
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอ่างทอง  ภาค ๒

ส่งสอบ ๒๔๓ รูป ขาดสอบ ๓๖ รูป คงสอบ ๒๐๗ รูป สอบได้ ๗๕ รูป สอบตก ๑๓๒ รูป (๓๖.๒๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๒๕๙/๐๐๐๑
สามเณรฑิฆัมพร  เทียนเห็ด

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

 ต้นสน  

อท ๒๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรสุรเชฐษ  แสงทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

 ต้นสน  

อท ๒๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรจิรวัฒน์  พัดค้อ

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

 ต้นสน  

อท ๒๒๕๙/๐๐๐๔
พระประจักษ์ โรจโน บางชมพู

๐๙/๐๗/๒๕๐๑ ๒๙/๐๓/๒๕๔๐

ไทรย์  

อท ๒๒๕๙/๐๐๐๕
พระสุรพล านุตฺตโม ปนกิง

่

๒๙/๐๖/๒๕๐๙ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

โพธิวงษ์  

อท ๒๒๕๙/๐๐๐๖
พระทองใบ ปาวโร เกียรติสูงส่ง

์

๑๗/๑๒/๒๔๙๖ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

มหาดไทย  

อท ๒๒๕๙/๐๐๐๗
พระเกษม เขมธมฺโม น้อยเพ็ง

๒๓/๑๒/๒๔๙๓ ๑๒/๑๐/๒๕๕๑

แม่นาง  

อท ๒๒๕๙/๐๐๐๘
พระจิราวัฒน์ อภิปฺุโ ใจสำราญ

๒๘/๑๑/๒๕๑๔ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

โล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๒๕๙/๐๐๐๙
พระสมชาย ปภสฺสโร ปราชญาวงศ์

๑๓/๐๒/๒๕๐๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๓

อ่างทอง  

อท ๒๒๕๙/๐๐๑๐
พระปภาวินท์ านธมฺโม ขุมพลอย

๓๐/๒๓/๒๕๒๖ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

อ่างทอง  

อท ๒๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรธนพล  ศรีแปงวงศ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

 อ่างทอง  

อท ๒๒๕๙/๐๐๑๒
พระธนากร จนฺทสาโร บุญจวง

๑๘/๐๘/๒๕๓๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๗

เจ้าบุญเกิด  

อท ๒๒๕๙/๐๐๑๓
พระธีรภัทร์ อคฺคธมฺโม ปนบุตร

๒๑/๐๒/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๓

ไชโย  

อท ๒๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรอัษฏาวุธ  ทองพริก

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

 ไชโย  

อท ๒๒๕๙/๐๐๑๕
พระอภิสิทธิ

์

ฉนฺทธมฺโม สาสิงห์

๑๐/๐๓/๒๕๒๔ ๒๔/๐๔/๒๕๕๘

ปราสาท  

อท ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระสรรชัย โชติปฺโ ชูชาญ

๐๑/๐๕/๒๕๐๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

มหานาม  

อท ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระวงค์กร ชยวุฑโฒ นุชประไพ

๐๓/๐๔/๒๕๓๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

ถนน  

อท ๒๒๕๙/๐๐๑๘
พระวิโมช วิสุทธิสาโร แย้มเพือน

่

๒๓/๐๓/๒๕๒๑ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖

ถนน  

อท ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระบัญชา อาภสฺสโร อุ่นไทย

๐๘/๑๑/๒๕๒๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๓

ปราสาท  

อท ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระมานะ อภิาโณ มะกลำขาว

๐๒/๐๖/๒๕๐๐ ๐๙/๑๐/๒๕๕๕

ปาโมก  

อท ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระนพดล สุทธิาโณ พูนสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๑๖ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

พิจารณ์โสภณ  

อท ๒๒๕๙/๐๐๒๒
พระทองสุข สุขิโต ยะตุ่น

๐๔/๐๒/๒๕๑๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

พิจารณ์โสภณ  

อท ๒๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรวรายุทธ  ทรงบัณฑิตย์

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

 พิจารณ์โสภณ  

อท ๒๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรเศกสรรค์  นนสุรัต

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

 ศรีมหาโพธิ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๒๕๙/๐๐๒๕
พระอภิชา ธมฺมวโร เนตรมณี

๑๒/๐๓/๒๕๒๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

สระแก้ว  

อท ๒๒๕๙/๐๐๒๖
พระพันธมิตร ภทฺทธมฺโม คะเณย์

๐๕/๐๔/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

เกาะ  

อท ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระพรนิเวช กุสลจิตฺโต ทองวิจิตร

