
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

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

ส่งสอบ ๑๕๙ รูป ขาดสอบ ๗ รูป คงสอบ ๑๕๒ รูป สอบได้ ๗๐ รูป สอบตก ๘๒ รูป (๔๖.๐๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระธนทัต คุณธโน ศิลากุล

๒๕/๔/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

วัดเขาบางทราย  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระจาตุรนต์ จตุวโร แสงนิล

๑๙/๑๑/๒๕๓๔

๔/๖/๒๕๖๐
วัดเขาบางทราย  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระชาคร ปฺาสิริ มาตศรี

๒๖/๙/๒๕๓๔ ๒๓/๖/๒๕๖๐

วัดเขาบางทราย  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระอนุสรณ์ จิรสรโณ ปติวงษ์

๑๔/๔/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดเขาบางทราย  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระนันทวัฒน์ วรวฑฺฒโน พจนานุวัฒน์

๒๓/๓/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดเขาบางทราย  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระปรวัต คุณกุโล ปาละวัธนะกุล

๘/๘/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดเขาบางทราย  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระกิฒณุพงศ์ สุวํโส กิจประเสริฐศรี

๑๖/๒/๒๕๑๖

๑/๗/๒๕๖๐
วัดเขาบางทราย  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระพีระวัฒน์ สิริวฑฺฒโน มิตรพระพันธ์

๒๙/๔/๒๕๓๔

๑/๗/๒๕๖๐
วัดเขาบางทราย  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระณัฐพล คุณณฏโ

ประสิทธิมณีรัตน์

์

๖/๑๑/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
วัดเขาบางทราย  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระสุชน สุชโน ห้องใส

๒๔/๖/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
วัดเขาบางทราย  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระกฤษณพงศ์ พุทฺธครุโก เต็งหนัก

๒๑/๑๐/๒๕๓๖

๗/๕/๒๕๖๐
วัดอรัญญิกาวาส  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระโสภณัฐ สุภณฏโ วรชิราภรณ์

๑๙/๓/๒๕๓๖ ๒๒/๖/๒๕๖๐

วัดอรัญญิกาวาส  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระชินโชติ โชติปฺโ มีมะโน

๒๓/๑/๒๕๑๕ ๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดช่องลมนาเกลือ  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระกฤษตฌาพันธ์ สุปฺโ จันทร์ทิพย์

๓/๙/๒๕๑๙ ๑๘/๒/๒๕๖๐

วัดช่องลมนาเกลือ  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระศุภณัฐ ปฺาปสุโต เรืองเดชขจร

๒๗/๙/๒๕๓๓ ๒๒/๖/๒๕๖๐

วัดช่องลมนาเกลือ  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระอานนท์ อุสฺสุโก เดชวุ่น

๑๙/๙/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๖๐

วัดช่องลมนาเกลือ  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระอิทธิกร ณฏิทฺธิกโร จิตต์กะวาน

๒๕/๘/๒๕๓๖ ๒๘/๖/๒๕๖๐

วัดช่องลมนาเกลือ  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระกิตติรวี

์

พลวโร เสริฐดิลก

๑๑/๔/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
วัดช่องลมนาเกลือ  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระศุภวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ บูระประทีป

๑๑/๓/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

วัดช่องลมนาเกลือ  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรครรเชษฐ์  ไชยแก้ว

๑๑/๔/๒๕๔๐

 วัดช่องลมนาเกลือ  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระเอกพร สุขวชิโร

พันธุมวัชระโรจน์
๒๘/๙/๒๕๐๖ ๒๑/๑๑/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระเจริญ ปยวฑฺฒโน ธูปวิเศษ

๘/๑๐/๒๕๐๒
๒๔/๑๑/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระอนันตชัย อภิชโย ชัยสวัสดิ

์

๑๖/๒/๒๔๙๐ ๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระจิรวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ศรีคง

๖/๑๐/๒๕๑๗ ๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดญาณสังวราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑ / ๓

