ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นเอก ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓
ส่งสอบ ๙๕ รูป ขาดสอบ ๓๑ รูป คงสอบ ๖๔ รูป สอบได้ ๓๒ รูป สอบตก ๓๒ รูป (๕๐%)
เลขที่

ชือ่

จบ ๒๓๖๓/๐๐๐๑ พระธนกฤษณ์

ฉายา
ขนฺติธมฺโม
ปฺาสาโร

นามสกุล

ธรรมวงศ์
จบ ๒๓๖๓/๐๐๐๒ พระเสมา
กิจพงษ์
จบ ๒๓๖๓/๐๐๐๓ สามเณรจิรภัทร
พุ่มทอง
จบ ๒๓๖๓/๐๐๐๔ พระมหาวิชาญ ธนปฺโ
บุญนิธิกุล
จบ ๒๓๖๓/๐๐๐๕ พระทศพร
ปฺุาคโม ไชยศิริโชติ
จบ ๒๓๖๓/๐๐๐๖ พระครูวินัยธร ภราดร นริสฺสโร
เวชานนท์
จบ ๒๓๖๓/๐๐๐๗ พระวัฒนา
นนฺโท
สีหมอก
จบ ๒๓๖๓/๐๐๐๘ พระสุรชาติ
คมฺภีรปฺโ จันคำ
จบ ๒๓๖๓/๐๐๐๙ พระประยุทธ์ ปภาโต
ขวัญมงคล
จบ ๒๓๖๓/๐๐๑๐ สามเณรอนุชา
กระทุ่มขันทร์
จบ ๒๓๖๓/๐๐๑๑ พระสิริพัฒน์
โรจโน
ภักดิ์สวาท
จบ ๒๓๖๓/๐๐๑๒ พระดีเลิศ
านวีโร
หัสคุณ
จบ ๒๓๖๓/๐๐๑๓ พระบุรินทร์
ปฺาวโร ลำเมืองรอง
จบ ๒๓๖๓/๐๐๑๔ พระไพโรจน์
สุเขิโต
บำรุงเจียม
จบ ๒๓๖๓/๐๐๑๕ พระกฤษณ์
เตชวโร
บุญรักษา
จบ ๒๓๖๓/๐๐๑๖ พระพิชัย
ปภาโส
โคบาล
จบ ๒๓๖๓/๐๐๑๗ พระศรัณญ์
ปฺาธโร บุญโยประการ
จบ ๒๓๖๓/๐๐๑๘ พระรัตนศักดิ์ อนาลโย
บุญอากาศ
จบ ๒๓๖๓/๐๐๑๙ พระคมสัน
โอภาโส
วิสุทธิรัตน์
จบ ๒๓๖๓/๐๐๒๐ พระเกษม
สุภาจาโร
แช่มช้อย
จบ ๒๓๖๓/๐๐๒๑ พระดำรงค์ศักดิ์ ธมฺมธโร
ฟูพงศ์
จบ ๒๓๖๓/๐๐๒๒ พระธนากร
วุฑฺฒิธมฺโม ขุนแทน
จบ ๒๓๖๓/๐๐๒๓ พระสินธุนันทน์ สมจิตฺโต
ฤทธิ์ธนสุภัค
จบ ๒๓๖๓/๐๐๒๔ พระชัยยา
สิริจนฺโท
ทับทอง

เกิด

อุปสมบท

๒๐/๐๔/๒๕๔๑ ๒๕/๐๒/๒๕๖๑

๐๕/๐๔/๒๕๐๕ ๐๕/๐๔/๒๕๖๑
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

๒๐/๐๔/๒๕๑๔ ๑๗/๑๐/๒๕๖๐
๑๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๖๒

๓๑/๐๑/๒๕๒๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๕
๑๕/๑๒/๒๕๓๓ ๐๔/๐๗/๒๕๕๓

๐๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๖๒
๒๘/๐๗/๒๕๑๓ ๐๘/๐๓/๒๕๖๑
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

๐๖/๐๗/๒๕๒๐ ๑๑/๑๐/๒๕๖๐
๑๑/๐๑/๒๕๑๐ ๒๐/๐๒/๒๕๖๑
๑๙/๐๘/๒๔๘๘ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙
๐๖/๑๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

๐๒/๐๕/๒๕๐๗ ๒๔/๐๙/๒๕๖๐
๑๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๗/๐๒/๒๕๖๑
๑๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๑๒/๒๕๒๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒

๐๖/๐๕/๒๕๑๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

๐๔/๐๙/๒๕๓๐ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙
๓๐/๐๕/๒๕๓๕ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐
๑๖/๐๑/๒๕๑๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

๐๙/๐๙/๒๕๐๓ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗
๐๑/๐๑/๒๕๑๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดใหม่
วัดใหม่
วัดโค้งสนามเปา
วัดสุทธิวารี
วัดทองทั่ว
วัดอิม้ัง
วัดบ่อเวฬุวนาราม
วัดบ่อเวฬุวนาราม
วัดตกพรม
วัดอีแงว
วัดสระแก้ว
วัดหนองหงส์
วัดเขาลูกช้าง
วัดศรีเมือง
วัดตาเลียวนอก
วัดปาเทพนิมิต
วัดท่าหลวงบน
วัดท่าหลวงบน
วัดบ้านอ่าง
วัดบางกะไชย
วัดบางกะไชย
วัดเขาตาลิ่น
วัดเขาตาลิ่น
วัดเขาตาลิ่น

เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
โปงนำร้อน
มะขาม
มะขาม
มะขาม
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ เอก (ศ.๔) ๑ / ๒
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

จบ ๒๓๖๓/๐๐๒๕ พระณัฐกิตต์
จบ ๒๓๖๓/๐๐๒๖ พระวีระ
จบ ๒๓๖๓/๐๐๒๗ พระประเสริฐ
จบ ๒๓๖๓/๐๐๒๘ พระสุกฤษฏิ์

จบ ๒๓๖๓/๐๐๒๙ พระอรรถพล

ฉายา
ิตวินโย
มหาวีโร
ปริปุณฺโณ
ปฺาวโร
ถาวโร

จบ ๒๓๖๓/๐๐๓๐ สามเณรกฤษดา
จบ ๒๓๖๓/๐๐๓๑ พระศุภโชค

จบ ๒๓๖๓/๐๐๓๒ พระศรสิทธิ์

คุณวโร
สรสิทฺโธ

นามสกุล
ทะยะ
หมั่นบำรุง
แซ่ล้ี
เจริญสุข
ผะกาศรี
วะรงค์
พิมพ์แก้ว
เจริญยิ่ง

เกิด

อุปสมบท

๐๘/๐๖/๒๕๓๗ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

๐๒/๐๖/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑
๒๕/๑๑/๒๕๑๔ ๒๘/๐๖/๒๕๖๒
๒๖/๑๒/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๗

๐๖/๐๘/๒๕๒๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

๐๔/๑๐/๒๕๒๑ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐
๑๘/๐๖/๒๕๒๓ ๑๐/๑๐/๒๕๕๒

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดบางสระเก้า
วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
วัดโปงขนมจีน
วัดขุนซ่อง
วัดซอยสอง
วัดซอยสอง
วัดวังไม้แดง
วัดท่าอุดม

แหลมสิงห์
สอยดาว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
เขาคิชฌกูฏ

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
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