ศ. ๔

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓
ส่งสอบ ๒๒๕ รูป ขาดสอบ ๕๙ รูป คงสอบ ๑๖๖ รูป สอบได้ ๔๘ รูป สอบตก ๑๑๘ รูป (๒๘.๙๒%)
เลขที่

ชื่อ

จบ ๒๒๖๓/๐๐๐๑ พระวริด
จบ ๒๒๖๓/๐๐๐๒ พระอธิวัฒน์
จบ ๒๒๖๓/๐๐๐๓ พระสมนึก
จบ ๒๒๖๓/๐๐๐๔ สามเณรณัฐดนัย
จบ ๒๒๖๓/๐๐๐๕ พระสุวัชชัย
จบ ๒๒๖๓/๐๐๐๖ พระกรณ์พัฒน์
จบ ๒๒๖๓/๐๐๐๗ พระพฤศชาติ
จบ ๒๒๖๓/๐๐๐๘ พระกรณ์พงศ์
จบ ๒๒๖๓/๐๐๐๙ พระประมาณ

จบ ๒๒๖๓/๐๐๑๐ พระเกียรติศักดิ์
จบ ๒๒๖๓/๐๐๑๑ พระสิรดนัย
จบ ๒๒๖๓/๐๐๑๒ พระกิ่ง

จบ ๒๒๖๓/๐๐๑๓ สามเณรวรท
จบ ๒๒๖๓/๐๐๑๔ พระวิรัช
จบ ๒๒๖๓/๐๐๑๕ พระบุญเลิศ
จบ ๒๒๖๓/๐๐๑๖ พระธวัชชัย
จบ ๒๒๖๓/๐๐๑๗ พระจักรวาล
จบ ๒๒๖๓/๐๐๑๘ พระนัฐพล
จบ ๒๒๖๓/๐๐๑๙ พระธนวัฒน์

จบ ๒๒๖๓/๐๐๒๐ พระสมปอง
จบ ๒๒๖๓/๐๐๒๑ พระประสงค์
จบ ๒๒๖๓/๐๐๒๒ พระสำอางค์
จบ ๒๒๖๓/๐๐๒๓ พระอมร
จบ ๒๒๖๓/๐๐๒๔ พระสมพงษ์

ฉายา
ชยวุฑฺโฒ
อคฺคธมฺโม
ธมฺมเตโช

นามสกุล

แก้วมูลคำ
เสียงเลิศ
บุญมี
หิริโอ
สุมงฺคโล
เสือเรือง
กนฺตวณฺโณ พรรษา
ปภาโส
เลขากาญจน์
ภูริาโณ
สวิตต์นริมา
จิรธมฺโม
บุญส่ง
ิตสีโล
สถาพร
อินฺทปฺโ สุขเกษม
อภิปฺุโ
ชาญตะกั่ว
เสียง
อมโร
นาวีเจริญ
อธิมุตฺโต
ทรงมิตร
รกฺขิตสทฺโท สอนแพง
ธมฺมสาโร
ยศอาจ
จนฺทสุวณฺโน เอี่ยมสอาด
ธมฺมวโร
คงประเสริฐ
ปยธโร
เฉื่อยกลาง
สิริปฺุโ
ขุนแก้ว
รตนโชโต
ทองบางผึ้ง
อมโร
ล้วนดี
สมจิตฺโต
ฐิตานนท์

เกิด

อุปสมบท

๑๕/๐๓/๒๕๓๑ ๒๓/๐๓/๒๕๖๒

๑๐/๐๙/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๘/๑๐/๒๕๐๑ ๒๒/๑๐/๒๕๖๐
๐๔/๐๙/๒๕๔๙
๒๑/๑๒/๒๕๓๓ ๒๗/๐๗/๒๕๖๑

๐๒/๐๑/๒๕๓๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๒
๑๘/๑๑/๒๕๐๙ ๓๐/๐๗/๒๕๖๒

๑๙/๐๙/๒๕๒๐ ๑๐/๑๑/๒๕๖๒
๒๘/๐๓/๒๕๐๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒
๒๕/๐๖/๒๕๒๙ ๐๒/๐๘/๒๕๖๓

๐๔/๐๙/๒๕๔๑ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑
๐๔/๐๒/๒๕๑๓ ๒๒/๐๖/๒๕๖๒
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

๐๘/๐๔/๒๕๐๕ ๐๓/๐๕/๒๕๖๐
๒๘/๐๔/๒๕๐๖ ๑๐/๐๘/๒๕๖๑
๓๐/๐๑/๒๕๒๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๖
๒๖/๐๖/๒๕๑๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘
๒๕/๑๐/๒๕๓๑ ๐๑/๐๖/๒๕๖๒
๒๔/๑๐/๒๕๔๑ ๒๒/๐๖/๒๕๖๒

๒๐/๐๒/๒๕๒๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๒
๐๓/๐๘/๒๕๒๓ ๑๑/๐๔/๒๕๖๒
๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๒๕/๐๓/๒๕๖๒
๒๘/๐๒/๒๕๒๓ ๒๖/๐๕/๒๕๖๒