้



ศ.๔
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระมานะ วีรมโน สุวรรณศิลป

๒๑/๗/๒๕๑๙

๗/๑/๒๕๖๐ วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระอนุพงศ์ ปยวํโส ภู่อำ

๕/๗/๒๕๓๓ ๒๔/๑/๒๕๖๐

วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระเอกวัสส์ เอกวํโส กุลโรจน์เสฏฐ

๘/๑/๒๕๑๐ ๓/๗/๒๕๖๐ วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระรักยศ ิตยโส รัตนเสน

๑๙/๗/๒๕๑๐
๓/๗/๒๕๖๐ วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระพุฒิพงศ์ สุวํโส กอทอง

๗/๑๑/๒๕๑๒

๓/๗/๒๕๖๐ วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระพลภูมิ ปฺุพโล หิรัญเกศ

๕/๘/๒๕๑๙
๓/๗/๒๕๖๐ วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระนิรันดร์ นิรนฺตโร เกษร

๗/๑๑/๒๕๓๐
๓/๗/๒๕๖๐ วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระปองพล กิตฺติพโล สิงควัฒน์

๒๓/๗/๒๕๓๓

๓/๗/๒๕๖๐ วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระนครินทร์ ภูมินฺโท นุกูลรักษ์

๒๗/๙/๒๕๓๓

๓/๗/๒๕๖๐ วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระอังค์โทนี

่

สุปฺุโ กิลเลอร์มิน

๔/๑๒/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐ วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระอานนท์ าณนนฺโท เณรนุ่น

๒๒/๑๒/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐ วัดญาณสังวราราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระพงษ์สันต์ กุสโล รักแดง

๒๖/๑๒/๒๔๙๘

๑๐/๓/๒๕๖๐ วัดปาสามัคคีธรรมาวาส

 

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระนภดล เขมํจาโร แจ้งกระจ่าง

๖/๒/๒๕๓๘
๘/๖/๒๕๖๐

วัดปาสามัคคีธรรมาวาส

 

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระเอกัคตา อินฺทจิตฺโต อินเกต

๒๙/๗/๒๕๒๒ ๑๕/๑/๒๕๖๐

วัดปาสุทธิภาวัน  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระสันติชัย ธีรชโย จันทร์เพ็ง

๒/๓/๒๕๑๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐

วัดปาสุทธิภาวัน  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระเมธาวินท์ ถิรเมธิโก สินธวาธีวะ

๑๙/๑๐/๒๕๓๔
๒๒/๖/๒๕๖๐

วัดปาสุทธิภาวัน  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระสุริวัฒน์ เจตวฑฺฒโน เริมกิจการ

่

๑/๓/๒๕๓๑ ๒๘/๖/๒๕๖๐

วัดปาสุทธิภาวัน  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระอรรถพร ปฺุตฺถวโร จิตติเรืองเกียรติ

๑๓/๕/๒๕๓๖ ๒๘/๖/๒๕๖๐

วัดปาสุทธิภาวัน  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระสิทธิโชค วรสิทฺธิวุฑฺโฒ บำรุงวัตร

๑๘/๑๐/๒๕๓๘
๒๘/๖/๒๕๖๐

วัดปาสุทธิภาวัน  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระนภธร าณนภธโร ยมจินดา

๑๙/๓/๒๕๓๔
๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดปาสุทธิภาวัน  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระคุณภัทร ิตคุณภทฺโท อุดมรัตนกูลชัย

๒๑/๙/๒๕๓๗
๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดปาสุทธิภาวัน  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระณัฐกิจ ปฺุกิจฺโจ บุญม่วง

๖/๖/๒๕๓๔
๔/๗/๒๕๖๐

วัดปาสุทธิภาวัน  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระพีรธัช ณฏวีโร สกุลครู

๑๖/๑๑/๒๕๓๗

๒๒/๗/๒๕๖๐

วัดปาสุทธิภาวัน  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๔๘
พระนพดล กตปฺุโ จีรภัทร์

