
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๑๘๘ รูป ขาดสอบ ๒๙ รูป คงสอบ ๑๕๙ รูป สอบได้ ๙๗ รูป สอบตก ๖๒ รูป (๖๑.๐๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๐๑ พระสมโชค สุมโน ยุติธรรม

๒๓/๐๙/๒๕๒๐ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดเกาะจันทาราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๐๒ พระจำรัส สุเมโธ ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๔๙๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดจรเข้น้อย  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๐๓ พระธนะพลวัฒน์ วฑฺฒโน
ภิญญธนามหาชะนะ

๑๔/๐๓/๒๕๒๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๐๔ พระโสธร ชิตมาโร ทาเงิน

๒๕/๐๗/๒๕๓๒ ๒๙/๐๖/๒๕๕๘ วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ

์

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๐๕ พระทักษิณ ธมฺมธีโร นิลศิริ

๒๒/๑๒/๒๕๓๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙ วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ

์

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๐๖ พระอมรกาญจณ์ ปฺาวโร อินทอง

๒๙/๑๑/๒๕๒๘
๑๓/๓/๒๕๕๗

วัดบางแก้ว  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๐๗ พระพรชัย าณวีโร อึงเจริญ

้

๒๔/๕/๒๕๐๔ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดบางแก้ว  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๐๘ พระมงคล รตนปฺโ ดรุณเนตร

๑๐/๐๖/๒๕๑๓ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙ วัดบางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๐๙ พระวัตรธีระ วชิราโณ ท้วมพงษ์

๐๔/๐๒/๒๕๑๔ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙ วัดบางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๑๐ พระมนตรี สุภทฺโท สินภักดี

๑๔/๐๙/๒๕๓๓ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

วัดบางปลานัก  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๑๑ พระณัฐภาคย์ อธิปฺโ วัฒนพันธุ์

๐๖/๐๑/๒๕๑๗ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดบางพระ  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๑๒ พระชยุต อธิปฺโ บัวนารถ

๐๔/๐๓/๒๕๒๒ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดบางพระ  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๑๓ พระพรเทพ ทตฺตวโร ราษฎร์เจริญ

๑๙/๐๖/๒๕๑๗
๑/๑๒/๒๕๕๖ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๑๔ พระสุรพล อธิปฺโ พลเมือง

๒๓/๐๖/๒๕๒๘ ๐๙/๐๒/๒๕๕๘
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๑๕ พระวุฒิชัย วิทูโร พิมาไทย

๒๗/๐๑/๒๕๓๘ ๒๑/๐๔/๒๕๕๘
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรเฉลิมชัย  ขุนไกรวงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๑๗ สามเณรวันชัย  ไพรบึง

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรนาวิน  ทับทิมผล

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรบุณยกร  ศรีทองจันทร์
๑๒/๔/๒๕๔๓

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรวายุ  วงษ์คำคูณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรอัศนี  รักษ์ศรี
๒๐/๔/๒๕๔๔

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๒๒ สามเณรวัชระ  ลอยประโคน
๓๑/๗/๒๕๔๔

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๒๓ สามเณรวันชัย  ลอยประโคน
๒/๑/๒๕๔๕

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๒๔ สามเณรณัฐพล  จิตแก้ว
๒๔/๔/๒๕๔๕

 
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๒๕ สามเณรอนุชิต  ยศเครือ ๖/๓/๒๕๔๖  
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๒๖ พระอุดมศักดิ

์

อนุตฺตโร ริยะกุล

๒๗/๑๒/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๒๗ พระสมุห์ วสันต์ าณสุมโน ใจมัน

่

๒๕/๑๑/๒๕๑๓ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗
วัดวีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๒๘ พระนวถพร กนฺตวีโร ชังคะนาวิน

๐๒/๐๗/๒๕๒๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๒๙ สามเณรพรหมมินทร์  ลีลา

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรศรัณยู  คำศรีสุข

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรปริญญา  โหม่งสูงเนิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๓๒ สามเณรรัณฐกร  ดวงคุณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๓๓ สามเณรรัชตะ  จำเริญชัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๓๔ สามเณรคมสันต์  ผุยผัน

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๓๕ สามเณรณัฐพล  ทองอ้ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรเซอซวง  หลอ

