
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๒๓๘ รูป ขาดสอบ ๓๑ รูป คงสอบ ๒๐๗ รูป สอบได้ ๑๕๗ รูป สอบตก ๕๐ รูป (๗๕.๘๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๐๑ พระธัญญะ สุเมโธ เกษมพิมล

๐๙/๐๔/๒๕๑๙ ๓๐/๐๑/๒๕๕๓

วัดเกาะจันทาราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๐๒ พระวันชาติ เตชวโร แพขุนทด

๒๗/๕/๒๕๓๒
๑๓/๖/๒๕๕๓

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๐๓ พระไพรัตน์ อสโม สุวัสดิสถาพร

์

๒๑/๖/๒๕๑๓ ๐๗/๑๐/๒๕๕๔

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๐๔ พระวสันต์ วชิโร ร่วมบุญ

๒๑/๑๐/๒๕๒๕ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๐๕ พระณัฐวุฒิ ิตสีโล ทองมาก

๑๐/๑๐/๒๕๓๓
๘/๐๑/๒๕๕๘

วัดถวิลศิลามงคล  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๐๖ สามเณรณัฐวัตร  ตันโปย
๕/๐๗/๒๕๔๒

 วัดถวิลศิลามงคล  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๐๗
พระสิงหเดช สุปฺโ น้อยวิไล

๑๗/๐๑/๒๕๑๗ ๑๗/๑๒/๒๕๕๗ วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ

์

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๐๘ พระองุ่น ิตธมฺโม สุขกระจ่าง

๑๔/๐๔/๒๕๑๔ ๒๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดเทียงพิมลมุข

่

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๐๙ พระสมศักดิ

์

กตธมฺโม โสรัตน์ถาวร

๐๒/๐๘/๒๕๓๖ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘ วัดบางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๑๐ พระชำนาญ ิตธมฺโม พิศงาม

๑๒/๐๗/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดบางปลานัก  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๑๑ พระจีระศักดิ

์

ปคุโณ บัวศรี
๓๐/๕/๒๕๑๗

๗/๗/๒๕๕๖ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๑๒ พระเอนก อาภสฺสโร รัตนศิลปชัย ๕/๘/๒๕๐๕
๒๓/๓/๒๕๕๗ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๑๓ สามเณรศรลักษณ์  พันธ์งาม
๒๑/๔/๒๕๓๙

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๑๔ สามเณรสุรเดช  ตราบุรี
๒๙/๘/๒๕๔๐

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๑๕ สามเณรมนตรี  ไตรพิทย์วิทยา
๖/๒/๒๕๔๒

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรปราการ  แก้วฉลวย
๑๔/๒/๒๕๔๓

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรพรพรหม  แปนเหมือน

๑๖/๓/๒๕๔๓

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๑๘ สามเณรธีรยุทธ  สุดเนตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๑๙ สามเณรพีระพล  ยิมศรี

้

๒๓/๑/๒๕๔๔

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๒๐ สามเณรบุญชัย  คำอ่อน
๑๒/๘/๒๕๔๔

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๒๑ สามเณรสิปปวิชญ์  มุขดารา
๓๐/๘/๒๕๔๔

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรสนธยา  กระแสเทพ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๒๓
สามเณรปยะชัย  นพรัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๒๔
สามเณรสิทธิกร  ยิวารัมย์

๑๐/๑๑/๒๕๓๘

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๒๕
พระพรศักดิ

์

านกโร เกตุมา
๑๘/๖/๒๕๓๓ ๐๙/๗/๒๕๕๔

วัดแพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๒๖
สามเณรภานุพงษ์  สมยิง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๒๗
พระวรกิจ วรกิจโจ สมบูรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๐๒/๑๒/๒๕๕๕

วัดสัมปทวน  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๒๘
พระเทวัน สุเมโธ กิติวิริยะชัย

๐๑/๑๒/๒๕๑๕ ๒๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดสุวรรณาราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๒๙
พระธนา ฉนฺทกาโม ไสยนารถ

