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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๑๐๙ รูป ขาดสอบ ๒๕ รูป คงสอบ ๘๔ รูป สอบได้ ๔๖ รูป สอบตก ๓๘ รูป (๕๔.๗๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระกันตพงษ์ กนฺตธมฺโม เกตุสาลี
๒๖/๙/๒๕๔๐

๑๑/๖/๒๕๖๐
วัดโค้งสนามเปา  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๐๒ พระสุริเดช สุรเตโช นาคแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๖

วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๐๓ พระเกรียงไกร ธมฺมานนฺโท ใสแสง
๓๐/๖/๒๕๓๓

๕/๕/๒๕๕๓ วัดพลับพลา  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระพิชิต รกฺขิตฺตจิตฺโต ประมูลจักโก
๑๔/๓/๒๕๒๙ ๑๗/๓/๒๕๕๖

วัดพลับพลา  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๐๕ พระชุมพล โชติวโร พวยอ้วน

๒๓/๐๕/๒๕๓๒ ๒๓/๑๑/๒๕๕๗

วัดพลับพลา  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๐๖ พระสุเมธ จนฺทโชโต เอียมบวร

่

๒๑/๑๐/๒๕๒๙ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดสิงห์  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๐๗ พระไชยกร ปฺาวชิโร พินไธสง

๒๔/๑๐/๒๕๒๘
๑๑/๗/๒๕๕๔

วัดสุทธิวารี  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๐๘ พระประสิทธิ

์

วรปฺโ ใจเรือง
๑๔/๙/๒๕๐๓ ๓๑/๓/๒๕๕๘

วัดสุทธิวารี  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ถุงทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

 วัดสุทธิวารี  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๑๐ พระชลอ ผลวิปุโล ผลพูล

๑๕/๑๐/๒๔๙๑

๗/๔/๒๕๕๗ วัดแสลง  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๑๑ พระนที อริยวํโส ธัญญะ

๐๒/๑๐/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๕

วัดหนองบัว  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๑๒ พระปรีชา สนฺตจิตฺโต กายแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๑๒ ๑๘/๐๒/๒๕๕๗

วัดแก่ง  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๑๓ พระรัตนะ อภิปาโล ธนาภรณ์

๑๐/๑๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรหนุ่ม  นภากุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

 วัดซอยสอง  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระธานินท์ านวโร มณีแสงอโณทัย

๐๗/๐๙/๒๕๐๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระวชิรศรณ์ ปฺาธโร ชุมชนะ

๑๗/๐๓/๒๕๒๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๑๗ พระปยธนา จนฺทิโก อุดมชุมศิริ

๒๔/๑๐/๒๔๘๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดเขาตาลิน

่

 

จบ ๒๓๖๐/๐๐๑๘ พระธีรศักดิ

์

ิตสีโล ธรรมลิขิต

๑๗/๐๒/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดคานรูด  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๑๙ พระอิทธิพัทธ์ สุมโน หาญกิจ

๓๐/๑๒/๒๕๒๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดตะปอนใหญ่  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๒๐ พระวิทยา วิทโย สุขสะอาด

๑๖/๐๓/๒๕๓๓ ๑๓/๑๐/๒๕๕๘

วัดวันยาวบน  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๒๑ พระอภินันท์ กลฺยาณิติสาโร อันตะยา

๑๘/๑๒/๒๕๐๘
๑๓/๗/๒๕๕๑

วัดใหม่ทุ่งตลาด  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๒๒ พระธนัสชัย ชุติปฺโ ศักดิศรี

์

๐๗/๐๖/๒๕๒๖ ๒๗/๐๖/๒๕๕๗

วัดพลวง  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๒๓ พระศรันย์ สุธมฺโม คุณารักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๐
๒๒/๗/๒๕๕๕

วัดเขาบายศรี  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๒๔ พระสมมารถ จิตฺตทนฺโต เงินทองมาก

