
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๓๔๑ รูป ขาดสอบ ๑๑๐ รูป คงสอบ ๒๓๑ รูป สอบได้ ๑๕๐ รูป สอบตก ๘๑ รูป (๖๔.๙๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๐๑
พระสมภพ ปฺาปทีโป บัวอ่อน

๐๑/๐๖/๒๕๒๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

เกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๐๒
พระประจิณ จนฺทวิโส คนดี

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๐๓
พระนัฐชัย ชยทตฺโต ขาวประเสริฐ

๐๑/๐๑/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เกาะเค็ดใน  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๐๔
พระจิรายุ จิรธมฺโม เญ็นใจ

๐๑/๐๙/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เกาะเค็ดใน  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๐๕
พระนพดล วิสุทฺธสีโล อยู่เจริญ

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกมะกอก  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๐๖
พระสมพร กิตฺติสุทฺโธ พรมรักษ์

๒๘/๐๖/๒๕๑๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกมะกอก  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๐๗
พระวรวุธ อภิวโร มาดราช

๐๑/๐๙/๒๕๓๔ ๐๑/๑๐/๒๕๕๘

จิกสูง  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๐๘
พระรังสรรค์ ปฺาวโร คำบุ

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

จิกสูง  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๐๙
พระอำนาจ เตชวโร พฤกษา

๐๑/๐๕/๒๕๓๖ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

จิกสูง  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๑๐
พระสุเมธ ธมฺมรโต เตียงเงิน

๑๓/๐๓/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดงคุย  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๑๑
พระณัฐพล ธมฺมสโร กลมวงศ์

๐๙/๐๖/๒๕๓๒ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

ดงพระราม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๑๒
พระสุเทพ จนฺทปฺโ ยะคะเสม

๐๑/๑๑/๒๕๐๓ ๐๑/๐๗/๒๕๔๘

ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๑๓
พระศิริพงษ์ สิริกุล พานทอง

๐๑/๐๗/๒๕๓๓ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรอานนท์  สำราญนิช

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

 ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๑๕
พระอนุชิต อคฺคคุโณ เพชรสว่าง

๐๑/๑๑/๒๕๑๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖

เทพประสิทธยาราม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๑๖
พระวัชชิยะ ธีรปฺโ ครุฑคง

๐๑/๑๒/๒๕๐๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

เทพประสิทธยาราม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๑๗
พระบุญชู กุสฺลจิตฺโต แก้ววงษ์บน

๐๑/๐๔/๒๕๒๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

เทพประสิทธยาราม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๑๘
พระวีระ สมงฺคิโก ร้อยพวง

๒๖/๐๓/๒๕๐๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

เนินบาก  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๑๙
พระบุญชู กนฺตธมฺโม ขอดทอง

๒๑/๐๒/๒๕๐๙ ๒๒/๐๔/๒๕๕๕

บ่อแร่  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๒๐
พระไพโรจน์ นรเทโว มาคู่

๑๐/๐๒/๒๕๒๒ ๑๔/๐๙/๒๕๕๕

บูรพาราม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๒๑
พระธวัชชัย อภิชาโน จัดจาด

๐๑/๐๒/๒๕๑๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

ปามะไฟ  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๒๒
พระตฤณ เกตุธมฺโม นิศามณีรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๓๒ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

ปามะไฟ  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๒๓
พระธีรวัฒน์ กลฺยาโณ เมฆหมอก

๐๑/๑๑/๒๕๑๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ปามะไฟ  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๒๔
พระณพงศ์ฐิติ สุทฺธจิตฺโต จันเรืองศรี

๒๑/๐๕/๒๕๒๕ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

ศรีเงินเจริญสุข  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑ / ๕

้
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ปจ ๔๒๖๐/๐๐๒๕
พระสมคิด ธมฺมโชโต ชิวปรีชา

๑๕/๐๙/๒๕๒๐ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙

สง่างาม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๒๖
พระสุชาติ กนฺตธโร พวงมาลัย

๐๑/๐๑/๒๕๒๓ ๐๗/๐๒/๒๕๕๖

หนองจวง  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๒๗
พระฉลอง ปฺุกุสฺสโร เสนสมญาติ

๑๒/๑๑/๒๕๑๓
๐๔/๐๔/๒๕๕๒

หัวกรด  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๒๘
พระวัชรพล กตทีโป ตะเภาพงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๓๑ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

แหลมหิน  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๒๙
พระบารมี ปรธมฺโม

