
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๓๗๕ รูป ขาดสอบ ๘๘ รูป คงสอบ ๒๘๗ รูป สอบได้ ๖๒ รูป สอบตก ๒๒๕ รูป (๒๑.๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๒๕๙/๐๐๐๑
พระวรากร วรมงฺคโล ไกรเดช

๒๙/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

เขาสำเภาทอง  

รย ๒๒๕๙/๐๐๐๒
พระธงชัย สุทฺธรตโน รัตนเพ็ชร

๐๑/๐๔/๒๕๒๖ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

โขดหิน  

รย ๒๒๕๙/๐๐๐๓
พระสิตานัน านิโย บุญใส่

๐๓/๐๗/๒๕๓๔ ๑๗/๑๐/๒๕๕๘

ตะพงใน  

รย ๒๒๕๙/๐๐๐๔
พระไสว กิตฺติสาโร บุตรพรม

๑๐/๐๘/๒๔๙๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๓

ตากวน  

รย ๒๒๕๙/๐๐๐๕
พระปณวัศ ปฺุโชตโก บุญโชติหิรัญ

๑๑/๑๑/๒๕๒๙ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

เนินพระ  

รย ๒๒๕๙/๐๐๐๖
พระประพันธ์พจน์ วิสารโท ชมบัว

๐๗/๑๐/๒๕๒๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

มาบตาพุด  

รย ๒๒๕๙/๐๐๐๗
พระบัญญัติ จิรวฑฺฒโน บรรเริงเสนาะ

๐๘/๐๓/๒๕๐๙ ๐๗/๐๔/๒๕๕๘

ลุ่ม  

รย ๒๒๕๙/๐๐๐๘
พระประเสริฐ อุตฺตมปฺโ วงษ์รักษา

๒๒/๐๙/๒๕๑๐ ๐๔/๐๖/๒๕๕๗

หนองสนม  

รย ๒๒๕๙/๐๐๐๙
พระพัฒนสิน จิตฺตสํวโร ชาติขยัน

๐๓/๐๑/๒๕๒๖ ๒๐/๑๐/๒๕๕๗

หนองสนม  

รย ๒๒๕๙/๐๐๑๐
พระจิรวุฒิ ขนฺติสาโร วงษ์น้อย

๒๒/๐๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

หนองสนม  

รย ๒๒๕๙/๐๐๑๑
พระสุภกิจ สุจิตฺโต เก่งเรือ

๑๖/๐๙/๒๕๓๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

กระแสร์คูหาสวรรค์  

รย ๒๒๕๙/๐๐๑๒
พระจุฑาวัฒน์ ถาวโร มีบุญ

๓๐/๗/๒๕๓๗ ๑๒/๗/๒๕๕๘

กลางกรำ  

รย ๒๒๕๙/๐๐๑๓
พระณรงศักดิ

์

านวีโร ทองแดง

๐๗/๐๗/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

คีรีวนาราม  

รย ๒๒๕๙/๐๐๑๔
พระกีรติ สนฺตจิตฺโต มาลีเลิศ

๑๓/๐๔/๒๕๓๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

คีรีวนาราม  

รย ๒๒๕๙/๐๐๑๕
พระธีรพันธ์ จนฺทโสภโณ บุญเฟองฟู

๑๘/๑๑/๒๕๒๓
๐๒/๐๔/๒๕๕๗

ชุมนุมสูง  

รย ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระอำนวย อนุตฺตโร สรรเสริญ

๑๙/๐๔/๒๕๑๓ ๐๖/๐๙/๒๕๕๕

ดอนสำราญ  

รย ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระณรงศักดิ

์

กลฺยาโณ โนนวิเศษ

๐๗/๑๒/๒๕๓๕ ๐๙/๐๑/๒๕๕๗

ดอนสำราญ  

รย ๒๒๕๙/๐๐๑๘
พระอดิศร ปภสฺสโร รัตนวิจิตร

๑๔/๐๕/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ดอนสำราญ  

รย ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระจิรภัทร อภิวโร บำรุงกิจ

๒๕/๐๒/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

รย ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระธีระพงษ์ อภินนฺโท ประมวลสุข