๐๒/๐๓/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๔

วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๓๐ พระทวนทง จารุวํโส มณเฑียรทอง

๐๑/๑๐/๒๕๓๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๗

วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๓๑ สามเณรพลวัต  ทังแก้ว

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรยุทธพิชัย  ไกรกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๓๓
สามเณรสุภักษร  วรรณสด

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๓๔
สามเณรศุภกิจ  พบขุนทด

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๓๕
สามเณรสมรักษ์  ชริด

๒๑/๕/๒๕๔๓

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๓๖ สามเณรกิจติทรัพย์  คงศรี
๑๘/๘/๒๕๔๓

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๓๗
สามเณรภาสกร  สุวรรณพงศ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๓๘
สามเณรนวัตกรณ์  ละลง

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรยุทธนา  ทานกระโทก

๐๒/๐๘/๒๕๔๐

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๔๐ สามเณรฤกษ์ดี  เลิกนอก

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๔๑ สามเณรสุวรรณ  ตันเส็ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรทักษิณ  ร่มโพธิทอง

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๐

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๔๓
สามเณรศาศวัต  คำประดิษฐ

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรธนาทิพย์  จันทร์ผาย

๐๑/๐๕/๒๕๔๐

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรสมภพ  ละออจิตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๔๖ สามเณรภูมิพัฒน์  ต้นวงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรสุรศักดิ

์

 ขุมเงิน

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๔๘
สามเณรนพคุณ  ชืนเชือม

่ ่

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๔๙
สามเณรธนพล  ศิริโสม

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๕๐ สามเณรมนัญชัย  คงคาสี

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๕๑ สามเณรพิรุฬห์  ทังแก้ว

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๕๒
สามเณรวัฒนา  ดีไธสง

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๕๓
สามเณรวัธนชัย  ใจศิลป

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๕๔
สามเณรธนา  โพธิศรี

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๕๕
สามเณรกิตติภูมิ  ผาลาเลิศ

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๕๖ สามเณรเอกสิทธิ

์

 นิลดวงดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๕๗
สามเณรชาติวุฒิ  บัวอ่อน

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๕๘
สามเณรพิเชษฐ์  ชัยชนะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๕๙
สามเณรธนพร  เจนการ

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดโสธรวราราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๖๐ สามเณรอัศดาวุฒิ  แก้ววันนา

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๖๑ สามเณรโชคอนันต์  กาญจนเทพ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๖๒ สามเณรณัฐพล  สีดาจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๓๘

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๖๓ สามเณรภูมินทร์  สร้อยมาลัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๖๔ สามเณรกฤษฎาพงศ์  อุ่นคงทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๖๕ พระเจ้าไท านสมฺปนฺโณ คุ้มคง

๒๓/๐๖/๒๕๓๑ ๒๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดหนามแดง  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๖๖ พระณัฐวัตร ขนฺติธมฺโม ศุกร์โยธิน

๓๑/๐๘/๒๕๓๕ ๒๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดหนามแดง  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๖๗
พระชูเทพ อนุตฺตโร จารุกานดา

๐๙/๐๙/๒๔๙๙
๐๔/๐๖/๒๕๕๖

วัดแหลมใต้  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๖๘ พระดิเรก สนฺตจิตโต ฤกษ์หริง

่

๐๖/๐๑/๒๕๐๐ ๑๐/๐๑/๒๕๕๗

วัดแหลมใต้  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๖๙
พระอำนวย านิสฺสโร เสาธงไชย

๑๙/๐๕/๒๕๐๘ ๒๒/๐๒/๒๕๕๗

วัดแหลมใต้  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๗๐
พระชัยนาท ธนปาโร ราชกวี

๒๙/๑๑/๒๕๒๑ ๒๐/๐๕/๒๕๕๗

วัดแหลมใต้  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๗๑
พระไกร อนุตฺตโร มุสิกุล