วงศ์เจริญสุวรรณ
๗/๑๑/๒๕๒๓ ๑๒/๖/๒๕๕๙

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๓๐
พระกวิภัฏส์ วชิรปฺโ ธนานันท์บุลวัชร

๑๒/๐๙/๒๕๒๗ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๓๑
พระทองอำนาจ าณธีโร พวงศรี

๐๕/๐๘/๒๕๒๓ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

โคกอุดม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๓๒
พระนิรัน จารุธมฺโม สีดำ

๐๖/๐๔/๒๕๑๙ ๑๖/๐๖/๒๕๔๑

เจริญราษฎร์รังสรรค์
 

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๓๓
พระขรรค์ชัย กิตติปฺโ สังคะมงคล

๒๖/๐๑/๒๕๑๓ ๒๖/๐๘/๒๕๕๘

ท่าพาณิชย์  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๓๔
พระธนาพงษ์ ผลสมฺปนฺโน อินทร์โพธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๓๕
พระสมสกุล สมจิตฺโต จันทะอุทัย

๑๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๓๖
พระโสภณ มหิทฺธิโก จึงรุ่งฤทธิ

์

๑๑/๗/๒๕๐๔ ๑/๑๐/๒๕๕๖

นาคำ  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๓๗
พระเชาวลิต สุทธิาโณ แก้วใหญ่

๐๖/๑๐/๒๔๙๘ ๒๗/๐๑/๒๕๕๕

โนนสะอาด  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๓๘
พระสะกี สุวณฺโณ กระสุนรัมย์

๐๓/๑๒/๒๕๑๖ ๑๓/๑๐/๒๕๕๔

ปาหาดนางแก้ว  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๓๙
พระอธิการจักรินทร์ มหาปุโ พิกุลแกม

๐๓/๐๗/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๒

มุ่งประสิทธิ

์

 

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๔๐
พระสุภฤกษ์ ปริปุณฺโณ นีลวัฒนานนท์

๒๗/๑๑/๒๕๑๘ ๒๔/๐๖/๒๕๕๔

มุ่งประสิทธิ

์

 

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๔๑
พระสุชาติ านปุณฺโณ พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๒๓ ๑๖/๑๒/๒๕๕๕

มุ่งประสิทธิ

์

 

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๔๒
พระขวัญชาติ นิสโภ เพาะแปน

๑๕/๑๒/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

รัตนชมภู  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรธวัขขัย  เสพสุข

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

 รัตนชมภู  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรสุริยา  กรมภักดี

๒๓/๑๒/๒๕๓๘

 รัตนชมภู  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรศุภมิคร  เจตนาจรัสแสง

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

 รัตนชมภู  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรอดิศักดิ

์

 ชืนบาน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

 รัตนชมภู  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๔๗
พระสุข ปสนฺโน สระทอง

๐๙/๐๔/๒๔๙๖ ๑๖/๐๖/๒๕๕๕

วังกวาง  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๔๘
พระอธิภัทร อธิจิตฺโต มีศิลป

๑๖/๐๔/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังกวาง  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๔๙
พระธงชัย ชุตินฺธโร ทองเจริญ

๑๖/๑๑/๒๕๓๖
๐๕/๐๔/๒๕๕๗

วังดินสอ  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๕๐
พระบุณธรรม ปยธมฺโม จันทรา

๓๑/๑๐/๒๕๑๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วังดินสอ  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๕๑
พระพีรสิทธิ

์

ิตธมฺโม สุขวีรวัฒน์

๐๑/๐๓/๒๔๙๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๖

วังมะกรูด  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๕๒
พระฤาชา อภิชาโต ภารเวช

๐๙/๑๑/๒๕๑๒
๒/๒๐/๒๕๕๖

หนองนมหนู  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๕๓
พระสมชาติ วรสทฺโธ แซ่ปง

๖/๑๒/๒๕๐๔ ๑๕/๑๑/๒๕๕๑

หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๕๔
พระธงชัย ธชธมฺโม ชืนยุติธรรม

่

๑๘/๑๒/๒๕๐๕

๕/๕/๒๕๖๐
หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๕๕
สามเณรพัชรพล  หลิง

๙/๑๑/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรพงศกร  เตยดอน

๗/๙/๒๕๔๔
 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรพิเชษฐ์  ดวงแสน

๒๑/๖/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๕๘
สามเณรนัทธพงศ์  พงษ์วัฒนธรรม