๒๗/๑๑/๒๕๑๖ ๓๐/๑๐/๒๕๕๖

วัดบูรพาพิทยาราม  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๓๖๐/๐๐๒๕ พระเศกสันต์ สิริปฺุโ ชาวคง
๖/๑๒/๒๕๑๗ ๑๗/๓/๒๕๕๘

วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๒๖ พระพรศักดิ

์

ภทฺทาจาโร จันทานี
๒๘/๖/๒๕๐๙ ๓/๑๒/๒๕๕๗

วัดสามผาน  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๒๗
พระมหาศรัณย์พร ปภากโร แทนคำ

๑๐/๑๐/๒๕๒๔
๑๐/๘/๒๕๕๑

วัดหนองหงส์  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๒๘ พระชัยกวิน สิริจนฺโท เทียงเดช

่

๒๔/๘/๒๕๑๓ ๑๐/๑/๒๕๕๗
วัดหนองหงส์  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๒๙ พระศักดา สกฺโก วาจายิม

้

๑๑/๑๐/๒๕๓๖
๑๙/๘/๒๕๕๘

วัดหนองหงส์  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๓๐ พระอดิเรก ติกฺขวีโร ใจสุทธิ

๐๓/๐๕/๒๕๑๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดชะแมบ  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๓๑ พระมหาศรัณย์ านวโร ภู่ไพฑูรย์

๒๗/๑๒/๒๕๓๒
๒๓/๐๒/๒๕๕๖

วัดทับไทร  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๓๒ พระไว คฺณวีโร คำเพราะ

๐๓/๐๘/๒๕๑๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดโพธาราม  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๓๓ พระสุวิน สุมโน เปลียนทองดี

่

๐๒/๐๑/๒๕๑๒ ๐๓/๐๕/๒๕๕๕

วัดวังกระทิง  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๓๔ พระเพียร ภูริปฺโ เกิดความสุข

๑๓/๐๗/๒๔๘๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามสิบ  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๓๕ พระสมบัติ เตชปุณฺโณ บุญมัน

่

๑๐/๐๘/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๓๖ พระโกมล ขนฺติธโร อยาดี

๑๑/๐๗/๒๕๓๑ ๑๒/๐๖/๒๕๕๓

วัดคลองทรัพย์  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๓๗
พระสมควร านวโร โสสุด

๒๓/๑๐/๒๕๐๕ ๑๕/๐๕/๒๕๓๔

วัดคำไลอุปถัมภ์  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๓๘ พระอภิชาติ อคฺควโร ฉำมณี

๑๒/๐๔/๒๕๒๔ ๑๒/๐๕/๒๕๔๘

วัดตามูล  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๓๙ พระศิริชัย าณวิชโย มณีรัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๑๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

วัดตามูล  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๔๐ พระสมชาย ปริปุณฺโณ กุลฑล

๐๕/๐๒/๒๕๑๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดทับช้าง  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๔๑ พระอจล อนาลโย ทองเชือ

้

๐๖/๑๑/๒๕๑๘ ๑๔/๐๘/๒๕๕๘

วัดทับช้าง  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๔๒ พระวสันต์ ภทฺทวุฒโฒ เฉลียว

๑๕/๐๕/๒๕๑๙ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดท่าใหม่  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๔๓ พระเชาวะริน สนฺตมโน กัญญะพิลา

๓๐/๐๕/๒๕๒๓ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๔๔ สามเณรสายชล  สวนจันทร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

 วัดปาธัญญาราม  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๔๕ พระพรหมบุตร ขนฺติธมฺโม วังแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๐๘ ๒๐/๐๘/๒๕๓๙

วัดสำโรง  

จบ ๒๓๖๐/๐๐๔๖ พระสุพรรณ วิจิตฺโต เวหาด

๐๕/๐๒/๒๕๐๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๖

วัดใหม่ชัยมงคล  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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