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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๘๒ รูป ขาดสอบ ๒๓ รูป คงสอบ ๕๙ รูป สอบได้ ๓๔ รูป สอบตก ๒๕ รูป (๕๗.๖๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๓๕๙/๐๐๐๑ พระวิพล สนฺติภาโร กลำเพ็ชร

๐๒/๐๖/๒๕๒๑ ๒๔/๐๒/๒๕๕๗

วัดขุมทรัพย์  

อน ๒๓๕๙/๐๐๐๒
พระดนัย ปโยโค ไทยวัฒนะ

๓๐/๑๐/๒๕๑๘

๕/๗/๒๕๕๘ วัดเขาพะแวง  

อน ๒๓๕๙/๐๐๐๓
พระปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ แช่มเดช

๗/๓/๒๕๐๘ ๒๓/๖/๒๕๓๓
วัดจันทาราม  

อน ๒๓๕๙/๐๐๐๔
พระสุรศักดิ

์

สุทฺธจิตโต จันทร์ขุด

๐๑/๐๙/๒๕๑๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดธรรมโศภิต  

อน ๒๓๕๙/๐๐๐๕
พระบุญเชิด รตฺตินฺธโร ทัพสุวรรณ์ ๕/๘/๒๕๐๖ ๒๓/๕/๒๕๕๐

วัดบุญลือ  

อน ๒๓๕๙/๐๐๐๖ พระชัยพร อคฺคธมฺโม พลรักษา
๓๐/๑/๒๕๐๙ ๒๘/๒/๒๕๕๙

วัดบุญลือ  

อน ๒๓๕๙/๐๐๐๗
พระอานนท์ ิตเมโธ กะล้าย

๐๔/๐๑/๒๕๒๐ ๑๖/๐๖/๒๕๔๕
วัดมณีสถิตกปฏฐาราม

 

อน ๒๓๕๙/๐๐๐๘
สามเณรณัฐวุฒิ  ฟนนาง

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

 
วัดมณีสถิตกปฏฐาราม

 

อน ๒๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรมนัสวิน  มดแดง

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

 
วัดมณีสถิตกปฏฐาราม

 

อน ๒๓๕๙/๐๐๑๐ พระไพรสนธิ

์

เทวเตโช มาตรสิงห์

๐๑/๐๗/๒๕๑๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

อน ๒๓๕๙/๐๐๑๑ พระสำราญ จารุวณฺโณ สิงห์ประเสริฐ

๐๒/๐๘/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองหญ้านาง  

อน ๒๓๕๙/๐๐๑๒
พระสมคิด จินฺตสโม แสงแก้ว

๓๑/๕/๒๕๐๙
๓/๔/๒๕๕๗ วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๓๕๙/๐๐๑๓
พระวิมล สุจิตฺโต เปยมาลย์

๒/๔/๒๕๑๔ ๒๑/๖/๒๕๕๘
วัดเขาปฐวี  

อน ๒๓๕๙/๐๐๑๔
พระวิรัตน์ คุณวีโร ตามพระหัต

๑๕/๔/๒๕๓๙ ๑๒/๑๑/๒๕๕๘

วัดทัพทันวัฒนาราม  

อน ๒๓๕๙/๐๐๑๕
พระณัฐวุฒิ ิติโก ประเสริฐกิจ

๑/๕/๒๕๒๘ ๖/๗/๒๕๕๑ วัดทุ่งนาไทย  

อน ๒๓๕๙/๐๐๑๖ พระอธิการอำไพ มนาโป กาฬภักดี

๑๒/๑๐/๒๔๙๕
๒๒/๓/๒๕๕๒

วัดวังเตย  

อน ๒๓๕๙/๐๐๑๗
พระสมาน กนฺตธมฺโม โตโล

๑๓/๑/๒๕๑๘
๙/๗/๒๕๕๘ วัดวังเตย  

อน ๒๓๕๙/๐๐๑๘
พระนราวิชญ์ สุวฑฺโฒ งามยิง

่

๒๓/๗/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๕๘ วัดหนองกระดี

่

 

อน ๒๓๕๙/๐๐๑๙
พระอัศวิน ปฺาวชิโร โพธิประยูร

์

๒๙/๓/๒๔๘๒ ๒๒/๔/๒๕๕๐
วัดหนองกระดีนอก

่

 

อน ๒๓๕๙/๐๐๒๐
พระนิติกร นิติโก มานะกิจ

๑๗/๑๑/๒๕๓๔
๒๐/๓/๒๕๕๗

วัดหนองสระ  

อน ๒๓๕๙/๐๐๒๑
พระอุดมศักดิ

์

ธมฺมคุตฺโต เกินสระเกษ

๑๘/๐๓/๒๕๓๓ ๑๕/๐๒/๒๕๕๓

วัดบ้านไร่  

อน ๒๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรคมสัน  ยอดแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 วัดภูจวง  

อน ๒๓๕๙/๐๐๒๓
สามเณรภูวดล  เฮ้าบุญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

 วัดภูจวง  

อน ๒๓๕๙/๐๐๒๔
พระล้วน จตฺตมโล รงทอง

๐๓/๐๕/๒๕๐๙ ๒๐/๑๐/๒๕๕๔

วัดสะนำ  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๓๕๙/๐๐๒๕
พระกฤษฏา สนฺตจิตโต ศิริบุญเรือง

๐๙/๐๖/๒๕๑๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดสะนำ  

อน ๒๓๕๙/๐๐๒๖
พระบรรจบ เขมโก ยิมหนองเต่า

้

๒๔/๐๑/๒๕๓๒ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘

วัดนิคมสามัคคี  

อน ๒๓๕๙/๐๐๒๗
พระดิเรก อติวีโร สุวรรณอาจ

๑๒/๑๐/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดประดู่ยืน  

อน ๒๓๕๙/๐๐๒๘
พระสมศักดิ

์

ปริสุทโธ สตะจิต

๐๔/๐๔/๒๕๑๗ ๐๙/๐๑/๒๕๕๕

วัดหนองกี

่

 

อน ๒๓๕๙/๐๐๒๙
พระยงยุทธ ทตฺตวีโร ปยะทัศน์

๒๐/๗/๒๔๘๙ ๒๖/๗/๒๕๕๘
วัดคูเมือง  

อน ๒๓๕๙/๐๐๓๐
พระเสกสรร ติสฺสโร เขตา

๓/๑๐/๒๕๑๗ ๔/๑๒/๒๕๕๕
วัดทัพทราย  

อน ๒๓๕๙/๐๐๓๑
พระอภิชาต ถาวรธมฺโม ศรีสงค์

๒๓/๑๑/๒๕๓๔
๑๓/๔/๒๕๕๖

วัดถำรัตนคีรี  

อน ๒๓๕๙/๐๐๓๒
พระสมพงษ์ ิตธมฺโม เกาะกิง

่

๔/๑๐/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๖
วัดสามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๓๕๙/๐๐๓๓
พระสมเกียรติ กิตฺติปฺโ ตรีชวรัตน์

๑๔/๔/๒๕๐๙ ๓๐/๑๐/๒๕๕๖

วัดสามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๓๕๙/๐๐๓๔
พระทรงวุฒ ิตเมโธ นาสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๒๕
๒๐/๓/๒๕๕๔

วัดสุวรรณบรรพต  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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