
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๔๐๑ รูป ขาดสอบ ๘๘ รูป คงสอบ ๓๑๓ รูป สอบได้ ๑๗๘ รูป สอบตก ๑๓๕ รูป (๕๖.๘๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๐๑
พระภักดิ

์

กนฺตสีโล มากศิริ

๐๓/๐๖/๒๔๘๘ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

เกาะจันทาราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๐๒
พระสมโชค สุมโน ยุติธรรม

๒๓/๐๙/๒๕๒๐ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

เกาะจันทาราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๐๓
พระสุทธิพงษ์ สุทธิวงฺโส โอ่งตัว

๋

๑๗/๐๖/๒๔๙๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

จุกเฌอ  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๐๔
พระธนะพลวัฒน์ วฑฺฒโน

ภิญญธนามหาชนะ
๑๔/๓/๒๕๒๒ ๑๕/๖/๒๕๕๘

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๐๕
พระณรงค์ วิสุทโธ รุ่งเจริญชัยชนะ

๐๔/๐๗/๒๕๐๓ ๑๗/๐๓/๒๕๕๔

ไชยพฤฒาราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๐๖
พระโสธร ชิตมาโร ทาเงิน

๒๕/๐๗/๒๕๓๒ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙ ทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๐๗
พระทักษิณ ทกฺขิเนยฺโย นิลศิริ

๒๒/๑๒/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙ ทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๐๘
พระอมรกาญจณ์ ปฺาวโร อินทอง

๒๙/๑๑/๒๕๒๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๗

บางแก้ว  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๐๙
พระพรชัย าณวีโร อึงเจริญ

้

๒๔/๐๕/๒๕๐๔ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

บางแก้ว  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๑๐
พระเทียง

่

คุณวีโร แก้วสุรีย์

๐๘/๑๐/๒๕๐๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๑๑
พระมงคล รตนปฺโ ดรุณเนตร

๑๐/๐๖/๒๕๑๓ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๑๒
พระวัตรธีระ วชิราโณ ท้วมพงษ์

๐๔/๐๒/๒๕๑๔ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๑๓
พระนิพนธ์ ปยธมฺโม ชุ่มจิตร

๑๓/๐๒/๒๕๐๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๑๔
พระมนตรี สุภทฺโท สินภักดี

๑๕/๑๐/๒๕๓๔ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

บางปลานัก  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๑๕
พระณัฐภาคย์ อธิปฺโ วัฒนพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๑๗ ๐๕/๑๑/๒๕๕๘

บางพระ  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๑๖
พระชยุต อธิปฺโ บัวนารถ

๐๓/๐๔/๒๕๒๒ ๐๕/๑๑/๒๕๕๘

บางพระ  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๑๗
พระสุชาติ ภูริทตฺโต จันทนา

๒๒/๑๒/๒๕๑๖

๑๐/๗/๒๕๔๖
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๑๘
พระพรเทพ ทตฺตวโร ราษฏร์เจริญ

๑๙/๖/๒๕๑๗ ๑/๑๒/๒๕๕๖
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๑๙
พระวุฒิชัย วิทูโร พิมาไทย

๒๗/๑/๒๕๓๘ ๒๑/๔/๒๕๕๘
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรทนาวุฒิ  แก้วเสนา

๖/๖/๒๕๔๒
 

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรเฉลิมชัย  ขุนไกรวงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรวันชัย  ไพรบึง

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรนาวิน  ทับทิมผล

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรบุณยกร  ศรีทองจันทร์

๑๒/๔/๒๕๔๓

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 กล่าวพิมาย

๒๒/๙/๒๕๔๓

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรวายุ  วงษ์คำคูณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรรัชชานนท์  บุญสวน

๑๓/๔/๒๕๔๔

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรอัศนี  รักษ์ศรี

๒๐/๔/๒๕๔๔

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรสิทธิพงษ์  บุญประสพ

๒๔/๕/๒๕๔๔

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรวัชระ  ลอยประโคน

๓๑/๗/๒๕๔๔

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรวิศรุต  จบแฝง

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรธงไชย  แก้วกัณหา

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรณัฐพล  จิตแก้ว

๒๕/๔/๒๕๔๕

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรวันชัย  ลอยประโคน

๒/๑/๒๕๔๖
 

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรอนุชิต  ยศเครือ

๖/๓/๒๕๔๖
 

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๓๖
พระชัยมงคล อินฺทปฺโ ฮวยตระกูล

