
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระบุรี  ภาค ๒

ส่งสอบ ๔๗๔ รูป ขาดสอบ ๘๘ รูป คงสอบ ๓๘๖ รูป สอบได้ ๘๕ รูป สอบตก ๓๐๑ รูป (๒๒.๐๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๒๖๐/๐๐๐๑
พระพนอ กิตฺติโก ใยสุ่น

๐๔/๐๔/๒๔๙๘
๒๕/๗/๒๕๕๘

ดาวเสด็จ  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๐๒
พระจุลเทพ ชวนปฺโ กาญจนะ

๑๘/๑/๒๕๐๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๐๓
พระถาวร ปฺาวโร น้อยอยู่

๑๔/๘/๒๕๑๔ ๑๔/๗/๒๕๕๔

โนนสภาราม  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๐๔
พระธวัชชัย กิตฺติธโร กันนิม

่

๐๓/๐๖/๒๕๒๑ ๐๑/๐๘/๒๕๖๐

โนนสภาราม  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๐๕
พระอนุพงษ์ เจตนาสุโภ ศิริวิทย์

๑๑/๐๑/๒๕๓๗ ๐๕/๑๐/๒๕๕๘

บ้านกล้วย  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๐๖
พระธงชัย านิโย ไกรทอง

๐๑/๑๐/๒๕๓๔
๓๑/๕/๒๕๕๘

บ้านบึง  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๐๗
พระฤทธิชัย โชติาโณ เพชรดี

๒๔/๑๐/๒๕๒๒
๓๐/๗/๒๕๕๘

บ้านบึง  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๐๘
พระปองเกียรติ ยสินฺธโร มาลัย

๑๖/๕/๒๕๑๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

บ้านพลับ  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๐๙
พระสนิท เตชธมฺโม คำแก่น

๑๓/๙/๒๕๑๒ ๒๔/๑/๒๕๓๔

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรบุญสมบูรณ์  สายสุทธิวงษ์

๒๙/๘/๒๕๔๕

 ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๑๑
พระวัน สุวณฺโณ ดิษฐจันทร์

๒๒/๘/๒๕๐๓ ๐๔/๑๑/๒๕๕๘

ศาลาแดง  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๑๒
พระภราดา จิตฺตเมโธ ว่องธัญญการ

๐๙/๐๔/๒๕๑๗
๒๐/๒/๒๕๖๐

ศาลาแดง  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๑๓
พระสุมิตร สุธมฺโม ศรีสำราญ

๒๑/๙/๒๕๑๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองขริน

้

 

สบ ๒๒๖๐/๐๐๑๔
พระสุดใจ รติโก สุขท่า

๑๖/๘/๒๕๐๙ ๑๓/๒/๒๕๖๐

หนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๒๖๐/๐๐๑๕
พระวิชา ปยธมฺโม โมราขาว

๒๒/๕/๒๕๐๒ ๑๒/๐๓/๒๕๕๘

หนองโนใต้  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๑๖
พระอำนาจ อนนฺธิโ สอาดพลอย

๓๑/๐๓/๒๕๒๔ ๒๘/๐๕/๒๕๕๘

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๒๖๐/๐๐๑๗
พระสฤษดิ

์

สีลสํวโร ศรีทองแท้

๑๒/๐๕/๒๕๑๕ ๐๗/๐๘/๒๕๕๗

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๑๘
พระสราวุฒิ เตชปฺโ มีสีสัน

๒๒/๐๑/๒๕๓๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๗

เขาสะท้อนสูง  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๑๙
พระบุญไพบูลย์ ยสินฺธโ หาสนันท์

๒๘/๐๕/๒๕๒๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

ตาลเดียว

่

 

สบ ๒๒๖๐/๐๐๒๐
พระสมชาย วรธมฺโม โพยมรัตนสิน

๑๕/๐๓/๒๕๐๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ถำพระโพธิสัตว์  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๒๑
พระเกรียงไกร านงฺกโร ใจอาคะ

๑๘/๐๘/๒๕๑๙ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

บ้านปา  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๒๒
พระสุวรรณ สุวณฺโณ ศิริการ

๒๐/๐๙/๒๕๑๑ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

บ้านม่วง  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๒๓
พระเสกสิกข์ ธมฺมทีโป พรมวงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๐๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๒๔
พระประคอง ปวรธมฺโม ห่อทรัพย์

๑๗/๐๙/๒๕๐๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

บ้านกอก  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๒๖๐/๐๐๒๕
พระบุญช่วย ถิรปฺุโ รืนสนธ์

