
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

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

ส่งสอบ ๑๐๗ รูป ขาดสอบ ๓๖ รูป คงสอบ ๗๑ รูป สอบได้ ๕๑ รูป สอบตก ๒๐ รูป (๗๑.๘๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระเอกชัย สุชีโว นุภานิช

๒๙/๐๔/๒๕๒๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ไทรงาม  

พช ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระชินกร อคฺคปฺโ กุลวิกิจ

๐๙/๐๕/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ไทรงาม  

พช ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระสุระสิทธิ

์

สิริธมฺโม แซ่เจ็ง

๑๔/๐๒/๒๕๒๙ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

ปาบ้านโคก  

พช ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระสุนทร สุนฺทโร เทียมจันทึก

๐๑/๑๐/๒๕๒๒ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ปาบ้านโคก  

พช ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระนิธิ จิรปฺโ ตังไพรฑูรย์

้

๑๐/๑๑/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

เพชรวราราม  

พช ๖๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรณัฐวุฒิ  บุญธรรม

๑๘/๑๑/๒๕๕๒

 เพชรวราราม  

พช ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระณัฐพงศ์ ยสปาโล พลหินลาด

๒๒/๐๓/๒๕๓๘
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

สนธิกรประชาราม  

พช ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระณัฏฐชัย กนฺตวีโร

ประกายแก้วสกุล

๐๓/๐๓/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สนธิกรประชาราม  

พช ๖๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรธนพล  ทวีบุญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

 สนธิกรประชาราม  

พช ๖๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรนันทพงค์  พันธ์ทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

 สนธิกรประชาราม  

พช ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระพรหมมาศ ปฺุกาโม อำนวยพร

๐๔/๐๘/๒๕๐๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาไชยชุมพล  

พช ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระถวิล จิตฺตปฺุโ วัดหนูชิด

๒๔/๐๑/๒๕๒๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

เทพธรรมรังษี  

พช ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระธนพล ธนปฺโ มงคลกุล

๒๗/๐๕/๒๕๓๘ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

เทพธรรมรังษี  

พช ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระสุระสิทธิ

์

กตสาโร มาลาสิงห์

๑๕/๐๙/๒๕๒๓ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

ปาชนแดน  

พช ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระสมาน ขนฺติโก บุตรโพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๑๖ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ปาชนแดน  

พช ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระวิทยา เมธิโก สุนทร

๑๖/๐๖/๒๕๐๙ ๑๒/๐๑/๒๕๕๑

เขาเจริญธรรม  

พช ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระวัลลภ านิสฺสโร กิทำ

๒๓/๐๔/๒๕๒๙ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

เขาเจริญธรรม  

พช ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระจิรพงษ์ ติสฺสโร ไทยเจริญ

๑๔/๐๔/๒๕๓๓
๐๙/๐๒/๒๕๖๐

เขาเจริญธรรม  

พช ๖๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรเชิดศักดิ

์

 ปองคำสิงห์

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

 เขาเจริญธรรม  

พช ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระกศิษฐิพงษ์ สนฺตมโน นุชมา

๐๙/๐๑/๒๕๒๔ ๐๘/๐๒/๒๕๖๐

ปากิตติสารวัน  

พช ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระณัฐวุฒิ านวีโร มาลี

๑๐/๑๑/๒๕๓๖
๐๘/๐๒/๒๕๖๐

ปากิตติสารวัน  

พช ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระเกรียงไกร โกสโล ไพบูลย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๐ ๐๘/๐๒/๒๕๖๐

ปากิตติสารวัน  

พช ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระรัชพล กนฺตวณฺโณ นิธโรจน์

๐๗/๐๑/๒๕๐๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ถำผาผึง

้

 

พช ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระณรงค์วิทย์ รติโก บุญพันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๓๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ถำผาผึง

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระวุฒิศักดิ

์

สงฺวุฑฺโฒ หินหาด

๑๑/๐๕/๒๕๒๗
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ถำผาผึง

้

 

