
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

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

ส่งสอบ ๑๖๓ รูป ขาดสอบ ๒๒ รูป คงสอบ ๑๔๑ รูป สอบได้ ๖๐ รูป สอบตก ๘๑ รูป (๔๒.๕๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระอาคม ธมฺมาโณ ช่อบัวทอง

๑๙/๖/๒๕๑๙ ๑๖/๖/๒๕๕๙

วัดเขาบางทราย  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระอนันต์ สุกิตฺติวํโส เอกกิตติวงษ์

๒๐/๗/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๕๙

วัดเขาบางทราย  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระพร้อมพงษ์ สุวํโส สังข์วิเศษ

๒๑/๑๒/๒๕๓๓

๓/๗/๒๕๕๙
วัดเขาบางทราย  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระกุลภณ วรกุโล กุลวสุสิริ

๓๐/๑๒/๒๕๐๘
๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดเขาบางทราย  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระณพิชญ์สิษฐ์ ปฺาโชโต โง้วเจริญ

๕/๑๒/๒๕๓๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดเขาบางทราย  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระทัศไนย นนฺทชโย ชัยประเศียร

๒๗/๓/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดเขาบางทราย  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระชีวพัฒน์ ปฺาวฑฺฒโน อัมราภินันท์

๓๐/๔/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดเขาบางทราย  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระอนุพัทย์ ธมฺมโฆสิโต

โฆษะปญญาธรรม ๖/๑/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

วัดเมืองใหม่  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระสราวุธ ชนาสุโภ ทองกลาง

๑๘/๘/๒๕๓๕ ๑๙/๑/๒๕๕๙

วัดอรัญญิกาวาส  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระวุฒิพงศ์ สุวุฑฺฒิวํโส เปนธรรม

๒๖/๖/๒๕๓๕ ๒๐/๓/๒๕๕๙

วัดอรัญญิกาวาส  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระสิปปภาส วรธมฺโม มันคง

่

๒๙/๑/๒๕๒๙ ๒๕/๓/๒๕๕๙

วัดอรัญญิกาวาส  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระศุภเศรษฐ์ สุภเสฏโ เสมอวงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๓๘
๒๘/๖/๒๕๕๙

วัดอรัญญิกาวาส  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระสิริโชติ ปฺาปชฺโชโต บุญมา

๕/๘/๒๕๒๖ ๗/๗/๒๕๕๙
วัดอรัญญิกาวาส  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระสัญญา ติกฺขสฺโม เชียบุญคณา

้

๑๕/๖/๒๕๑๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดอรัญญิกาวาส  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระชูชาติ ชุติชาโต ไชยมานะนนท์

๑๒/๕/๒๕๓๐
๔/๓/๒๕๕๙

วัดช่องลมนาเกลือ  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระสถาพร สถาวโร หอมกลบ

๑๙/๗/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๕๙

วัดช่องลมนาเกลือ  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระสมศักดิ

์

ปฺาเวธโส วุธโส

๒๙/๑๑/๒๔๙๔

๒/๗/๒๕๕๙
วัดช่องลมนาเกลือ  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระชีวณัฐ ณฏชีโว ภิญโญพิศุทธิ

์

๑๒/๙/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๕๙

วัดช่องลมนาเกลือ  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติพโล ฤทธิเดช

์

๑๑/๑๐/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๕๙
วัดช่องลมนาเกลือ  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระสุทธิเกียรติ ธมฺมกิตฺติโก กุลชนะบรรจง

๖/๑/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๕๙
วัดช่องลมนาเกลือ  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระกันตภน สุภาจาโร ตัณฑดิลก

๑๒/๙/๒๕๒๓
๖/๗/๒๕๕๙

วัดช่องลมนาเกลือ  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระณัฐชัย ปฺาวุฑฺโฒ ศรีนาค

๑๘/๒/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๕๙

วัดช่องลมนาเกลือ  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระกรวิศิษฏ์ กรวิสิฏโ ศิลารมย์

๑๔/๙/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดช่องลมนาเกลือ  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระประทีป ชุติปฺโ สุนทรสวัสดิ

์

๑๔/๑/๒๕๓๕ ๑๕/๒/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระธีระ อภิธีโร ชินสุทธิ

๑๗/๙/๒๔๙๓ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระนภนต์ กิจฺจโสภโน สุวรรณปติกร

๒๒/๘/๒๔๙๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระภิงค์พงศ์ ปฺาวโร หวานสูงเนิน

๒๐/๒/๒๕๑๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระศิริชัย ปฺุวฑฺฒโน วรดิษฐ์

๒/๓/๒๕๒๑ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระสุริยพงษ์ จิตฺตวโร มีนแก้ว

๑๘/๔/๒๕๓๒ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระอภิลักษณ์ ปฺาวชิโร ทองคง