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๕๙
สามเณรสุรสิทธิ

์

 ภู่นิล

๒๘/๒/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๒ / ๕
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ปจ ๔๒๖๐/๐๐๖๐
สามเณรสหพัฒน์  โทนใหญ่

๗/๔/๒๕๔๕
 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๖๑
สามเณรศุภฤกษ์  กุมมภวงศ์

๑๒/๖/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๖๒
สามเณรมฤคินทร์  กนิษฐกุล

๑๘/๑/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรอนุรักษ์  นนพล

๒๗/๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรธนากร  อุบลรัศมี

๑๑/๓/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๖๕
สามเณรนัทธพงศ์  ทรงชาติ

๑๙/๕/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรศิลปชัย  คีรีบูนแดนไพร

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรวุฒินันท์  เวียงจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรฑวัต  เวียงจันทร์

๑๘/๓/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรสยาม  สาล่า

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรปฏิพล  เหมียนเมือง

๙/๙/๒๕๔๖
 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรสุรพัศ  ศรีโยธา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรอารยะ  วะชุม

๒๑/๔/๒๕๔๓

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรโชติชวาล  สีด่าน

๑๓/๓/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรบุรินทร์  ภูผานี

๓/๑๐/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรตะวัน  เจริญศรี

๑๑/๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรธนกฤต  เพิมพร

่

๒๔/๓/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๗๗
สามเณรชิษณุพงศ์  ปุริปุญฺโน

๒๔/๖/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรณัฐพล  แจ้

๑๖/๗/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรศรเพชร  โคตะวินนท์

๑๘/๘/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรพันธวีร์  พันพะม้า

๙/๕/๒๕๔๗
 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรรัฐวุฒิ  วงศ์ทอง

๒/๓/๒๕๔๓
 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรวัฒนา  พรหมจารี

๔/๘/๒๕๔๖
 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรชนัดพล  มณีจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรกล้าตะวัน  บัวนาค

๕/๑๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๘๕
พระนิวัฒน์ านวุฑฺโฒ รำพา

๒/๕/๒๕๑๖
๐๑/๐๘/๒๕๕๔

หนองสังข์  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๘๖
พระอนุรักษ์ ปฺาวชิโร จันเรือง

๒๓/๐๖/๒๕๐๐ ๐๔/๐๔/๒๕๓๕

หลวงบดินทร์เดชา  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๘๗
พระอธิการทองคำเทพ เทวธมฺโม เอียมมาลัย

่

๒๔/๔/๒๔๙๐ ๑๑/๑๐/๒๕๔๙

ใหม่สระบุรี  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๘๘
พระวาที อาภาธโร พลนิกร

๒๐/๑๒/๒๕๒๙
๑๓/๔/๒๕๕๘

วัดคลองปลาดุกลาย
 

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๘๙
พระจำเนียร อกินจโน โพธิหมืนทิพพย์

์ ่

๘/๔/๒๕๐๘
๑๑/๗/๒๕๕๘

วัดคลองปลาดุกลาย
 

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๙๐
พระพศ ขนติธโร ยาวะณา

๓๐/๑/๒๕๑๐
๗/๑/๒๕๕๓

วัดโคกกระจง  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๙๑
พระสามารถ สุชาโต เกลียงพรมไข

้

๑๑/๒/๒๕๒๒
๙/๔/๒๕๕๗

วัดโคกกระจง  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๙๒
พระอภัย อิทฺธิปฺโ สืบไทย

๒๑/๒/๒๔๙๗ ๓๐/๒/๒๕๕๙

วัดโคกกระจง  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๙๓
พระธนวัฒน์ ภาณชโย ก่อสุวรรณ

๑๔/๒/๒๔๙๙ ๒๔/๕/๒๕๕๖
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๙๔
พระยุทธชัย กตปฺโ พรมนำ

๒๒/๔/๒๕๒๕ ๒๗/๗/๒๕๕๙
วัดทับไทรธรรมาราม

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๙๕
พระสิริยะวงค์ ถิรปฺโ พุฒเภา

๑๙/๑๒/๒๕๐๗
๒๓/๕/๒๕๕๙

วัดทุ่งวิจิตร  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๙๖
พระสุริยา อาริโย สามารถ

