ศ. ๔

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒
ส่งสอบ ๑๙๖ รูป ขาดสอบ ๓๑ รูป คงสอบ ๑๖๕ รูป สอบได้ ๔๒ รูป สอบตก ๑๒๓ รูป (๒๕.๔๕%)
เลขที่

ชือ่

อท ๒๒๖๒/๐๐๐๑ พระวิชัย

ฉายา
โชติปฺโ

อท ๒๒๖๒/๐๐๐๒ สามเณรก่อพงษ์
อท ๒๒๖๒/๐๐๐๓ สามเณรกิจการ
อท ๒๒๖๒/๐๐๐๔ สามเณรอภิรักษ์
อท ๒๒๖๒/๐๐๐๕ สามเณรบุญรอด
อท ๒๒๖๒/๐๐๐๖ สามเณรเอกราช
อท ๒๒๖๒/๐๐๐๗ สามเณรศิริชัย
อท ๒๒๖๒/๐๐๐๘ สามเณรสุธิชัย
อท ๒๒๖๒/๐๐๐๙ สามเณรสุคุณวัฒน์
อท ๒๒๖๒/๐๐๑๐ สามเณรภัคคพล
อท ๒๒๖๒/๐๐๑๑ พระอิทธิพล
อท ๒๒๖๒/๐๐๑๒ พระปลันวัจน์
อท ๒๒๖๒/๐๐๑๓ พระกิตติ
อท ๒๒๖๒/๐๐๑๔ พระกิตติเดช
อท ๒๒๖๒/๐๐๑๕ พระกฤษณะ
อท ๒๒๖๒/๐๐๑๖ พระจักริน

อท ๒๒๖๒/๐๐๑๗ พระศักดิ์ชาย
อท ๒๒๖๒/๐๐๑๘ พระอนุชา
อท ๒๒๖๒/๐๐๑๙ พระนันทวุฒิ

อท ๒๒๖๒/๐๐๒๐ พระจักรกฤษ
อท ๒๒๖๒/๐๐๒๑ พระสุพจน์

อท ๒๒๖๒/๐๐๒๒ พระอนุศักดิ์
อท ๒๒๖๒/๐๐๒๓ สามเณรนัฐวัฒน์
อท ๒๒๖๒/๐๐๒๔ สามเณรนครินทร์

สุชีโว
ปรีชาโน
สีลธโร
สีลเตโช
สุภกิจฺโจ
กนฺตธมฺโม
จารุธมฺโม
อนุชาโต
ธมฺมานนฺโท
มหาปฺุโ
สุวโจ
อนุสกฺโก

นามสกุล
ใจตา
อยู่เบิก
ทองบัว
นิจเมืองปก
พัตสิงห์
งามสกล
อินธิแสง
อินธิแสง
ภู่ภมร
โภคา
ธูปกระแจะ
โตราช
จันทรโครต
จันทรโครต
พิกุลทอง
พฤกษาศิลป
เพ็ชรปะสม
พุ่มพวง
ชมภูแสง
ศรีเมฆ
แสงชนะ
อินทร์ถาวร
อ่อนช้อย
บุตรแต้ม

เกิด

อุปสมบท

๑๙/๐๑/๒๕๐๘ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙
๒๑/๐๑/๒๕๔๘
๑๓/๐๔/๒๕๔๘
๑๗/๐๒/๒๕๔๘
๑๙/๑๒/๒๕๔๕

๐๗/๐๓/๒๕๔๖
๑๖/๐๗/๒๕๔๖
๑๕/๐๗/๒๕๔๘
๒๙/๐๘/๒๕๔๖
๒๔/๐๖/๒๕๔๖
๒๖/๐๓/๒๕๒๕ ๒๗/๐๗/๒๕๖๐
๑๕/๐๘/๒๕๑๗ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑
๑๔/๑๑/๒๕๔๐ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑
๑๕/๑๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑
๑๓/๐๘/๒๕๑๙ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘

๐๖/๐๖/๒๕๓๑ ๒๙/๑๐/๒๕๖๐
๒๖/๐๓/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑
๒๖/๐๓/๒๕๓๖ ๐๒/๐๘/๒๕๕๙
๒๓/๑๑/๒๕๑๗ ๑๕/๑๒/๒๕๖๐

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๒๘/๐๑/๒๕๖๑
๒๕/๑๒/๒๕๐๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๑
๑๑/๐๘/๒๕๓๔ ๒๕/๐๕/๒๕๔๗