่

๒๒/๐๓/๒๕๑๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

แพะโคก  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๒๖
พระสุชิน ยติโก กัลวิโล

๒๕/๐๗/๒๕๒๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

แพะโคก  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรอนุวัฒน์  คณะเขต

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

 มงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๒๘
พระประสิทธิ

์

กิตฺติสาโร ปนบุตร

๐๕/๐๓/๒๕๐๙ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

ลาดเขาปูน  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรสุนทร  โพติยะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

 คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๓๐
พระตรีวุฒิ สิริวุฑฺโฒ มาบรรฑิต

๒๒/๑๐/๒๕๒๖ ๑๑/๐๓/๒๕๔๘

ซับกระดาน  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๓๑
พระรภัสศักย์ วราโณ วิรุณพันธ์

๑๖/๑๐/๒๕๑๙ ๒๐/๐๙/๒๕๕๗

ซับกระดาน  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๓๒
พระยงยุทธ์ อินฺทโชโต อินทร์อำ

๑๖/๐๕/๒๕๐๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ซับกระดาน  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๓๓
พระทนงค์ สุปฺปุณโ แก้วกัลยา

๑๐/๑๑/๒๕๒๓ ๐๘/๑๒/๒๕๕๖

ซับดินดำ  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๓๔
พระสวัสดิ

์

สุทธิปฺโ หอมพามา

๑๓/๑๑/๒๕๑๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ซับตะเคียน  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๓๕
พระบุญมี จิรวํโส หมืนมี

่

๑๒/๑๐/๒๕๑๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ซับสนุ่น  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรฉัตรมงคล  น้อยหมืนไวย์

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

 ซับสนุ่น  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๓๗
พระกิตติพร ฉนฺทธมฺโม บุญสด

๒๕/๐๙/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหมาก  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๓๘
พระคำมูล สุธมฺโม จุณศรี

๒๐/๑๐/๒๔๙๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๐

ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๓๙
พระสมศักดิ

์

สิริจนฺโท มีกมล

๑๘/๐๙/๒๕๐๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๐

ท่าระหัด  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๔๐
พระบุญสม สิริปฺโ ถาวร

๑๔/๘/๒๕๐๘ ๑๑/๐๒/๒๕๕๘

ปาลานหินดาด  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๔๑
พระรณชัย สุจิณฺโณ บัวทนงค์

๒๕/๑๐/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาลานหินดาด  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๔๒
พระวรรณะ วราโณ สิทธิกุล

๐๙/๐๙/๒๕๐๒ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

มณีโชติ  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๔๓
พระสุขเกษม ิตสาโร มาโรจน์

๐๓/๐๙/๒๕๑๒ ๐๓/๐๔/๒๕๖๐

หนองบอน  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรจักรภัทร  พิมพ์ในเมือง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรณัฐพงษ์  ทองอัน

้

๑/๕/๒๕๔๔
 เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๔๖
พระสุรัตน์ จนฺทวโร จันทวงษ์

๒๙/๘/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

บ้านดอน  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรสุทธิพงษ์  กลิงทะเล

้

๒๑/๖/๒๕๔๓

 ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๔๘
พระสุวิชัย อภิปฺุโ กองณรงค์

๒/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองไทร  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๔๙
พระอดุลย์ อาจิตปฺุโ บุญมี

๒๕/๑๒/๒๕๐๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรฐิติกร  เถาะรอด

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

 เขาแก้ว  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๕๑
พระสุรพล ปภาโต กาวิละ

๐๖/๑๒/๒๕๓๓ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

โคกกระท้อน  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๕๒
พระอมร ปสนฺโน สารประดิษฐ์

๒๔/๐๕/๒๕๓๓ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

จันทบุรี  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๕๓
พระไพโรจน์ ิตสีโล กุสดิษฐ

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ชุ้ง  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๕๔
พระนิมิต ขนฺติสาโร บุญอุปถัมภ์

๐๓/๑๐/๒๔๙๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

บัวงาม  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๕๕
พระสมยศ าณโสภโณ ผู้พัฒน์

๑๖/๐๓/๒๕๐๒ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

บ้านชุ้ง  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๕๖
พระสามารถ สมาหิโต รอดวิจารณ์

๓๐/๐๓/๒๔๙๙ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ปากบาง  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๕๗
พระมนัส โกวิโท ดิษฐเจริญ

๒๗/๐๕/๒๕๐๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ปากบาง  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๕๘
พระชาตรี อนาวิโล ม่วงเทศ

๐๔/๐๒/๒๕๑๑ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

สวนดอกไม้  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๕๙
พระบุญช่วย ปฺุมโน สิทธิประโคน

