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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลพบุรี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๑๒๔ รูป ขาดสอบ ๒๖ รูป คงสอบ ๙๘ รูป สอบได้ ๕๖ รูป สอบตก ๔๒ รูป (๕๗.๑๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๐๑
พระจัณฑี อกกฺขโฬ กิม

๒๐/๐๔/๒๕๒๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๔

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๐๒
พระงกฮูว คุณวฑฺฒโน ถาจ

๐๒/๑๒/๒๕๓๓ ๐๕/๐๑/๒๕๕๕

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๐๓
พระดารา จนฺทโชโต สา

๐๖/๑๐/๒๕๓๕ ๐๒/๐๓/๒๕๕๕

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๐๔
พระเญ๋ว ปฺาวิสาโล ยัญ

๐๒/๐๕/๒๕๓๔ ๐๓/๐๔/๒๕๕๖

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๐๕
พระซัด สงฺฆชฺโชตโก เจ้า

๐๓/๐๔/๒๕๓๔ ๐๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๐๖
พระราวิน ธมฺมวาที ทง

๐๑/๐๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๐๗
พระมานะ อติพโล ทับโพธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๐๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดโคกโพธิกุญชร

์

 

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๐๘
พระสำเริง ธมฺสุโภ มันดี

่

๒๐/๐๙/๒๕๑๗ ๒๖/๐๕/๒๕๕๖

วัดเจริญธรรม  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๐๙
พระอนุสรณ์ จิตฺตวํโส สรังวงศ์

่

๒๙/๐๕/๒๕๒๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๒

วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๑๐
พระพรมงคล ขนฺติโก จูมจันทร์

๒๕/๐๗/๒๕๓๑ ๑๓/๐๕/๒๕๕๔

วัดดงน้อย  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๑๑
พระวรวุฒิ วรวุฑฺโฒ ไชยสิทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๑๗ ๑๕/๑๑/๒๕๕๖

วัดปากล้วย  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๑๒
พระทีฆายุ าณเทโว โทนะศรี

๐๘/๐๑/๒๕๒๘ ๒๑/๐๓/๒๕๔๘

วัดพรหมมาสตร์  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๑๓
พระจรูญ านสมฺปนฺโน คงสอน

๐๑/๐๔/๒๕๐๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๓

วัดพระบาทนำพุ  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๑๔
พระชัยวัฒน์ อรุโน แสงอรุณ

๐๖/๑๑/๒๕๐๖ ๒๖/๐๗/๒๕๒๘

วัดโพธิเทพประสิทธิ

์ ์

 

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๑๕
พระภูริณัฐ ภูรินฏโ อัมสิงห์

๑๐/๐๘/๒๕๓๑ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดมงคลประสิทธิ

์

 

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๑๖
พระบุญ านงฺกโร สุขปราโมทย์

๑๐/๑๒/๒๕๒๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๑๗
พระสมศักดิ

์

กิตฺติาโณ พลอยเทศ

๑๕/๐๗/๒๔๘๖ ๑๖/๑๒/๒๕๕๕

วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๑๘
พระอานนท์ อติเมโท สิงหะพันธ์

๒๔/๐๑/๒๕๓๑ ๐๒/๐๙/๒๕๕๗

วัดสุวรรณคีรีปฎก  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๑๙
พระจำนอง จตฺตทนฺโต ศรีหรังไพโรจน์

่

๑๒/๐๑/๒๕๐๗ ๓๐/๐๓/๒๕๕๖

วัดหนองแขม  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๒๐
พระประพันธ์ ปภสฺสโร คล้ายประยูร

๑๕/๑๒/๒๕๑๔ ๒๔/๐๘/๒๕๕๖

วัดหนองเลา  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรอดิศักดิ

์

 พิลาเดช

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

 วัดหนองเลา  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๒๒
พระราเชนทร์ ปยสีโล กลินไทย

่

๐๔/๑๒/๒๕๑๙ ๒๓/๐๙/๒๕๕๗

วัดหลวงท้ายตลาด  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๒๓
พระอนันต์ จนฺทสาโร เยาวพงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๓๒
๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๒๔
พระมานพ มนาโป แย้มวัตร

๐๗/๐๓/๒๕๒๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๕

วัดหัวช้าง  
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๒๕
พระชาคริต ปยาคโม ภาคาวัลย์

๐๑/๐๕/๒๕๒๓ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗

วัดวังวัด  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๒๖
สามเณรวทัญู  เกตุแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๑

 วัดวังวัด  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๒๗
พระสุเมธ สิริปฺโ เกตุชัยมาศ