๒๘/๕/๒๕๒๒ ๒๘/๕/๒๕๖๐

วัดโพธิสัมพันธ์  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๔๙
พระสหรัฐ ปฺาพหุโล วรพุฒิ

๑๐/๑/๒๕๓๔ ๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดโพธิสัมพันธ์  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระธนาวุฒิ านวุฑฺโฒ ลาปาน

๑๐/๓/๒๕๓๖
๕/๗/๒๕๖๐

วัดโพธิสัมพันธ์  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระพศวัต ิตวฑฺฒโน วัฒนศักดิ

์

๑/๖/๒๕๓๗ ๑๐/๖/๒๕๖๐
วัดอุทกเขปสีมาราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๕๒
พระพีรวัฒน์ จิตฺตวฑฺฒโน เก็จมยูร

๓๑/๑/๒๔๙๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐
วัดอุทกเขปสีมาราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๕๓
พระสุริยา โรจนธมฺโม อาทิตย์

๒๓/๔/๒๕๔๐ ๑๕/๖/๒๕๖๐
วัดอุทกเขปสีมาราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๕๔
พระถิรกร ิตถิรโก โมกขะเวส

๗/๑๒/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐
วัดอุทกเขปสีมาราม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๕๕
พระจักรินทร์ อธิจกฺโก พันธ์นาค

๓๑/๓/๒๕๑๑ ๑๓/๕/๒๕๖๐
วัดวรพรตสังฆาวาส  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๕๖
พระอรรถพร ยตฺติโก เอียมเดช

่

๒๒/๕/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดบ่อวิน  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๕๗
พระสันติ สนฺตมโน คุ้มคง

๑๓/๙/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดบ่อวิน  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๕๘
พระจิรายุ กนฺตวีโร รุ่งเรือง

๑๔/๑๒/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วัดบ่อวิน  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๕๙
พระสวัสดิวัฒน์ ภูริปฺโ บัณฑิตย์

๓/๔/๒๕๔๐ ๓๐/๕/๒๕๖๐

วัดวิเวการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๖๐
พระกิตติคุณ สุชาโต วันชัยชนะ

๕/๓/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดวิเวการาม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๖๑
พระนัฐรงค์ ขนฺติธโร หาญหิรัญ

๓/๕/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๖๐

วัดวิเวการาม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๖๒
พระสุเทพ ภทฺทิโย แก้วภูทอง

๒๖/๒/๒๕๓๐ ๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดศรีมหาราชา  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๖๓
พระวัชระพล วฑฺฒโน สาครรัตน์

๒๑/๙/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
วัดศรีมหาราชา  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๖๔
พระปณัสย์ ิตโสภโณ หงส์รพิพัฒน์

๒๐/๙/๒๕๓๒ ๑๑/๓/๒๕๖๐

วัดสวนสันติธรรม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๖๕
พระชวเมธา อธิปฺโ ศิลปาจารย์

๑๙/๗/๒๕๓๕

๙/๔/๒๕๖๐
วัดสวนสันติธรรม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๖๖
พระพิเชฐ วิสุทฺธิาโณ สุขศรีพนา

๓๑/๑๒/๒๕๓๔

๑๕/๕/๒๕๖๐

วัดสวนสันติธรรม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๖๗
พระปราโมทย์ จนฺทวณฺโณ ริวเหลือง

้

๘/๑๐/๒๕๑๑ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดสวนสันติธรรม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๖๘
พระณัฐพล กิตฺติคุตฺโต วีระโอฬารกุล

๒๔/๘/๒๕๓๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดสวนสันติธรรม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๖๙
พระพงศ์พนิต ิตวํโส ทองศักดิ

์

๑/๑/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดสวนสันติธรรม  

ชบ ๖๑๖๐/๐๐๗๐
พระสุรชาติ ปฺาเสฏโ ปญจธรรมวิทย์

๑๑/๒/๒๕๒๑

๓/๗/๒๕๖๐
วัดสวนสันติธรรม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมไตรโลกาจารย์)

รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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