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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตรัง  ภาค ๑๗

ส่งสอบ ๑๒๖ รูป ขาดสอบ ๔๗ รูป คงสอบ ๗๙ รูป สอบได้ ๓๑ รูป สอบตก ๔๘ รูป (๓๙.๒๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๒๖๐/๐๐๐๑
พระบัณฑิต านธโร พิมโยยงค์

๑๕/๑๐/๒๕๒๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

ควน (นาแค)  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๐๒
พระบุญฤทธิ

์

สุรจิตโต หนูพุก

๒๕/๑๐/๒๕๐๖ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

แจ้ง  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๐๓
พระธนา ถาวโร สารวัตร

๒๘/๐๗/๒๕๒๘ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

เชียวชาญกิจ

่

 

ตง ๕๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรภูริพัฒน์  โกศัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

 นำผุดใต้  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๐๕
พระสมศักดิ

์

ชวโน จิตสุวรรณ

๓๐/๐๖/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๐๖
พระณัฏฐกรณ์ กุสลวาที ชุมชอบ

๑๘/๘/๒๕๒๙
๓/๔/๒๕๕๙

มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๐๗
พระสุธเนศ อกถํกถี เทพเนียม

๓๐/๗/๒๕๓๘ ๒๕/๕/๒๕๕๙

มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรสันติธรณ์  ชูบุญส่ง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

 วัดประสิทธิชัย  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๐๙
พระโอภาส โอภาโส นาคฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

สาริการาม  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๑๐
พระอมร อธิมุตฺโต จันปราด

๑๒/๐๙/๒๕๑๔
๓/๐๔/๒๕๕๙

สาริการาม  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๑๑
พระเฉลิมศักดิ

์

โชติาโณ เพ็งหัวรอ

๒๗/๐๔/๒๕๑๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๗

ตรังคภูมิพุทธาวาส  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๑๒
พระสมศักดิ

์

สธมฺโม จิวตัน

้ ้

๒๘/๐๑/๒๕๓๗ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

ตรังคภูมิพุทธาวาส  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรบุรินทร์  สนองคุณ

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

 ยอทอง  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรวิทวัส  ทิพย์สมบัติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

 ยอทอง  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรณัฐกิตติ

์

 ชายพันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

 ยอทอง  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๑๖
พระประพาท จิตวํโส โกกิฬา

๒๐/๑๒/๒๕๐๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

รัตนาภิมุข  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๑๗
พระสุทิพย์ ถาวโร สุขแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๑๐ ๒๖/๐๓/๒๕๕๓

โคกมะขาม  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๑๘
พระภานุมาส วิสุทฺโธ ยอดสมุทร

๑๔/๐๙/๒๕๓๑ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

ปาวังเจริญ  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๑๙
พระพรพจน์ สุธมฺโม ลิมเกือ

้ ้

๐๗/๐๖/๒๕๓๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๓

ปากคลอง  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๒๐
พระสมพงษ์ อภิชาโณ มีสุข

๐๙/๐๕/๒๕๓๓ ๒๗/๑๑/๒๕๕๗

ปากคลอง  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๒๑
พระสิทธิชัย อานนฺโท นะวะกะ

๒๕/๐๓/๒๕๓๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

โพรงจระเข้  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๒๒
พระบุญยก อานนฺโท รมย์ทอง

๑๓/๐๙/๒๕๐๙ ๑๗/๑๒/๒๕๕๘

โพรงจระเข้  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๒๓
พระปฐวี สุภาโต กิตติธรโภคิน

๑๕/๐๖/๒๕๐๔ ๒๒/๐๘/๒๕๕๙

โหละคล้า  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๒๔
พระธีระศักดิ

์

ขนฺติพโล อุ่นสุข

๐๑/๑๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

คลองเขาจันทร์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๒๖๐/๐๐๒๕
พระประพาส อภินนฺโท ช่วยทุกข์

๐๑/๑๒/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

ทอนเหรียญ  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๒๖
พระวิเชียร านรโต รัตนสุภา

๐๑/๐๓/๒๔๙๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

โพธิน้อย

์

 

ตง ๕๒๖๐/๐๐๒๗
พระเสถียร สนฺตจิตฺโต จันแดง

๑๒/๐๑/๒๕๒๓ ๑๙/๐๘/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรอนันต์เทพ  เทศทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

 เขาแก้ว  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๒๙
พระบุญเลิศ เตชปฺโ ศรีช่วย

๒๑/๑๐/๒๕๑๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

นาวง  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๓๐
พระจิรพงศ์ รจิธมฺโม หนูพุฒ

๓๐/๐๖/๒๕๓๖
๗/๐๕/๒๕๕๗

ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๒๖๐/๐๐๓๑
พระทนงศักดิ

์

ทีปวํโส อิวสง

่

๑/๑๒/๒๕๐๖ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
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