๑๕/๔/๒๕๑๕ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗

วัดปาสวนพฤกษชาติ
 

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๙๗
พระอิสระ อนาลโย กลนคร

๒๒/๑๐/๒๕๑๑
๒๐/๖/๒๕๕๙

วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๙๘
พระบุญทัน อธิปฺุโ เพ็งแดง

๔/๕/๒๔๘๐ ๒/๖/๒๕๕๖
วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๒๖๐/๐๐๙๙
พระอนุรักษ์ อคฺคปฺโ จันทร์สีธรรม

๖/๖/๒๕๓๕ ๕/๗/๒๕๕๘
วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๐๐
พระอาคม อคฺคธมฺโม คำภีรพงษ์

๒๐/๒/๒๕๑๑ ๑๙/๑/๒๕๕๙

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๐๑
พระทรงศักดิ

์

ทนฺตจิตฺโต พงษ์แก้ว

๑๐/๕/๒๕๒๕ ๑๐/๖/๒๕๕๙

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๐๒
พระพิชัย กลฺยาโณ แสงเกตุ

๒๓/๐๒/๒๕๐๒
๙/๑๑/๒๕๕๔

บางแตน  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๐๓
พระฐิตปกฤศ สิริมงฺคโล ฉัตรชูล้น

๒๐/๑๑/๒๕๓๓
๑๘/๕/๒๕๕๗

ใหม่โพธิเย็น

์

 

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๐๔
พระมีชัย กตธมฺโม ฮุ้นตระกูล

๒๕/๗/๒๔๙๙ ๓๐/๕/๒๕๕๘

เกาะแดง  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๐๕
พระธนยศ กิตฺติปฺโ โหลแก้ว

๙/๖/๒๕๓๗ ๙/๖/๒๕๕๘
เกาะแดง  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรชัชวาล  อ่อนทองคำ

๑๑/๔/๒๕๔๓

 แจ้ง  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๐๗
พระศุภกฤษฏ านวโร ภูมิชิน

๒๖/๑๑/๒๕๐๗

๖/๔/๒๕๕๘
ตะเคียนทอง  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรเจษฎา  เจรฺญสุข

๘/๙/๒๕๔๔
 ทัพช้าง  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๐๙
พระภาณุเดช ยโสธโร รัตนชาลี

๒๑/๘/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๕๘

นาแขม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๑๐
พระทัศนัย กตทีโป อาษพร

๑/๔/๒๕๓๐
๒๖/๗/๒๕๕๙

นาแขม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๑๑
พระพงษ์ศักดิ

์

านวโร ศิริพงศ์

๑๗/๕/๒๕๐๖
๕/๗/๒๕๕๐

บ้านไผ่  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๑๒
พระธีระศักดิ

์

กิตฺติปฺโ เพียงตา
๕/๗/๒๕๓๐ ๓/๒/๒๕๕๘

บ้านไผ่  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๑๓
พระสมาน ฉฬภิโ วังพรม

๕/๔/๒๕๑๐
๖/๑๑/๒๕๕๔

บุฝาย  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๑๔
พระสมร สิริปฺโ วิระสอน

๖/๑๐/๒๕๑๒ ๑๗/๓/๒๕๕๘

โพธิงาม

์

 

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๑๕
พระสุชาติ ปภสฺสโร สกุลศักดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๐๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

คลองสมบูรณ์  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๑๖
พระเชาว์ กิตติาโณ บุญสิงห์

๒๑/๐๕/๒๕๑๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

คลองสมบูรณ์  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๑๗
พระมนต์เทพ อธิปฺโ บุญสาลี

๐๕/๐๑/๒๕๒๒ ๑๓/๐๖/๒๕๕๖

โคกอุดมดี  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๑๘
พระสมชาย วชิราโณ ภู่เพ็ชร

๒๑/๑๒/๒๕๑๐ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

โคกอุดมดี  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๑๙
พระแดง กิตฺติวณฺโณ ทองเกียรติ

์

๐๒/๑๑/๒๔๙๙
๒๒/๔/๒๕๔๗

ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๒๐
พระฉันท์ ฉนฺทธมฺโม รุ่งชืน

่

๒๕/๑๐/๒๕๐๗

๘/๒/๒๕๕๑
ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๒๑
พระปติพล ติกฺขวีโร วรภักดี

๑๗/๕/๒๕๑๒ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

ประทุมบูชา  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๒๒
พระสมนึก จิตฺตสํวโร รุ่งสวัสดิ