๐๒/๐๔/๒๕๔๖
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดนิสสรณวนาราม
วัดไชโย
วัดไชโย
วัดไชโย
วัดไชโย
วัดไชโย
วัดไชโย
วัดไชโย
วัดไชโย
วัดไชโย
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดแสนสุข
วัดแสนสุข
วัดจันทราราม
วัดโคกพุทรา
วัดโคกพุทรา
วัดสุวรรณราชหงษ์
วัดโพธิร์ าษฎร์
วัดโพธิร์ าษฎร์
วัดโพธิร์ าษฎร์
วัดจุฬามุนี
วัดเกาะ
วัดเกาะ

เมืองอ่างทอง
ไชโย
ไชโย
ไชโย
ไชโย
ไชโย
ไชโย
ไชโย
ไชโย
ไชโย
ไชโย
ไชโย
ปาโมก
ปาโมก
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒ นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๑ / ๒

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

อท ๒๒๖๒/๐๐๒๕ สามเณรนัฐพงษ์
อท ๒๒๖๒/๐๐๒๖ สามเณรณัฐพล
อท ๒๒๖๒/๐๐๒๗ สามเณรพิทยาธร
อท ๒๒๖๒/๐๐๒๘ พระมนฑน
อท ๒๒๖๒/๐๐๒๙ พระอนุรักษ์

กมโร
อรุโณ

อท ๒๒๖๒/๐๐๓๐ สามเณรธเนศ
อท ๒๒๖๒/๐๐๓๑ พระจำนงค์
อท ๒๒๖๒/๐๐๓๒ พระมนตรี
อท ๒๒๖๒/๐๐๓๓ พระจำรัส
อท ๒๒๖๒/๐๐๓๔ พระชิษณุพงศ์
อท ๒๒๖๒/๐๐๓๕ พระธีร์
อท ๒๒๖๒/๐๐๓๖ พระพสพาสน์
อท ๒๒๖๒/๐๐๓๗ พระธานี

ถิรมโน
สุเมโธ
สุมงฺคโล
สุชาโต
เตชธโร
สิริภทฺโท
ธีรวโร

อท ๒๒๖๒/๐๐๓๘ สามเณรรุ่งรุด
อท ๒๒๖๒/๐๐๓๙ พระสมประสงค์ อภินนฺโท

อท ๒๒๖๒/๐๐๔๐ สามเณรปรีชาพัชร
อท ๒๒๖๒/๐๐๔๑ สามเณรจิรศักดิ์
อท ๒๒๖๒/๐๐๔๒ สามเณรธนัตถ์

นามสกุล
ทองกวาว
เลิกสว่าง
ไตรศรี
สุขประเสริฐ
อินศร
ภู่ระหงษ์
สังเกตุกิจ
สว่างวงศ์ไว
สวยสม
กลิ่นซ้อน
รัศมี
ทองคำ
อ่อนละออ
แก้วฉายา
เบ้ากองทอง
เชียงไกรเวช
จันทร์อุปถัมภ์
แซ่ม้า

เกิด

อุปสมบท

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
๐๓/๐๖/๒๕๔๒
๒๕/๐๕/๒๕๒๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๒
๐๒/๑๑/๒๕๐๕ ๑๑/๐๖/๒๕๔๙
๑๒/๐๕/๒๕๔๗
๑๕/๐๑/๒๔๙๖ ๐๙/๐๓/๒๕๔๙
๑๘/๐๔/๒๕๒๙ ๒๒/๑๐/๒๕๖๑

๒๐/๑๐/๒๕๐๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙
๐๒/๑๐/๒๕๑๓ ๑๗/๐๑/๒๕๖๑
๐๘/๐๑/๒๕๑๕ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐
๒๐/๐๕/๒๕๒๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
๒๐/๑๐/๒๕๑๖ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙
๒๓/๑๒/๒๕๔๓

๑๔/๐๙/๒๕๔๐ ๑๙/๐๗/๒๕๖๑
๐๘/๐๔/๒๕๔๗
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

๓๐/๐๑/๒๕๕๒

สังกัดวัด
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดจันทร์
วัดวังนำเย็น
วัดพัฒนา
วัดริ้วหว้า
วัดหัวสะแกออก
วัดโพธิธรรมโชติยาราม
วัดต้นทอง
วัดคูมะนาวหวาน
วัดยางมณี
วัดไร่
วัดม่วง
วัดคลองสำโรง
วัดนางในธัมมิการาม
วัดนางในธัมมิการาม
วัดนางในธัมมิการาม
วัดสามขาว

อำเภอ

โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
แสวงหา
แสวงหา
แสวงหา
แสวงหา
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
สามโก้

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักเรียน คณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒ นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๒ / ๒
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