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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)

ส่งสอบ ๔๔ รูป ขาดสอบ ๙ รูป คงสอบ ๓๕ รูป สอบได้ ๒๙ รูป สอบตก ๖ รูป (๘๒.๘๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระวิชิต ชุติชโย สกุลทอง

๑๗/๑๒/๒๕๐๐

๑/๔/๒๕๕๙
เทพนิมิตร  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระพิชิต ิตวิชิโต กาญจนสายทอง

๑๕/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระบุญฤทธิ

์

ปฺุพโล แสงทอง

๒๗/๒/๒๕๓๔ ๒๘/๒/๒๕๕๙

สมานรัตนาราม  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระโสภณ ิตโสภโณ ไชยสลี

๒๙/๓/๒๕๓๘ ๒๓/๔/๒๕๕๙

สมานรัตนาราม  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระกิตติคุณ ปกิตฺตโก สุขทัศน์

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๕๙
สมานรัตนาราม  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระพีรพล สุวีโร มะณี

๕/๒/๒๕๓๖ ๑๒/๗/๒๕๕๙

สมานรัตนาราม  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระธนวันท์ าณธโน เนียมผลิผล

๑๒/๑๒/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

สมานรัตนาราม  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระเอกพล ิตพโล เท้งพิพัฒน์

๓๐/๖/๒๕๓๖ ๒๑/มยิ/๒๕๕๙

เทพพนาราม  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระสุขพชัย ภูริชโย บุญอุ่นใจ

๑/๓/๒๕๓๓ ๒๑/๖/๒๕๕๙

เทพพนาราม  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระจิรายุส านยุตฺโต โปงเขียว

๙/๑๒/๒๕๓๖ ๒๑/๖/๒๕๕๙

เทพพนาราม  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระฤทธิเบศ คุเณสโก ยังทัด

๕/๙/๒๕๓๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

เทพพนาราม  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระอดิศักดิ

์

าณสกฺโข จำปาทอง

๒๑/๙/๒๕๑๙
๓/๗/๒๕๕๙

ปาเขาน้อย  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระธีรศักดิ

์

ธมฺมสกฺโข เสียงลำ
๒/๙/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙

ปาเขาน้อย  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระศุภชาติ ภูริชาโต จันดีสาร

๒๒/๖/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ปาเขาน้อย  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระบุญชอบ สุภชโย วิเศษปรุ

๑๖/๕/๒๕๐๓ ๒๐/๒/๒๕๕๙

ปาเขาล้อม  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระวินัย วิชนโย วิรุฬราช

๒๔/๑๑/๒๕๑๓
๒๓/๗/๒๕๕๙

ปาเขาล้อม  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระขวัญชัย ภูริชโย โคตรฉวะ

๕/๔/๒๕๒๗ ๑/๗/๒๕๕๙
ปาทุ่งส่าย  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระสุทิวัส าณธีโร ถวิลรัมย์

๓๑/๕/๒๕๓๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ปาทุ่งส่าย  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระพงษ์พัฒน์ ภูริวฑฺฒโน ศรีพฤกษ์

๒๑/๔/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๕๙

รามัญคลองสิบเจ็ด  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระวินัย ปวรวินโย เจริญสมสุภัค

๒๘/๑๐/๒๕๓๖
๑๐/๗/๒๕๕๙

รามัญคลองสิบเจ็ด  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระชูชาติ ิตธมฺโม ฉายสิว

๑/๗/๒๔๙๖ ๑/๗/๒๕๕๙
พิมพาวาส  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระอัฑฒ์ขจร านกโร วีรานนท์

๑/๕/๒๕๑๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

พิมพาวาส  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระธนพล ขนฺติพโล บุญศักดิสิทธิ

์ ์

๑๐/๔/๒๕๓๘
๑/๗/๒๕๕๙

ปาบุญคุ้มเกล้า  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระวรุฒ กนฺตวโร ภูเจริญ

๑๔/๓/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาบุญคุ้มเกล้า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑ / ๒

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระศักดิชัย

์

กนฺตชโย กระสังข์
๒/๖/๒๕๓๗ ๔/๒/๒๕๕๙

ปาพรหมยาน  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระนัทพล อธิพโล สุยะตา

๑/๑๐/๒๕๓๔
๗/๕/๒๕๕๙

ปาพรหมยาน  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรปฏิภาณ  บุทธนา

๑/๔/๒๕๔๒
 ปาพรหมยาน  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระสมบูรณ์ สิริธมฺโม ไวว่อง

๒๒/๓/๒๕๓๙
๙/๔/๒๕๕๙

หนองปลิง  

ฉช ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระอัครเดช สุรเตโช เสาวัง

๖/๑๒/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๕๙

สระไม้แดง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมไตรโลกาจารย์)

รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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