์

๐๖/๐๓/๒๕๐๐ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

สูง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๒๖๐/๐๐๖๐
พระรณรงค์ ภูริจิตฺโต วงษ์โสภา

๐๘/๐๓/๒๕๐๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

สูง  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๖๑
พระสมเดช เตชธมฺโม เรืองสมบัติ

๒๓/๐๑/๒๔๙๗ ๒๘/๑๒/๒๕๔๘

เสาไห้  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๖๒
พระสุริพล านวโร กลีบจำปา

๐๑/๑๐/๒๕๐๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยบุญ  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๖๓
พระณรงค์ จนฺทปฺโ จันเล็ก

่

๒๐/๑๑/๒๕๐๔ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๖๔
พระชัชชัย สจฺจวโร อินทสนธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๓๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๖๕
พระประชา ปริปุณโณ ม่วงจีบ

๑๓/๐๙/๒๕๑๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

สวนกล้วย  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๖๖
พระรชต กตธมฺโม ยินดีทีป

๒๕/๐๑/๒๕๐๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

หนองปลากระดี

่

 

สบ ๒๒๖๐/๐๐๖๗
พระสุวิทย์ สุทฺธปฺโ หมืนสาย

่

๒๖/๐๒/๒๕๑๙ ๓๐/๐๓/๒๕๕๗

หนองปลากระดี

่

 

สบ ๒๒๖๐/๐๐๖๘
พระศักดิชัย

์

ปภสฺสโร โคตรมูล

๑๓/๐๕/๒๕๑๙ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

หนองปลากระดี

่

 

สบ ๒๒๖๐/๐๐๖๙
พระวิชาญ สุจิตฺโต ดีโคกน้อย

๑๒/๐๕/๒๕๑๑ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

หนองปลากระดี

่

 

สบ ๒๒๖๐/๐๐๗๐
พระโชคดี ปสาโท กุฎศรี

๐๑/๐๑/๒๕๐๘ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๗๑
พระนิกร อิทฺธิาโณ ทิวาวงศ์

๓๑/๐๑/๒๕๒๕ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

ห้วยทราย  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๗๒
พระวิรัตน์ กุลวฑฺฒโน จารุนัย

๓๐/๐๗/๒๕๓๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยทราย  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๗๓
พระประดิษฐ์ ภูริจิตฺโต สังวิชัย

๐๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ห้วยทราย  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๗๔
พระศราวุธ สุภทฺโท พวงอุดม

๒๘/๐๗/๒๕๓๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

หนองกบ  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๗๕
พระณรงค์ อจฺจาทโร นิลกรณ์

๒๑/๐๗/๒๕๑๗ ๐๙/๐๒/๒๕๕๗

ช้าง  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๗๖
พระสุรเชษฐ์ สุขวฑฺฒโน สายทองดี

๑๐/๑๒/๒๕๑๙ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

บ้านหมอ  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๗๗
พระอรรคเดช ธมฺมสาโร จันซุน

๔/๐๘/๒๕๒๕ ๒๕/๑๒/๒๕๕๗

มหาโลก  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๗๘
พระสนธยา เตชปฺโ เทพพงษ์

๙/๑๑/๒๕๑๗
๙/๔/๒๕๕๙

มหาโลก  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๗๙
พระสมจิตร จิรพโล มงคลสระ

๒/๐๗/๒๕๐๐ ๔/๐๗/๒๕๕๓

มะขามเรียง  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๘๐
พระสายยนต์ ยตินฺธโร ประคองทรัพย์

๐๓/๐๘/๒๕๐๙ ๐๑/๐๓/๒๕๕๓

กัลยาณบรรพต  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๘๑
พระภักดี สจฺจภทฺโท ทศศะ

๑๙/๐๒/๒๔๙๗ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

ซอยสี

่

 

สบ ๒๒๖๐/๐๐๘๒
พระประเสริฐ านงฺกโร รุ่งเรือง

๑๖/๑๒/๒๔๙๖ ๒๘/๐๔/๒๕๕๕

พุกร่าง  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๘๓
พระชาญชัย ขนฺติวโร เนระภูสี

๑๑/๐๒/๒๕๒๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ศรีอัมพร  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๘๔
พระสุชิน านวิโร ชมพู

๒๗/๑๒/๒๕๒๑ ๑๑/๐๔/๒๕๕๓

หนองแก  

สบ ๒๒๖๐/๐๐๘๕
พระธิติพงษ์ ถิรจิตฺโต แสงจินดา

๑๓/๐๔/๒๕๓๔ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

หนองคณฑี  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓ / ๓

้
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