๒๕/๑๐/๒๕๓๑ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

พยัคฆอินทาราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๓๗
พระจิระพงศ์ จิรวํโส เพ็ชรกูล

๑๕/๑๒/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๓๘
พระอุดมศักดิ

์

อนุตฺตโร ริยะกุล

๒๗/๑๒/๒๕๒๙
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๓๙
พระวสันต์ าณสุมโน ใจมัน

๒๕/๑๑/๒๕๑๓ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรพรหมมินทร์  ลีลา

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรรัชตะ  จำเริญชัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรรัณฐกร  ดวงคุณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรทัพ  พันนัทธี

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรชัยวัธ  คำหาญพล

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรทักษิณ  เต็งผิว

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรเทพกมล  มงคลชาติ

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรตะวัน  มีคุณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรเซอซวง  หลอ

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรสุขุมภัทธ์  พ่วงถำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรณัฐพล  ทองอ้ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรศรัณยู  คำศรีสุข

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรพรชัย  ขุนนามวงษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรปฏิพล  พันนวยนนต์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรกฤษดา  คล้ายกุล

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรเทียนชัย  เชตวัน

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรกิตติภณ  พันธ์ชืน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรกีรติกร  ฆ้องเถือน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรเจษฎา  ภูเวียนวงค์

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรกฤติมา  ดีสนอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรสุรวิทย์  จันทบุรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรสุธีพงศ์  ทองแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรพีรวัฒน์  ทองอ้ม

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรชินวัฒน์  เพ็งสระเกษ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรนิติวัฒน์  บุญลาด

๒๗/๐๘/๒๕๔๐

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรปริญญา  โหม่งสูงเนิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรปุณพล  มันถิน

่ ่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๖๗
พระสกุลชัย ธนปาโร เทียนวงศ์

๒๖/๐๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

แหลมใต้  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๖๘
พระธงชัย ปภากโร หล่อทอง

๒๐/๐๙/๒๕๑๖ ๐๙/๐๘/๒๕๕๘

แหลมใต้  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๖๙
พระสมบูรณ์ สุขสีโล พนาภิวัฒน์

๑๐/๐๖/๒๔๙๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

แหลมบน  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๗๐
พระอภิวิชญ์ อภิวิชโช นิลวงศ์

๐๒/๑๐/๒๕๒๗ ๐๗/๐๕/๒๕๕๘

แหลมบน  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๗๑
พระวุฒฺพงค์ วฑฺฒนวํโส นิลวงศ์

๐๒/๑๒/๒๕๓๙ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

แหลมบน  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๗๒
พระมาโนช อจฺจาทโร โพธิสุวรรณ

๓๑/๘/๒๕๑๖ ๒๓/๙/๒๕๕๘

คลองเขือน

่

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๗๓
พระชัชวาล สุนฺทโร ตันฮะเส็ง

๖/๖/๒๕๒๓ ๑/๕/๒๕๕๓
บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๗๔
พระจรูญ ชาตเมธี แจ้งเนตร์

๕/๓/๒๔๙๘ ๑๒/๓/๒๕๕๕

บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรสิทธิกร  สิทธิเลิศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๗๖
สามเณรปวริศร  สมพร

๒๓/๒/๒๕๔๓

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๗๗
สามเณรมานพ  นาคเกตุ

๗/๑๒/๒๕๔๓

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๗๘
สามเณรกิตติภพ  ศรียันต์

๒/๗/๒๕๔๔
 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๗๙
สามเณรวัฒนา  ปานดี

๒๙/๙/๒๕๔๔

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๘๐
สามเณรพิษณุ  ทองเพ็ง

๓๐/๕/๒๕๔๕

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๘๑
สามเณรพงษ์กร  ไวยะกูล

๑๑/๙/๒๕๔๕

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๘๒
สามเณรพรพงษ์  ไวยะกูล

๑๑/๙/๒๕๔๕

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๘๓
สามเณรยงยุทธ  สานนท์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๘๔
พระสัมพันธ์ ปุณฺมโน เกตุเทียนงาม

