
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดระนอง  ภาค ๑๗

ส่งสอบ ๑๓๓ รูป ขาดสอบ ๑๑ รูป คงสอบ ๑๒๒ รูป สอบได้ ๙๕ รูป สอบตก ๒๗ รูป (๗๗.๘๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รน ๕๑๖๐/๐๐๐๑
พระระพีพัฒน์ อคฺคปฺโ สุเมือง

๐๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ตโปทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรครรชิต  กิงมาลา

่

๒๘/๖/๒๕๔๗

 ตโปทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๐๓
สามเณรพัศวุฒิ  พัฒนา

๑/๗/๒๕๔๗
 ตโปทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๐๔
พระพีระพงษ์ ปยวณฺโณ รัตนพันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

นกงาง  

รน ๕๑๖๐/๐๐๐๕
พระวินัย วราสโย สังข์สวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

นกงาง  

รน ๕๑๖๐/๐๐๐๖
พระศราวุธ สิริวฑฺฒโน ศรีฟา

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

นกงาง  

รน ๕๑๖๐/๐๐๐๗
พระอธิศักดิ

์

อธิฉนฺโท อุสาพรม

๒๘/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นกงาง  

รน ๕๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรธานินทร์  เพชรน้อย

๑๕/๐๘/๒๕๔๑

 นกงาง  

รน ๕๑๖๐/๐๐๐๙
พระไพศาล อตฺถกาโร กอวณิช

๒๕/๐๙/๒๕๒๑
๐๕/๐๑/๒๕๖๐

บ้านหงาว  

รน ๕๑๖๐/๐๐๑๐
พระยศกร กตปฺโ มิตรชุมพล

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

บ้านหงาว  

รน ๕๑๖๐/๐๐๑๑
พระมานัส ธมฺมานนฺโท อิทธิพล

๔/๑๑/๒๕๑๕ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙
ปากนำประชารังสฤษดิ

์

 

รน ๕๑๖๐/๐๐๑๒
พระสราวุธ ติกาขปฺโ ไพนุชิต

๒๗/๙/๒๕๒๓

๑/๔/๒๕๖๐
วารีบรรพต  

รน ๕๑๖๐/๐๐๑๓
พระธวัชชัย เขมจาโร สุวรรณรัตน์

๓/๓/๒๕๔๐ ๙/๔/๒๕๖๐
วารีบรรพต  

รน ๕๑๖๐/๐๐๑๔
พระสมพร ปฺุมโน สะพะพันธ์

๑๐/๒/๒๕๑๕
๒/๗/๒๕๖๐

วารีบรรพต  

รน ๕๑๖๐/๐๐๑๕
พระดำรงค์ ทินฺโนภาโส เนาวบุตร

๑/๖/๒๕๑๗
๒/๗/๒๕๖๐

วารีบรรพต  

รน ๕๑๖๐/๐๐๑๖
พระสุริยา สุธิยเมโธ สิงห์สุวรรณ

๒๓/๒/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
วารีบรรพต  

รน ๕๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรกฤตพงษ์  พวงแก้ว

๒๘/๑/๒๕๔๖

 วารีบรรพต  

รน ๕๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรปุณณัตถ์  ขานทอง

๑๔/๕/๒๕๔๗

 วารีบรรพต  

รน ๕๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรวรากรณ์  หิงประโคน

๒๒/๔/๒๕๔๘

 วารีบรรพต  

รน ๕๑๖๐/๐๐๒๐
พระสราวุธ จนฺทโสภโณ เดชะพันธ์

๒๕/๓/๒๕๒๙

๙/๖/๒๕๖๐
สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๖๐/๐๐๒๑
พระวัชระ วิจิตฺตธมฺโม เทพภูบาล

๓๐/๑๐/๒๕๓๙
๑๐/๖/๒๕๖๐

สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๖๐/๐๐๒๒
พระธเนศพล จิรวฑฺฒโน รัตนะ