พช ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระไพบูลย์ อมโร นาสมใจ

๑๘/๑๑/๒๕๓๓ ๒๓/๐๗/๒๕๕๕

สันติวรญาณ  

พช ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระชัยวัฒน์ าณวโร กุดแถลง

๓๑/๐๘/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สันติวรญาณ  

พช ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระภักดี คุตฺตสีโล จันทร์ประดับ

๑๔/๐๖/๒๕๓๑
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

ปาแสงทอง  

พช ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระจิระพงษ์ จารุโภ นามโพธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ปาแสงทอง  

พช ๖๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรชินวัตร  ภูชืนแสง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

 พุเตยวนาราม  

พช ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระณัฎฐ์ธกร กนฺตสีโล ธนจินดาวัลย์

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ปาสระแก้ว  

พช ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระณัฐพล จิตฺตกโร อินทจำปา

๑๙/๑๑/๒๕๓๙
๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ปาสระแก้ว  

พช ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระศุภวิชญ์ ปสนฺโน เข็มขำ

๒๕/๐๗/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปาสระแก้ว  

พช ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระธนบูรณ์ จนฺทสาโร เกียรติกมเลศ

๐๓/๑๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาสระแก้ว  

พช ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระสุรศักดิ

์

ปสาโท แหยมเจริญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาสระแก้ว  

พช ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระพิษณุ ปภาธโร ปนทองคำ

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ปาสระแก้ว  

พช ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระโยธิน กนฺตจารี กังเล

๑๕/๐๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ปาสระแก้ว  

พช ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระปรีดา จิณฺณจาโร พรไทย

๒๗/๐๒/๒๕๑๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาสระแก้ว  

พช ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระจิรพงษ์ อนากุโล อิมใจ

่

๒๖/๐๕/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาสระแก้ว  

พช ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระเผชิญ ิตธมฺโม ชำนาญพนา

๑๙/๐๓/๒๕๐๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาหนองบัว  

พช ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระภูรินทร์ อธิมุตฺโต กลินโพธิ

่ ์

๑๖/๐๕/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

ปาบ้านหัวโตก  

พช ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระชนะ กนฺตธมฺโม วันแต่ง

๑๗/๑๒/๒๕๒๒
๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ปาบ้านหัวโตก  

พช ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระก้องเกียรติ ปฺาธโร ขำวิจิตราภรณ์

๒๗/๐๖/๒๕๓๔
๐๘/๐๑/๒๕๖๐

ดอนไชย  

พช ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระวุฒิ จกฺกธมฺโม อัจฉรารุจิ

๑๔/๐๒/๒๕๐๙ ๒๖/๐๗/๒๕๖๐

ดอนไชย  

พช ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระเกียรติศักดิ

์

สนฺตมโน แก้วแก่น

๑๐/๐๗/๒๕๒๔ ๐๑/๐๖/๒๕๕๖

เกาะสวรรค์  

พช ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระสมปอง เตชวโร บุญกลาง

๒๓/๐๕/๒๕๒๓ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

นาแซงน้อย  

พช ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระไตรภพ จิตฺตสํวโร บัวพา

๑๑/๐๗/๒๕๓๘
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

นาแซงน้อย  

พช ๖๑๖๐/๐๐๔๘
พระสงวน กนฺตธมฺโม ขวัญแก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๑๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสองคร

์

 

พช ๖๑๖๐/๐๐๔๙
พระรัตนพล ทิวากโร บัวดี

๒๙/๐๖/๒๕๓๙ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

สันติวัฒนา  

พช ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระภานุพงษ์ ปภสฺสโร พูนดี

๒๖/๐๕/๒๕๓๗
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

สันติวัฒนา  

พช ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระวุฒิชัย กนฺตธมฺโม รัตนัง

๒๐/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สันติวัฒนา  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเมธี)

เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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