๑๒/๕/๒๔๙๗
๑๐/๕/๒๕๕๖

วัดดอนสนาม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๗๒
พระพันฤทธิ

์

อตฺตสาโร คงวัมนน์วฤทธิ

์

๑๖/๑/๒๕๐๗
๙/๗/๒๕๕๔ วัดบ้านกล้วย  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๗๓
พระนพรัตน์ อุตฺตโร ปญญาพิสุทธิ

์

๙/๒/๒๕๑๔ ๒๙/๕/๒๕๕๔
วัดบางกระเจ็ด  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๗๔
พระโปรย านกโร งามริตร์

๑๘/๕/๒๕๐๔ ๑๗/๖/๒๕๕๔
วัดบางกระเจ็ด  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๗๕
พระสุเริญ ปฺาธโน บุญ

๓/๘/๒๕๒๙ ๙/๒/๒๕๕๗ วัดบางกระเจ็ด  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๗๖
พระชัยณรงค์ วิสุทฺธิจิตฺโต ผลว่า

๔/๑๑/๒๕๒๕ ๑๑/๕/๒๕๕๗
วัดบางกระเจ็ด  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๗๗
พระสมคิด ปมุตฺโต พัฒน์ตลอด ๑/๓/๒๔๘๐ ๒๐/๑/๒๕๕๙

วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๗๘
สามเณรทศพล  ช้างดี

๒๑/๙/๒๕๔๒

 วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๗๙
สามเณรการัณ  กลินเกษร

่

๑๕/๗/๒๕๔๔

 วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๘๐ พระพระจำเนียร พุทฺธวิริโย สำเภา ๔/๔/๒๕๐๐
๑๓/๗/๒๕๕๔

วัดคลองเจ้า  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๘๑ พระสมบรูณ์ กนฺตธมฺโม ชัยยา ๖/๒/๒๕๒๑ ๑๒/๗/๒๕๕๖
วัดคลองเจ้า  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๘๒
พระพรหมพิริยะ พฺรหฺมสโร เสร็จธุระ

๑๖/๑/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙
วัดคลองเจ้า  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๘๓
พระบุญญฤทธิ

์

เตชปฺโ สมมารถ
๑๑/๒/๒๕๓๘ ๖/๑๒/๒๕๕๗

วัดบางสาย  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๘๔
พระนนท์ฑสิทธิ

์

านิโย รุ่งโรจน์
๑๖/๕/๒๕๒๒ ๑๖/๕/๒๕๕๒

วัดบึงทองหลาง  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๘๕
พระธนพล กนฺตสาโร บุญประสิทธิ

์

๑๘/๑/๒๕๐๓ ๑๓/๑๑/๒๕๕๕

วัดประจำรัง  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๘๖ พระวัชระ วรธมฺโม จ้อยชู

๒๔/๗/๒๕๒๙ ๑๘/๕/๒๕๕๗
วัดประจำรัง  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๘๗
พระคณาธิป สนฺตจิตฺโต ภาไตรวัฒน์

๒๖/๒/๒๕๓๑ ๑๒/๗/๒๕๕๔ วัดปากคลองบางขนาก
 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๘๘
พระสวน อภินนฺโท แสงรักษ์

๓/๒/๒๔๙๙ ๔/๒/๒๕๕๒ วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๘๙
พระชวกาณ อุทโย ภูกอง

๒๔/๐๓/๒๕๒๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดกลางบางปะกง  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๙๐ พระโกวิท ภาวรสุทฺโธ บุษบงค์

๒๓/๐๓/๒๕๑๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดกลางบางปะกง  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๙๑
พระเสน่ห์ กิตฺติคุโณ ส่งกลิน

่

๑๗/๐๓/๒๕๒๐
๑/๑๒/๒๕๕๖

วัดเขาดิน  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๙๒
พระทรัพย์ าณทโร อาทร