๕/๕/๒๕๐๙
๒๕/๗/๒๕๕๖

คลองเจ้า  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๘๕
พระธีรพงษ์ ปริปุณโณ เปล่งอรุณ

๑/๔/๒๕๑๔ ๑๘/๘/๒๕๕๘

คลองเจ้า  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๘๖
พระพงศกร กนฺตสีโล แซ่เล้า

๑๘/๔/๒๕๓๑ ๒๔/๒/๒๕๕๘
บางอ้อราษฎร์บำรุง  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๘๗
พระวสิษฐ พุทฺธาโณ กูลประสูตร

๑๔/๔/๒๕๐๓ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๘๘
พระสุรศักดิ

์

อินฺทสโร สุขเทพ

๓๐/๔/๒๕๓๒ ๒๘/๓/๒๕๕๓ โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๘๙
พระคงชาญ สิริปฺโ พานะสิทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๑๐ ๒๖/๐๕/๒๕๕๘

เขาดิน  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๙๐
พระวสุ ิตสีโล อริยภูวกฤต

๑๑/๐๕/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

ไตรสรณาคม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๙๑
พระสุวิทย์ ปฺาวโร นิมน้อย

่

๐๒/๐๔/๒๔๘๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๙๒
พระวร อคฺควณฺโณ ลักษณะวร

๒๒/๐๙/๒๕๒๘ ๒๓/๐๓/๒๕๕๖

บางเกลือ  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๙๓
พระธงชัย ปฺาวโร เหรียญสุวรรณ

๕/๐๔/๒๕๓๖ ๕/๐๔/๒๕๕๗

บางเกลือ  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๙๔
พระสมนึก ปภากโร เพ็ชรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๐๔
๘/๐๓/๒๕๕๒

บางสมัคร  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๙๕
พระศุภกร ปริปุณฺโณ เตียมเจริญ

่

๑๕/๐๕/๒๕๒๙ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

บางสมัคร  

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๙๖
พระสุรศักดิ

์

ถิรปฺุโ ชูกิจ

๒๔/๑๐/๒๕๒๔ ๑๗/๐๔/๒๕๕๘
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๙๗
พระอาทิตย์ อาจิตปฺุโ แสงไชย

๒๘/๐๔/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๙๘
พระบุญสืบ กนฺตสีโล แก้วแจ่ม

๐๗/๐๓/๒๔๘๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๐๙๙
พระเสถียร กิตติวฺณโณ รัตนจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๐๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

สุขาราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๐๐
พระภาณุเบศร์ นริสฺสโร เสวีวัลลภ

๒๒/๐๑/๒๕๓๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๗

สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๐๑
พระณัฐวุฒิ ณฎจิโก เดชประเสริฐ

๒๓/๐๓/๒๕๒๖ ๒๐/๐๓/๒๕๕๕

หงษ์ทอง  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๐๒
พระวุฒิไกร วิชฺชากโร พูลศิริ

๐๗/๑๑/๒๕๒๗ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

หงษ์ทอง  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๐๓
พระสุวัฒน์ คุณวีโร ด้วงเงิน

๑๖/๐๗/๒๔๙๔ ๑๓/๐๘/๒๕๕๓ หล่อเจริญราษฎร์วราราม

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๐๔
พระวรเนตร นาควโร ทองมาลัย

๓๑/๑๐/๒๕๐๗ ๒๓/๑๑/๒๕๕๗

อุสภาราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๐๕
พระตะวรรณ อิทฺธิโชโต ถนอมกาย

๐๑/๐๔/๒๕๑๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

อุสภาราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๐๖
พระประชุม าณิโก มีสมบัติ

๓/๘/๒๕๑๒
๑๕/๑๑/๒๕๕๖

ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๐๗
พระสมบัติ สุคณฺโธ สง่าศรี

๓๑/๕/๒๔๙๘ ๑๗/๕/๒๕๕๖

เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๐๘
พระสมพงษ์ ธมฺมวโร แซ่ลิม

้

๒๕/๒/๒๕๑๐ ๑๙/๑๒/๒๕๕๗

ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๐๙
พระสังคม ปภากโร คำดี

๙/๑/๒๕๐๗
๒๔/๗/๒๕๕๘

ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๑๐
พระสันติ สิริธมฺโม จันทรอด

