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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๒๔๘ รูป ขาดสอบ ๘๙ รูป คงสอบ ๑๕๙ รูป สอบได้ ๕๐ รูป สอบตก ๑๐๙ รูป (๓๑.๔๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๒๕๙/๐๐๐๑
พระจักรกฤษณ์ านจินฺโต ร่ากรุง

๑๖/๐๙/๒๕๓๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

ขุมทรัพย์  

อน ๒๒๕๙/๐๐๐๒
พระภูริณัฐ สุธมฺมานวีโร ตันตินิกุลชัย

๑๙/๐๒/๒๕๓๕ ๒๗/๑๐/๒๕๕๗

จันทาราม  

อน ๒๒๕๙/๐๐๐๓
พระภานุพันธ์ ภทฺทโก ประสาทเกษการ ๕/๙/๒๕๒๐ ๑/๗/๒๕๕๘

หนองเต่า  

อน ๒๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรวาทิน  ศรีดามาตย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

 หนองสลิด  

อน ๒๒๕๙/๐๐๐๕
พระอคเดช กิจฺจสาโร ดีแท้

๒๐/๘/๒๕๓๓ ๑๓/๑๒/๒๕๕๔

เขาปฐวี  

อน ๒๒๕๙/๐๐๐๖
พระอนันต์ รตนปฺโ ยศสมบัติ

๑๙/๒/๒๕๓๕
๕/๗/๒๕๕๗

วังสาริกา  

อน ๒๒๕๙/๐๐๐๗
พระอนุพล ติกฺขวิริโย ภูเหม็น

๓/๖/๒๕๓๓
๑๕/๑๐/๒๕๕๖

หนองกระดี

่

 

อน ๒๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรวุฒิพงศ์  ทับจีน

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

 เขาวงษ์พรหมจรรย์  

อน ๒๒๕๙/๐๐๐๙
พระสุขุม สุชาโต ใจเรือน

๒๙/๐๖/๒๕๒๗ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘

เจ้าวัด  

อน ๒๒๕๙/๐๐๑๐
พระศรายุทธ ขนฺติยุตฺโต ลาดลัน

๘/๑๑/๒๕๓๔ ๒๗/๐๓/๒๕๕๘

ทองหลาง  

อน ๒๒๕๙/๐๐๑๑
พระบุญผ่อง กตปฺุโ ชุนเกษา

๑๗/๑๑/๒๕๑๒
๐๑/๐๒/๒๕๕๕

เทพสุวรรณวงศาราม
 

อน ๒๒๕๙/๐๐๑๒
พระภาคภูมิ โชติโก

ภัทรานุรักษ์โยธิน

๒๐/๐๕/๒๕๒๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

บ้านไร่  

อน ๒๒๕๙/๐๐๑๓
พระตฤพล าณวีโร ตุ้มออ่น

๐๔/๑๒/๒๕๓๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

พุ่มบำเพ็ญธรรม  

อน ๒๒๕๙/๐๐๑๔
พระบุญทัน ฉินฺนาลโย ไชยคำ

๒๘/๐๙/๒๕๒๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

ภูจวง  

อน ๒๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรจิตรภาณุ  ดอนเส

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

 ภูจวง  

อน ๒๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรเรวัต  หารชนะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

 ภูจวง  

อน ๒๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรชีวาวิชญ์  ดวงทวีโชติ

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

 ภูจวง  

อน ๒๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรสุเมธ  อ้นหนองกุง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

 ภูจวง  

อน ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระพิตตินันท์ ปภสฺสโร อุทธสิงห์

๑๖/๐๗/๒๔๙๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สะนำ  

อน ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระนัด คุณวโร สังวร

๒๗/๑๐/๒๕๒๓ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

สามัคคีธรรม  

อน ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระสมนึก ชยธมฺโม ระจิตร

๓๐/๐๙/๒๕๐๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

เขาธรรมมงคล  

อน ๒๒๕๙/๐๐๒๒
พระตะวัน ิตาโภ อ่วมเจริญ

๐๙/๐๓/๒๕๓๗ ๓๑/๑๒/๒๕๕๗

ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๒๕๙/๐๐๒๓
พระณรงค์ สุธมฺโม ขอดเงิน