๑๕/๑๐/๒๕๓๙
๒๒/๖/๒๕๖๐

สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๖๐/๐๐๒๓
พระทัศพงษ์ อภโย ดะรุณ

๒๓/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๖๐/๐๐๒๔
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิวํโส นิลช่วย

๑๑/๖/๒๕๒๙

๒/๗/๒๕๖๐
สุวรรณคีรีวิหาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระนอง  ๑ / ๔

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รน ๕๑๖๐/๐๐๒๕
พระธนพล ธนพโล ปานจินดา

๑๕/๘/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๖๐/๐๐๒๖
พระคุณากร ิตสุโข คำวัฒนากุล

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๖๐/๐๐๒๗
พระกิติศักดิ

์

กิตติสกฺโก เศวตะดุล

๒๘/๔/๒๕๑๘

๗/๗/๒๕๖๐
สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๖๐/๐๐๒๘
พระศิรวิชญ์ ถาวรจิตฺโต สยุมพร

๖/๒/๒๕๓๑ ๗/๗/๒๕๖๐
สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรณัฐพล  เพชรชูช่วย

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๖๐/๐๐๓๐
พระพระนันธณัฏฐ์ กนฺตสีโล ผดุงการวิจิตร

๑๒/๐๑/๒๕๑๓ ๒๗/๐๒/๒๕๖๐

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๓๑
พระพระนนธน ขนฺติพโล นนทกัป

๐๗/๑๒/๒๕๓๕ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๓๒
พระพระฉัตรชัย จนฺทวํโส พราหมสละ

๐๗/๐๙/๒๕๓๔ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๓๓
พระพระสิทธิโชค โชติธมฺโม เสตสหมิตร

๐๑/๐๓/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๓๔
พระพระฐานิศน์ จิรวฑฺฒโน ชวลิตชูวงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๓๕
พระพระอภิชา ถิรธมฺโม สุขอร่าม

๐๕/๐๓/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๓๖
พระพระขจรเกียรติ กตสาโร ติวติง

่

๑๖/๑๑/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๓๗
พระพระนิติสิทธิ

์

ิตคุโณ ทรงสุวรรณ

๒๒/๐๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๓๘
พระอนิรุทธิ

์

อนิรุทฺโธ สุขตะโก

๐๖/๑๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ช่องลม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๓๙
พระภูวดล โชติปฺโ มีสถิตย์

๐๗/๐๓/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บางขุนแพ่ง  

รน ๕๑๖๐/๐๐๔๐
พระสัมฤทธิ

์

ธมฺมธโร ราภาภรณ์

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ประทุมสาคร  

รน ๕๑๖๐/๐๐๔๑
พระอนุชา ปฺาปโชโต ขุนไกร

๒๖/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประทุมสาคร  

รน ๕๑๖๐/๐๐๔๒
พระสุธารเมษ านงฺกุโร ชูทอง

๐๓/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ประทุมสาคร  

รน ๕๑๖๐/๐๐๔๓
พระสิทธิชัย คุณวุฑฺโฒ ฉิมแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๓๗
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

ปุญญาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๔๔
พระนิกร าณิสฺสโร คงกิม

้

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปุญญาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๔๕
พระสฤษฏ์ศักดิ

์

สิริวํโส ยมใหม่

๑๓/๐๘/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปุญญาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๔๖
พระสิทธิพงษ์ ตนฺติวํโส ศรีฐาน

๑๘/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปุญญาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๔๗
พระอรรถวิทย์ อภิปุณฺโณ ทองเหียง

่

๑๗/๑๐/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปุญญาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรกิจบรรจง  คงจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๐

 ปุญญาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๔๙
พระธนัญชัย ธนชโย บุตรเพชร

๐๑/๐๒/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๕๐
พระเผด็จ วิสุทฺธิาโณ สรรเสริญ

๐๗/๐๔/๒๕๑๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

โพธาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๕๑
พระสำราญ อุตฺตมปุตฺโต ผิวดำ