๒๒/๑๒/๒๕๓๒

๕/๗/๒๕๕๗
สนามจันทร์  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๑๑
พระธงชัย ชินวโร มณีรัตน์

๑๖/๓/๒๔๙๑
๖/๗/๒๕๕๗

สนามจันทร์  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๑๒
พระชาตรี ชาตวีโร งามจิตร

๑๔/๖/๒๕๐๐ ๑๓/๖/๒๕๕๔

สามกอ  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๑๓
พระจรยุทธ จารุวณฺโณ เปลียนชุ่ม

่

๒๘/๘/๒๕๒๒ ๒๑/๗/๒๕๕๖

สามกอ  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๑๔
พระพเยาว์ วราโณ จุ่นเจริญ

๒/๙/๒๕๐๒
๒๓/๑/๒๕๔๘

หัวเนิน  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๑๕
พระอเนก จิตฺตทโม อินทรสงเคราะห์

๑/๘/๒๕๑๓ ๒๕/๑/๒๕๕๗

อินทาราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๑๖
พระเสกสรร สุเมโธ พรมสอน

๐๒/๐๖/๒๕๑๙
๑๕/๗/๒๕๕๘

ด่านเงิน  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๑๗
พระวิชัย วิชโย คำชุ่ม

๑๔/๐๙/๒๕๐๓ ๒๖/๑๒/๒๕๔๙

เนินไร่  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๑๘
พระเสริมศักดิ

์

ผาสุกฺวิหาโร คำชุ่ม

๐๘/๐๘/๒๕๐๐ ๑๓/๐๓/๒๕๕๘

เนินไร่  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๑๙
พระเสน่ห์ สติสมฺปนฺโน เลาคา

๐๒/๑๑/๒๕๒๖ ๑๐/๐๙/๒๕๕๘

เนินไร่  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๒๐
สามเณรศรายุทธ  นาคพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

 เนินไร่  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๒๑
พระรุ่งโรจน์ อธิปฺุโ ผลประเสริฐ์

๐๔/๐๒/๒๕๒๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗

หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๒๒
พระอนุสรณ์ ภูมิอิสฺสโร สว่างแสง

๐๖/๑๐/๒๕๒๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๒๓
พระเรวัฒน์ ภูมิราโม แวดล้อม

๐๗/๑๑/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๒๔
พระปติภัทร วุฑฺฒิโก พัฒนศักดิ

์

๑๙/๓/๒๕๒๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๐

อ่าวช้างไล่  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๒๕
พระบุญหลาย จารุภทฺโท ปญญาชีวะ

๒๒/๐๓/๒๕๓๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

เขาถำแรต  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๒๖
พระประไพ จิตฺตทนฺโต บุญเทิง

๒๒/๑๐/๒๕๒๘ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘

เขาถำแรต  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๒๗
พระบุญช่วย ปฺุนาโค แจทอง

๐๘/๐๕/๒๔๙๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

เขาถำแรต  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๒๘
พระไสว สุทฺธิธมฺโม ศิริสุข

๐๖/๐๓/๒๔๙๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๘

เขาถำแรต  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๒๙
พระธวัติ อุตฺตมปฺโ ด่านอินทร์

๑๙/๐๓/๒๕๑๕ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

เขาถำแรต  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๓๐
พระสัมฤทธิ

์

สมฺปฺโ มงคลเกตุ

๒๑/๑๒/๒๕๒๗
๐๑/๐๖/๒๕๕๘

เขาถำแรต  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๓๑
พระบรรลือ สุทนฺโต มาเหลน

๒๑/๐๗/๒๕๑๕ ๐๔/๑๐/๒๕๕๘

เขาถำแรต  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๓๒
สามเณรกรชัย  นามสว่าง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 เขาถำแรต  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๓๓
สามเณรวสันต์  สุรินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

 เขาถำแรต  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๓๔
พระเฉลิมชัย ชาคโร ภูแฝก

๓๐/๐๗/๒๕๐๖ ๒๑/๐๗/๒๕๕๗

ท่ามะนาว  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๓๕
พระจตุรงค์ จตฺตภโย ชมจิตร