๓๐/๐๕/๒๕๑๙ ๑๓/๑๑/๒๕๕๗

คำหยาด  

อท ๒๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรรัฐพล  สมเพชร

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

 คำหยาด  

อท ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระสิวะ อาวุธปฺโ แตรสังข์

๐๙/๐๘/๒๕๐๗ ๒๔/๐๓/๒๕๕๕

โคกพุทรา  

อท ๒๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรวิศุกร์  กองคำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

 ท่าโขลงกิตติยาราม  

อท ๒๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรจักรีวุฒิ  เฉยเฉลียง

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

 ท่าโขลงกิตติยาราม  

อท ๒๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรภานุมาศ  แดขุนทด

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

 ท่าโขลงกิตติยาราม  

อท ๒๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรกานต์  พันธ์เสน

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

 ท่าโขลงกิตติยาราม  

อท ๒๒๕๙/๐๐๓๔
พระเอกราช คุณวโร แก้วภัคดี

๑๔/๑๒/๒๕๓๕ ๑๓/๑๒/๒๕๕๗

ท่าอิฐ  

อท ๒๒๕๙/๐๐๓๕
พระเอกฉัตร สติสมฺปนฺโน อ่อนจริง

๐๒/๑๑/๒๕๓๔ ๑๕/๑๑/๒๕๕๗

บุญเกิด  

อท ๒๒๕๙/๐๐๓๖
พระสาธร ธมฺมวโร นวน

๒๔/๑๐/๒๕๓๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

บุญเกิด  

อท ๒๒๕๙/๐๐๓๗
พระพรพจน์ วรธมฺโม ดำงาม

๐๗/๑๑/๒๕๒๑ ๒๖/๐๒/๒๕๕๗

บุญศิริวิทยาราม  

อท ๒๒๕๙/๐๐๓๘
พระกฤษตญา สํวโร เซ็งแซ่

๑๖/๐๗/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

บุญศิริวิทยาราม  

อท ๒๒๕๙/๐๐๓๙
พระธวัชชัย กนฺตสีโล อัครปกรณ์กุล

๑๐/๐๒/๒๕๑๙ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

ปามุนี  

อท ๒๒๕๙/๐๐๔๐
พระโกวิท กตปฺุโ ประชารัตน์

๑๑/๐๘/๒๕๒๓ ๒๙/๐๙/๒๕๕๒

โพธิทอง

์

 

อท ๒๒๕๙/๐๐๔๑
พระสันติ เตชวโล ทองท้วม

๑๓/๐๘/๒๕๒๐ ๐๗/๐๓/๒๕๕๗

ยางซ้าย  

อท ๒๒๕๙/๐๐๔๒
พระพรอนนท์ กนฺตวณฺโณ ทองห้อย

๑๒/๐๔/๒๕๓๖ ๐๓/๐๕/๒๕๕๗

สว่างอารมณ์  

อท ๒๒๕๙/๐๐๔๓
พระอธิทัย อธิจิตฺโต วงศ์วิริยะธรรม

๒๐/๐๑/๒๔๙๕ ๒๐/๐๑/๒๕๕๘

กำแพงมณี  

อท ๒๒๕๙/๐๐๔๔
พระบัณฑิต สมาจาโร วงจันทร์อิน

๐๑/๐๔/๒๕๓๑ ๒๑/๐๒/๒๕๕๒

ต้นทอง  

อท ๒๒๕๙/๐๐๔๕
พระสุธิสรณ์ ปุณฺณโก ยิงสม

่

๑๓/๑๒/๒๕๐๕ ๒๐/๐๓/๒๕๕๖

ต้นทอง  

อท ๒๒๕๙/๐๐๔๖
พระเฉลิมศักดิ

์

กนฺตธมฺโม แพทย์วงษ์

๐๕/๐๘/๒๕๑๗ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗

ตูม  

อท ๒๒๕๙/๐๐๔๗
พระกฤษณะ กิตฺติปฺโ ศิริกิม

๒๑/๐๒/๒๕๒๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

ท่าช้าง  

อท ๒๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรธนากร  แสงชุมพล

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

 นางในธัมมิการาม  

อท ๒๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรจักรินทร์  สารภีเงิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

 นางในธัมมิการาม  

อท ๒๒๕๙/๐๐๕๐
พระเอกชัย อภิวณฺโณ อดทน

๐๘/๐๙/๒๕๑๗ ๒๕/๐๔/๒๕๕๗

บางจัก  

อท ๒๒๕๙/๐๐๕๑
พระเทพสมโภช กิตฺติปฺโ บุญเกียรติพล

๐๕/๐๔/๒๕๒๕ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

โพธิธรรมโชติยาราม
 

อท ๒๒๕๙/๐๐๕๒
พระณัฐพงษ์ กิตฺติวณฺโณ แสงทอง

๒๔/๐๔/๒๕๒๑ ๐๗/๐๑/๒๕๕๖

โพธิศรี

์

 

