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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้
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สำนักเรียน  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๑๘๗ รูป ขาดสอบ ๓๘ รูป คงสอบ ๑๔๙ รูป สอบได้ ๓๑ รูป สอบตก ๑๑๘ รูป (๒๐.๘๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๒๖๐/๐๐๐๑
พระพิษณุ ขนฺติสาโร ภคพงศ์ธนนนท์

๕/๘/๒๕๑๔ ๒๒/๕/๒๕๕๙

บุดดา  

สห ๒๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรณรงค์ชัย  วานะติ

๗/๑๑/๒๕๔๔

 พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๒๖๐/๐๐๐๓
พระชนาภณ อาชิโต อุระเพ็ญ

๒๗/๗/๒๕๒๓ ๑๗/๑/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สห ๒๒๖๐/๐๐๐๔
พระราชันย์ ภทฺทิโย ศรีสองเมือง

๑๐/๑๒/๒๕๑๓
๒๖/๗/๒๕๕๘

ประดับ  

สห ๒๒๖๐/๐๐๐๕
พระศราวุฒิ สิริภทฺโท เกิดโชคงาม

๓๐/๑/๒๕๓๘ ๑๘/๓/๒๕๕๘

สิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๒๖๐/๐๐๐๖
พระกันดิศ สุภจิตฺโต มันปาน

่

๐๙/๐๔/๒๕๒๕ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

พิกุลทอง  

สห ๒๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรสมบูรณ์  ไพยุรา

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

 พิกุลทอง  

สห ๒๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรเรืองฤทธิ

์

 วาปทะ

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

 พิกุลทอง  

สห ๒๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรเมธามาศ  มีทอง

๕/๑๐/๒๕๔๔

 พิกุลทอง  

สห ๒๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรปฏิพัทธ์  คำประสาท

๑/๑๑/๒๕๔๓

 พิกุลทอง  

สห ๒๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรปวเรศ  เจียเจริญ

๒/๑๒/๒๕๔๑

 พิกุลทอง  

สห ๒๒๖๐/๐๐๑๒
พระสำรวย ขนฺติสาโร ปานสิน

๐๘/๐๑/๒๕๐๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

ดาวเรือง  

สห ๒๒๖๐/๐๐๑๓
พระสายชล ธมฺมิโก พ่วงกัน

๒๒/๐๑/๒๕๐๙ ๐๘/๐๖/๒๕๔๙

ประสิทธิคุณากร

์

 

สห ๒๒๖๐/๐๐๑๔
พระนิยม สุจิตฺโต ภู่เอียม

่

๑๐/๘/๒๕๐๕
๑/๔/๒๕๕๔

โพธิรัตนาราม

์

 

สห ๒๒๖๐/๐๐๑๕
พระฐิติพงศ์ สุมโน ชวนะปญญา

๑๘/๑๑/๒๕๒๑
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ม่วงชุม  

สห ๒๒๖๐/๐๐๑๖
พระกฤชวัฏ อภินนฺโท สะอาด

๐/๑๑/๒๔๙๘
๐/๗/๒๕๕๙

พรหมบุรี  

สห ๒๒๖๐/๐๐๑๗
พระณรงค์ศักดิ

์

ปฺาคโม ปานอำพันธุพงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๓๒ ๑๒/๐๒/๒๕๕๘

อัมพวัน  

สห ๒๒๖๐/๐๐๑๘
พระสัมพันธ์ กนฺตผโล ไชยมาศ

๒๔/๑๐/๒๕๑๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

อัมพวัน  

สห ๒๒๖๐/๐๐๑๙
พระธีระนันท์ จนฺทโก ย้อยนวล

๒๔/๑๒/๒๕๑๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

อัมพวัน  

สห ๒๒๖๐/๐๐๒๐
พระชัชวาล ปฺาคโม ดุษฎีสกุล

๒๕/๐๙/๒๕๑๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

อัมพวัน  

สห ๒๒๖๐/๐๐๒๑
พระกิตติพศ สนฺตมโน ภิรมยาภรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๓๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

อัมพวัน  

สห ๒๒๖๐/๐๐๒๒
พระธนวัฒน์ านยุตฺโต

สมบุญพูลพิพัฒน์

๑๘/๐๙/๒๕๓๖ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๒๖๐/๐๐๒๓
พระประวิทย์ กนฺตธมฺโม กุลจิตติเชาวน์

๒๓/๐๑/๒๕๐๔ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๒๖๐/๐๐๒๔
พระทวีศรี ปณฺฑิโต เถือนเหมือน

่

๑๑/๐๗/๒๕๑๗ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๒๖๐/๐๐๒๕
พระศุภดิษฐ์ สนฺตจิตโต ขจิตเมธี

๑๑/๐๑/๒๕๓๔ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๒๖๐/๐๐๒๖
พระณชพัฒน์ สมจิตฺโต ภากมล

๐๒/๐๘/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๒๖๐/๐๐๒๗
พระวทันยู ิตคุโณ ประดับพิทยกุล

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๒๖๐/๐๐๒๘
พระจิระวัฒณ์ ติกฺขาโณ ทองดี

๒๓/๐๘/๒๕๑๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๒๖๐/๐๐๒๙
พระศิรา กาฺจโน นนทแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๒๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๒๖๐/๐๐๓๐
พระเอณก ปภสฺสโร สว่างอารมณ์

๑๘/๓/๒๕๒๕ ๓๐/๓/๒๕๕๕

โพธิลังการ์  

สห ๒๒๖๐/๐๐๓๑
พระธีรพล ธีรธโร โตชม

๑๔/๐๓/๒๕๓๕ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ระนาม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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