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๓๗ สามเณรธีรภัทร์  สุระมณี

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๓๘ สามเณรพรชัย  ขุนนามวงษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๓๙ สามเณรชัยวัธ  คำหาญพล

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรทักษิณ  เต็งผิว

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรวัชรากร  สิทธิโชค

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๔๒ สามเณรกีรติกร  ฆ้องเถือน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๔๓ สามเณรพีรวัฒน์  ทองอ้ม

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๔๔ สามเณรชินวัฒน์  เพ็งสระเกษ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๔๕ สามเณรกฤติมา  ดีสนอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

 วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๔๖ พระธงชัย ปภากโร หล่อทรง

๒๐/๐๙/๒๕๑๖ ๐๙/๐๘/๒๕๕๘

วัดแหลมใต้  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๔๗ พระอภิวิชญ์ อภวิชฺโช นิลวงค์

๐๒/๑๐/๒๔๙๔ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดแหลมบน  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๔๙ พระจรูญ ชาตเมธี แจ้งเนตร
๑/๓/๒๔๘๙ ๓/๕/๒๕๕๖ วัดบางกระเจ็ด  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๕๐ พระมาโนช อจฺจาทโร โพธิสุวรรณ

์

๓๑/๘/๒๕๑๖ ๒๓/๗/๒๕๕๘
วัดบางกระเจ็ด  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๕๑ สามเณรสิทธิกร  สิทธิเลิศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

 วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๕๒ สามเณรปวริศร  สมพร

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

 วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๕๓ สามเณรวัฒนา  ปานดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

 วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๕๔ สามเณรกฤษดา  คล้ายกุล

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

 วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๕๕ สามเณรพิษณุ  ทองเพ็ง

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

 วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๕๖ สามเณรพงษ์กร  ไวยะกูล

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๕๗ สามเณรพรพงษ์  ไวยะกูล

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๕๘ สามเณรยงยุทธ  สานนท์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๕๙ พระพงศกร กนฺตสีโล แซ่เล้า

๑๘/๐๔/๒๕๓๑ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘
วัดบางอ้อราษฎร์บำรุง

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๖๐ พระสุรศักดิ

์

อินฺทสโร สุขเทพ

๐๑/๐๔/๒๕๓๒ ๐๑/๐๓/๒๕๕๓ วัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๖๑ พระภาคภูมิ มหาสิปโป พุกผล

๐๑/๑๐/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดหอคอย  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๖๒ พระวิโรจน์ วิโรจโน จิรศักดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๐๔
๒๑/๖/๒๕๔๙

วัดบางเกลือ  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๖๓ พระสุรศักดิ

์

ถิรปฺุโ ชูกิต

๒๔/๑๐/๒๕๒๔ ๑๗/๐๔/๒๕๕๘
วัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๖๔ พระเสถียร กิตติวณุโณ รัตนจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๐๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดสามแยก  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๖๕ พระวัชระ ปฺาวชิโร มาลาทอง
๑๐/๕/๒๕๑๗ ๒๐/๖/๒๕๕๖

วัดหงษ์ทอง  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๖๖ พระบรรจง เขมจาโร พึงฤกษ์ดี

่

๒๐/๑๐/๒๕๒๑
๑๕/๗/๒๕๕๘

วัดหงษ์ทอง  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๖๗ พระประชุม าณิโก มีสมบัติ
๓/๘/๒๕๑๒

๑๕/๑๑/๒๕๕๖

วัดดอนสีนนท์  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๖๘ พระธงชัย ชินวโร มณีรัตน์
๑๖/๓/๒๔๙๑

๖/๗/๒๕๕๗ วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๖๙ พระจรยุทธ จารุวณฺโณ เปลียนชุ่ม

่

๒๘/๘/๒๕๒๒ ๒๑/๗/๒๕๕๖
วัดสามกอ  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๗๐ พระอเนก จิตฺตทโม อินทรสงเคราะห์ ๑/๘/๒๕๑๓
๒๕/๑/๒๕๕๗

วัดอินทาราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๗๑ พระธนากฤต ธนปาโล มุ่งพยาบาล

๐๘/๐๓/๒๕๒๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดด่านเงิน  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๗๒
พระอลงกรณ์ ปฺาวโร แขกสวัสดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดเนินไร่  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๗๓ พระวสุพล เตชปฺุโ สุขเจริญ

