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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๒๑๗ รูป ขาดสอบ ๗๓ รูป คงสอบ ๑๔๔ รูป สอบได้ ๕๓ รูป สอบตก ๙๑ รูป (๓๖.๘๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๒๖๐/๐๐๐๑
พระสุทธิศักดิ

์

สุธมฺมสิริธโร ภูติวณิชย์

๑๘/๐๑/๒๕๒๓
๒๖/๒/๒๕๕๕

จันทาราม  

อน ๒๒๖๐/๐๐๐๒
พระกรฤต สุธมฺมอมโร สีบุญเรือง

๑๒/๖/๒๕๒๑ ๒๕/๗/๒๕๕๘

จันทาราม  

อน ๒๒๖๐/๐๐๐๓
พระธาดา สุธมฺมโกวิโท อารยางกูร

๑๕/๑/๒๕๒๓ ๒๕/๗/๒๕๕๘

จันทาราม  

อน ๒๒๖๐/๐๐๐๔
พระธนพล สุธมฺมจนฺทาโภ ประเจียด

๑๐/๔/๒๕๓๓ ๒๕/๗/๒๕๕๘

จันทาราม  

อน ๒๒๖๐/๐๐๐๕
พระธรกร กรธโน บุญเพ็ง

๑/๕/๒๕๒๑ ๑/๔/๒๕๕๙
ธรรมโศภิต  

อน ๒๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรฐิติศักดิ

์

 พรมวงศ์

๑๙/๗/๒๕๔๕

 มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๒๖๐/๐๐๐๗
พระไพโรจน์ โรจนธมฺโม ชีวพฤฒินันท์

๙/๓/๒๕๑๕ ๗/๖/๒๕๕๗
ใหม่จันทราราม  

อน ๒๒๖๐/๐๐๐๘
พระสมกิต อกิฺจโน นิลเกษม

๕/๗/๒๔๙๖ ๒๕/๗/๒๕๕๘

ผาลาดธาราราม  

อน ๒๒๖๐/๐๐๐๙
พระหยาจะ ธีรธมฺโม ศิริ

๙/๓/๒๔๙๓ ๑/๑/๒๕๕๐
หนองกระดี

่

 

อน ๒๒๖๐/๐๐๑๐
พระเขตอุดม สนฺตจิตฺโต แสงซือ

่

๒๑/๓/๒๕๒๓
๖/๔/๒๕๕๗

หนองจิกยาว  

อน ๒๒๖๐/๐๐๑๑
พระอมรเทพ อคฺคธมฺโม รักกสิวิทย์

๓๑/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๓/๒๕๕๙

หนองมะเขือ  

อน ๒๒๖๐/๐๐๑๒
พระเกรียง ปฺาวชิโร แก้วเกษ

๖/๘/๒๕๐๗
๕/๑๒/๒๕๕๘

หนองเรือโกลน  

อน ๒๒๖๐/๐๐๑๓
พระเจษฎา จรณธมฺโม แก้วเกษการ

๒๗/๑๑/๒๕๓๓
๒/๑๒/๒๕๕๖

หนองสระ  

อน ๒๒๖๐/๐๐๑๔
พระพัฑฒ์พิศุทธิ

์

สุธมฺโม มินดอน

๐๕/๑๐/๒๕๒๒ ๑๐/๐๓/๒๕๕๖

บ้านไร่  

อน ๒๒๖๐/๐๐๑๕
พระจิรวัฒน์ อินฺทปฺโฺ แห้วเพ็ชร

๓๐/๐๖/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

บ้านไร่  

อน ๒๒๖๐/๐๐๑๖
พระคาวี คเวสโภ ปฏิเคห์

๑๑/๐๙/๒๕๓๑ ๒๖/๐๓/๒๕๕๗

ภูจวง  

อน ๒๒๖๐/๐๐๑๗
พระทรงยศ ธมฺมจาโร ทองคำใส

๒๖/๐๒/๒๔๙๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

วังตอ  

อน ๒๒๖๐/๐๐๑๘
พระไชยวุฒิ จรณธมฺโม อุดมผล

๐๑/๐๕/๒๕๐๒ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘

วังตอ  

อน ๒๒๖๐/๐๐๑๙
พระธนกร เขมวโร ตาน้อย

๐๖/๑๒/๒๕๐๖ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

วังหิน  

อน ๒๒๖๐/๐๐๒๐
พระสุวัฒน์ กิตฺติโก นครไทย

๑๖/๑๐/๒๕๑๓ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดผาทัง

่

 

อน ๒๒๖๐/๐๐๒๑
พระมานิตย์ อธิมุตฺโต แซ่พู่

๐๑/๐๑/๒๕๒๒ ๑๐/๐๕/๒๕๕๑

สะนำ  

อน ๒๒๖๐/๐๐๒๒
พระทักษกร เตชวณฺโณ ชัยมงคล

๒๖/๐๗/๒๕๑๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

โกรกลึก  

อน ๒๒๖๐/๐๐๒๓
พระอนันตชัย อภินนฺโท กลินศรีสุข

่

๓๐/๐๑/๒๕๑๕ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

เขาธรรมมงคล  

อน ๒๒๖๐/๐๐๒๔
พระเฉียบ ฉนฺทกาโม ชังคำ

๑๐/๐๘/๒๕๑๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

นิคมสามัคคี  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๒๖๐/๐๐๒๕
พระชุมพร ขนฺติโก สอนซือ

