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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

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

ส่งสอบ ๑๒๘ รูป ขาดสอบ ๒๔ รูป คงสอบ ๑๐๔ รูป สอบได้ ๔๗ รูป สอบตก ๕๗ รูป (๔๕.๑๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระกรุณา สุขกาโม กลินขจร

่

๑๐/๐๒/๒๕๓๔ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

เขากระแจะ  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระนพณัฐ ิตกุสโล มัจฉาเกือ

้

๐๒/๑๐/๒๕๓๔ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

เขากระแจะ  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระนนทกิตติ

์

ถิรจิตฺโต เชิงสมหวัง

๒๕/๐๕/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เขากระแจะ  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระธวัช สุรชโย ท้าวอำ

๑๘/๐๒/๒๔๙๘
๐๓/๐๒/๒๕๖๐

ทรายงาม  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระจิรพันธ์ อนุวํโส ณ พัทลุง

๐๓/๐๒/๒๕๒๗ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ทรายงาม  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระธนาวุฒิ อภิวุฒฺโธ กองจินดา

๐๖/๐๙/๒๕๓๘ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

ทรายงาม  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระภัทรดร จนฺทธมฺโม กมลจรัสกิจ

๑๙/๐๑/๒๕๒๐ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

ปาแก้ว  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระณัฐพล เขมปฺโ อินแพง

๑๙/๑๐/๒๕๓๐ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

ปาแก้ว  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระอธิชาติ โชติมนฺโต อินทไชย

๐๗/๐๙/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาแก้ว  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระสุชาติ อภิชาโต ไทยทวี

๒๑/๐๓/๒๕๒๕ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ปาคลองกุ้ง  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระไพศาล สติสมฺปนฺโน ชืนชม

่

๑๐/๐๖/๒๕๐๓ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ปาคลองกุ้ง  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระพิชัย จนฺทูปโม แสงสว่าง

๐๑/๐๒/๒๕๒๖ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ปาคลองกุ้ง  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระวีรพงษ์ มุนิวํโส มะโนการณ์

๓๐/๐๔/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปาคลองกุ้ง  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระมนูญ วุฑฺฒจิตฺโต เวชปรีชา

๐๗/๐๔/๒๕๐๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ปาคลองกุ้ง  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระสิทธิกร สุทฺธสีโล สุทธิ

๒๒/๑๑/๒๕๓๔
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปาคลองกุ้ง  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระจิรายุ อายุวฑฺฒโน นันทนานนท์

๒๗/๑๑/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปาคลองกุ้ง  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระสุจินดา จิรธมฺโม ต้นสิน

๐๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

วิเวการาม  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระฌานิศ จิตปฺโ ทองงามขำ

๑๗/๐๓/๒๕๓๕
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วิเวการาม  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระเฉลิมชัย จิตฺตสมฺมโณ แสงสิทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วิเวการาม  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระสหภูมิ ธมฺมวฑฺฒโน ปติบริบูรณ์

๐๕/๐๓/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วิเวการาม  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระนิวัฒน์ ปฺาปทีโป นาคเจริญ

๒๖/๐๕/๒๕๓๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วิเวการาม  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระสุทิน ฉนฺทสีโล ศรีประสงค์

๑๒/๐๒/๒๕๐๐ ๑๔/๐๓/๒๕๕๘

กลางเก่า  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระจตุรงค์ จนฺทสาโร จันทนา

๒๕/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กลางเก่า  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระณัฐกิตติ

์

โสภณคุโณ สิงขุดร

๐๑/๐๘/๒๕๔๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

กลางเก่า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑ / ๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระเพลินพะนา ฌานโสภโณ กุลาวงศ์

๐๕/๐๘/๒๕๑๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

กลางเก่า  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระอาทิตย์ สุทฺธาโส เฉลียว

๑๔/๐๙/๒๕๓๓
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

กลางเก่า  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระจตุพล ิตสีโล เมตตาจิตต์

๑๐/๐๘/๒๕๒๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กลางเก่า  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระอิสรา โชติวโร มีทอง

๑๙/๑๒/๒๕๓๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

กลางเก่า  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระอุเทน ธมฺมทินฺโน มีพร

๑๑/๐๒/๒๕๒๐ ๒๓/๑๑/๒๕๕๖

ดำรงธรรมาราม  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระอภิชาติ เขมาภิรโต จันนำแดง

่

๑๖/๐๘/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โปงจันทร์  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระเสนัด ฉนฺทกาโม อุดมทรัพย์

๑๗/๐๙/๒๕๐๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เขาตานก  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระพีรพงษ์ ปฺาวฑฺฒโน ห้อยยีภู่

่

๒๕/๐๑/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เขาตานก  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระแสงเทียน ติกฺขปฺโ สวัสดิราช

์

๒๓/๐๘/๒๕๒๙ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมหรรษาราม  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระสุวัชย์ คุตฺตสีโล นาคสอาด

๒๗/๐๔/๒๕๓๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

ปาคีรีเขต  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระชัชวาล อคฺคโชโต ฟกฟูมสิน

๒๘/๐๒/๒๕๒๕ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ปาคีรีเขต  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระธรรมนูญ เขมธโร พันธุระ

๐๕/๑๐/๒๕๓๐ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

ปาคีรีเขต  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระรุ่งนิรัญ ปภากโร สุดแดง

๒๓/๐๓/๒๕๑๘
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ปาคีรีเขต  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระปฏิพล ปริปุณฺโณ ตังไมตรีจิต

้

๒๔/๑๑/๒๕๓๗
๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ปาคีรีเขต  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระทรงวุฒิ ชวโร พลกิจ

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หินกอง  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระศิวกร ปภากโร ประเสริฐสังข์

๒๑/๑๑/๒๕๓๔
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คลองมะลิ  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระกิตติพันธุ์ ธมฺมปทีโป ศรีสด

๓๑/๑๒/๒๕๓๑ ๒๘/๐๕/๒๕๕๔

วังดาบ  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระพิชัย ปภสฺสโร แก้วกลม

๑๒/๐๕/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

วังดาบ  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระพัฒนากรณ์ สุเมโธ ภิญฺญา

๐๑/๐๕/๒๕๒๕ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ปาเขาแหลม  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระยุทธ์ลักษณ์ ปฺุมโน บริสุทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๒๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๑

พิกุลรังสรรค์  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระพงษ์ อติธมฺโม คำนิมิตร

๐๑/๐๙/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๔

พิกุลรังสรรค์  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระภิญโญ โชติปฺุโ พรหมเด่น

๐๑/๐๒/๒๕๐๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พิกุลรังสรรค์  

จบ ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระศิระ โชติปฺุโ ตันมณี

๐๖/๐๔/๒๕๓๖ ๒๙/๐๙/๒๕๕๙

มหาเจรีย์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมไตรโลกาจารย์)

รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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