๑๒/๐๒/๒๕๐๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดเขาดิน  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๙๓
พระสุรพล อุชุจาโร โพธิทอง

์

๒๕/๐๔/๒๕๐๘ ๒๐/๐๔/๒๕๕๖

วัดบางผึง

้

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๙๔
พระฉัตรชัย ธมฺมวโร ยิมเมือง

้

๕/๐๙/๒๕๓๕ ๙/๐๖/๒๕๕๖
วัดบางสมัคร  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๙๕
พระพิชญ์ สุรปฺโ สุวรรณโฆษิต

๖/๐๒/๒๕๓๐ ๙/๐๖/๒๕๕๘
วัดบางสมัคร  

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๙๖
พระสุรศักดิ

์

ถาวรจิตฺโต ชาวบ้านเกาะ

๑๗/๐๗/๒๕๑๙ ๑๖/๐๓/๒๕๕๗
วัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๙๗
พระเรวัติ จิตฺตสํวโร จึงประสบโชค

๐๒/๑๐/๒๕๒๒ ๒๕/๐๓/๒๕๕๗
วัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๙๘
พระวุฒิวัฒน์ อธิปฺุโย อริยชัยรัฐชาติ

๒๔/๐๕/๒๕๒๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘
วัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๐๙๙
พระลาเชน ปฺาทีโป มีวงษ์

๕/๐๗/๒๕๒๒ ๒๖/๐๓/๒๕๕๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๐๐ พระอนุวิท สุภาโร รักพงษ์ไทย

๑๔/๑๐/๒๕๐๓
๑/๐๖/๒๕๕๖ วัดแสมขาวเจริญราษฎร์

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๐๑ พระพรสถิตย์ ทีฆายุโก ขีดศรีทอง

๒๗/๐๑/๒๕๐๕ ๑๙/๐๑/๒๕๕๖
วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๐๒ พระธรรมรงค์ กิตฺติปาโล เกิดสังข์
๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑/๑๒/๒๕๕๖

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๐๓ พระอวิรุทธ์ ชินวโร พัฒนาภรณ์

๒๕/๐๓/๒๕๓๕ ๒๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๐๔ พระล้าน อภโย เทียบคำ

๑๔/๐๕/๒๕๐๔ ๒๖/๑๑/๒๕๕๔

วัดดอนทราย  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๐๕ พระพชร กิตฺติภทฺโท โภชฌงค์
๓/๘/๒๕๓๕ ๔/๑๒/๒๕๕๖

วัดเทพราชปวราราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๐๖ พระนัฐพล วิสุทฺโธ นวลจิตร ๒/๖/๒๕๑๓ ๒๐/๖/๒๕๕๗
วัดลาดนำเค็ม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๐๗
พระสุพิสิทธ์ สุจิตฺโต ศรีเทียนทอง

๑๘/๑๐/๒๕๐๖

๔/๕/๒๕๕๗ วัดวังอู่  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๐๘ พระณรงค์ ชุตินฺธโร สำนักบ้านโคก
๒๒/๘/๒๕๑๕

๙/๗/๒๕๕๖ วัดแสนภูดาษ  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๐๙ พระนพรัช นริสฺสโร เสงียมจิตต์

่

๒๙/๐๓/๒๕๑๕ ๐๔/๐๒/๒๕๕๗

วัดทุ่งสะเดา  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๑๐ พระสิน สิริภทฺโท ตันไล้

๑๘/๐๕/๒๕๑๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดทุ่งสะเดา  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๑๑ พระศักดิชัย

์

สาทโร จันทร์สมบัติ

๐๑/๑๒/๒๕๐๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๔

วัดนพเกตุวนาราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๑๒ พระวีรพงษ์ ภูมิวีโร ทีแพง

๐๒/๐๕/๒๕๓๑ ๐๓/๐๖/๒๕๕๗

วัดหนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๑๓ สามเณรจตุพล  แสงทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

 วัดหนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๑๔ พระมนตรี กิตฺติโก สาทิพย์จันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๑๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๓