๐๕/๐๙/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

รย ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระเรืองศักดิ

์

จิรสกฺโก เลิศมโนรัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๒๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ถำหมีนอน  

รย ๒๒๕๙/๐๐๒๒
พระจิระพงศ์ ธีรภทฺโท ปะสิงชอบ

่

๒๙/๑๑/๒๕๒๓
๐๖/๐๗/๒๕๕๗

เนินสมบูรณ์  

รย ๒๒๕๙/๐๐๒๓
พระกฤษณ์ คุณสํวโร ธรรมสนิท

๓๐/๑๒/๒๕๓๔ ๑๑/๐๔/๒๕๕๗

พลงไสว  

รย ๒๒๕๙/๐๐๒๔
พระพิทักษ์ สฺจิตโต คืนดี

๓๐/๐๘/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดจำรุง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๒๕๙/๐๐๒๕
พระประดิษฐ์ อินฺทโชโต ภิญโญ

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๑๕/๐๒/๒๕๕๗

วัดบุนนาค  

รย ๒๒๕๙/๐๐๒๖
พระศุภกฤต สุจิตฺโต หมันดี

่

๐๑/๐๘/๒๕๓๓ ๐๑/๐๓/๒๕๕๖

วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระประภาวัฒน์ ิตสทฺโธ อ้นจันทร์

๒๓/๐๕/๒๕๓๓ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๒๕๙/๐๐๒๘
พระลำพูล ฌานโสภโณ เพ็งวรรณ

๒๗/๐๓/๒๕๐๕ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗
วัดโพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระธำรงธรรม ธมฺมธโร วิเศษการ

๐๕/๐๑/๒๕๓๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘
วัดโพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๒๕๙/๐๐๓๐
พระวิโรจน์ ธมฺมิโก มงคลวงค์

๑๑/๐๘/๒๕๑๖ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗
วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม

 

รย ๒๒๕๙/๐๐๓๑
พระไชยศิลป เลขธมฺโม คะเนวัน

๐๑/๐๔/๒๔๙๙ ๐๑/๑๐/๒๕๕๒

วัดหนองกันเกรา  

รย ๒๒๕๙/๐๐๓๒
พระศรราม ิตสีโล สรรเสริญ

๑๒/๐๑/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

สองพีน้อง

่

 

