
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดภูเก็ต  ภาค ๑๗

ส่งสอบ ๑๕๔ รูป ขาดสอบ ๒๒ รูป คงสอบ ๑๓๒ รูป สอบได้ ๖๓ รูป สอบตก ๖๙ รูป (๔๗.๗๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ภก ๕๑๖๐/๐๐๐๑
พระสิทธินันท์ สุภทฺโท ไชยมณี

๑๖/๑๐/๒๕๓๕

๒๐/๔/๒๕๖๐

โฆษิตวิหาร  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๐๒
พระคณพศ สุเขสิโน มากผล

๑๒/๒/๒๕๓๖

๒/๖/๒๕๖๐
โฆษิตวิหาร  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๐๓
พระทศพล ปทุมวณฺโณ เพชรช่วย

๑๔/๓/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โฆษิตวิหาร  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๐๔
พระจินตศักดิ

์

สิริรตโน ศิริรัตน์

๕/๑๑/๒๕๓๕ ๒๒/๔/๒๕๖๐

ไชยธาราราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๐๕
พระการุณ ปฺุาคโม หลักฐาน

๔/๙/๒๔๙๕ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ไชยธาราราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๐๖
พระณัฐพงศ์ กิตฺติาโน เจนวิทยานันท์

๑๙/๑/๒๕๓๐ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ไชยธาราราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๐๗
พระภูมินทร์ สุภกิจฺโจ ชายเขียว

๒๒/๑๒/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
ไชยธาราราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๐๘
พระอินทัศน์ มหามงฺคโล หอรัญทวีทรัพย์

๒๐/๕/๒๕๓๖
๕/๗/๒๕๖๐

ไชยธาราราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรศุภชัย  วัชระรัตนาวลี

๒๕/๕/๒๕๔๓

 ไชยธาราราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๑๐
พระณัฐวิทย์ านธมฺโม แซ่เหลียว

๒๓/๙/๒๕๓๕ ๒๑/๖/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๑๑
พระวชภณ กนฺตสีโล นนท์ชัย

๑๔/๑/๒๕๒๘
๗/๗/๒๕๕๗

ในหาน  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๑๒
พระเจตณรงค์ เจตธมฺโม ยุพานิช

๒๘/๑๑/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๕๙
ในหาน  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๑๓
พระศรัณย์ ปภสฺสโร สังข์แก้ว

๒๕/๒/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ในหาน  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๑๔
พระพีรพัฒน์ ปมุทิโม ทนวนรัมย์

๒๖/๘/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ในหาน  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๑๕
พระเกรียงศักดิ

์

ขนฺติจิตฺโต หอยชูด

๑๖/๒/๒๕๑๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

บ้านเกาะสิเหร่  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๑๖
พระฉัตรชัย ฉตฺตชโย พุทพิลา

๒๗/๙/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

บ้านเกาะสิเหร่  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๑๗
พระวาทการ นาคเสโน คงศัพท์

๔/๗/๒๕๓๐ ๔/๗/๒๕๖๐
บ้านเกาะสิเหร่  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๑๘
พระอรุณ ปฺาคโม จึงดำรงกิจ

๒๕/๑๑/๒๔๙๗
๕/๑๒/๒๕๕๙

มงคลนิมิตร  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๑๙
พระมนตรี จิตคุโณ มีเทียน

๒๕/๓/๒๕๔๐ ๒๘/๔/๒๕๖๐

มงคลนิมิตร  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๒๐
พระสิทธินนท์ สิริภทฺโท วงศ์ประไพ

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
มงคลนิมิตร  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๒๑
พระโสภณ สทฺธาธิโก สุริยาประเสริฐ

๒๖/๑๐/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๖๐
มงคลนิมิตร  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๒๒
พระเสกสรร อติพโล ศรีภิรมย์

๓/๘/๒๕๒๓ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ลัฎฐิวนาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๒๓
พระธีรพล ตณฺติปาโล ฉิวพันธ์

๑๓/๖/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐
ลัฎฐิวนาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรชานนท์  ศรีเทพ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 ลัฎฐิวนาราม  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ภก ๕๑๖๐/๐๐๒๕
พระเอกชัย อนาลโย พรเจริญ

๕/๓/๒๕๒๑ ๑๔/๔/๒๕๕๕

วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๒๖
พระจิรศักดิ

์

ติสฺสวํโส โอชารส
๓/๒/๒๕๒๒ ๑๙/๔/๒๕๕๙

วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๒๗
พระวิศรุต ธมฺมโชโต ลีเหมวรกุล

๖/๖/๒๕๓๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๒๘
พระนำพล ถิรสีโล คงภักดี

๕/๙/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๒๙
พระพีรวัฒน์ วฑฺฒธมฺโม เครืออินทร์

๒๑/๙/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๓๐
พระปฏิภาณ ปภสฺสโร ออนแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๓๑
พระชัยยาพร ปรกฺกโม ถึงพร้อม

๒๘/๓/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๓๒
พระสมชาติ สิริวฑฺฒโน วิสุทธิสิริ

์

๒๑/๑๑/๒๕๒๙

๓/๗/๒๕๖๐
วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๓๓
พระเทวินทร์ าณเทโว กาสชนไชย