๒๓/๐๙/๒๕๒๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดใหม่
วัดโค้งสนามเปา
วัดโค้งสนามเปา
วัดโค้งสนามเปา
วัดโบสถ์เมือง
วัดโบสถ์เมือง
วัดสมเด็จศิริปุญญาราม
วัดแสลง
วัดตรอกนองล่าง
วัดตรอกนองล่าง
วัดดอนอุดม
วัดอีแงว
วัดอีแงว
วัดวันยาวล่าง
วัดเกวียนหัก
วัดวันยาวบน
วัดท่าสอน
วัดพุทธคยาราม
วัดหนองคัน
วัดเจ้าหลาว
วัดนนทประชานุกูล
วัดคลองบอน
วัดคลองบอน
วัดคลองขนุน

เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๑ / ๒

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

จบ ๒๒๖๓/๐๐๒๕ สามเณรอภินันท์
จบ ๒๒๖๓/๐๐๒๖ พระวนัชพงษ์
จบ ๒๒๖๓/๐๐๒๗ พระศิลา
จบ ๒๒๖๓/๐๐๒๘ พระอิทธิวัฒน์
จบ ๒๒๖๓/๐๐๒๙ พระสอ

จบ ๒๒๖๓/๐๐๓๐ พระอาทิตย์
จบ ๒๒๖๓/๐๐๓๑ พระประเสริฐ
จบ ๒๒๖๓/๐๐๓๒ พระพายุ

อินฺทสีโล
อนิฺชิโต
อภิปุณฺโณ
ิตมโน
ชาตเมโธ
ฉนฺทธมฺโม
อาภสฺสโร

จบ ๒๒๖๓/๐๐๓๓ สามเณรปรีชา
จบ ๒๒๖๓/๐๐๓๔ สามเณรจีรนัท
จบ ๒๒๖๓/๐๐๓๕ พระเสกสรร

ปภากโร
จบ ๒๒๖๓/๐๐๓๖ พระวิริยะ
อนาลโย
จบ ๒๒๖๓/๐๐๓๗ พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก
จบ ๒๒๖๓/๐๐๓๘ พระพงศกร
านิสฺสโร
จบ ๒๒๖๓/๐๐๓๙ พระประจักร์ กิตฺติโก
จบ ๒๒๖๓/๐๐๔๐ พระนพดล
ขนฺติพโล
จบ ๒๒๖๓/๐๐๔๑ พระยศวัจน์
ธมฺมรโต
จบ ๒๒๖๓/๐๐๔๒ พระสมชาย
สุมโน
จบ ๒๒๖๓/๐๐๔๓ พระชรินธร
คุณธโร
จบ ๒๒๖๓/๐๐๔๔ สามเณรทรัพย์อนันต์
จบ ๒๒๖๓/๐๐๔๕ สามเณรเจตนิพัทธ์
จบ ๒๒๖๓/๐๐๔๖ สามเณรณัฐพล
จบ ๒๒๖๓/๐๐๔๗ พระบุญมา
จบ ๒๒๖๓/๐๐๔๘ พระธนภทร

จิตฺตปฺุโ
กิตฺติธโร

นามสกุล
คำน้อย
มะกรูดอินทร์
สอนปู
ธรรมเกษร
บุญรังษี
เทียนซ้อน
อยู่กุญชร
ก่อเส็ง
สุงรุ้ง
สร้อยศรี
อินทรีย์
พลอยงาม
ทองนาค
ลำสันต์
ชัยณรงค์
วงษ์พานิชย์
สอนดีศรีสกุล
รัดประทุม
อับดุล
เชื้อพันธ์
เพชรชู
เติมศิริศักดิ์
แซ่ล้ิม
สืบสวน

เกิด

อุปสมบท

๑๙/๐๕/๒๕๔๕
๒๓/๐๖/๒๕๑๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

๑๕/๐๗/๒๕๑๐ ๑๖/๐๖/๒๕๕๔
๐๗/๑๑/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒

๑๒/๐๗/๒๕๐๐ ๐๔/๐๒/๒๕๖๓
๐๓/๑๐/๒๕๒๕ ๑๙/๐๖/๒๕๖๓
๒๓/๐๕/๒๕๒๑ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

๑๔/๐๗/๒๕๐๐ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๐๘/๐๒/๒๕๔๘
๑๑/๐๑/๒๕๔๕
๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐
๑๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒

๐๑/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๔/๒๕๕๗
๑๗/๐๘/๒๕๓๗ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

๒๓/๐๙/๒๕๐๐ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘
๑๘/๑๑/๒๕๓๔ ๐๓/๑๐/๒๕๖๑
๒๙/๑๒/๒๕๒๗ ๑๕/๐๓/๒๕๖๒

๑๘/๐๕/๒๕๐๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒
๑๙/๐๕/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๑
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
๒๒/๐๖/๒๕๐๘ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐
๒๙/๐๓/๒๕๑๔ ๐๙/๐๑/๒๕๖๒

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดสามสิบ
วัดคลองตาคง
วัดทุ่งกร่าง
วัดคลองปรือ
วัดบ้านอ่าง
วัดบ้านอ่าง
วัดปากนำ (แหลมสิงห์)
วัดปากนำ (แหลมสิงห์)
วัดบางสระเก้า
วัดบางสระเก้า
วัดสำโรง
วัดตามูล
วัดปาธัญญาราม
วัดปาธัญญาราม
วัดสะตอน
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดแก่ง
วัดซอยสอง
วัดซอยสอง
วัดซอยสอง
วัดหนองแหวน
วัดคลองตะเคียน

โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
มะขาม
มะขาม
มะขาม
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
นายายอาม
เขาคิชฌกูฏ

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๒ / ๒
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