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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลพบุรี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๔๖๒ รูป ขาดสอบ ๑๑๒ รูป คงสอบ ๓๕๐ รูป สอบได้ ๖๘ รูป สอบตก ๒๘๒ รูป (๑๙.๔๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๐๑
สามเณรปราบศักดิ

์

 รัตนะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

 กวิศราราม  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๐๒
พระตรัน ฌานกาโม ถาจ

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๐๖/๐๕/๒๕๕๓

โคกกะเทียม  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๐๓
พระเดช ขนฺติโก เจ้า

๐๗/๐๓/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๗

โคกกะเทียม  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรพร  ยึก

๑๗/๐๕/๒๕๔๑

 โคกกะเทียม  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรรัฐธรรมนูญ  มลิซ้อน

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

 โคกกะเทียม  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรเดช  คม

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

 โคกกะเทียม  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๐๗
พระธนชิต ธมฺมวโร โลกประโคน

๒๘/๐๔/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

ชีปาสิตาราม  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๐๘
พระนฤพล กิตฺติวณฺโณ ปอมงาม

๑๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เชิงท่า  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๐๙
พระกฤษฏา ยติกโร ต้นกันยา

๐๑/๐๑/๒๕๒๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

ซาก  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๑๐
พระเจษฏา ปฺาธิโร ศรีเจริญ

๐๙/๑๒/๒๕๐๘ ๒๒/๑๐/๒๕๕๘

ดอนโพธิ

์

 

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๑๑
พระอรัญตรี กตนาโถ สุขเกษม

๒๘/๐๙/๒๕๓๕ ๓๐/๐๓/๒๕๕๙

ตองปุ  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๑๒
พระพีระวัฒน์ ิตวฑฺฒโน ถ้วยทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๐ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

ทองแท่งนิสยาราม  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๑๓
พระวิฑูรย์ นีลวณฺโณ เทียนวัน

๓๐/๑๒/๒๕๑๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บัว  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๑๔
พระธีระชัย ถาวรจิตฺโต หอมทวนลม

๐๗/๐๒/๒๕๐๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำมงคลนิมิต  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๑๕
พระสุริยา ภูริปฺโ ภูมะลิ

๑๓/๐๙/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสุทธาวาส  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๑๖
พระบุญทัน อภโย ทองศรี

๐๑/๐๘/๒๕๑๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

สันติมรรค  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๑๗
พระบุญเลิศ ปภากโร เขาทอง

๑๔/๑๑/๒๕๑๐ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

สิงห์ทอง  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๑๘
พระอนุวัฒน์ กิตฺติสาโร มารศรี

๒๓/๑๐/๒๕๐๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๑๙
พระสุนทร กิตฺติสุนฺทโร หนูรอด

๐๖/๐๖/๒๕๓๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

หนองแขม  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๒๐
พระจำเลียง สุทธิาโณ มีฮุง

๔/๔๓/๒๕๑๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองแขม  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๒๑
พระจรรยวรรธน์ จนฺทสาโร ธีรภัทรอาภรณ์

๑๗/๐๙/๒๕๑๖
๑๓/๙/๒๕๕๘

ห้วยบง  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๒๒
พระปรารภ ปฺาสีโห ทองปะ

๒๓/๑๑/๒๕๐๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๓

ห้วยเปยม  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๒๓
พระเกรียงศักดิ

์

อตฺถกาโร สงเคราะห์

๒๒/๐๓/๒๕๑๘ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

ห้วยเปยม  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๒๔
พระอนันต์ อานนฺโท วิงวอน

๒๔/๐๖/๒๕๐๗ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

หัวช้าง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑ / ๓

้
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เลขที
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรเริน  ยอม

๐๗/๐๑/๒๕๓๕

 วังวัด  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๒๖
พระปลัดสุพจน์ ิตปฺโ พรหมเมือง

๐๑/๐๑/๒๔๙๑ ๑๒/๐๖/๒๕๕๕

สามัคคีประชาราม  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๒๗
พระอธิการสมพร อถิวโร สิมมาลา

๑๕/๐๖/๒๕๐๐
๑/๐๑/๒๕๔๗

รัตนาราม  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๒๘
พระสุรเกียรติ ปฺาธโร เลาหไพบูลย์

๒๕/๐๘/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองคู  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๒๙
พระพิชญดนย์ ปภากโร ยินทรัพย์

๒๗/๐๗/๒๕๓๒ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๓๐
พระธเนษฐ านงฺกโร ศรีสงคราม

๒๕/๐๕/๒๕๒๐ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๓๑
พระธนเดช จนฺทสาโร สัมมาสิทธิ

์

๑/๑/๒๕๐๖ ๒/๗/๒๕๕๙
ลำนารายณ์  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรชลสิทธิ

์

 บุญอารักษ์

๒๔/๓/๒๕๔๖

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรวายุ  หวลจิตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรเอกวิทย์  แซ่ตัง

่

๒๐/๔/๒๕๓๙

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๓๕
พระสงกรานต์ ฉนฺทธมฺโม เดชพละ

๑๔/๐๔/๒๕๑๗ ๐๖/๑๐/๒๕๕๙

บางงาศรัทธาราม  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๓๖
พระเกือกูล

้

ปฺาวโร เทียนสัมฤทธ์

๒๑/๑๑/๒๕๑๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำ  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๓๗
พระประสาท กิติปฺโ เกตุทอง