อท ๒๒๕๙/๐๐๕๓
พระสงกรานต์ กตธมฺโม แจ่มอำพร

๑๓/๐๔/๒๕๒๔ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

อท ๒๒๕๙/๐๐๕๔
พระประสิทธิ

์

กนฺตสาโร เอียมสำอางค์

่

๒๖/๑๑/๒๔๘๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

ลาดเปด  

อท ๒๒๕๙/๐๐๕๕
พระสมเดช เตชวณฺโณ คุ้มทรัพย์

๐๗/๐๑/๒๔๙๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

ลานช้าง  

อท ๒๒๕๙/๐๐๕๖
พระธนวัฒน์ ทีปงฺกโร แซ่ไหล

๐๓/๐๙/๒๕๐๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๓

ศาลาดิน  

อท ๒๒๕๙/๐๐๕๗
พระยอดยิง

่

อติภทฺโท แจ่มจำรัส

๑๖/๑๑/๒๕๒๓ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

สิทธาราม  

อท ๒๒๕๙/๐๐๕๘
พระณรงค์ อาสโภ แจ่มแจ้ง

๒๘/๐๑/๒๕๐๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๐

หลักแก้ว  

อท ๒๒๕๙/๐๐๕๙
พระมนู สุธมฺโม สุขพญาชัย

๒๘/๐๗/๒๕๐๔ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

หัวตะพาน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒ / ๓

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๒๕๙/๐๐๖๐
พระณัฐพล ณฏพโล ปนแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๓๓ ๑๙/๐๖/๒๕๕๗

อินทราวาส  

อท ๒๒๕๙/๐๐๖๑
พระชูเกียรติ อุชุโก มันสัตย์

่

๐๔/๐๓/๒๕๑๖ ๑๐/๐๓/๒๕๕๘

อินทราวาส  

อท ๒๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรจินดา  ทอแสงสุวรรณ

๒๑/๗/๒๕๔๕

 สามขาว  

อท ๒๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรธนภักดิ

์

 มีภักดี

๒๓/๔/๒๕๔๖

 สามขาว  

อท ๒๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรบุริศน์  แซ่ลี

๑๘/๘/๒๕๔๕

 สามขาว  

อท ๒๒๕๙/๐๐๖๕
พระอนุรักษ์ ิตธมฺโม สำเนียงเย็น

๑๒/๘/๒๕๒๔ ๒๖/๗/๒๕๕๘

หนองกร่าง  

อท ๒๒๕๙/๐๐๖๖
พระวัฒนา สิริจนฺโท ไม้ทอง

๑๔/๐๒/๒๕๑๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

เขาบวช  

อท ๒๒๕๙/๐๐๖๗
พระมิตรชัย สิริมงฺคโล เวลาดี

๓/๕/๒๕๐๖
๒๙/๑๒/๒๕๕๖

จันทร์มณี  

อท ๒๒๕๙/๐๐๖๘
พระสมนึก ปยสีโล มูลแก้ว

๒๕/๘/๒๕๐๕ ๒๘/๓/๒๕๕๖

บ้านพราน  

อท ๒๒๕๙/๐๐๖๙
พระณรงค์ศักดิ

์

จิตฺตปฺุโ วุฒิ

๒๗/๐๑/๒๕๑๔ ๐๖/๐๙/๒๕๕๖

บ้านเพชร  

อท ๒๒๕๙/๐๐๗๐
พระเจนณรงค์ จารุธมฺโม ฉัตรเงิน

๑๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

ยาง  

อท ๒๒๕๙/๐๐๗๑
พระบุญเลิศ กนฺวีโร สุขทวี

๑๕/๒/๒๕๐๘ ๒๕/๔/๒๕๕๕

วังนำเย็น  

อท ๒๒๕๙/๐๐๗๒
พระสมเกียรติ ธมฺมวีโร สุริฉาย

๒๘/๙/๒๕๑๗ ๑๓/๓/๒๕๕๘

วังนำเย็น  

อท ๒๒๕๙/๐๐๗๓
พระพิษณุ อนาลโย ภาไทยสงค์

๑๒/๕/๒๕๑๑ ๑๕/๓/๒๕๕๘

วังนำเย็น  

อท ๒๒๕๙/๐๐๗๔
พระสมชาย าณธโร บำรุงผล

๒๑/๐๗/๒๕๓๕ ๒๖/๑๒/๒๕๕๗

แสวงหา  

อท ๒๒๕๙/๐๐๗๕
พระถาวร ถาวรธมฺโม นำรัก

๒๓/๐๑/๒๕๐๓ ๑๓/๐๒/๒๕๕๔

หลวงวัง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓ / ๓

้

http://www.tcpdf.org