๒๔/๐๒/๒๕๒๗ ๒๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดเขาลังพัฒนา  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๒๘
พระอธิการสมศักดิ

์

กนฺตธมฺโม พัดฉวี

๐๗/๐๘/๒๕๐๑ ๒๗/๐๓/๒๕๔๙

วัดดงหนาม  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๒๙
พระบุญเติม กตปฺโ พงษ์ไทย

๒๕/๐๙/๒๕๑๐ ๐๕/๐๒/๒๕๕๕

วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๓๐
พระเสรี ตปสีโล ศรีดาดิษฐ์

๐๒/๐๕/๒๕๑๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๓

วัดวังโพรงเข้  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๓๑
พระเทพพิทักษ์ มหาปฺุโ บุญฑล

๒๓/๐๒/๒๕๐๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๓๒
พระสุวรรณ สุจิณฺโณ แทนผักแว่น

๐๙/๐๙/๒๕๑๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๓๓
พระชัชชัย สุธมฺโม ปลังปรีชา

่

๒๖/๙/๒๕๑๒ ๒๕/๑๐/๒๕๕๕

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๓๔
พระวัชระ อคฺควโร พิมพ์งาม

๑๙/๑๐/๒๔๙๗

๗/๗/๒๕๕๖ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๓๕
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิาโณ ลิมกาญจนาภา

๖/๒/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๕๗
วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๓๖
สามเณรวิทวัส  ขุนการินทร์

๓/๔/๒๕๔๒
 วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๓๗
สามเณรวิวัตณ์  เสาสุข

๑๐/๘/๒๕๔๓

 วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๓๘
สามเณรวรัญู  กิตติอธิภัทร

๑๙/๐๖/๒๕๑๒

 วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรศุภชัย  ชัยผลิตผล

๗/๑๑/๒๕๔๐

 วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๔๐
พระโยธิน ิตธมฺโม แก้วงาม

๒๓/๑๑/๒๕๐๓ ๒๗/๐๘/๒๕๓๒

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๔๑
พระพยัพ มุนิวํโส ศรีคำสุข

๑๑/๐๗/๒๕๑๑ ๐๘/๐๗/๒๕๔๙

วัดปากนำ  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๔๒
พระเสน่ห์ อุตฺตโร พัดขุนทด

๑๗/๑๒/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดดงพลับ  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๔๓
พระอัมรินทร์ อาทโร ศรีตวงศ์

๐๑/๐๙/๒๕๓๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดบ้านทราย  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๔๔
พระคล้ายพงศ์ รกฺขิตสทฺโธ สืบวงศ์คล้าย

๒๕/๐๑/๒๕๐๑ ๒๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดผดุงธรรม  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๔๕
พระเรืองชัย วิจิตฺตธมฺโม รถจันทร์

๒๔/๐๓/๒๔๙๑ ๐๘/๐๔/๒๕๕๒

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๔๖
พระประสาร นาควโร พานแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรนำโชค  เพชรประเสริฐ

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

 วัดมหาสอน  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๔๘
พระสง่า ปฺาวุฑโฒ สุริวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๑๖ ๑๙/๐๔/๒๕๕๗

วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๔๙
พระวิริยะ วิชโย เมืองเจริญ

๒๓/๐๙/๒๕๒๒ ๑๒/๐๙/๒๕๕๖

วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๕๐
พระเตชะ จิตฺตสทฺโธ ธีรรัตนศิวกุล

๑๒/๐๘/๒๕๓๑ ๑๐/๑๑/๒๕๕๔

วัดหนองนำทิพย์  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๕๑
พระศิริ สุจิตฺโต แสงจันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๐๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๕

วัดพนมวัน  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๕๒
พระธนพล จารุวณฺโณ อเนกทรัพย์สกุล

๒๒/๑๑/๒๔๙๒ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดพัฒนาธรรมาราม  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๕๓
พระกิตติศักดิ

์

กมฺมสุโภ กุลวงศ์

๒๙/๐๔/๒๕๓๔ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๕๔
พระสุรชัย ขนฺติธโร แตงอ่อน

๑๖/๑๐/๒๕๑๕

๘/๗/๒๕๔๓ วัดจงโก  

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๕๕
พระนิยม อิทฺธิเตโช รู้การนา

๒๗/๑๑/๒๔๙๕

๗/๗/๒๕๔๑ วัดท่าใหญ่สามัคคี  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒ / ๓

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๓๕๙/๐๐๕๖
พระมงคล ิตสีโล พวงเพชร

๐๑/๐๘/๒๕๒๒ ๐๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดหนองกะอ้น  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดลพบุรี  ๓ / ๓

้
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