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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)

ส่งสอบ ๑๑๖ รูป ขาดสอบ ๑๓ รูป คงสอบ ๑๐๓ รูป สอบได้ ๘๖ รูป สอบตก ๑๗ รูป (๘๓.๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระเอกวิทย์ โชติโก สิทธิดำรงค์

๑๓//๒๕๔๐
๒๒/๐๖/๒๕๖๐

เขาดิน  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระวิวรรธน์ ธีรวโร สอนทวี

๒๙/๐๘/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาดิน  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระราม ชินวํโส ชินวงศ์

๐๓/๐๗/๒๔๘๖ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ท่าไม้ลาย  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระทองคำ ิตวํโส พงษ์แก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๐๒ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

ท่าไม้ลาย  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระอติวิชญ์ อารยธมฺโม เกิดคง

๑๖/๐๔/๒๕๓๘
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

บ้านนา  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระวสิษฐ์พล กตปฺุโ หนูม่วง

๑๘/๐๘/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านนา  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรศักดิณรินทร์

์

 นวลพจน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๑

 บ้านนา  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระพีระพงศ์ ิตวํโส กูรมะสุวรรณ

๑๕/๐๖/๒๕๑๓ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

โพธิการาม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระอภิชาต อภิชาโต จันแปงเงิน

๒๔/๐๔/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิการาม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ตรึกตรอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 โพธิการาม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระศรีรักษ์ จิตฺตรกฺโข อินทนาคม

๑๑/๐๖/๒๕๐๘ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

ศรีสุธรรม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระภานุพงษ์ ทีปวํโส พุทธพันธ์

๒๙/๐๕/๒๕๓๖
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสุธรรม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระฉัตรชัย ฉนฺทธมฺโม ขำอนันต์

๐๕/๐๕/๒๕๓๕ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสุธรรม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระยอดเพชร าณวุฑฺโฒ มณีกอบกุลวงศ์

๓๑/๐๓/๒๕๓๕ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

สามแก้ว  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระเกษมสันต์ จตฺตมโล สังวรกาญจน์

๑๙/๐๔/๒๕๓๗
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

สามแก้ว  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระบวรศักดิ

์

วราสโภ สง่า

๐๗/๑๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สามแก้ว  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระณัฐวุฒิ ิตปฺโ เทวบุญ

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สามแก้ว  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระนฤสรณ์ เขมาภิรโต วิภาครัตกุล

๑๕/๐๓/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สามแก้ว  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระอลงกรณ์ ธมฺมวุโธ ยุติมิตร

๑๙/๐๘/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สามแก้ว  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระศุภวิชญ์ ปฺาทีโป วงศ์สวัสดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สามแก้ว  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระชวการ ธมฺมธีโร นวลอุไรกุล

๑๒/๐๖/๒๕๑๔
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

อุทัยธรรม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระธนวัฒน์ านวุฑฺโฒ นำเพชร

๓๐/๑๑/๒๕๓๗
๑๘/๖/๒๕๖๐

อุทัยธรรม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระกล้านรงค์ นาคเสโน เงินประยูรยศ

๓๐/๗/๒๕๓๗
๔/๗/๒๕๖๐

อุทัยธรรม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระจตุการณ์ ธมฺมจาโร แก้วมาเมือง

๒๘/๑๑/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
อุทัยธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑ / ๓

้
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ชพ ๖๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรพีรพัฒน์  คงพิรัตน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 อุทัยธรรม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระบรรจง ยโสธโร สินทุกข์

้

๑๔/๐๑/๒๕๑๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ท่าทอง  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระจักรี ปยสีโล เมฆนิติ

๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าทอง  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระประเสริฐ ปฺาธโร ศรีพรหม

๑๒/๐๗/๒๕๓๗
๐๙/๐๙/๒๕๖๐

ท่าทอง  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรสรนันท์  ขุนอินขาว

๑๑/๐๖/๒๕๔๑

 ท่าทอง  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระธนูเกียรติ ปยธมฺโม บุญสิทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๓๕ ๐๙/๑๑/๒๕๕๕

ธรรมถาวร  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระจิตติพงศ์ จตฺตภโย ปานตู

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ธรรมถาวร  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระสมานพันธ์ ถาวโร เมืองนาโพธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมถาวร  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระธนพันธ์ ฉนฺทโก เกษแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมถาวร  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระชาญวิทย์ จารุวณฺโณ ทองแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมถาวร  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระสุระเกียรติ สิริภทฺโท รัตนไชย

๐๖/๐๗/๒๕๓๓ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมถาวร  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระอนิรุทธ์ อภิชาโต เกิดบางกา

๐๑/๐๙/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมถาวร  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระธนคุณ สฺโต รินทร์สกุล

๐๖/๐๖/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมถาวร  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระเบญจรงค์ สุภทฺโท สุขสวัสดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมถาวร  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระอดิศักดิ

์

อตฺตธมฺโม ฉิมสอาด

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมถาวร  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระอาทิตย์ อมโร เมืองทิพย์

๐๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมถาวร  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรเอกฉัตร  สุขแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๓๖

 ธรรมถาวร  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระเบ็บลี สุธมฺโม ตาลเอียม

่

๑๐/๐๙/๒๕๑๔ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

ผุสดีภูผาราม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระเกษมสุข สีลจาโร งามศิริ

๒๘/๐๕/๒๕๒๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ผุสดีภูผาราม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระอุดมศักดิ

์

ปฺาทีโป เนียนสนิท

๒๑/๐๗/๒๕๒๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ผุสดีภูผาราม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระวีระพันธ์ วีรภโณ พรมจรรย์

