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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๒๘๒ รูป ขาดสอบ ๖๙ รูป คงสอบ ๒๑๓ รูป สอบได้ ๖๖ รูป สอบตก ๑๔๗ รูป (๓๐.๙๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๒๖๐/๐๐๐๑
พระอนันต์ อภิชฺชโว สังขผาด

๖/๑๐/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๘

โค้งสนามเปา  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๐๒
พระลภณพัฒน์ วิสารโท พรธนะพิสุทธิ

์

๒๗/๘/๒๕๓๓ ๗/๑๐/๒๕๕๓

สุทธิวารี  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๐๓
พระชาติชาย วิริโย กาทอง

๑๔/๙/๒๕๓๑
๘/๒/๒๕๕๘

สุทธิวารี  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๐๔
พระภาสกร ปภาโส แซ่หลิม

๔/๑/๒๕๓๓ ๒๒/๑/๒๕๕๙

สุทธิวารี  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๐๕
พระนที ฌานพโล แซ่ตัง

้

๑๑/๙/๒๕๒๗ ๒๕/๖/๒๕๕๙

สุทธิวารี  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๐๖
พระประนิดพงษ์ กมฺมสุทโท แจ้งจิตต์

๑๗/๐๖/๒๕๒๘ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

แก่ง  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๐๗
พระพุทธชาติ กิตฺติธโร สร้อยจรุง

๒๘/๐๘/๒๕๒๐ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

คลองนำเย็น  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๐๘
พระมานัส านวีโร อำนวยชัย

๑๘/๐๓/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ซอยสอง  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๐๙
พระเพ็ชร สํวโร เจนจัดการ

๑๘/๐๓/๒๕๒๐ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

ซอยสอง  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรอภิชาติ  สืบปวน

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

 ซอยสอง  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรวันพิชัย  นันตะนัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

 ซอยสอง  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรภัสดา  พาสุข

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

 ซอยสอง  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๑๓
พระทวีศักดิ

์

ปฺาสโภ ไพรนอก

๒๔/๐๗/๒๕๑๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

บ้านโคก  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๑๔
พระวัฒนัดชัย อภิปฺุโ ศรีตะปญญะ

๐๒/๐๙/๒๕๒๒ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองมะค่า  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๑๕
พระยงยุทธ สนฺตจิตฺโต นิลมัน

่

๒๔/๐๕/๒๕๒๒ ๒๕/๐๓/๒๕๕๗

หนองสร้อย  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๑๖
พระสมชาย มหาปฺุโ จิตระกูลณี

๒๙/๐๙/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

คงคาราม  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๑๗
พระเอกชัย ปฺาวโร รัตนัย

๐๓/๐๒/๒๕๒๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

คงคาราม  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๑๘
พระวรพงศ์ ภูริปฺโ นิกรมมุนินทร์

๐๓/๐๗/๒๕๑๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ซึงบน

้

 

จบ ๒๒๖๐/๐๐๑๙
พระวัลลภ รตนวณฺโณ อินทปญญา

๒๐/๐๗/๒๕๒๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ซึงล่าง

้

 

จบ ๒๒๖๐/๐๐๒๐
พระสมศักดิ

์

ธมฺมวุฑโฒ ภักดี

๒๘/๐๗/๒๕๑๖ ๑๘/๐๒/๒๕๕๔

วันยาวล่าง  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๒๑
พระสมควร กิตติปาโล มันคง

่

๒๐/๒/๒๕๒๗ ๒๒/๗/๒๕๕๕

เวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๒๒
พระภราดร นริสฺสโร เวชานนท์

๓๑/๑/๒๕๒๕ ๒๓/๗/๒๕๕๕

อิมัง

้

 

จบ ๒๒๖๐/๐๐๒๓
พระจักริน อาจาโร สิงห์สุระ

๒๔/๐๕/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ่อนำเงิน  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๒๔
พระเอกวุฒิ กตปฺุโ งอกพาวัง

๒๙/๐๔/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

พลวง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๒๖๐/๐๐๒๕
พระนรินทร์พร านุตฺตโร อ้ายเมืองงอย

๑๐/๐๘/๒๕๒๖ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

วังทอง  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๒๖
พระพัสกร านุตฺตโร โภชเจริญ

๑๗/๓/๒๕๐๘ ๒๘/๔/๒๕๕๙

เขาบายศรี  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๒๗
พระบุรินทร์ ปฺาวโร ลำเมืองรอง

๙/๘/๒๔๘๘ ๑๕/๑/๒๕๕๙

เขาลูกช้าง  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๒๘
พระเอกรินทร์ สมจิตฺโต บำรุงชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๓๒
๑๔/๖/๒๕๕๗

โขมง  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๒๙
พระจักรพันธ์ สนฺตจิตฺโต วรรณสุข

๒๕/๙/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

โขมง  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๓๐
พระบรรหาญ ผลาโณ คงศักดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ชมภูคีรีธาราม  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๓๑
พระลือชัย ถิรธมฺโม ชมโฉม

๐๒/๑๒/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ชมภูคีรีธาราม  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรเขมทัต  ฟูวงศ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๑

 ชมภูคีรีธาราม  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๓๓
พระอนิรุต ปฺาวโร โตบำรุง

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ตะกาดเง้า  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๓๔
พระอรรถพล ขนฺติโก สละชัว

