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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระบุรี  ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)

ส่งสอบ ๖๐ รูป ขาดสอบ ๑๑ รูป คงสอบ ๔๙ รูป สอบได้ ๔๓ รูป สอบตก ๖ รูป (๘๗.๗๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระสุธีย์ วรสุทฺโธ กาญจนวิสูตร

๑๙/๙/๒๔๙๙ ๑๔/๑๒/๒๕๔๘

พระพุทธเนรมิต  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระบันลือ ปฺาพโล รัชชู

๒๔/๐๓/๒๕๐๙ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ถำญาณสังวร  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระพีรวิชญ์ ธมฺมปาโล เก่งธีระเวโรจน์

๐๖/๐๔/๒๕๐๓ ๐๖/๐๓/๒๕๖๐

ถำญาณสังวร  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระปรารพ ปรารโว จันทร์เชย

๐๖/๐๖/๒๕๑๑ ๑๖/๐๗/๒๕๔๐

ปาสว่างบุญ  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระประเสริฐ ปฺานาโค ศรีเสวก

๒๒/๗/๒๔๙๘ ๑๙/๗/๒๕๕๕

ปาสว่างบุญ  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระสมาน ทนฺตยาโย จันปุม

๒๐/๔/๒๔๘๘ ๑๖/๑/๒๕๖๐

ปาสว่างบุญ  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระรัชพล อาภากโร สุขมามอญ

๑๕/๐๑/๒๕๑๐ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ปาสว่างบุญ  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระราวี สิริปฺโ อินทะกิจ

๑๐/๐๓/๒๕๑๗ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ปาสว่างบุญ  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระยงยุทธ ปฺาวโร จันทร์ลอย

๑๕/๑๐/๒๕๑๗
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ปาสว่างบุญ  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระสุรพงศ์ ปฺาวโร อมัติรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๐๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาสว่างบุญ  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระภาสกร ปภสฺสโร พานทอง

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปาสว่างบุญ  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระชัชนันท์ สุภนนฺโท หาญดี

๒๒/๖/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
ปาสว่างบุญ  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระวรพล ขนฺติวโร วิวัฒน์นิรันดร

๒๕/๖/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
ปาสว่างบุญ  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระชิดชนก วรชนโก หาญดี

๑๙/๘/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ปาสว่างบุญ  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระโชติช่วง วรปฺโ แสงเดือน

๒๕/๑๐/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาสว่างบุญ  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระธัชชัย โชติปฺโ ศรีเงิน

๑๐/๐๕/๒๕๐๙ ๑๗/๐๙/๒๕๖๐

ปาสว่างบุญ  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระประกาศิต กตธมฺมกุสสโล นิมเนียม

่

๓๐/๐๙/๒๕๒๐ ๑๗/๐๙/๒๕๖๐

ปาสว่างบุญ  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรอภิชัย  ศรีชนะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 ปาสว่างบุญ  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระคำนวณ สิริธโร คงประชา

๑๔/๐๕/๒๔๙๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๘

ศรัทธาประชากร  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระมานพ โชติกกุสโล แก้วปาน

๒๒/๑๒/๒๔๘๐ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

ศรัทธาประชากร  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระประทานพร ิตโสภโณ เตชะ

๐๕/๐๑/๒๕๒๖ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ศรัทธาประชากร  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระประวิตร์ อสโม มังมูล

้

๐๑/๐๕/๒๕๐๗ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

ศรัทธาประชากร  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระสุภัทร สุนุทโร คำหอม

๐๗/๐๓/๒๕๔๐ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

ศรัทธาประชากร  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรธนากร  ปนรุม

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

 ศรัทธาประชากร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑ / ๒

้
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เลขที
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระพาย ิตสาโร บริบูรณ์มังสา

๐๘/๐๘/๒๕๑๕ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ธารเกษม  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระวรวุฒิ ปฺาธโร มีชนะ

๐๒/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธารเกษม  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระสุวัฒน์ชัย จนฺทสโร ไม้ซิมกลาง

๐๓/๐๙/๒๕๑๗ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐

ธารเกษม  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระพรชัย ิตคุโณ ดารา

๐๘/๐๗/๒๕๓๕ ๒๕/๐๑/๒๕๖๐

พุทธนิคม  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระอำนวย เตชวโร กสิวัฒน์

๑๗/๐๒/๒๕๒๑
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

พุทธนิคม  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระไพรวัลย์ ทิวากโร อนุพันธุ์

๒๕/๑๐/๒๕๒๘ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

พุทธนิคม  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระโกสนธิ

์

กนฺตปฺโ จันทร์ไทย

๑๗/๐๗/๒๕๓๘ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

พุทธนิคม  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระสุทัน วรธมฺโม ศรีสุข

๑๒/๐๘/๒๕๑๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

รัตนญาณสังวร  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระมหาโชค สุจิตฺโต วงษ์ศรีทา

๒๔/๐๗/๒๕๐๒ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสัจจาวาส  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระสมควร วรธมฺโม โฉมกาย

๒๖/๐๓/๒๕๐๖ ๒๖/๐๖/๒๕๔๑

พระพุทธแสงธรรม  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระถวิล วยวุฒฺโท พุ่มพันธ์วงษ์

๑๘/๐๕/๒๔๘๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๓

พระพุทธแสงธรรม  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระชวลิต ปนาโท พูนเจริญ

๑๔/๐๒/๒๕๒๕ ๒๖/๐๘/๒๕๕๓

พระพุทธแสงธรรม  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระพยนต์ เตชธมฺโม ไทยดำรงเดช

๓๐/๑๑/๒๕๑๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระพุทธแสงธรรม  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระธีรพงษ์ กิตฺติสาลกุสโร ดาระหงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๓๓ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

พระพุทธแสงธรรม  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระพรชัย ผาสุกปฺุโ อ้นเก้

๑๘/๐๕/๒๕๓๒ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

พระพุทธแสงธรรม  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระสมเกียรติ ขนฺติพโล สิทธิวงศ์

๒๐/๐๘/๒๕๑๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พระพุทธแสงธรรม  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระธนวัฒน์ ขนฺติโก แก้วมณี

๒๐/๐๒/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

พระพุทธแสงธรรม  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระปุณณาทัต ขนฺติธโร เอียมพล

่

๒/๕/๒๕๒๐
๑๘/๒/๒๕๕๔

ราษฎร์สามัคคี  

สบ ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระวิวัฒน์ จนฺทสาโร ขวานอก

๒๓/๑๒/๒๕๒๓
๒๒/๐๑/๒๕๖๐

สนมลาว  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมไตรโลกาจารย์)

รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี(ธ)  ๒ / ๒

้

http://www.tcpdf.org