่

๐๙/๑๐/๒๕๒๑ ๐๖/๑๐/๒๕๕๙

นิคมสามัคคี  

อน ๒๒๖๐/๐๐๒๖
พระภาดา ิตสีโล มารา

๑๓/๐๘/๒๕๒๗ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

บุ่งอ้ายเจียม

้

 

อน ๒๒๖๐/๐๐๒๗
พระนิพพนธ์ อภิปุโณ คล้ายพันธ์

๒๙/๐๙/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

ประดู่ยืน  

อน ๒๒๖๐/๐๐๒๘
พระพิธิวัฒน์ ภทฺทวโร วัฒนานุพงษ์

๐๑/๑๑/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

ประดู่ยืน  

อน ๒๒๖๐/๐๐๒๙
พระปญญา

ปาณพรหมปุตโต
ปานพรม

๑๔/๐๒/๒๕๓๔ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

ลานสัก  

อน ๒๒๖๐/๐๐๓๐
พระกรภัทร ภสฺสโร แสงวิรุณ

๑๐/๐๔/๒๕๐๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลานสัก  

อน ๒๒๖๐/๐๐๓๑
พระดีหน่า มนุสฺโส สด

๑๐/๐๓/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลานสัก  

อน ๒๒๖๐/๐๐๓๒
พระวิชาญ จนฺทสาโร สุขรืน

่

๑/๐๑/๒๕๑๔ ๒๒/๐๒/๒๕๕๐

ห้วยเปล้า  

อน ๒๒๖๐/๐๐๓๓
พระวิศรุต ปฺาวุโธ คำแพทย์

๑๗/๑๑/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

อุดมพร  

อน ๒๒๖๐/๐๐๓๔
พระณัฐพล ปยธมฺโม ศรีสุข

๖/๘/๒๕๓๕ ๖/๒/๒๕๕๙
ทุ่งสงบ  

อน ๒๒๖๐/๐๐๓๕
พระนรินทร์ ฉนฺทสุโภ มาทอง

๐๑/๑๐/๒๕๒๘ ๒๒/๑๒/๒๕๕๘

เก้านิว

้

 

อน ๒๒๖๐/๐๐๓๖
พระอมรรัตน์ นรินฺโท ว่องวิการณ์

๒๑/๒/๒๕๓๐ ๒๕/๗/๒๕๕๘

หมกแถว  

อน ๒๒๖๐/๐๐๓๗
พระณรงค์ ิติธมฺโม มายา

๒๙/๗/๒๕๓๕ ๒๖/๔/๒๕๕๘

สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๒๖๐/๐๐๓๘
พระกลินศักดิ

่ ์

สนฺตมโน ไวกสิกรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๓๖

๘/๕/๒๕๕๙
สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรนวพรชัย  มูลนาม

๑๖/๒/๒๕๔๖

 หนองกระทุ่ม  

อน ๒๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรกิตติเทพ  บัวสิงห์

๑๖/๖/๒๕๔๖

 หนองกระทุ่ม  

อน ๒๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรวินัย  แสงธรรม

๓/๑/๒๕๔๕
 หนองกระทุ่ม  

อน ๒๒๖๐/๐๐๔๒
พระชัยวริทธิ

์

อตฺถกนฺโต บัวโคกรัง
๔/๖/๒๕๓๘

๑๙/๑๒/๒๕๕๘

หนองขุนชาติ  

อน ๒๒๖๐/๐๐๔๓
พระอนุสรณ์ ปฺาวชิโร ศรีเดช

๔/๔/๒๕๔๐ ๑๗/๒/๒๕๖๐

หนองขุนชาติ  

อน ๒๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 รงค์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรเอกรัฐ  โสดามา

๒/๕/๒๕๔๔
 หนองขุนชาติ  

อน ๒๒๖๐/๐๐๔๖
พระกนิษฐ์ านจาโร กนิตศรีบำเพ็ญ

๓๐/๑๐/๒๕๓๕
๓๑/๕/๒๕๕๘

หนองยาง  

อน ๒๒๖๐/๐๐๔๗
พระทรงวุฒิ ปยธมฺโม สุวรรณ

๑๐/๑๑/๒๕๒๖
๑๒/๕/๒๕๕๙

หนองยาง  

อน ๒๒๖๐/๐๐๔๘
พระจิรยุทธ์ จารุธมฺโม ทองคำ

๙/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองยาง  

อน ๒๒๖๐/๐๐๔๙
พระจงกิจ สุภกิจฺโจ คามบุตร

๑๒/๘/๒๕๒๖
๖/๒/๒๕๕๓

ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรปฏิคม  พวงสมบัติ

๑๕/๕/๒๕๔๕

 ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรวรธน  ศรีเจริญ

๖/๑๑/๒๕๔๓

 ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๒๖๐/๐๐๕๒
พระสมหวัง จิตฺตปฺุโ ลำเภา

๔/๗/๒๕๑๕ ๒๑/๓/๒๕๓๕

หัวเมือง  

อน ๒๒๖๐/๐๐๕๓
พระเริงศักดิ

์

ชาตวีโร ศรีบุญไชย

๑๑/๙/๒๕๒๒ ๒๙/๒/๒๕๕๙

หนองผักแพว  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๒ / ๒

้
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