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ผุสดีภูผาราม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระปกรณ์ านกโร ชูมนต์

๑๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

เขาหลาง  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระเชิดชัย ิตวิชโย ชมศรี

๐๑/๐๒/๒๕๒๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เขาหลาง  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๔๘
พระอภิสิทธิ

์

อภิสิทฺโธ แก้วบุปผา

๑๑/๐๗/๒๕๓๖
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

เขาหลาง  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๔๙
พระทศพล พลาโณ ลีมารวย

้

๒๒/๑๒/๒๕๐๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ถำขวัญเมือง  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระฤทธิอนันต์

์

ปฺาวโร ต่ายแสง

๑๒/๑๒/๒๕๑๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ถำขวัญเมือง  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระณัฐพงศ์ ปฺาวุโธ สมภาร

๑๒/๑๒/๒๕๑๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ถำขวัญเมือง  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๕๒
พระพ.ต.ท.ศราวุธ จกฺกธมฺโม จรรยา

๐๒/๐๑/๒๕๒๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ถำขวัญเมือง  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๕๓
พระชาญณรงค์ ปยธโร บุญหล่อ

๐๕/๐๔/๒๕๒๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ถำขวัญเมือง  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๕๔
พระชิชาวัฒน์ อธิปฺโ วชิรสุวรรณ

๒๔/๐๒/๒๕๒๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ถำขวัญเมือง  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๕๕
พระสาธิต จกฺกวโร โม้วงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๒๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ถำขวัญเมือง  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๕๖
พระจีราวัฒน์ สทฺธาธิโก วิทูรธรรมรัตน์

๐๓/๐๓/๒๕๒๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ถำขวัญเมือง  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๕๗
พระปยะพล านกโร พุทธลา

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ถำขวัญเมือง  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๕๘
พระอุทัย สุจิตฺโต ธีสุระ

๐๔/๐๗/๒๕๑๙ ๑๒/๐๖/๒๕๔๕

ถำฤาษี  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๕๙
พระพรมมา ขนฺติธมฺโม โฮหนู

๐๗/๑๒/๒๕๑๕ ๒๕/๐๑/๒๕๕๑

ถำฤาษี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒ / ๓

้
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ชพ ๖๑๖๐/๐๐๖๐
พระณัฐพงศ์ วิสาโร พรหมขุนทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๐ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

นาสัก  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๖๑
พระชิรพันธ์ โชติกาโม มิตราช

๐๔/๐๗/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

นาสัก  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๖๒
พระณัฐพล ิตปฺโ บุญสุวรรณ

๑๑/๐๙/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นาสัก  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๖๓
พระอดิศักดิ

์

อาภากโร ไหมทอง

๑๕/๐๓/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นาสัก  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๖๔
พระณัฐพล วรปฺุโ ภู่ขันเงิน

๑๓/๐๓/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นาสัก  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๖๕
พระธนพล ขนฺติพโล ศรีเพชร

๐๒/๐๑/๒๕๒๗ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

พระบรมธาตุสวี  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๖๖
พระปยะพงศ์ อโสโก ฐินะกุล

๐๖/๐๖/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

พระบรมธาตุสวี  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๖๗
พระวธัญู ธมฺมธโร สอนทวี

๒๒/๐๒/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พระบรมธาตุสวี  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๖๘
พระมาร์วิน เตชปฺโ อารีเฉลิม

๒๒/๐๕/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

พุทธาราม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๖๙
พระอมฤต กิตติปาโล ฉวาง

๒๗/๐๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พุทธาราม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๗๐
พระกิตติ เขมจิตฺโต ยุติมิตร

๒๓/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พุทธาราม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๗๑
พระหัตถชัย ปริปุณฺโณ วงค์หงษ์

๑๑/๐๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พุทธาราม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๗๒
พระสมชัย านปฺุโ บุญมี

๓๑/๔/๒๔๙๐ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

โพธิเกษตร  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๗๓
พระเสรีชัย สิริชโย สังข์ฉิม

๐๗/๐๓/๒๕๔๐ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

โพธิเกษตร  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๗๔
พระนัฐพงษ์ ชยวํโส ฉัตรบรรยงค์

๒๕/๐๗/๒๕๓๒ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โพธิเกษตร  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๗๕
พระสหรัฐ สนฺติกโร มากสวี

๐๕/๐๗/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิเกษตร  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๗๖
พระโสภณ ิตวํโส วงศ์เอือภักดีกุล

้

๐๒/๐๘/๒๔๙๔ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ทัพชัย  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๗๗
พระเพชรรัตน์ ธมฺมวโร กุลมาตร

๑๐/๐๖/๒๕๒๓ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

นาทิการาม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๗๘
พระพิชญะ อมโร มีสมบัติ

๐๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

นาทิการาม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรธนบดี  จำนงค์พันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

 นาทิการาม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรภูธเรศ  กาญจนสวัสดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 นาทิการาม  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๘๑
พระเอกชัย มหาปฺโ พรมเกิด

๐๑/๐๑/๒๕๑๗ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

นาบุญ  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๘๒
พระปยวัฑฒ์ ปยธมฺโม มณีกุล

๐๘/๐๑/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นาบุญ  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๘๓
พระราหุล ปฺาวุโธ เทพศิริ

๒๔/๐๘/๒๕๒๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พะเนียด  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๘๔
พระยศภัทร อภิสทฺโธ ตันธสถิตย์

๒๗/๐๗/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พะเนียด  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๘๕
พระภาณุวิทย์ านปุณฺโณ ภู่สากล

๑๐/๐๗/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พะเนียด  

ชพ ๖๑๖๐/๐๐๘๖
พระจารุวัฒน์ จารุวํโส ช่วยบำรุง

๐๓/๐๙/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พะเนียด  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมกิตติเมธี)

เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
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