วัดเขาถำแรต  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๑๕ พระวันชัย ภูริสีโล แก้วกล้า

๒๔/๐๗/๒๕๑๒ ๒๔/๑๐/๒๕๕๕

วัดเขาถำแรต  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๑๖ พระวสภะ ธีรปฺุโ หวังนฤพาน

๑๐/๐๔/๒๕๑๐ ๐๒/๑๒/๒๕๕๕

วัดเขาถำแรต  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๑๗
พระวันชัย สุเมโธ โพธิมาด

๒๕/๑๐/๒๕๑๒ ๐๑/๐๒/๒๕๕๗

วัดเขาถำแรต  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๑๘ พระพงษ์เทพ ธมฺมปาโล ศรีโสภณ

๒๙/๐๒/๒๕๓๕ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดเขาถำแรต  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๑๙
พระจรัญ กิตฺติภทฺโท รอดภัย

๑๐/๖/๒๕๑๐
๓/๕/๒๕๓๗ วัดเขาวงค์  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๒๐ พระเผด็จ ิตสีโล แผ่นทอง

๒๕/๐๕/๒๕๐๗ ๒๘/๐๒/๒๕๕๔

วัดท่ามะนาว  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๒๑ พระยุทธนา ปฺาธีโร แซ่สึง

่

๑๐/๐๔/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดโพธินิมิต

์

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๒๒
พระสุรเชษฐ สีลเตโช นิมสมบูรณ์

่

๐๖/๐๗/๒๕๑๙ ๒๓/๑๑/๒๕๕๘

วัดโพธินิมิต

์

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๒๓
พระประเสริฐ จนฺทสีโล เนรมิต

๕/๑๑/๒๕๑๒ ๒๓/๕/๒๕๔๑
วัดหนองประโยชน์  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๒๔
พระธงชัย อภิชาโต สารังงาม ๖/๔/๒๕๒๐ ๑๙/๗/๒๕๔๑

วัดอ่างเตย  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๒๕
พระใบฎีกาพีระพันธ์ ิติสมฺปนฺโน ชืนสกุล

่

๑๖/๐๒/๒๕๐๕ ๑๐/๐๗/๒๕๔๓
วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม

 

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๒๖
พระพนม ิตสีโล ทีปกร

๐๔/๐๖/๒๔๙๔ ๒๗/๐๕/๒๕๕๖

วัดโคกหัวข้าว  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๒๗
พระสมบัติ สจฺจวโร มณฑก

๙/๐๑/๒๕๑๙ ๑๒/๑๑/๒๕๕๔

วัดชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๒๘
พระวุฒิ วิริโย ใจเอือ

้

๓๐/๐๗/๒๕๐๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๒๙
พระพรพล กนฺตวีโร แก่นจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๒๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดเชียงใต้  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๓๐ พระชานนท์ อาภาทโร เดชวิไล
๙/๐๔/๒๕๓๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดแถวธาร  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๓๑ พระพิษณุ จิรคุโณ ศรีประสาน

๑๔/๑๒/๒๕๓๕ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดท่าเกวียน  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๓๒
พระชิษณุพงศ์ นาถกโร สำราญ

๒๑/๐๒/๒๕๒๘ ๒๓/๐๓/๒๕๕๖

วัดท่าเกวียน  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๓๓
พระอานนท์ อภิชาโน เนืองสำอางค์

่

๑๖/๐๖/๒๕๑๗
๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดท่าเกวียน  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๓๔
พระคะนึง ธีรวีโร เต็มจิตต์

๑/๐๔/๒๕๑๐ ๙/๐๗/๒๕๕๗
วัดท่าเกวียน  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๓๕
สามเณรรัฐพล  ผาแก้ว

๔/๐๒/๒๕๔๐

 วัดท่าเกวียน  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๓๖ พระพนม วรธมฺโม ทรัพย์อินทร์

