
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)

ส่งสอบ ๑๓๖ รูป ขาดสอบ ๒๓ รูป คงสอบ ๑๑๓ รูป สอบได้ ๗๓ รูป สอบตก ๔๐ รูป (๖๔.๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระกรุณา สุขกาโม กลินขจร

่

๑๐/๐๕/๒๕๓๔ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

เขากระแจะ  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระศุภกร ปุาคโม ปฏิสังข์

๑๙/๐๑/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

เขากระแจะ  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระนิวัตร สุวีโร กลินขจร

่

๐๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขากระแจะ  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระอุระ ตรุโณ ชูปญญา

๐๕/๐๑/๒๕๐๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๓

จันทนาราม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระภูริช อานนฺโท หรูลักษณานนท์

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

จันทนาราม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระวิรัช ทสฺสนธมฺโม อาชีวะ

๑๐/๑๐/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

จันทนาราม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระบุญโชค อตฺตปฺุโ บุพับ

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

จันทนาราม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระปณต กตปณโต สิงห์สุขโรจน์

๑๗/๑๑/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จันทนาราม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระยุทธนา ธมฺมยุทฺโธ เล้าเจริญ

๑๕/๑๐/๒๕๒๐ ๓๐/๑๒/๒๕๕๔

ทรายงาม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระพรศักดิ

์

วรเตโช อินคำไพ

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ทรายงาม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระวุฒิพร อภิวโว ดวงแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทรายงาม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระสุธีระภัทร์ จิตฺตโสภโณ แจ้งชัดเจริญ

๒๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทรายงาม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระนิรันดร์ ปสิทฺธิโก สิทธิศร

๐๕/๐๓/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทรายงาม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระวสันต์ เขมวํโส เกิดโกสุม

๐๘/๑๐/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทรายงาม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระวีระกิตติ

์

ถิรกิตฺติ
โพธิเกษมสุวรรณ

๐๔/๐๘/๒๕๑๖ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

บ้านขอม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระธวัชปรีดา โชติโก ศุภสร

๒๒/๑๑/๒๕๓๑
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านขอม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระวัชระ ิตธมฺโม ไชยมาศ

๑๖/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านขอม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระอรรถพล ธมฺมทีโป ชาวราษฎร์

๑๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านขอม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระศุภชัย สุจิตฺโต วงษ์ธรรม

๑๑/๐๒/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านขอม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระปติภัทร์ กตปฺุโ โชติมงคล

๒๑/๐๔/๒๕๓๕ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ปาแก้ว  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระวายุธ์ ปฺาวฑฺฒโก เปยสัมปะทวน

๑๙/๑๐/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ปาแก้ว  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระนนทพัทธ์ ชยานนฺโท บุญลา

๑๐/๐๕/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาแก้ว  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระนุพล สุพโล ผึงอัมพร

่

๒๘/๕/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๗

ปาคลองกุ้ง  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระบุญเทียน สรณปฺุโ การวงษ์

๑๒/๓/๒๕๐๘ ๑๔/๑๐/๒๕๕๗

ปาคลองกุ้ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑ / ๓

้
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จบ ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระเพทาย ปฺาวชิโร นิยมวานิช

๒๘/๑๐/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๕๙
ปาคลองกุ้ง  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระอิสระ จิตฺติสฺสโร ทองปญญา

๔/๖/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาคลองกุ้ง  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระฐานันตร์ อาจาริโต ทองนพคุณ

๑๔/๗/๒๕๓๔ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ปาคลองกุ้ง  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระภาสกร ปภากโร แนวเมือง

๒๖/๔/๒๕๐๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาคลองกุ้ง  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระสุนทร เปมสีโล รักษเบญจศีล

๑๓/๑๑/๒๕๒๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาคลองกุ้ง  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน พวงบุญชู

๒๘/๑๒/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาคลองกุ้ง  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระวีรภัทร ติกฺขวีโร คงมัน

่

๑๓/๗/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาคลองกุ้ง  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระเชษฐา เชฏโก สีหะ

๑/๑/๒๕๓๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ปาคลองกุ้ง  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระธนิสร จิตปสาโท อนามพงษ์

๒/๗/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ปาคลองกุ้ง  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระเชิดชัย อภิธมฺโม ประกิง

่

๒๗/๐๕/๒๕๐๕ ๑๓/๐๕/๒๕๔๘

วิเวการาม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระอนิกร ชินปุตฺโต ปูมะรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๑๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วิเวการาม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระพิทักษ์ ฉนฺทกโร โตรุ่ง

๐๙/๐๗/๒๔๘๘ ๑๙/๐๔/๒๕๕๕

วิเวการาม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระธำรง ขนฺติธโร สิทธิชัย

๒๐/๑๐/๒๕๑๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๕

วิเวการาม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๓๘
พระกิตติธรรม ิติธมฺโม ปลืมจิตต์