๑๘/๓/๒๕๒๙

๗/๗/๒๕๖๐
วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๓๔
พระธวัชชัย ธนฺชโย ไกรศาสตร์

๒๒/๑๐/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๓๕
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิวํโส ชนะเลิศ

๓/๑๐/๒๕๒๘ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๓๖
พระมนเมธี มนเมโธ โหราศาสตร์

๗/๑/๒๕๓๗ ๔/๖/๒๕๖๐
สว่างอารมณ์  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๓๗
พระหาญณรงค์ กตทีโป วาสะสิริ

๒๕/๖/๒๕๓๓ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สิริสีลสุภาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๓๘
พระศรชัย สุภกิจฺโจ เพชรมณี

๒๐/๙/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

สุวรรณคีรีเขต  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๓๙
พระปยชาติ ปยสีโล เพชรหนุน

๑๖/๗/๒๕๓๕ ๒๘/๖/๒๕๕๗

กะทู้  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๔๐
พระบุญฤทธิ

์

ภูริปฺโ พลรบ
๖/๔/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

กะทู้  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๔๑
พระกฤษดา มหาลาโภ โตนิติ

๑๒/๑๒/๒๕๓๙

๑๕/๖/๒๕๖๐

กะทู้  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๔๒
พระภูปริชญ์ ฉนฺทธมฺโม เดชแก้ว

๒๘/๖/๒๕๓๗
๒๐/๖/๒๕๖๐

กะทู้  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๔๓
พระสุรศักดิ

์

สุชาโต หมวดทอง

๑๔/๑๐/๒๕๓๗
๒๔/๖/๒๕๖๐

กะทู้  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๔๔
พระธีระเดช รตนโชโต ปญญาสงค์

๘/๙/๒๕๓๖ ๓๐/๖/๒๕๖๐

กะทู้  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๔๕
พระชัยรัตน์ ขนฺติมโน ทิศทอง

๒๙/๑๐/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๖๐
กะทู้  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๔๖
พระธนภัทร วิสุทฺโธ ภู่เจริญ

๑๙/๕/๒๕๓๓ ๑๖/๔/๒๕๖๐

สุวรรณคีรีวงก์  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๔๗
พระยศกร กิตฺติปาโล พิศดู

๑๓/๑/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สุวรรณคีรีวงก์  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๔๘
พระกฤษภาณุ ปฺาวุฑฺโฒ ธนาลาภสกุล

๘/๘/๒๕๓๔ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สุวรรณคีรีวงก์  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๔๙
พระสิทธิโชค จิตฺตสนฺโต ทองอินทร์

๒๖/๓/๒๕๒๘ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

อนุภาษกฤษฎาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๕๐
พระภีรภัทร ภทฺทาจาโร พันธวีวงษ์

๑๘/๙/๒๔๙๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

อนุภาษกฤษฎาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๕๑
พระอัฐกร ภทฺทรธมฺโม ตันติสัมมารักษ์

๒๔/๖/๒๔๙๗ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

อนุภาษกฤษฎาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๕๒
พระภาสกร พุทฺธาโณ งามเฉลียว

๒/๙/๒๕๓๖ ๕/๖/๒๕๖๐ อนุภาษกฤษฎาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๕๓
พระวรพจน์ อภโย ทำบุญ

๒๒/๑๐/๒๕๒๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

เชิงทะเล  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๕๔
พระชานนท์ อธิปฺุโ ตะเคียนทอง

๒๑/๖/๒๕๓๕ ๑๒/๖/๒๕๖๐

เชิงทะเล  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๕๕
พระจิตติกร านุตฺตโร ศรีอินจันทร์

๑๓/๖/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
เชิงทะเล  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๕๖
พระวุฒิพงศ์ สุทฺธจิตฺโต ไกรเลิศ

๑๔/๖/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
เชิงทะเล  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๕๗
พระธิติ ชวนปฺโ เตียงทอง

๒๒/๘/๒๕๓๒

๑/๗/๒๕๖๐
ท่าเรือ  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๕๘
พระมณฑล กิตฺติปาโล เจริญฤทธิ

์

๘/๒/๒๕๓๖
๑/๗/๒๕๖๐

ท่าเรือ  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ภก ๕๑๖๐/๐๐๕๙ พระทักษิณ วิจาโร เทพปญญา
๑๗/๙/๒๕๐๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

เทพวนาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๖๐ พระภิรพงษ์ คุณยุตฺโต บูรพา
๑๗/๗/๒๕๒๑ ๑๗/๑/๒๕๖๐ เทพวนาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๖๑ พระวิชัย ติกฺขวิริโย อยู่เย็น

๒๘/๑๐/๒๕๓๒

๕/๗/๒๕๖๐ เทพวนาราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๖๒ พระธีรศักดิ

์

ชยานนฺโท ศิริทองแก้วทิพย์
๒๐/๕/๒๕๓๑ ๑๐/๕/๒๕๖๐ มงคลวราราม  

ภก ๕๑๖๐/๐๐๖๓ พระณัฐพล สีลเตโช ศรีสมบูรณ์
๑๓/๙/๒๕๓๔

๒๐/๒/๒๕๖๐ ศรีสุนทร  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๗

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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