
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)

ส่งสอบ ๘๐ รูป ขาดสอบ ๒๘ รูป คงสอบ ๕๒ รูป สอบได้ ๔๓ รูป สอบตก ๙ รูป (๘๒.๖๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระยุรนันต์ สมจิตฺโต วิโรจน์สกุล

๐๖/๑๑/๒๕๓๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

เพชรวราราม  

พช ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระคำดี กนฺตธมฺโม นันตะวงค์

๒๖/๐๓/๒๕๐๓ ๐๒/๑๑/๒๕๕๗

เวฬุวนาราม  

พช ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระมงคล กตธมฺโม ฟองจ่อน

๒๔/๐๑/๒๕๒๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

เวฬุวนาราม  

พช ๖๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรธนกร  สมพร

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

 สนธิกรประชาราม  

พช ๖๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรธีระศักดิ

์

 คำพูล

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 สนธิกรประชาราม  

พช ๖๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรอภิชัย  คำอ้อ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

 สนธิกรประชาราม  

พช ๖๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรนันทการ  นามมัน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

 สนธิกรประชาราม  

พช ๖๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรวุฒวิชัย  พันธ์สว่าง

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

 สนธิกรประชาราม  

พช ๖๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรชยานุพนธ์  แก้วริว

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 สนธิกรประชาราม  

พช ๖๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรพัชรพล  แก้วช้าง

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

 สนธิกรประชาราม  

พช ๖๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรณัฐวัฒน์  แก้วเบียง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

 สนธิกรประชาราม  

พช ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระอุดมเลิศ สุเมโธ โกยทอง

๐๗/๐๔/๒๕๐๔ ๑๕/๑๒/๒๕๕๘

ปาไชยชุมพล  

พช ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระศุภชัย สุภชโย ม่วงสีใส

๑๑/๐๕/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาไชยชุมพล  

พช ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระวิพากษ์ ธีรปฺโ คุณนาเมือง

๐๘/๐๓/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาไชยชุมพล  

พช ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระปฐม วิสุทฺโธ คำเกษ

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ถำผาผึง

้

 

พช ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระสุจินต์ านวโร ศรีฆ้อง

๒๔/๑๑/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ถำผาผึง

้

 

พช ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระสรศักดิ

์

เตชวโร วังคำ

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ถำผาผึง

้

 

พช ๖๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรกิตติพร  ศักดิซ้าย

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๐

 ถำผาผึง

้

 

พช ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระนิยม มหาวีโร กลินเทศ

่

๑๘/๐๗/๒๕๑๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาด่านแก้ว  

พช ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระอดุลย์ ขนฺติธโร ละอองธุมา

๑๗/๐๒/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาด่านแก้ว  

พช ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระสุทธิเบศร์ มหิสฺสโร เลขลิจิต

๑๑/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาด่านแก้ว  

พช ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระทองมา จตฺตวํโส แก้วเมือง

๑๗/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาด่านแก้ว  

พช ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระภูเบศ คุณงฺกโร คุ้มสิงสัน

๒๑/๑๒/๒๕๓๕
๐๕/๐๔/๒๕๕๘

ปาสระแก้ว  

พช ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระลิขิต อาภาธโร ทองลพ

๐๔/๐๘/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ปาสระแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑ / ๒
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระสุระสัก เกสโร คอสุข

๑๗/๐๒/๒๕๑๒ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ปาสระแก้ว  

พช ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระสาคร อธิจิตฺโต พนมเครือ

๐๒/๐๓/๒๕๒๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ปาสระแก้ว  

พช ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระปณณธร วิสุทฺโธ ศรีไพร

๓๐/๑๐/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

ปาสระแก้ว  

พช ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระอาราม จิณฺณจาโร คงทอง

๐๙/๐๙/๒๕๒๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ปาสระแก้ว  

พช ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระวิริยพงศ์ มหาวิริโย สิทธิชัย

๑๐/๑๒/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาสระแก้ว  

พช ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระเพลิน จิตฺตธมฺโม โลทะราท

๐๒/๑๒/๒๕๒๒ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

ปาสระแก้ว  

พช ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระนิกร สุทธิมโน โคตรวงษา

๑๕/๐๖/๒๕๑๓ ๐๙/๐๕/๒๕๔๕

ดอนไชย  

พช ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระยุทธสิทธิ

์

นนฺทิโย วัดทุ่งใหญ่

๒๘/๐๔/๒๕๒๒ ๐๒/๐๑/๒๕๕๕

ดอนไชย  

พช ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระชิน อนาลโย ครองกำ

๒๗/๐๑/๒๕๑๓ ๑๘/๐๕/๒๕๕๗

ดอนไชย  

พช ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระเกษม ติสฺสโร โคตรวงษา

๐๗/๐๒/๒๕๒๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๗

ดอนไชย  

พช ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระภู่ นิสโภ แสงศรีเรือง

๒๐/๐๗/๒๔๙๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

ดอนไชย  

พช ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระสุพจน์ จกฺกธมฺโม แนวประเสริฐ

๓๑/๐๕/๒๕๒๖ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

ดอนไชย  

พช ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระสราวุธ สนฺตจิตฺโต แก้วคำ

๒๒/๐๗/๒๕๓๒ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ดอนไชย  

พช ๖๑๕๙/๐๐๓๘
พระอภิสิทธิ

์

อภิาโณ คำบ่อ

๒๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ดอนไชย  

พช ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระการุณย์ านวโร สวยสม

๑๗/๐๙/๒๕๒๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

พระธาตุภูผาชัย  

พช ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระประจิตร์ เตชวโร แก้วเบาะคำ

๓๐/๑๐/๒๕๑๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุภูผาชัย  

พช ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระจักราวุธ ขนฺติธมฺโม จันเพชร

๑๕/๑๒/๒๕๑๘
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

นาแซงน้อย  

พช ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระอนุพันธ์ านิโย วงษา

๓๐/๐๘/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สันติวัฒนา  

พช ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระประสิทธิศักดิ

์ ์

านวีโร ชืนสกุล

่

๑๘/๐๗/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สันติวัฒนา  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเมธี)

เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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