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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตราด  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๖๒ รูป ขาดสอบ ๒๒ รูป คงสอบ ๔๐ รูป สอบได้ ๓๑ รูป สอบตก ๙ รูป (๗๗.๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตร ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระพัฒนกรณ์ ถาวโร ชูทอง

๑๔/๐๖/๒๕๓๗ ๑๒/๐๑/๒๕๕๗

วัดคลองขวาง  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๐๒ พระชัชวาล เตชธมฺโม เสียงสลัก

่

๐๕/๐๕/๒๕๒๕
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

วัดเนินทราย  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๐๓ พระวีรวุฒิ วีรวุฑฺโฒ คงอยู่

๑๑/๐๕/๒๕๒๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๑

วัดบางปรือ  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระพันธ์สฤษดิ

์

ชยสิทฺโธ สร้อยโกเมน

๐๘/๐๒/๒๕๒๐ ๒๔/๐๑/๒๕๖๐

วัดบางปรือ  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๐๕ พระทวี โอภาโส ทองมี
๒๐/๒/๒๔๘๑ ๑๐/๐๒/๒๕๕๔

วัดประทุน  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๐๖ พระสุวรรณ คุณกโร กุมภะ

๑๑/๐๙/๒๕๑๕ ๒๔/๐๔/๒๕๓๕

วัดวิเวกวราราม  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๐๗ พระศรชัย อคฺควโร พรมจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีบุรพาราม  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๐๘ พระสิทธิพร วรปุโ ปญญา

๒๒/๐๒/๒๕๐๖ ๓๐/๐๔/๒๕๕๔

วัดสุวรรณมงคล  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรสรเทพ  คิดไว

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

 วัดสุวรรณมงคล  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรกิตติพงษ์  ใชสาร

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

 วัดสุวรรณมงคล  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรอำนาจ  นาคพินิจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

 วัดสุวรรณมงคล  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรปรัสยา  วิตรกระวาฐ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

 วัดสุวรรณมงคล  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๑๓ พระปริญญา ปริปุณฺโณ ขาวคม

๒๗/๐๕/๒๕๑๘ ๒๗/๐๕/๒๕๕๔

วัดแหลมกลัด  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๑๔ พระแดง ขนฺติโก สุขสวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๓๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๓

วัดคลองพร้าว  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระวิทยา อติภทฺโท กะยุตา

๑๙/๐๓/๒๕๐๔ ๑๖/๑๐/๒๕๕๗

วัดท่ากระท้อน  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระคงฤทธิ

์

อตฺถโกวิโท มากฤทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๒๔ ๐๔/๐๖/๒๕๕๔

วัดทางควาย  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๑๗ พระภูวเนตร วรธมฺโม อ่อนทอง

๒๓/๐๓/๒๕๐๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดเทพนิมิต  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๑๘ พระประสิทธิ

์

กตนาโถ วงศ์เสรี

๐๒/๐๔/๒๕๐๐ ๑๐/๐๙/๒๕๔๙

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๑๙ พระนิคม ฉนฺทสุโภ วรรณศิลป

๓๐/๐๙/๒๕๒๙ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดบ้านโปง  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๒๐ พระนัฐพงษ์ อุปกาโร กะยุตา

๐๓/๐๖/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๓

วัดบำโรณ  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๒๑ พระธวัชชัย ชนาสโภ ใจตรง

๐๑/๐๒/๒๕๑๕ ๒๗/๑๒/๒๕๕๔

วัดบำโรณ  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๒๒ พระอัมรินทร์ อริฺชโย ชัยอุด

๑๔/๑๐/๒๕๒๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๔

วัดพนมพริก  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๒๓ พระอรรถวัฒน์ เขมาภิรโต ชายหาด

๐๒/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดลำภูราย  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๒๔ พระนพ รกฺขิตสีโล จอมทอง

๐๙/๐๑/๒๕๑๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๐

วัดสลัก  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดตราด  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตร ๒๓๖๐/๐๐๒๕ พระชัยยะ ชยธมฺโม แซ่ตัน

๋

๒๘/๑๑/๒๕๑๖ ๒๗/๐๔/๒๕๕๔

วัดอ่างกระปอง  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๒๖ พระสมยศ จนฺทสโร แสงจันทร์
๒๑/๗/๒๕๓๐ ๒๓/๗/๒๕๕๕

วัดคลองมะนาว  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๒๗ พระอรรถชัย อตฺถโกสโล เอมโอด
๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๖/๒๕๕๖

วัดคลองมะนาว  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๒๘ พระบรรดาร ธมฺมธโร หอยสังข์

๑๒/๑๑/๒๕๒๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดคลองใหญ่  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๒๙ พระลือชา ตปสีโล จันทร์หล้า

๒๐/๐๑/๒๕๑๘ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดนนทรีย์  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๓๐ พระผไทย วีรคุโณ ลิมประยูรยงค์

้

๐๕/๐๕/๒๕๑๙ ๐๒/๐๒/๒๕๕๓

วัดแหลมมะขาม  

ตร ๒๓๖๐/๐๐๓๑ พระนราธิป นราธิโป แก่นหิรันต์

๐๔/๐๘/๒๕๑๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดแหลมมะขาม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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