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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดระนอง  ภาค ๑๗

ส่งสอบ ๔๐ รูป ขาดสอบ ๗ รูป คงสอบ ๓๓ รูป สอบได้ ๓๑ รูป สอบตก ๒ รูป (๙๓.๙๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รน ๕๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรสุธรรมวงศ์  กาญจนะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

 วัดตโปทาราม  

รน ๕๓๖๐/๐๐๐๒ พระธรรมณัฏ อคฺคธมฺโม ฉิมพลีวัฒน์

๓๑/๐๘/๒๕๒๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดนกงาง  

รน ๕๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรธีรภัทร  สังข์ด้วง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

 วัดนกงาง  

รน ๕๓๖๐/๐๐๐๔ พระปรีดา เขมวณฺโณ อนุกูล

๒๔/๐๒/๒๕๑๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดบ้านหงาว  

รน ๕๓๖๐/๐๐๐๕ พระพรเดช สุปฺโ ทองสุก

๒๗/๐๖/๒๕๒๓ ๐๔/๐๒/๒๕๕๘

วัดบ้านหงาว  

รน ๕๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรยอดชาย  โคตรบรรดิษฐ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

 วัดวารีบรรพต  

รน ๕๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรสรศักดิ

์

 เพ็ชรอาวุธ
๑๗/๘/๒๕๔๔

 วัดวารีบรรพต  

รน ๕๓๖๐/๐๐๐๘ พระธนัช ธนปฺโ นิลน้อย

๑๐/๑๐/๒๕๓๔ ๐๕/๐๒/๒๕๕๗

วัดสุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๓๖๐/๐๐๐๙ พระรักษ์พล ถิรปฺโ ขวัญทอง

๒๖/๐๕/๒๕๓๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดสุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรนภสินธุ์  แซ่หลี

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 วัดสุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรนฤปนาท  แซ่หลี

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 วัดสุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรเอกชัย  มุ่ยเซ่ง
๕/๐๑/๒๕๔๑

 วัดสุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๓๖๐/๐๐๑๓ พระเทวกร อตฺตทีโป มหาทรัพย์

๒๒/๑๒/๒๕๑๑
๑๑/๗/๒๕๕๔

วัดหาดส้มแปน  

รน ๕๓๖๐/๐๐๑๔ พระชยนันท์ กิตฺติโสภโณ อภิเชษฐ์พงษ์

๑๓/๐๙/๒๕๑๙ ๑๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดอุปนันทาราม  

รน ๕๓๖๐/๐๐๑๕ พระเชตวัน ยโสธโร รัตนพรพิศ

๑๐/๑๒/๒๕๒๒ ๐๔/๐๑/๒๕๕๖

วัดอุปนันทาราม  

รน ๕๓๖๐/๐๐๑๖ พระเจษฎา ปภาโส พูลเกษม

๑๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดอุปนันทาราม  

รน ๕๓๖๐/๐๐๑๗ พระนิยม ขนฺติพโล หอมจันทร์
๑/๑/๒๕๒๗

๒๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดอุปนันทาราม  

รน ๕๓๖๐/๐๐๑๘ พระธวัช านสมฺปนฺโน พุมดวง
๗/๗/๒๕๓๖ ๒๘/๖/๒๕๕๘

วัดอุปนันทาราม  

รน ๕๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรฟาใส  แดงประเสริฐ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

 วัดอุปนันทาราม  

รน ๕๓๖๐/๐๐๒๐ พระสุวัฒน์ เตสํวโร นวมเผือก

๒๙/๐๕/๒๕๒๖ ๑๒/๑๒/๒๕๕๖

วัดทับหลี  

รน ๕๓๖๐/๐๐๒๑ พระยุทธิพงษ์ ยโสธโร พงษ์สถิตย์

๑๒/๐๘/๒๕๐๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดนิคมปากจัน

่

 

รน ๕๓๖๐/๐๐๒๒ พระพรชัย ธมฺมชโย ห่อหุ้ม
๒๓/๙/๒๕๒๔ ๒๓/๖/๒๕๕๗

วัดธรรมาวุธาราม  

รน ๕๓๖๐/๐๐๒๓ พระชวน มงฺคโล กิงแก้ว

่

๑๐/๑/๒๕๓๑
๖/๔/๒๕๕๘ วัดธรรมาวุธาราม  

รน ๕๓๖๐/๐๐๒๔ พระเอกวุฒิ เอกธมฺโม สุกใส
๒๑/๘/๒๕๓๖ ๑๖/๖/๒๕๕๘

วัดธรรมาวุธาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดระนอง  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รน ๕๓๖๐/๐๐๒๕ พระณัฐพล กิตฺติปฺโ พรหมน้อย

๒๔/๐๙/๒๕๓๓ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดช่องลม  

รน ๕๓๖๐/๐๐๒๖ พระอธิการ ณรงค์ฤทธิ

์

สุธมฺโม พรหมรักษ์

๑๑/๐๗/๒๕๑๓ ๐๑/๐๗/๒๕๔๘

วัดบางขุนแพ่ง  

รน ๕๓๖๐/๐๐๒๗ พระพิเชษฐ์ ิตวํโส เอือมอุ่น

้

๑๕/๐๕/๒๕๐๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดปุญญาราม  

รน ๕๓๖๐/๐๐๒๘ พระอนุวัฒน์ สุมงฺคโล กันอุ่น

๒๒/๑๑/๒๕๓๔ ๒๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดปุญญาราม  

รน ๕๓๖๐/๐๐๒๙ พระประดิพัทธุ์ โสภโณ คงเมือง

๑๓/๐๘/๒๕๑๘ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

วัดปุญญาราม  

รน ๕๓๖๐/๐๐๓๐ พระสกุลศักดิ

์

เตชพโล มีเพียร

๑๐/๐๒/๒๕๓๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดปุญญาราม  

รน ๕๓๖๐/๐๐๓๑ พระอาดูร ตปสีโล ฉิมแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๐๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดปุญญาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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