รย ๒๒๕๙/๐๐๓๓
พระอภิชาติ อภิชาโต คำสีทา

๐๖/๐๕/๒๕๒๓ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

อู่ทอง  

รย ๒๒๕๙/๐๐๓๔
พระชลิต สุขิโต สุขเลิศ

๒๔/๒๕/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

เขาช่องลม  

รย ๒๒๕๙/๐๐๓๕
พระสมเจต ปสนฺโต เจริญผล

๐๙/๐๗/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ศรีประชาธรรม  

รย ๒๒๕๙/๐๐๓๖
พระสิทธิศักดิ

์

สุเมธโส รืนรมย์

่

๑๖/๐๙/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ศรีประชาธรรม  

รย ๒๒๕๙/๐๐๓๗
พระอาทิตย์ อาภาโส คำสุข

๐๗/๐๗/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

สามแยกนำเปน  

รย ๒๒๕๙/๐๐๓๘
พระสุเมธ โกวิโท ก่อกำลัง

๑๙/๑๑/๒๔๙๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

กระเฉท  

รย ๒๒๕๙/๐๐๓๙
พระเดชา โชติโก จิตรสุจริต

๒๘/๐๑/๒๕๐๗ ๒๔/๐๔/๒๕๕๘

ประสิทธาราม  

รย ๒๒๕๙/๐๐๔๐
พระสิทธิชัย สุมงฺคโล พรมศรี

๑๙/๐๖/๒๕๑๙ ๑๙/๐๕/๒๕๕๗

หนองผักหนาม  

รย ๒๒๕๙/๐๐๔๑
พระภูไทย ธมฺมานนฺโธ ปุญฺญาภา

๒๘/๙/๒๕๑๗ ๑๑/๑/๒๕๕๙

เขางวงช้าง  

รย ๒๒๕๙/๐๐๔๒
พระณรงค์ โชติโก แหวนวงค์

๒๓/๓/๒๕๑๙ ๗/๑๑/๒๕๕๗

เขาลอย  

รย ๒๒๕๙/๐๐๔๓
พระสราวุธ อภโย ชาติวงศ์

๑๘/๓/๒๕๓๓
๗/๗/๒๕๕๗

เจ็ดลูกเนิน  

รย ๒๒๕๙/๐๐๔๔
พระจรัส เขมจาโร พงษ์สาลี

๒๔/๑๐/๒๕๑๐
๒๗/๓/๒๕๕๘

เจ็ดลูกเนิน  

รย ๒๒๕๙/๐๐๔๕
พระศิริโรจน์ ิติโก แซ่กัว

่

๘/๑๒/๒๕๓๖ ๒๑/๖/๒๕๕๘

เจ็ดลูกเนิน  

รย ๒๒๕๙/๐๐๔๖
พระวรวัฒน์ ถิรธมฺโม นวลพรม

๓/๘/๒๕๓๔
๑๙/๑๐/๒๕๕๗

ตาขัน  

รย ๒๒๕๙/๐๐๔๗
พระสุทิน อตฺถโกสโล พานทอง

๓๐/๑๑/๒๕๑๘
๓๐/๗/๒๕๕๘

ตาขัน  

รย ๒๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรอนวรรษ  สอนทะสอน

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

 วัดปทุมาวาส  

รย ๒๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรวรพจน์  คำจีน

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

 วัดปทุมาวาส  

รย ๒๒๕๙/๐๐๕๐
พระคมกฤช ขนฺติโก ล้นเหลือ

๑๑/๗/๒๕๓๗ ๒๕/๗/๒๕๕๘

หนองกะบอก  

รย ๒๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรสนันต์  ศรุตานนท์

๑/๔/๒๕๓๙
 หนองกะบอก  

รย ๒๒๕๙/๐๐๕๒
พระทัศนัย อนุตฺตโร รัตนเพชร

๒๗/๘/๒๕๒๙
๕/๗/๒๕๕๘

ห้วงหิน  

รย ๒๒๕๙/๐๐๕๓
พระทิวา กิตฺติภทฺโท ชาวชน

๒๒/๑๐/๒๕๐๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

คลองทราย  

รย ๒๒๕๙/๐๐๕๔
พระประสิทธิ เขมคฺโค อินทรโชติ

๑๔/๑๐/๒๕๑๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

คลองทราย  

รย ๒๒๕๙/๐๐๕๕
พระไพโรจน์ มหาปุโ ไกรมงคล

๔/๒/๒๕๐๓
๑๘/๗/๒๕๕๒

เนินกระปรอก  

รย ๒๒๕๙/๐๐๕๖
พระกุญชร กมโล ชังดี

๐๓/๐๗/๒๕๐๔ ๐๔/๐๓/๒๕๕๘

สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรธนกฤต  สมบุญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

 สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๒๕๙/๐๐๕๘
พระพุทธชาติ วิชชาธโร จำรัส

๒๒/๑๑/๒๕๑๕ ๑๙/๐๔/๒๕๕๗

หนองโบสถ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๒๕๙/๐๐๕๙ พระวรวุฒิ ธมฺมธีโร โกเลียง

๓๑/๐๓/๒๕๒๗ ๒๒/๐๒/๒๕๕๘
หนองโบสถ์  

รย ๒๒๕๙/๐๐๖๐ พระธวัชชัย ถิรสทฺโท ศรีเมือง

๑๒/๐๘/๒๕๓๒ ๓๑/๑๒/๒๕๕๗

ราษฎร์อัสดาราม  

รย ๒๒๕๙/๐๐๖๑ พระกฤตย์ชัย คุณธมฺโม ศรีสง่า

๑๘/๐๘/๒๕๒๙ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙
ชุมแสง  

รย ๒๒๕๙/๐๐๖๒ พระลิขิต สุขิโต บ่อทอง
๐๘/๑๐/๒๕๓๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

บึงตากาด  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๓ / ๓

้
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