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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดราชบุรี  ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)

ส่งสอบ ๑๐๒ รูป ขาดสอบ ๒๗ รูป คงสอบ ๗๕ รูป สอบได้ ๓๓ รูป สอบตก ๔๒ รูป (๔๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระชัยชนะ อาจาโร ศิริจันทลังศรี

๐๓/๑๒/๒๕๑๐ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

วัดเกตุน้อยอัมพวัน  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระพงศกร สุปฺโ เทวาอารักษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดเกตุน้อยอัมพวัน  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระคุณากร ปภากโร ชัยเรืองศรี

๒๓/๐๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๙/๒๕๕๙

วัดท่าโขลง  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระแฉล้ม เตชวโร จงดี

๒๔/๐๕/๒๔๙๕ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

วัดบางสองร้อย  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระสมศักดิ

์

ถิรจิตฺโต บุศดาสุด

๒๖/๐๔/๒๕๐๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางสองร้อย  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระประเดิม สุขิโต ศรีบุญรอด

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดลาดเมธังกร  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระประพฤติ กนฺตวีโร วิเชียรรัตน์

๑๕/๐๓/๒๔๘๗ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดศรีสุริยวงศาราม  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระภัทร สุทฺธปฺโ เชวงวรกุล

๕/๑๒/๒๕๒๙
๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีสุริยวงศาราม  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระพรพรรค กิตฺติธโร ยงทอง

๑๖/๐๑/๒๕๓๘

๓/๐๗/๒๕๖๐
วัดศรีสุริยวงศาราม  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระธวัชชัย วิชฺชากโร เอียมโฉม

่

๓๐/๑๒/๒๕๒๖
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดสัตตนารถปริวัตร
 

รบ ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระชานนท์ หาสธมฺโม อรุณปาน

๓๑/๐๘/๒๕๓๖
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดสัตตนารถปริวัตร
 

รบ ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระนิพนธ์ ธมฺมวโร เจริญภักดี

๒๒/๐๒/๒๕๓๕ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

วัดสุรชายาราม  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระสราวุฒิ ปฺาวุฑฺโฒ ผ่องพูลผล

๓๐/๐๔/๒๕๓๕ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดสุรชายาราม  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระร้อยเอกวสุธัช ธมฺมธโร กรวิลาสเรือง

๐๕/๐๑/๒๕๐๐ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดสุรชายาราม  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระสิบเอกพิภพ ยโสธโร หนูผาสุข

๒๒/๑๒/๒๕๓๖
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดสุรชายาราม  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระกรณิศ ปยธมฺโม มัจฉริยกุล

๓๑/๐๓/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดอมรินทราราม  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระธัชชา ปสุโต หลักเมืองราช

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดอมรินทราราม  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระพันจ่าอากาศตรีศักดา ปฺาวฑฺฒโก พานิชเจริญ

๑๔/๐๕/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดอมรินทราราม  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระจ่าอากาศเอกศรัณย์ มานิโต รอตเกษม

๐๕/๐๙/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดอมรินทราราม  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระสถาพร ภทฺทธมฺโม คำโมวิทยาโยธิน

๑๐/๐๙/๒๕๒๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองปากชัฎ  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระจิโรจ ถาวโร วิไลวัลย์

๑๑/๐๒/๒๕๑๐ ๐๘/๑๒/๒๕๕๗

วัดปาโปงกระทิง  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระสุรชัย ิตคุโณ เสถียรวงศา

๐๒/๑๑/๒๕๐๓ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดปาโปงกระทิง  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระวุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ ชาวบ้านซ่อง

๐๘/๐๔/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดปาโปงกระทิง  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระภูริทัต เตชพโล พุฒนาค

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาโปงกระทิง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑ / ๒

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระสมพล กมฺมพโล ศรีดาวเดือน

๐๑/๐๔/๒๕๐๖ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาโปงกระทิง  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระธนพัฒน์ กตธมฺโม แช่มเกษม

๒๐/๑๐/๒๕๐๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาโปงกระทิง  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระอำนาจ อรุโณ บุบผามาศ

๑๘/๑๑/๒๕๐๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาพระธาตุเขาน้อย

 

รบ ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระสมเจตน์ อตฺตสุโภ กองแก

๒๕/๐๗/๒๕๒๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดอริยวงศาราม  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระเฉลิมชัย วิมโล กระแหน่

๒๐/๐๑/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดอริยวงศาราม  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระนนท์ปวิธ จิตฺตกาโร ชบา

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดอริยวงศาราม  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระธนูทอง ธมฺมสโร ชูวงศ์วุฒิ

๐๖/๑๑/๒๔๘๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดอริยวงศาราม  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระชุติพัทธ์ ชุติทตฺโต เดือนเพ็ญ

๑๔/๐๙/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดอริยวงศาราม  

รบ ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระวราทร ิตวโร แก้วชัยสา

๑๘/๐๘/๒๕๒๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านบ่อ  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธ)

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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