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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ภาค ๑๑ (ธ)

ส่งสอบ ๑๐๒ รูป ขาดสอบ ๒๙ รูป คงสอบ ๗๓ รูป สอบได้ ๔๓ รูป สอบตก ๓๐ รูป (๕๘.๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระสุธิมนต์ ชยมงฺคโล ขึนนกคุ้ม

้

๐๙/๐๕/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

กู่สุวรรณวนาราม  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระบุณเลิศ คุเณสโก พิกุล

๒๑/๐๘/๒๕๐๔ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

โนนม่วง  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระสุชาติ มหาวิริโย ปดชาเขียว

๐๕/๐๖/๒๔๙๔ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

ปาบ้านพลัง  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระอภิสิทธิ

์

สุจิตฺโต จำพันธุ์

๑๗/๑๑/๒๕๓๒ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

ปาบ้านพลัง  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระสุพล สุมโน แวงชัยภูมิ

๑๙/๐๗/๒๕๐๒ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ปาบ้านพลัง  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระเอกชัย อชิโต กล้าหาร

๐๖/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ปาบ้านพลัง  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระชูชาติ ธมฺมรโต ต่อสกุล

๑๗/๐๓/๒๔๙๖ ๑๒/๐๕/๒๕๔๕

ปายางบง  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระประสิทธิ

์

สนฺตจิตฺโต สวนไผ่

๑๖/๐๕/๒๕๑๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปายางบง  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระอมร อนาลโย จานชมภู

๑๓/๐๒/๒๕๐๙ ๒๙/๐๑/๒๕๕๔

วีรวงศาราม  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระนิรันดร์ อธิปฺโ อนันต์สุข

๒๘/๐๗/๒๕๒๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วีรวงศาราม  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระบุญจัน กนฺตธมฺโม พันธ์มะโน

๐๐/๐๐/๒๔๘๙ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

วีรวงศาราม  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรรังสิมันต์  กล้าหาญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

 ศิริชัยมงคล  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 ประสิทธิทอง

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 ศิริชัยมงคล  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรทนงค์  คำพิมูล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

 ศิริชัยมงคล  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระวิศรุต เขมวีโร จูแจ่ม

๒๔/๗/๒๕๓๘ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

ปารัตนบุญญาราม  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระรุ่งอรุณ จารุธมฺโม โกนากัน

๒๓/๑/๒๕๓๓ ๑๘/๑/๒๕๖๐

ปารัตนบุญญาราม  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระสุภัทรชัย ชุติปฺโ พรหมมา

๓๐/๑๐/๒๕๒๗
๒๗/๕/๒๕๖๐

ปารัตนบุญญาราม  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระโชคชัย ปริชาโน ทรายงาม

๓๐/๕/๒๕๒๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปารัตนบุญญาราม  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระสันต์ภพ จิตวโร ศิริเทียน

๒๒/๑๐/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปารัตนบุญญาราม  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระไพศาล ปฺาธโร ใหญ่สูงเนิน

๒๒/๔/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปารัตนบุญญาราม  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระพงศกร ธีรปฺโ ไกรนอก

๐๙/๐๙/๒๕๑๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

เขาตาเงาะ  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระยุทธจักร จิตฺตสํวโร รังสูงเนิน

๓๐/๗/๒๕๒๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๘

เขาตาเงาะ  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระสุพจน์ วิสุทฺธวํโส โพธิงามพริง

์ ้

๒๗/๘/๒๕๐๘ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

เขาตาเงาะ  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระวรินทัศน์ ธมฺมทสฺสโน จันทร์พวง

๒๗/๒/๒๕๓๑ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

เขาตาเงาะ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑ / ๒
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระณัฐกิตติ

์

ยสกิตฺติโก จิวขุนทด

๋

๒๘/๘/๒๕๓๙ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

เขาตาเงาะ  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรอนุชิต  เอียงชัยภูมิ

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

 โนนสมบูรณ์  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระสหัสเชษฐ์ ทีปการโก พุ่มบัว

๑๗/๐๒/๒๕๑๔
๑๗/๔/๒๕๕๙

บ้านเซียม  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระศิริศักดิ

์

ถิรปฺโ บัวนำอ้อม

๓๐/๐๓/๒๕๓๔ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

ศรีแก้งคร้อ  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระภานุวัฒน์ เขมรตโน เกษแก้ว

๓๐/๖/๒๕๓๕ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

ศรีแก้งคร้อ  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระเรวุฒิ สติสมฺปนฺโน ปาปะแพ

๑๒/๐๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

ศรีแก้งคร้อ  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระสไพร ปฺาวโร มาตรา

๐๒/๐๑/๒๕๑๕

๐/๔/๒๕๕๖
ปาซับทอง  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระอนุวัตร านิสฺสโร พลกลาง

๓๑/๑/๒๕๓๙ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ปานายายชี  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรสหรัฐ  พรมคำน้อย

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

 ปานายายชี  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระรุ่งเดช คุตฺตสีโล จันทะปะแดง

๒๐/๐๕/๒๕๒๐ ๒๐/๐๔/๒๕๔๑

สูงสุทธาวาส  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระนคร ปภสฺสโร ประยูรคำ

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ชัยชมภู  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระอภิชาต เนปกฺโก ชำนาญ

๐๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ชัยชุมพร  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระสุธน อาภายุตฺโต เหง้าดา

๐๘/๐๙/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ชัยชุมพร  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระคำปุน กนฺตสีโล โยธาวงศ์

๐๓/๐๑/๒๕๐๙ ๑๔/๑๐/๒๕๕๗

ชัยชุมพล  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระพงศธร ชินทตฺโต บุญโนนแต้

๒๔/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ชัยสว่าง  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระขุนแผน กตสาโล คำนาค

๐๑/๑๒/๒๕๒๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อรัญญาวาส  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระธีระพงษ์ สุขิโต ช่วยคูณ

๑๗/๖/๒๕๒๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

ปาแจ้ง  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระอภิชาติ ชิตงฺกโร ประดับวงษ์

๓๐/๔/๒๕๑๗ ๐๗/๐๕/๒๕๕๘

ปาแจ้ง  

ชย ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระขันทอง สิริวณฺโณ สิทธิเวช

๐๙/๑๑/๒๕๐๗ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

ปาสุวรรณไพโรจน์  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมวิสุทธาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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