธ แก้วสนธิ

์

๐/๖/๒๕๑๑ ๐/๒/๒๕๕๙
วารินบุญญาวาส  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระอุทัย ฉนฺทโก เชือกลิน

้ ่

๘//๒๕๓๓ ๐/๔/๒๕๕๙
วารินบุญญาวาส  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๔๕
พระอุดม เขมวีโร ธนูศร

๐/๖/๒๕๐๘ ๐/๖/๒๕๔๖
ศิริบรรพต  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระสมบูรณ์ เตชวโร ชัยสอาด

๐/๘/๒๕๑๘ ๐/๗/๒๕๕๖
ศิริบรรพต  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระอานนท์ ิตคุโณ สีหาไชย

๐/๙/๒๕๐๘ ๐/๑/๒๕๕๙
ศิริบรรพต  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระอนุรักษ์ ธมฺมโฆสโก กาสยานนท์

๐/๑๑/๒๕๑๐
๐/๑/๒๕๕๙

พุพะเนียง  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๔๙
พระอุดมชัย สจฺจวโร มาสถิตย์

๐/๓/๒๕๓๘ ๐/๗/๒๕๕๙
สว่างจิต  

ลบ ๖๑๕๙/๐๐๕๐
พระสุทัศน์ จารุธมฺโม แก้วสาริกา

๐/๔/๒๕๓๒ ๐/๑๒/๒๕๕๕

ถำพรหมสวัสดิ

์

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมไตรโลกาจารย์)

รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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