
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)

ส่งสอบ ๕๗ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๕๕ รูป สอบได้ ๓๐ รูป สอบตก ๒๕ รูป (๕๔.๕๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระนวพล กิตฺติพโล จันทรตระกูล

๖/๔/๒๕๓๕ ๑๑/๒/๒๕๕๙

วัดธรรมบูชา  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระนำพล ชิตมาโร ปองสุวรรณ

๒๐/๒/๒๕๓๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดธรรมบูชา  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระยุทธเดช จิตฺตสุโข สุขขัง

๑๗/๘/๒๕๓๖ ๑๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดธรรมบูชา  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระสุธาเทพ ภทฺทาจาโร สุขเกษม

๒๑/๑๒/๒๕๓๒

๒๙/๔/๒๕๖๐

วัดธรรมบูชา  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระดิษฐพร ชิตวโร สายะบวร

๔/๑๑/๒๔๙๔
๓๐/๕/๒๕๖๐

วัดธรรมบูชา  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระสุรศักดิ

์

สุรสกฺโก วิชัยดิษฐ์
๔/๒/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
วัดธรรมบูชา  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระอดิศร อธิจิตฺโต โรจนเมฆา

๑๔/๙/๒๕๑๒

๓/๗/๒๕๖๐
วัดธรรมบูชา  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรกิติภัทร  พรหมมล

๑๘/๖/๒๕๔๙

 วัดธรรมบูชา  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระอธิพงศ์ สุทฺธิาโณ ธีระพงษ์

๓๑/๕/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐ วัดโมกขธรรมาราม  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระณรงค์ศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ ทิมทอง

๒๒/๓/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๖๐ วัดโมกขธรรมาราม  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระสมโชค ปฺาวชิโร ชุมชืน

่

๒๑/๑๒/๒๕๓๓

๒๗/๔/๒๕๖๐
วัดวิภาวดีกาญจนา  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระวีระศักดิ

์

วิริยธโร มังกรรัตน์

๖/๑๒/๒๕๒๒ ๑๔/๒/๒๕๕๘

วัดสารวนาราม  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระพัฒนพงศ์ อติภทฺโท สาระทิพย์

๒๔/๑๒/๒๕๓๙

๒๔/๑/๒๕๖๐

วัดสารวนาราม  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระอิทธิ สิริปฺโ บุญศิริ

๑๙/๕/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดสารวนาราม  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระจตุพร จตุวโร เรืองทอง

๑๖/๗/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
วัดสารวนาราม  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระจิรายุ ตปคุโณ ปานนุมัด

๑๐/๙/๒๕๓๔ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

สามัคคีผดุงพันธ์  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระวรา รตนาโณ ธรรมเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๒๕

๒๕/๖/๒๕๖๐

สามัคคีผดุงพันธ์  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระพงศ์ธร านิสฺสโร บุญมาก

๒๙/๕/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
สามัคคีผดุงพันธ์  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรนิธิกร  หอมหวน

๘/๗/๒๕๔๐
 สามัคคีผดุงพันธ์  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรประพัฒน์  นาคกลาย

๘/๗/๒๕๔๒
 สามัคคีผดุงพันธ์  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรพงศ์พัฒน์  จันทร์แก้ว

๑๕/๙/๒๕๔๔

 สามัคคีผดุงพันธ์  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระธนากร สทฺธาธิโก ชูแดง

๒๖/๒/๒๕๑๕ ๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดกาญจนาราม  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระภิญโญ ติสาโร คุ้มสุวรรณ

๑๕/๔/๒๕๓๒ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดหัวหมาก  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระจิตตินนท์ ธมฺมวโร ปลืมใจ

้

๒๕/๑/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐

วัดหัวหมาก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระธีรพงศ์ รตนโชโต พรหมสวัสดิ

์

๑๙/๓/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

วัดหัวหมาก  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระพงษ์ศักดิ

์

สิริธมฺโม หุตางกูร

๑๗/๓/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
วัดปาท่าไท  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรภคิน  มีหาดยาย

๑๐/๗/๒๕๔๗

 วัดปาท่าไท  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระวิธิชัย ธมฺมทนฺโน โคไธสง

๑๖/๑๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
วัดปาเคียนพิง  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระธนวัต ธนวุทฺโฒ จำปาโชติ

๙/๔/๒๕๐๓ ๙/๗/๒๕๕๙
วัดปาเคียนพิง  

สฎ ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระอลงกร อนงฺคโน รักมาก

๑/๑๑/๒๕๒๔ ๒๓/๖/๒๕๖๐

วัดปาเคียนพิง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมกิตติเมธี)

เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
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