
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

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

ส่งสอบ ๓๘ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๓๗ รูป สอบได้ ๒๘ รูป สอบตก ๙ รูป (๗๕.๖๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระนรา จตฺตาลโย คัยนันทน์

๕/๗/๒๕๒๐

๕ /   ๗ / ๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระทวีป ปทีปาโณ ครุฑปราการ

๖/๗/๒๔๙๐ ๒๗/๕/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระอนุชา อนุชาโต อินทร์ทอง

๙/๑๐/๒๕๓๔
๔/๗/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระวรพล กนฺตพโล เพียรวิชา

๒/๑/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
เกาะกระทิง  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระประเวทย์ ธมฺมวิชฺโช บุญตาเพศ

๖/๔/๒๕๒๓ ๓/๗/๒๕๖๐
เทพพนาราม  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระสมบัติ ภูริสมฺปนฺโน พลลือหาญ

๕/๙/๒๕๐๙ ๗/๗/๒๕๖๐
เทพพนาราม  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระเอกสิทธิดิ

์

สุรสิทฺธิ เท้งพิพัฒน์
๖/๘/๒๕๒๙

๗/๗/๒๕๖๐
เทพพนาราม  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระณัฐพงศ์ ณฏวํโส มิงมิตร

่

๘/๕/๒๕๓๘ ๗/๗/๒๕๖๐
เทพพนาราม  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระพิสิทธิ

์

วรสิทฺธิ ยศอินต๊ะ

๒๗/๗/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
ปาเขาล้อม  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระศุภกฤต กนฺตสุโภ พลสีดา

๒๖/๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ปาเขาล้อม  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระอาคม อาคโม มาสะ

๑๕/๗/๒๕๒๗

๔/๗/๒๕๖๐
ปาเขาหวาย  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระธีระพงษ์ ิตสีโล เงินขาว

๔/๕/๒๕๓๗ ๔/๗/๒๕๖๐
ปาเขาหวาย  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระสุพัฒน์ ภูริวฑฺฒโน พรมพิทักษ์

๒๒/๑/๒๕๒๔ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ปาทุ่งส่าย  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติโก บริสุทธิ

์

๒๐/๗/๒๕๒๔
๘/๔/๒๕๖๐ รามัญคลองสิบเจ็ด  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระสิทธิศักดิ

์

สิทฺธิสกฺโข อภิวงค์งาม

๒๒/๑๑/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐ รามัญคลองสิบเจ็ด  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระวัชรากร านยุตฺโต ทวีคูณ

๗/๕/๒๕๓๑ ๒/๔/๒๕๖๐
พิมพาวาส  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระสุริญา ปฺาวโร สำมาแก้ว

๒๗/๓/๒๕๔๐
๓๐/๔/๒๕๖๐

พิมพาวาส  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระสหรัฐ อติธมฺโม ศรีกล้า

๑๔/๗/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

พิมพาวาส  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระเอกพล จิตฺตปาโล ผลศิริ

๑๕/๗/๒๕๒๙

๒/๗/๒๕๖๐
พิมพาวาส  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระสิทธิชัย ถามพโล อธินุวัฒน์

๒/๔/๒๕๓๗ ๑/๗/๒๕๖๐
ปาบุญคุ้มเกล้า  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระอนุชิต อายุวฑฺฒโน ทิพย์มณฑา

๒/๒/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๖๐
ปาบุญคุ้มเกล้า  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระชนะชล าณชโย ต้นวัฒนะ

๒๘/๑/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐
ปาบุญคุ้มเกล้า  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระมนัสกรณ์ กิตฺติสาโร สุมหิรัญ

๑๐/๑๑/๒๕๑๘
๑๕/๖/๒๕๔๓

ปาพรหมยาน  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระสุริยน วชิรสุริโย แถมดี

๔/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๕/๒๕๖๐

ปาพรหมยาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑ / ๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระกันต์ธร กนฺตธโร มันในบุญธรรม

่

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

๒๖/๖/๒๕๖๐

โพนงาม  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระเด่นศักดิ

์

ชุติสกฺโข ดีชุม
๓/๔/๒๕๒๙

๑/๖/๒๕๖๐
สระไม้แดง  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระสมชาย กนฺตชโย เสาวัง

๒/๑๐/๒๕๓๓
๑/๖/๒๕๖๐

สระไม้แดง  

ฉช ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระโยธิน กนฺตยุตฺโต เสนคาม

๒/๙/๒๕๓๗ ๑/๖/๒๕๖๐
สระไม้แดง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมไตรโลกาจารย์)

รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา(ธ)  ๒ / ๒

้
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