๒๒/๐๔/๒๕๒๑ ๐๙/๐๒/๒๕๕๘

วัดกกสับ  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๗๔ พระอรรถพล กนฺตสีโล คำสอาด

๐๒/๐๖/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดเสม็ดใต้  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๗๕ พระทิพวรรณ อานฺนโท เหลือรอด

๒๓/๐๑/๒๕๑๕ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘
วัดหนองปลาตะเพียน  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๗๖ พระดลสุข ขนฺติพโล พูนกา

๒๕/๑๐/๒๕๒๐ ๒๙/๐๖/๒๕๕๔
วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๗๗
พระบุญมาก ยโสธโร เฮงสมาธิ

๒๙/๐๑/๒๕๐๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒

วัดคชวรรณวนาราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๗๘ พระนพรัตน์ กตธมฺโม เฉยแย้ม

๐๖/๑๒/๒๕๒๕ ๑๐/๐๒/๒๕๕๓

วัดคชวรรณวนาราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๗๙ พระอำนาจ ปฺาทีโป รอดเมือง

๐๒/๑๒/๒๕๑๔ ๒๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดคชวรรณวนาราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๘๐ พระสามารถ ธมฺมจาโร เฮงสมาธิ

๐๖/๐๙/๒๕๑๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดคชวรรณวนาราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๘๑ พระปารเมศ ปภาโส วรรณประสิทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดดอนทอง  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๘๒ พระหฤษฎ์ ปณฺณโก เก้านพมณ์

๓๑/๐๕/๒๕๒๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดท่าเกวียน  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๘๓ พระรุ่งนพภา เขมนนฺโท จันทศรี

๒๐/๐๕/๒๕๑๗ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดธารพูด  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๘๔ พระปญญา ิตธมฺโม คะสุวรรณ์

๐๓/๐๗/๒๕๐๘ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘
วัดบรรยงสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๘๕ พระชยพัทธ์ กนฺตวีโร ศิลปโน

๐๖/๑๑/๒๕๓๒ ๐๙/๐๕/๒๕๕๓

วัดบุญญาราม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๘๖ พระอติวิชญ์ อติวิชฺโช คะประสิทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๒๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

วัดหนองเค็ด  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๘๗ พระพีรยุทธ วิจาโร ระเบียบ

๑๓/๐๑/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๓

วัดหนองบัว  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๘๘ พระดุสิต มหาภิฺโ นันทสูร

๒๐/๐๔/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองเสือ  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๘๙ พระดำรง โกสโล วงค์พินิจ

๐๙/๐๔/๒๕๑๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๙๐ พระเผ่าพงษ์ ปยธมฺโม ดุลประเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๒๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๙๑ พระสิทธิชัย ถิรสทฺโธ กุลากูล

๐๓/๐๕/๒๕๑๘ ๒๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดจรเข้ตาย  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๙๒ พระฐิตินันท์ ิตินนฺโท โอสถานนท์

๑๙/๐๒/๒๕๓๕ ๒๓/๐๖/๒๕๕๖

วัดไผ่ขวาง  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๙๓ พระพวงเงิน ทีฆายุโก ผาวันดี

๑๕/๐๔/๒๕๑๕ ๒๓/๐๖/๒๕๓๖

วัดคลองยายสร้อย  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๙๔ พระสุข สุขิโต พรมดี

๐๗/๐๖/๒๔๙๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดทุ่งส่อหงษา  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๙๕ พระสำราญ อภินนฺโท เชือบุญมี

้

๐๕/๐๘/๒๕๐๕ ๒๙/๐๔/๒๕๕๘
วัดทุ่งเหียง  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๙๖ พระจิระ จนฺทโชโต สมอุ่มจาน
๑๖/๐๑/๒๕๒๒ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดทุ่งเหียง  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๙๗ พระฮุย ธมฺมวโร วิชุมา
๑๐/๑๒/๒๔๘๒ ๑๒/๐๘/๒๕๔๖

วัดนางาม  

ฉช ๔๓๖๐/๐๐๙๘ พระเฉลิม สนฺทรธมฺโม ชัยยิง

่

๑๒/๐๙/๒๔๙๒ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗
วัดโนนสะอาด  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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