๒๕/๐๙/๒๕๒๑ ๑๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดท่าลาดใต้  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๓๗
พระสุระศักดิ

์

โชติาโณ บูรณะแพทย์
๑๑/๒/๒๕๓๕ ๑๓/๑๑/๒๕๕๔

วัดบ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๓๘
พระพิทักษ์ คเวสนฺโต เปรมสวัสดิ

์

๕/๑๐/๒๕๑๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดเมืองกาย  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๓๙
พระนราชัย ิตปฺโ ธรรมคุณศรี

๒/๓/๒๔๙๙ ๑๗/๗/๒๕๕๗
วัดสุวรรณคีรี  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๔๐ พระเอกสิทธิ

์

เอกสิทฺโธ ไทยสุริโย

๒๑/๐๒/๒๕๒๑ ๐๒/๑๑/๒๕๕๖

วัดหนองเค็ด  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๔๑ พระสมควร กตธมฺโม มีเดช

๒๖/๐๑/๒๕๒๔
๖/๐๑/๒๕๕๖

วัดหนองปรือ  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๔๒
พระสัญชัย ปยสีโล วงหิรัญ

๐๘/๐๑/๒๕๑๔ ๐๖/๐๖/๒๕๕๒

วัดหนองปาตอง  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๔๓
พระสุทิพย์ ธมฺมทีโป พ่วงงามพันธ์

๒๔/๑๒/๒๔๙๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๕

วัดหนองปาตอง  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๔๔
พระวีรวุฒิ ยสชาโต ตันติวชิรา

๒๖/๑๐/๒๕๓๑ ๑๗/๐๒/๒๕๕๖

วัดหนองรี  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๔๕
พระอภิภวัส ปยสีโล ปลังเปล่ง

่

๑๖/๐๒/๒๕๒๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองเหียง  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๔๖ พระสินชัย วิสุทฺธสีโร แก้ววิจิตร
๒/๐๗/๒๕๑๕ ๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดหินดาษ  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๔๗
พระภัคพงศ์ เหมวณฺโณ ปนกุล

๑๒/๐๗/๒๕๒๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๕

วัดอ่าวสีเสียด  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๔๘
พระณรงศักดิ

์

ิตสีโร โคศิลา ๖/๑/๒๕๓๖ ๑๗/๓/๒๕๕๖
วัดจรเข้ตาย  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๔๙
พระใบฎีกาสันติ จารุธมฺโม ปูธิรัตน์

๒๖/๐๔/๒๕๓๑ ๑๐/๐๕/๒๕๕๒

วัดท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๕๐ พระสุนทร กตธมฺโม เกินสอน

๒๒/๐๑/๒๕๐๕ ๒๗/๐๕/๒๕๕๔

วัดท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๕๑ พระอนุพงศ์ จนฺทวณฺโณ บุตรดี

๐๙/๐๑/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๕๒
พระมานะ หิริธมฺโม วังอาจ

๒๘/๐๒/๒๕๒๕ ๑๘/๐๑/๒๕๕๗

วัดนางาม  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๕๓
พระปราการ มหาปฺุโ บุญหยวก

๑๕/๐๙/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดนายาว  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๕๔
พระอธิการณรงค์ชัย ผาสุโก วุฒิพรม

๑๓/๐๗/๒๕๑๐ ๐๘/๐๗/๒๕๔๗

วัดโนนสะอาด  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๕๕
พระสุริพงษ์ ปภาโส ชำนาญเรียน

๑๘/๐๖/๒๕๓๕ ๐๓/๐๓/๒๕๕๗

วัดโปร่งเกตุ  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๕๖ พระนรา ิตาโณ ไพชยนต์

๑๕/๐๕/๒๕๒๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดห้วยนำทรัพย์  

ฉช ๔๓๕๙/๐๑๕๗
พระปกิต ทีปธมฺโม บุญเทียน

๒๗/๐๔/๒๕๑๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดห้วยหิน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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