์

๑๐/๑/๒๕๓๘
๒/๕/๒๕๕๙

ประทุมบูชา  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๒๓
พระรังษี ถิรจิตฺโต พิสิฐศรัณยู

๑๖/๑/๒๕๐๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ประทุมบูชา  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๒๔
สามเณรสรณ์สิริ  ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 ปรือวนาราม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๒๕
สามเณรวันชัย  พลยา

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

 ปรือวนาราม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๒๖
สามเณรศรวัณ  พินึกรัมย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

 ปรือวนาราม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๒๗
พระโสทัศน์ สุทฺธจิตฺโต ยอดอาจ

๘/๓/๒๕๑๗ ๑๐/๔/๒๕๕๘

ปรือวายใหญ่  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๒๘
พระบัญชา สุวณฺโณ ทองสุวรรณ

๓๐/๒/๒๕๐๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๒๙
พระสำราญ ปวิเวโก ยันพะเวช

๐๕/๐๓/๒๕๐๖ ๒๑/๑๑/๒๕๕๗ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๓๐
พระสมชาติ สมชาโต บุญเกิด

๐๗/๐๘/๒๕๒๓ ๒๔/๑๑/๒๕๕๘ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๓๑
พระสมคิด สมจิตฺโต พาพรม

๒๒/๑๐/๒๕๑๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๓๒
พระปญญา ิตปุโ มาบัง

๑๔/๐๖/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

สุทธิธรรม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๓๓
พระนิรุธ อาภาธโร พวงมาลัย

๑๓/๐๙/๒๕๑๕ ๒๒/๐๒/๒๕๕๙

สุทธิธรรม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๓๔
พระณรงค์ ธมฺมปาโล เจริญรุ่ง

๑๔/๑๐/๒๕๓๑ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองระเนตร  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๓๕
พระสนิท กตปุณโณ ยะหะตะ

๑๖/๐๕/๒๕๐๕ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

หนองระเนตร  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๓๖
พระธนพล กิตฺติโสภโณ นามดี

๗/๘/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๕๙

หลังถำ  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๓๗
พระไกรสร กนฺตสีโร นามดี

๑๘/๑/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หลังถำ  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๓๘
พระสมการ สฺโม สุทธิสนธ์

๒๐/๕/๒๕๒๐ ๑๙/๔/๒๕๕๗

หาดนางแก้ว  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๓๙
พระเสถียร สุทฺธสีโล ธูปอินทร์

๗/๗/๒๕๐๑
๑๐/๑๐/๒๕๕๗

ใหม่ประชุมชน  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๔๐
พระทองแดง วรธมฺโม ใจศิลป

๑/๖/๒๕๐๓
๑๒/๗/๒๕๕๘

อินทรแบก  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๔๑
พระภาราดร ปภาธโร กุญชร

๒๓/๗/๒๕๒๔ ๑๗/๗/๒๕๖๐

อินทรแบก  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๔๒
พระมานพ ขนฺติวีโร พงศาวดาร

๐๙/๑๒/๒๕๒๒ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดโคกปบ  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๔๓
พระชนะรัตน์ ชินวํโส แก้วเกตุ

๑๓/๐๓/๒๕๓๐ ๐๖/๐๕/๒๕๕๘

วัดโคกพนมดี  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๔๔
สามเณรสมชาย  ชูศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

 วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๔๕
พระถวัลย์ ถิรธมฺโม สระเนาว์

๑๔/๐๖/๒๕๐๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๓

วัดม่วงขาว  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๔๖
พระประหยัด ปุาคโม วงษ์ฟก

๑๒/๐๔/๒๕๑๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดม่วงขาว  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๔๗
พระสุทิน จารุธรรมโม จันทร์ลักษณ์

๑๔/๑๐/๒๕๐๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดสระมรกต  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๔๘
พระสุทิตย์ ปฺาสุเมโธ สูขสุด

๐๗/๐๗/๒๔๙๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดสระมรกต  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๔๙
พระสมบูรณ์ านงฺกโร บุตรโคตม์

๒๙/๐๗/๒๕๑๗ ๑๑/๐๔/๒๕๕๕

วัดสามัคคีสุขาราม  

ปจ ๔๒๖๐/๐๑๕๐
พระสมหมาย ิตธมฺโม ชมพู

๑๕/๐๗/๒๕๐๒ ๑๘/๑๒/๒๕๔๙

วัดหนองเกตุ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๕ / ๕

้
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