้

๐๔/๐๕/๒๕๑๓ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

วิเวการาม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระธนาธร จิรปฺโ สอนอ้วน

๐๓/๐๙/๒๕๑๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

วิเวการาม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระศักดิดาเดช

์

จิรธมฺโม เทพรักษา

๒๘/๐๑/๒๕๓๕ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

วิเวการาม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระนัชชา จนฺทสโร ชะโยชัยชนะ

๒๗/๑๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วิเวการาม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระประกอบ ปฺาธโร บุญญะสะโร

๑๘/๐๒/๒๕๐๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

กลางเก่า  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระวัชระ ธมฺมวโร ขำคม

๘/๐๖/๒๕๑๑ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

กลางเก่า  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระพิชัย อภิชฺชโว ใจเย็น

๒๓/๐๖/๒๕๓๔ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

กลางเก่า  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๔๕
พระพีรยุทธ มหพฺพโล จำนอง

๓๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

กลางเก่า  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระณรงค์ชัย กตธมฺโม รอดณรงค์

๑๕/๐๗/๒๕๓๙ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

กลางเก่า  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระอรรถภูมิ จิรสุโภ เทียนสุวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

กลางเก่า  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระพิทักษ์ ปฺาทีโป นาครักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

กลางเก่า  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๔๙
พระธนายุทธ ขนฺติยุตฺโต โชติวรรณ

๑๖/๐๓/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

กลางเก่า  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๕๐
พระศราวุธ วชิรวุโธ อุดมสุข

๒๖/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กลางเก่า  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระศุภกฤต สุภกิจฺโจ อรรถ์จริต

๒๗/๐๘/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

กลางเก่า  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระชาตรี โชติมนฺโต ลักษณพิมล

๑๓/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กลางเก่า  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรบวรวิทย์  จำปาทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๑

 กลางเก่า  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระวัชราวุธ สุเมธโส เกษมกุลดิลก

๑๒/๐๗/๒๕๐๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เขาตานก  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๕๕
พระวันชัย อภิสุโข เงินยิงสุข

่

๑๑/๐๔/๒๕๐๘ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

เขาสุกิม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๕๖
พระอำนวย อาสโย สุขสมัย

๑๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทันตคีรีวัน  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระนิชนันท์ จารุธมฺโม เจริญศิลป

๑๑/๑๒/๒๕๓๓ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ธรรมหรรษาราม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๕๘
พระอัศวิน ปฺาวโร อยู่ญาติวงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๒๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เนินดินแดง  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๕๙
พระมณฑล อภินนฺโท ศิริปอง

๐๗/๑๒/๒๕๒๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เนินดินแดง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒ / ๓
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จบ ๖๑๕๙/๐๐๖๐
พระเทอดพงศ์ กิติคุโณ ใช้ภู่ทอง

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เนินดินแดง  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระสมยศ าณธโร พิมพ์อุบล

๑๕/๐๕/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินดินแดง  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๖๒
พระพรธนงค์ กตธมฺโม พิณจิตร์วรการ

๐๕/๑๐/๒๕๒๔ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

เนินดินแดง  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๖๓
พระณัฐ ชวโน กังวาลพิวัฒน์

๐๒/๐๑/๒๕๒๒ ๑๗/๑๑/๒๕๕๐

พิชัยพัฒนาราม  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๖๔
พระมนัส สุมโน หนองบัว

๐๗/๐๑/๒๔๘๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๐

ปาคีรีเขต  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๖๕
พระอนันต์ โชติปฺโ อนุกูลวรรธกะ

๐๑/๐๒/๒๕๐๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

ปาคีรีเขต  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๖๖
พระราชันย์ รตนากโร บุญชู

๒๙/๐๙/๒๕๑๒ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

ปาคีรีเขต  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๖๗
พระวิวรรธน์ จิตฺตกิจฺโจ สำเภา

๐๖/๐๒/๒๕๑๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ปาคีรีเขต  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๖๘
พระพิเชษฐ ปฺาเชฏโ บัวพลอย

๐๒/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ปาคีรีเขต  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๖๙
พระปฏิภาณ ธมฺมรโต ห่างภัย

๒๙/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาคีรีเขต  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๗๐
พระวรกานต์ ถิรปฺโ ศรีธัญรัตน์

๒๖/๐๙/๒๕๑๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาคีรีเขต  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๗๑
พระธนทัต ขนฺติโก นรากร

๑๖/๐๘/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาคีรีเขต  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๗๒
พระอภินันท์ อภินนฺโท สิงขรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๓๓ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

คลองมะลิ  

จบ ๖๑๕๙/๐๐๗๓
พระวุฒินันท์ กิตฺติโก คำขาด

๑/๑๒/๒๕๓๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ปาเขาแหลม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมไตรโลกาจารย์)

รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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