่

๒๐/๗/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ตาเลียวนอก  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๓๕
พระธนชิต สิริภทฺโท ศรีเคลือบ

๒๘/๑/๒๕๓๗ ๑๔/๕/๒๕๖๐

ท่าศาลา  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๓๖
พระอิภิชาติ ชยาภิรโต สมชัย

๑๑/๘/๒๕๐๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

แพร่งขาหยัง

่

 

จบ ๒๒๖๐/๐๐๓๗
พระสุรชัย านวุฑฺโฒ สอาดเอียม

่

๒๑/๒/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๓๘
พระทวี สุภกมโล ชอบผลิตภัณฑ์

๒๓/๙/๒๔๗๘ ๓๑/๓/๒๕๕๔

สามหนาด  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๓๙
พระณัฐพล คุณากโร เคหะธรรม

๑๓/๒/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สามหนาด  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๔๐
พระวิทวัส ปฺาทีโป ธัญญศิริ

๐๑/๐๑/๒๕๓๐ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

หนองคัน  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๔๑
พระพิทักษ์ านุตฺตโม ภัคคินี

๔/๓/๒๕๓๐ ๓/๘/๒๕๕๒
หนองหงส์  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๔๒
พระไพรวัลย์ กนฺตสีโล ทรัพย์อเนก

๒๘/๑/๒๕๑๖ ๓๑/๕/๒๕๕๘

หนองหงส์  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๔๓
พระเมคา สนฺติกโร บุญประภาร

๗/๑/๒๕๒๖ ๑/๙/๒๕๕๘
หนองหงส์  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๔๔
พระศรราม สฺจิตฺโต สุภาพ

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๑๘/๘/๒๕๕๙

หนองหงส์  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๔๕
พระอินทร์โชติ ถิรธมฺโม กลินจันทร์

่

๙/๑/๒๕๒๗
๒๙/๑๑/๒๕๕๙

หนองหงส์  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรนวพล  พึงพิง

่

๕/๑๒/๒๕๔๕

 คลองลาว  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๔๗
พระอนุชา อธิปณฺโ แก้วมุกดา

๑๑/๕/๒๕๑๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ย่านซือ

่

 

จบ ๒๒๖๐/๐๐๔๘
พระจรัญ สุมงฺคโล เสมสฤษดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๓๘
๒๓/๖/๒๕๕๙

วังหิน  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๔๙
พระศาศิพงษ์ สุภาสิโต ภาษิต

๐๒/๐๒/๒๕๒๗ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖

ทับไทร  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๕๐
พระมณเฑียร จตฺตปาโล ภู่พงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๑๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ทับไทร  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๕๑
พระวัชรชัย วชิราโณ อุ่นใจ

๑๔/๐๓/๒๕๓๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

นำเขียว  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๕๒
พระณรงค์ศักดิ

์

อาทโร เย็นอุรา

๑๔/๐๔/๒๕๐๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

โพธาราม  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๕๓
พระบัญชา อภโย เอ็มประโคน

๐๑/๐๗/๒๕๒๗ ๒๒/๑๑/๒๕๕๖

นำรัก  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๕๔
พระวีรศักดิ

์

สุชาโต สิงหชุ

๒๘/๐๖/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นำรัก  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๕๕
พระประเสริฐศรี ถิรจิตฺโต ตาลเอียน

๐๑/๐๑/๒๕๒๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

พรหมคุณวนาราม  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๕๖
พระสมภพ ครุธมฺโม ไชยอรรถ

๒๖/๐๑/๒๕๑๓ ๒๒/๐๒/๒๕๕๙

มะขาม  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๕๗
พระทรงศักดิ

์

กิตฺติทตฺโต ศิริเจริญธรรม

๐๘/๐๖/๒๕๓๕ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

มะขาม  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๕๘
พระสุริยา สุจิตฺโต ปดทาศรี

๐๑/๑๑/๒๕๒๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๓

ตามูล  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๕๙
พระภูริวัฒน์ อคฺคปฺโ ก้อนคำ

๑๒/๐๒/๒๕๒๗ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

ตามูล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๒๖๐/๐๐๖๐
พระสุนัน สาทโร สุทำมา

๒๗/๐๙/๒๕๐๖ ๐๘/๐๔/๒๕๕๕

ทุ่งขนาน  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๖๑
พระเหลือง าณวโร รองคณะ

๓๐/๑๑/๒๔๙๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๒

วังยาว  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๖๒
พระประทีป จารุวํโส จุโจม

๐๒/๐๘/๒๔๙๗ ๒๒/๐๒/๒๕๕๘

สำโรง  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๖๓
พระบุญมา สุทฺธิจิตฺโต ศรีพุฒ

๑๕/๐๓/๒๕๐๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๖๔
พระนรินทร์ ขสนฺธโร พานิชผล

๒๔/๒/๒๕๓๑ ๒๒/๗/๒๕๕๘

เขาตาลิน

่

 

จบ ๒๒๖๐/๐๐๖๕
พระณัฐพล เขมปฺโ บรรจงการ

๘/๒/๒๕๓๑ ๒๗/๔/๒๕๕๖

เขาตาหน่วย  

จบ ๒๒๖๐/๐๐๖๖
พระศรีมงคล วชิราโณ หอมนาม

๑/๑๑/๒๕๑๑
๑/๘/๒๕๕๘

คลองนำเค็ม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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