๒๓/๐๗/๒๕๑๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖

ประดู่ยืน  

อน ๒๒๕๙/๐๐๒๔
พระคณิน สุวณฺโณ เร่งทอง

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

ปางไม้ไผ่  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๒๕๙/๐๐๒๕
พระนนทกร นนฺทโก พลจันทึก

๑๔/๑๑/๒๕๓๒ ๒๒/๐๒/๒๕๕๘

ลานสัก  

อน ๒๒๕๙/๐๐๒๖
พระเกริกชัย โฆสโก มาโต

๑๙/๐๒/๒๕๓๙ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

ลานสัก  

อน ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระอธิการสวง สุขวฑฺฒโน กลินประทุม

่

๐๗/๐๗/๒๔๙๓ ๑๐/๐๓/๒๕๔๗

ห้วยทราย  

อน ๒๒๕๙/๐๐๒๘
พระระทม ชานนฺโท สุนทร

๐๕/๐๖/๒๕๑๖ ๐๒/๑๒/๒๕๔๗

ห้วยทราย  

อน ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระสุวัฒน์ ธมฺมกาโม แปนเอียม

่

๑๓/๑๐/๒๕๐๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๑

ห้วยโศก  

อน ๒๒๕๙/๐๐๓๐
พระเด่นชัย โชติโก หล่าจันทึก

๑๘/๐๓/๒๕๑๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

ห้วยโศก  

อน ๒๒๕๙/๐๐๓๑
พระดุสิต สนฺตจิตโต ละพันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๓๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ใหม่ไทยอีสาน  

อน ๒๒๕๙/๐๐๓๒
พระสินไช ิตมโน คำจีนศรี

๑๕/๕/๒๕๐๔
๓/๕/๒๕๕๒

คูเมือง  

อน ๒๒๕๙/๐๐๓๓
พระทรงพล อธิวโร ชัยยันต์

๙/๑/๒๕๓๗ ๒๙/๓/๒๕๕๘

ดงขวาง  

อน ๒๒๕๙/๐๐๓๔
พระประสิทธิ

์

เขมโก เปยน้อย
๙/๙/๒๕๓๒ ๒๔/๗/๒๕๕๘

ดงเศรษฐี  

อน ๒๒๕๙/๐๐๓๕
พระสิทธิชัย สิทฺธิโชโต ครองชีพ

๒๓/๑๐/๒๕๓๖
๒๓/๒/๒๕๕๘

แจ้ง  

อน ๒๒๕๙/๐๐๓๖
พระชูเกียรติ อรุโณ แก้วประพาฬ

๖/๑๐/๒๕๑๗ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗

สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๒๕๙/๐๐๓๗
พระอิสระ ทตฺโตภาโส เทียนลำ

๒/๒/๒๕๓๔ ๒๔/๔/๒๕๕๙

สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๒๕๙/๐๐๓๘
พระสมภพ กิจฺจสาโร บุญเรียง

๒๓/๙/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๒๕๙/๐๐๓๙
พระณัฐพงษ์ ณฺรวํโส สุดใจ

๑๔/๐๘/๒๕๓๙ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

หนองขุนชาติ  

อน ๒๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรบริบูรณ์  บังทอง

้

๓/๔/๒๕๔๒
 หนองขุนชาติ  

อน ๒๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรขจรศักดิ

์

 สว่างจันทึก

๑๔/๑๒/๒๕๕๑

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรทนงศักดิ

์

 ทับทิม

๑๕/๔/๒๕๔๓

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรโชคอำนวย  บุญส่ง

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรอนุวัติ  คำไอมาลี

๑๘/๕/๒๕๔๓

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรสุทธนพ  กรุมรัมย์

๙/๙/๒๕๔๒
 หนองขุนชาติ  

อน ๒๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรสรศักดิ

์

 น้อยนำคำ

๒๘/๓/๒๕๔๔

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรอานนท์  นาสอน

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรเอ็ม  สินธุ์อยู่

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 เภาสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๒๕๙/๐๐๕๐
พระสันดร สุภโร โสประดิษฐ์

๒๑/๐๒/๒๕๒๑ ๒๓/๐๖/๒๕๕๖

หนองจอก  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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