๒๑/๐๔/๒๕๒๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

โพธาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรทินกร  เดชแดง

๒๕/๐๑/๒๕๓๘

 โพธาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๕๓
พระยุระนันท์ อภินนฺโท สินสุพรรณ์

๓๑/๐๑/๒๕๓๐ ๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โพธิทอง

์

 

รน ๕๑๖๐/๐๐๕๔
พระปน ปภสฺสโร จันทเกษ

๑๐/๑๒/๒๕๐๒ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๕๕
พระจอม โชติปฺโ เพ๊ชรเล็ก

๐๖/๑๒/๒๕๒๖ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดจันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๕๖
พระจักรพรรดิ านิสฺสโร เงินระย้า

๓๐/๐๖/๒๕๔๐ ๓๐/๐๑/๒๕๖๐

วัดจันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๕๗
พระยุทธภูมิ นรินฺโท ดำรง

๐๙/๑๑/๒๕๐๗ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

วัดจันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๕๘
พระทองพูล านมโร บุญชาติ

๐๔/๑๐/๒๕๑๘ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดจันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๕๙
พระอานนท์ อธิปุโ เชียรศรี

๑๖/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดจันทาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระนอง  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รน ๕๑๖๐/๐๐๖๐
พระวิศรุต ธีรปฺโ สมอ่อน

๐๓/๐๗/๒๕๒๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดจันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๖๑
พระวีรภัทร ธมฺมพโล สมอ่อน

๐๖/๐๗/๒๕๒๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดจันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๖๒
พระชิษณุพงศ์ สุเมโธ สุขพัด

๒๐/๑๐/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดจันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๖๓
พระธนวัฒน์ กิตฺติวุฑโฒ เอียะตะกูล

๊

๓๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดจันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๖๔
พระปฎิภาณ กนฺตสาโร ขวัญเมือง

๑๓/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดจันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรภาณุพงศ์  ยอดโสภณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

 วัดจันทาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๖๖
พระพงษ์ศักดิ

์

กลฺาณธโร สมิง

๒๗/๐๒/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดตรอกปรือ  

รน ๕๑๖๐/๐๐๖๗
พระสาคร สนฺตจิตฺโต เพ็ชรอาหลำ

๐๙/๐๙/๒๕๒๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดนิคมปากจัน

่

 

รน ๕๑๖๐/๐๐๖๘
พระอุทัย เตชปฺโ วัชระ

๑๗/๐๖/๒๔๙๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดนิคมปากจัน

่

 

รน ๕๑๖๐/๐๐๖๙
พระรณพล กตปฺุโ พันธ์อุบล

๑๕/๐๓/๒๕๓๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดนิคมปากจัน

่

 

รน ๕๑๖๐/๐๐๗๐
พระสมคิด สุทฺธิจิตฺโต สิงห์ที

๐๙/๐๖/๒๕๑๐ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

วัดนิคมปากจัน

่

 

รน ๕๑๖๐/๐๐๗๑
พระเฉลิมชัย กตธมฺโม แก้วกุล

๑๐/๑๐/๒๕๐๓ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

วัดนิคมปากจัน

่

 

รน ๕๑๖๐/๐๐๗๒
พระจาตุรณ จารุธมฺโม เทศไชสง

๑๒/๐๙/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดนิคมปากจัน

่

 

รน ๕๑๖๐/๐๐๗๓
พระพิพัฒน์พงศ์ กนฺตปฺโ จีบหีด

๑๗/๐๘/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดนิคมปากจัน

่

 

รน ๕๑๖๐/๐๐๗๔
พระวีรยุทธ สนฺตจิตฺโต จีบหีด

๑๑/๐๒/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดนิคมปากจัน

่

 

รน ๕๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรวัชรพงษ์  หีตจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๑

 วัดนิคมปากจัน

่

 

