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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

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

ส่งสอบ ๕๗ รูป ขาดสอบ ๑๓ รูป คงสอบ ๔๔ รูป สอบได้ ๓๕ รูป สอบตก ๙ รูป (๗๙.๕๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระฉัตรชัย คเวสโก สิทธิพล

๑๘/๑๐/๒๕๓๖ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

แก้วพิจิตร  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระภูมิชัย กิตฺติปาโล หารศรี

๐๖/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แก้วพิจิตร  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระโกศล นาถธมฺโม สารยิน

๑๘/๐๖/๒๕๓๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

แก้วพิจิตร  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระอนุชิด อนุตฺตโร สาโท

๑๕/๐๗/๒๕๑๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาทรงคุณ  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระกริชเพชร านวโร ร่มสีม่วง

๒๑/๐๗/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาทรงคุณ  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรปฏิภาณ  โพธิจร

๐๔/๐๒/๒๕๕๐

 ปาทรงคุณ  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรวรากร  จันทะคล้าย

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

 ปาทรงคุณ  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรศุภสิทธิ

์

 ฤทธิมา

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

 ปาทรงคุณ  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรจักรกฤษณ์  กฤษ์มา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 ปาทรงคุณ  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรสุทรรตค  เบิกบานดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

 ปาทรงคุณ  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรศิริชล  ลีรักษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

 ปาทรงคุณ  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระประยูร จิรวํโส พรมขัน

๐๙/๑๐/๒๕๑๖ ๒๖/๐๒/๒๕๕๕

มะกอกสีมาราม  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระปญญา วีรปฺโ ชอบนา

๐๑/๐๕/๒๕๒๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

มะกอกสีมาราม  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระทองม้วน านุตฺตโร คำดี

๐๑/๐๑/๒๕๐๑ ๑๘/๐๕/๒๕๕๗

บ้านเขาถำ  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระสมพงษ์ มหาปฺุโ แวะสอน

๒๐/๐๖/๒๕๐๖ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

บ้านเขาถำ  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระหนึง

่

คุณยุตฺโต เอียมคุ้ย

่

๒๕/๐๔/๒๕๒๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเขาถำ  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระสมภพ คุณสมฺปนฺโน ยาโพธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเขาถำ  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระนิยม ปฺาทีโป ขวัญใจ

๑๕/๑๐/๒๕๐๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเขาถำ  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระจำพล สุธีโร ดีทุน

๐๒/๐๖/๒๕๓๑
๐/๐๖/๒๕๕๘

ปาอุดมสุข  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระวัฒนา อภิวณฺโณ แก้วศรี

๑๕/๑๑/๒๕๓๔
๐๖/๐๖/๒๕๕๘

ปาอุดมสุข  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรสมชาย  จันทร์ศิริ

๐๔/๐๑/๒๕๔๐

 ปาอุดมสุข  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระปญญา ชวนปฺโ สายน้อย

๑๑/๐๖/๒๕๐๙ ๒๑/๑๐/๒๕๕๖

หนองจรเข้  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระคมกริช ิตสีโล แสงหลัก

๑๕/๐๑/๒๕๒๙ ๑๖/๐๓/๒๕๕๗

หนองจรเข้  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระสุเทพ อธิจิตฺโต จำปาแขก

๑๙/๐๖/๒๕๒๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

หนองจรเข้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑ / ๒

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระณัฐพงษ์ สุขกาโม ไชยเจริญ

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

หนองจรเข้  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระอุเทน ถาวโร ปาชัฎ

๑๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองจรเข้  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระนิราศ โชติวฺโส ทองตะคุ

๑๗/๐๕/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองจรเข้  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระโยธิน โชติวโร มาศิมล

๓๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองจรเข้  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระชนาธิป ติขปฺโ บุญอุไร

๐๓/๐๕/๒๕๑๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองจรเข้  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระสุริยะ โชติวํโส ขุนหาญ

๐๒/๐๙/๒๕๓๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองจรเข้  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรณัฐวุฒิ  โอสถานนท์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

 หนองจรเข้  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรอัครพล  นามคันที

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

 หนองจรเข้  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระพงษ์ เตชปฺโ ศักดิถาวรชัย

์

๐๒/๐๕/๒๕๐๗ ๑๖/๐๓/๒๕๕๗

เขาดิน  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระศักดา สกฺโก ค้าทอง

๒๘/๐๘/๒๕๓๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

เขาดิน  

ปจ ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระณัฐพล โสภณจิตฺโต แก้วดี

๑๘/๐๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาดิน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมไตรโลกาจารย์)

รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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