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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๗๑ รูป ขาดสอบ ๔ รูป คงสอบ ๖๗ รูป สอบได้ ๔๔ รูป สอบตก ๒๓ รูป (๖๕.๖๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๓๕๙/๐๐๐๑
พระไพโรจน์ อภิสาโร ขนุนศรี

๔/๑๒/๒๕๒๒ ๑๗/๐๒/๒๕๕๖

วัดพระนอนจักรสีห์  

สห ๒๓๕๙/๐๐๐๒
พระนิธิศ นรินฺโท รักษ์โพธิวงษ์

๐๔/๐๗/๒๔๙๔ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดพระนอนจักรสีห์  

สห ๒๓๕๙/๐๐๐๓
พระอภิสิทธิ

์

จรณธมฺโม สมพงษ์
๔/๒/๒๕๓๕ ๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดพระนอนจักรสีห์  

สห ๒๓๕๙/๐๐๐๔
สามเณรอรรถพล  จุนาพงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๐

 วัดพระนอนจักรสีห์  

สห ๒๓๕๙/๐๐๐๕
สามเณรจตุพล  บุทฤทธิ

์

๙/๑๑/๒๕๔๓

 วัดพระนอนจักรสีห์  

สห ๒๓๕๙/๐๐๐๖
สามเณรธนภัทร  เทียบสา

๖/๓/๒๕๔๔
 วัดพระนอนจักรสีห์  

สห ๒๓๕๙/๐๐๐๗
สามเณรวันมงคล  สอนน้อย

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

 วัดโพธิเงิน

์

 

สห ๒๓๕๙/๐๐๐๘
พระพจน์ อนุตตโร ธัญญาดี

๓๑/๑๒/๒๕๐๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดบ้านกลับ  

สห ๒๓๕๙/๐๐๐๙
พระประสิทธิ

์

จนฺทโสภโณ วัฒนโชติวงษ์

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๘/๐๑/๒๕๕๖

วัดราษฎร์บำรุง  

สห ๒๓๕๙/๐๐๑๐
พระรณชัย ปโยควิจิตฺโต จันทร์หอม

๑๓/๐๘/๒๕๓๓ ๐๘/๐๔/๒๕๕๕

วัดจำปาทอง  

สห ๒๓๕๙/๐๐๑๑
พระบุญมา ปยธมฺโม ชาติฤทธิณรงค์

์

๐๕/๑๒/๒๔๘๗ ๐๖/๐๒/๒๕๕๓

วัดโบสถ์  

สห ๒๓๕๙/๐๐๑๒
พระสุวิช สิชาโณ กิจวรรณ

๐๖/๑๐/๒๔๙๔ ๐๘/๐๖/๒๕๕๖

วัดพิกุลทอง  

สห ๒๓๕๙/๐๐๑๓
พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย ยิมช้อย

้

๒๑/๐๖/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๖

วัดพิกุลทอง  

สห ๒๓๕๙/๐๐๑๔
พระชะลอ มุนิาโณ หงษ์ทอง

๒๔/๐๖/๒๔๙๗
๐๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดพิกุลทอง  

สห ๒๓๕๙/๐๐๑๕
พระพีระพล าณวโร สีสวย

๑๕/๐๕/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดพิกุลทอง  

สห ๒๓๕๙/๐๐๑๖
สามเณรไซม่อน  มารมา

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

 วัดพิกุลทอง  

สห ๒๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรPAISHI  

THOWAIMARMA
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

 วัดพิกุลทอง  

สห ๒๓๕๙/๐๐๑๘
สามเณรเลิศบุญ  หมวกทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

 วัดพิกุลทอง  

สห ๒๓๕๙/๐๐๑๙
สามเณรนฤเมศร์  เข็มทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

 วัดพิกุลทอง  

สห ๒๓๕๙/๐๐๒๐
สามเณรศรัณยู  สุวรรณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๑

 วัดพิกุลทอง  

สห ๒๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรวุฒิพงษ์  ส้มมีสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 วัดพิกุลทอง  

สห ๒๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรภาคภูมิ  ชมเชย

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

 วัดพิกุลทอง  

สห ๒๓๕๙/๐๐๒๓
สามเณรขจรเกียรติ

์

 โทชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

 วัดพิกุลทอง  

สห ๒๓๕๙/๐๐๒๔
สามเณรจักรพันธ์  จันทร์ถา

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

 วัดพิกุลทอง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๑ / ๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๓๕๙/๐๐๒๕
สามเณรจิรพัฒน์  สาธรณ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