รน ๕๑๖๐/๐๐๗๖
พระสิทธิพงษ์ ปสนฺนจิตฺโต แจ้งประจักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดมัชฌิมเขต  

รน ๕๑๖๐/๐๐๗๗
พระนวพล จนฺทสโร ศีลปชัย

๒๗/๐๔/๒๕๓๕ ๓๑/๑๐/๒๕๕๙

วัดเวฬุวัน  

รน ๕๑๖๐/๐๐๗๘
พระโสภณ สุตฺธมฺโม พรมพัด

๑๗/๑๑/๒๕๓๘ ๐๒/๑๑/๒๕๕๙

วัดเวฬุวัน  

รน ๕๑๖๐/๐๐๗๙
พระวิจิตร วิสุทฺธสีโล แสนโสภา

๐๖/๐๘/๒๔๙๔ ๐๙/๑๒/๒๕๕๙

วัดเวฬุวัน  

รน ๕๑๖๐/๐๐๘๐
พระสราวุธ สุนฺทโร พาพล

๒๑/๐๖/๒๕๓๔ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

วัดเวฬุวัน  

รน ๕๑๖๐/๐๐๘๑
พระสมหมาย โฆสฺโก ธนบัตร

๐๑/๐๑/๒๔๙๑ ๐๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดเวฬุวัน  

รน ๕๑๖๐/๐๐๘๒
พระวัชระ ชินวํโส ชุนรัตน์

๐๕/๐๓/๒๕๑๗ ๐๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดเวฬุวัน  

รน ๕๑๖๐/๐๐๘๓
พระพิภพ สุจิตฺโต กรุดนาค

๒๔/๐๓/๒๕๓๘
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดเวฬุวัน  

รน ๕๑๖๐/๐๐๘๔
พระพีระพงษ์ ชินฺวํโส ชินว์โส

๐๓/๐๔/๒๕๓๓ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดเวฬุวัน  

รน ๕๑๖๐/๐๐๘๕
พระวันชนา สุภสฺโท ทองเจริญ

๒๒/๐๕/๒๕๓๕
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดเวฬุวัน  

รน ๕๑๖๐/๐๐๘๖
พระสุนทร มหาวีโร อินทร์กลับ

๒๖/๐๖/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดเวฬุวัน  

รน ๕๑๖๐/๐๐๘๗
พระนภดล าทีโร ทองแคล้ว

๑๑/๐๕/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดเวฬุวัน  

รน ๕๑๖๐/๐๐๘๘
พระวิรชิต ฺานธมฺโม ทบพวก

๑๗/๐๕/๒๕๓๘ ๐๒/๑๑/๒๕๖๐

วัดเวฬุวัน  

รน ๕๑๖๐/๐๐๘๙
พระครรชนะ โชติปฺโ คงเพชร

๑๕/๑๐/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
ชนาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๙๐
พระขุนไกร วิชิโต วิชิต

๑๖/๘/๒๔๙๔

๘/๕/๒๕๖๐
ธรรมาวุธาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๙๑
พระกิติศักดิ

์

สิริธมฺโม ธรรมเสน

๙/๑๒/๒๔๙๔

๘/๕/๒๕๖๐
ธรรมาวุธาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๙๒
พระบุญยืน สิริปฺุโ แผ่เต็ม

๒๓/๑๒/๒๕๐๑

๘/๕/๒๕๖๐
ธรรมาวุธาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๙๓
พระเข้ม สิริาโณ ศรีสิน

๓/๑๒/๒๕๓๓

๙/๕/๒๕๖๐
ธรรมาวุธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระนอง  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รน ๕๑๖๐/๐๐๙๔ พระนภดล อคฺคธมฺโม พงษ์ทวี
๓/๑๒/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐ ธรรมาวุธาราม  

รน ๕๑๖๐/๐๐๙๕ พระจารุวิทย์ อาภสฺสโร มลแก้ว
๒๓/๙/๒๕๔๐

๖/๗/๒๕๖๐ ปทุมธาราราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๗

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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