๓๑/๘/๒๕๓๒ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระชานนท์ กิจฺจวโร เชียวชาญ

่

๑๕/๑/๒๕๓๓ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระสิรวุฒิ สนฺตมโน สุริยะวงค์

๒๖/๑๐/๒๕๓๓
๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระปูระชิต ปุณฺณชโย เกษมราษฎร์

๑๑/๒/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระวรัท อาวุธฺปฺโ โกพลรัตน์

๑๖/๒/๒๕๑๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระชวลิต อภิมโน ใจชุ่ม

๒๙/๘/๒๕๑๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระเสวต สุกิตฺติโก อัศวมานะชัย

๒๕/๓/๒๕๒๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระชวลิต อภิวฑฺฒโน ลิมภักดี

้

๒/๙/๒๕๒๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๓๘
พระปองณัฐ ปยธมฺโม ดีบุญชัย

๑๘/๖/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระโชคอนันต์ ธมฺมวโร ทับสมุทร

๑/๑๑/๒๕๓๖
๘/๗/๒๕๕๙

วัดถำประทุน  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระเมธานนท์ ปฺาธโร บุญถนอม

๑/๘/๒๕๒๙ ๗/๘/๒๕๕๙
วัดถำประทุน  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระพีระพงษ์ วีรวํโส คำหงษ์สา

๑๖/๑๒/๒๕๓๐
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดปาสุทธิภาวัน  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระชัชชานนท์ เขมานนฺโท ทับเคลือบ

๒๕/๓/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดปาสุทธิภาวัน  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระพุฒิวิชญ์ ปฺาวุฑฺโฒ จุปะมะนัย

๒๓/๑/๒๕๒๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดปาสุทธิภาวัน  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระเจตนพ อาภทฺธโร ยังถาวร

๒๖/๘/๒๕๓๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดปาสุทธิภาวัน  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๔๕
พระอัครชัย คุณวีโร เนียมเจริญกุล

๑๗/๑๒/๒๕๓๓
๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดปาสุทธิภาวัน  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระวีรยุทธ ภูริปฺโ วัดฟุงเฟอง

๒๑/๔/๒๕๒๐ ๑๐/๑/๒๕๕๙

วัดโพธิสัมพันธ์  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระธีระวุฒิ กิตฺติวุฑฺโฒ คำเจริญ

๑๗/๑๐/๒๕๒๐
๑๘/๕/๒๕๕๙

วัดโพธิสัมพันธ์  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระนรินทร์ ชนาสโภ วิเศษศักดิวิชัย

์

๗/๒/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๕๙

วัดโพธิสัมพันธ์  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๔๙
พระทศพล ธมฺมพโล คำเสน

๔/๑๒/๒๕๒๕
๗/๖/๒๕๕๙ วัดอุทกเขปสีมาราม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๕๐
พระณรงค์กรณ์ คุณกรโณ ปนทอง

๑๒/๑๑/๒๕๑๖

๒/๗/๒๕๕๙ วัดอุทกเขปสีมาราม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระสิปปนนท์ คมฺภีรโต พวงชมพู

๒๔/๑๐/๒๕๒๐ ๑๗/๑๑/๒๕๕๖

วัดวรพรตสังฆาวาส  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระนำพล ถิรธมฺโม ทิณพงษ์

๓๐/๙/๒๕๑๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙
วัดวรพรตสังฆาวาส  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระธีระ สุทฺธจิตฺโต วิสุทธิวานิช

๒๔/๓/๒๕๑๕ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดวิเวการาม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระชัยวรุฒ นิสโภ มณีแสง

๑๘/๖/๒๕๓๗ ๒๔/๒/๒๕๕๙

วัดวิเวการาม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๕๕
พระสุรจิตต์ จิรสุโภ จันทา

๑๙/๑๐/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๕๙
วัดวิเวการาม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๕๖
พระเชิดบุญ สุทฺธสีโล ขันธุลา

๓/๔/๒๕๒๔ ๒๓/๖/๒๕๕๖

วัดศรีมหาราชา  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระพิพัฒนพร ิตสาโร บัวคลี

่

๒๙/๙/๒๕๒๕ ๒๙/๕/๒๕๕๙

วัดศรีมหาราชา  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๕๘
พระวิภาส ปยธโร ไทยธรรม

๖/๑/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดศรีมหาราชา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๕๙ พระอนรรฆวัชช์ ิตเมโธ ศักดิพิสุทธิวณิชย์

์

๗/๗/๒๕๒๕ ๑๓/๒/๒๕๕๙
วัดสวนสันติธรรม  

ชบ ๖๑๕๙/๐๐๖๐ พระพิทยากร โชติวิชฺโช ลีลาภัทร์
๒๗/๘/๒๕๑๑ ๑๑/๖/๒๕๕๙

วัดสวนสันติธรรม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมไตรโลกาจารย์)

รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี(ธ)  ๓ / ๓

้
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