 วัดพิกุลทอง  

สห ๒๓๕๙/๐๐๒๖
สามเณรอัมรินทร์  พะธะนะ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

 วัดพิกุลทอง  

สห ๒๓๕๙/๐๐๒๗
พระเกรียงศักดิ

์

กิตฺติปาโล ทองสัมฤทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๒๐ ๐๓/๑๒/๒๕๕๐
วัดกลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๓๕๙/๐๐๒๘
พระปรีชา ภูริปฺโ ชมชืน

่

๑๖/๖/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙
วัดช่องลม  

สห ๒๓๕๙/๐๐๒๙
พระศรายุธ สิริธโร เกษประทุม

๑๑/๙/๒๕๒๔
๘/๓/๒๕๕๗ วัดชันสูตร  

สห ๒๓๕๙/๐๐๓๐
พระยุทธพงษ์ ิตสีโล พลอยนัด

๒๕/๑๒/๒๕๒๘

๓๐/๔/๒๕๕๖
วัดดอนไผ่ใหญ่  

สห ๒๓๕๙/๐๐๓๑
พระนิกูล นิปโก รอดเมฆ

๐๑/๐๖/๒๕๐๒ ๐๑/๐๖/๒๕๕๕

วัดท่าวนธรรมรังษี  

สห ๒๓๕๙/๐๐๓๒
พระสมพร ติสฺสวโร สุรสิทธิ

์

๒๑/๗/๒๕๒๐ ๒๕/๔/๒๕๔๕
วัดม่วงชุม  

สห ๒๓๕๙/๐๐๓๓
พระสถาพร ธนลาโภ สุขเลียง

้

๑๕/๑/๒๕๒๖ ๑๗/๘/๒๕๕๑
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๓๕๙/๐๐๓๔
พระเรวัต พนฺธมุตฺโต โสมดี

๙/๗/๒๕๒๔ ๑๕/๖/๒๕๕๖
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๓๕๙/๐๐๓๕
พระยิงยศ

่

อริโย อ่อนช้อย
๙/๓/๒๕๑๕ ๕/๕/๒๕๕๒ วัดโคปูน  

สห ๒๓๕๙/๐๐๓๖
พระอิทธิวุฒิ อิทธิวุฑฺโฒ ฉิมแพ

๓/๓/๒๕๓๖ ๔/๔/๒๕๕๖ วัดพรหมบุรี  

สห ๒๓๕๙/๐๐๓๗
พระภัชศุ ปฺาทีโป ฐิตะรภัส

๑๖/๑๑/๒๕๓๓ ๑๙/๑๒/๒๕๕๖

วัดอัมพวัน  

สห ๒๓๕๙/๐๐๓๘
พระวิภู ปฺาทีโป แจวตระกูล

๒๐/๐๕/๒๕๓๖
๘/๐๕/๒๕๕๗

วัดอัมพวัน  

สห ๒๓๕๙/๐๐๓๙
พระพจน์ สนฺตกาโย มีภูครัง

่

๖/๐๒/๒๕๑๓ ๒๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดอัมพวัน  

สห ๒๓๕๙/๐๐๔๐
พระณรงค์พัฒน์ อริณฺทโม แซมหิรัญ

๔/๐๖/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดอัมพวัน  

สห ๒๓๕๙/๐๐๔๑
พระขวัญชัย กนฺตผโล ยานิล

๒๒/๑๒/๒๕๒๙ ๒๕/๐๓/๒๕๕๘

วัดอัมพวัน  

สห ๒๓๕๙/๐๐๔๒
พระนิธิศ จนฺทโก วัชริศลาภิศ

๒๗/๑๒/๒๕๓๑ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

วัดอัมพวัน  

สห ๒๓๕๙/๐๐๔๓
พระอดุลย์ ิตวิริโย ใจมัน

่

๐๑/๑๒/๒๕๐๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดกระโจม  

สห ๒๓๕๙/๐๐๔๔
พระทองหล่อ ธมฺมวิริโย ศิริจันทร์โท

๑๐/๐๖/๒๕๐๔ ๒๗/๑๒/๒๕๕๖

วัดคลองโพธิศรี

์

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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