๒๑/๐๒/๒๕๑๒ ๓๐/๐๓/๒๕๕๗

หนองปลาดุก  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๓๘
พระวิรัช อนาลโย เวชกระเวน

๒๕/๐๙/๒๕๐๔ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

หนองมน  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๓๙
พระจีรพล กิตฺติาโณ กาญจนสหัส

๑๗/๐๑/๒๔๙๓ ๑๕/๐๓/๒๕๕๗

เนินทองวนาราม  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๔๐
พระณัฐกิตติ

์

สนฺตมโน เจียรณ์มงคล

๐๑/๐๘/๒๕๑๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

หัวลำ  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๔๑
พระยุทธนา จิตฺตปฺโ บุญเนตร

๐๖/๐๔/๒๕๒๐ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

กำแพง  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๔๒
พระวีระพันธ์ ทินฺนวีโร อ่อนพินา

๒๕/๐๗/๒๕๑๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๑

เกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๔๓
พระเจษฎา จิตฺตคุตฺโต น้อยสุข

๑๘/๐๔/๒๕๓๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒

เกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๔๔
พระปองภพ ปฺาธโร ขวัญยืน

๒๕/๐๘/๒๕๐๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

คลองสุทธาวาส  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๔๕
พระทศพร ภูริปฺโ ทองประดับ

๑๒/๐๒/๒๕๒๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

จอมสุรางค์อุปถัมภ์  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๔๖
พระวิลาศ สนฺตมโน เดชพงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๑๐ ๑๕/๑๒/๒๕๕๔

ท้องคุ้ง  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๔๗
พระชุมพล อาภาธโร โสภาแจ้ง

๑๖/๐๒/๒๕๑๒ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

ท่าช้าง  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๔๘
พระธวัช ถิรปฺโ อนุมาศ

๑๓/๐๖/๒๕๐๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

บางกะพีน้อย

้

 

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๔๙
พระสมพงษ์ ิตาโภ ปานขาว

๒๕/๐๔/๒๕๑๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖

บ้านลาด  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรจักพรรดิ

์

 แปนณรงค์ชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

 มหาสอน  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๕๑
พระบุญเทียง

่

สุจิตฺโต ทองบาง

๑๙/๑๐/๒๔๙๑ ๑๖/๐๕/๒๕๕๗

วังใต้  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๕๒
พระสมบูรณ์ ปภากโร เสริมดี

๐๔/๐๑/๒๔๗๕ ๑๓/๐๗/๒๕๔๑

หนองเต่า  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๕๓
พระกำธร กุสลจิตฺโต ทัพประพนธ์

๒๖/๐๙/๒๔๙๔ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

หนองโพธิ

์

 

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๕๔
พระปฎิภาณ ปริชาโน แพนงาม

๐๙/๐๙/๒๕๑๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

หัวเขา  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๕๕
พระธเนตร์ ชุตินฺธโร นุชนารถ

๒๓/๑๑/๒๕๑๒ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

หัวเขา  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๕๖
พระชัยวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ ฉัตร์เท

๗/๒/๒๕๓๙ ๑๗/๑/๒๕๕๙

เขาดิน  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๕๗
พระรณภัทร ภทฺทปฺโ ปุณณภุม

๒๗/๕/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๕๘

เขาพระ  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๕๘
พระดิเรก สุรกฺโข เพชรสูงเนิน

๗/๖/๒๕๑๙ ๙/๗/๒๕๕๙
เขาพระ  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๕๙
พระธนกร อาภากโร จันทรัมพร

๑/๙/๒๔๙๕ ๑๒/๗/๒๕๕๙

เขาพระ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒ / ๓
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เลขที
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๖๐
พระณัฐพัชร์ เขมวีโร บุปผา

๗/๗/๒๕๑๘ ๒๕/๕/๒๕๕๒

ชอนน้อย  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๖๑
พระวิเชียร สนฺตมโน ทองเย็น

๑๘/๕/๒๕๑๖
๗/๗/๒๕๕๗

มะนาวหวาน  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๖๒
พระอธิการบุญยงค์ สุจิณฺโณ บัวอุบล

๒๘/๖/๒๔๙๗ ๓๑/๑/๒๕๔๙

ราษฎร์นิมิต  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๖๓
พระอาคม มงฺคลกุโล เพ็งนุ่ม

๒๕/๘/๒๕๒๐ ๒๓/๗/๒๕๕๓

หนองโพธิ

์

 

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๖๔
พระวิเชียร ิตเวโท กาสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๒๓

๓/๑/๒๕๕๙
ห้วยบง  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๖๕
พระอธิการกิตติศักดิ

์

สงฺกโม อัฎฏทิษเดชา

๐๔/๐๗/๒๕๐๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๐

ปาโพธิปกขิยธรรม  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๖๖
พระไพบูลย์ เขมจิตฺโต เกิดดี

๐/๒/๒๕๐๓
๐/๑๑/๒๕๓๑

ชอนสารเดช  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๖๗
พระสุริโย จิตฺตธมฺโม ดีงาม

๐/๒/๒๕๓๐ ๐/๓/๒๕๕๖
ชอนสารเดช  

ลบ ๒๒๖๐/๐๐๖๘
พระภานุวัฒน์ ภทฺทาจาโร ขันธศึกษา

๐/๑๐/๒๕๑๒
๐/๒/๒๕๓๓

หนองตะแบก  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลพบุรี  ๓ / ๓

้
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