๓๐/๐๕/๒๕๒๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

ท่ามะนาว  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๓๖
พระนฤพนธ์ ปริปุณโณ ทองขะจิตร

๑๒/๐๕/๒๕๓๕ ๑๙/๐๑/๒๕๕๗

เทพประทาน  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๓๗
พระเอนกชัย สิริภทฺโท อ่อนเกล้า

๒๓/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

เทพประทาน  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๓๘
พระสมยศ สุมโน บุญเพ็ง

๑๔/๐๗/๒๕๓๒ ๐๕/๐๘/๒๕๕๘

เทพประทาน  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๓๙
พระบุญทิง

้

ภูมิปทโม น้อยประเสริฐ

๑๓/๑/๒๕๑๑ ๑๖/๕/๒๕๕๘
แปลงราษฎร์สามัคคี

 

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๔๐
พระเกษม เขมโก สมบัวรม

๑๙/๑๐/๒๕๐๙
๒๙/๗/๒๕๕๘

แปลงราษฎร์สามัคคี
 

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๔๑
พระพิชัย อนีโฆ คำคนซือ

่

๑๒/๐๘/๒๕๒๒ ๒๒/๑๑/๒๕๕๔

หนองคอก  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๔๒
พระสมพงษ์ ภูมิสุโข วิสุมา

๑๑/๐๕/๒๕๒๑
๒/๐๕/๒๕๕๗

อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๔๓
พระวสุพล เตชปฺุโ สุขเจริญ

๒๒/๐๔/๒๕๒๑ ๐๙/๐๒/๒๕๕๘

กกสับ  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๔๔
พระอรรถพล กนฺตสีโร คำสอาด

๐๖/๐๖/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

เสม็ดใต้  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๔๕
พระสัมพันธ์ คุณวีโร พิบูลย์ศักดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๐๐ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๔๖
พระทิพวรรณ อานฺนโท เหลือรอด

๒๓/๐๑/๒๕๑๕ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

หนองปลาตะเพียน  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๔๗
พระสามารถ ธมฺมจาโร เฮงสมาธิ

๖/๐๙/๒๕๑๘ ๕/๐๗/๒๕๕๘

คชวรรณวนาราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๔๘
พระปารเมศ ปภาโส วรรณประสิทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

ดอนทอง  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๔๙
สามเณรอานนท์  สระทองจันทร์

๒๘/๕/๒๕๔๓

 ท่าเกวียน  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๕๐
สามเณรทนงชัย  นิวาส

๔/๖/๒๕๔๔
 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๕๑
พระสุบิน าณิสฺสโร ทองสุข

๐๑/๐๒/๒๕๐๔ ๒๔/๐๔/๒๕๕๖

พงษาราม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๕๒
พระธีรพัฒน์ จนฺทสาโร อุทเยทน์

๒๙/๑๒/๒๕๓๕

๘/๗/๒๕๕๗
สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๕๓
พระธิติรัต จกฺกธมฺโม คัมมิน

่

๘/๑๐/๒๕๒๘ ๒๕/๗/๒๕๕๘

สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๕๔
พระอภิสิทธิ

์

จนฺทูปโม นพโสภณ

๑๙/๕/๒๕๓๕ ๒๘/๗/๒๕๕๘

สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๕๕
พระอติวิชญ์ อติวิชฺโช คะประสิทธิ

์

๑/๐๗/๒๕๒๒ ๑/๐๔/๒๕๕๗

หนองเค็ด  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๕๖
พระพีรยุทธ วิจาโร ระเบียบ

๕/๑๐/๒๕๓๓
๓/๗/๒๕๕๒

หนองบัว  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๕๗
พระขัยวัฒน์ วุฑฺฒิโก นันทวิสิทธิ

์

๑๖/๗/๒๕๓๔ ๒๐/๔/๒๕๕๙

หนองบัว  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๕๘
พระรชต จตฺตมโล วีสันเทียะ

๑๒/๐๗/๒๕๒๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๗

หนองรี  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๕๙
พระณราวุฒิ ยติกโร โพธิศิริ

์

๑๔/๐๗/๒๕๓๖
๙/๑๑/๒๕๕๗

หนองรี  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๖๐
พระดลสุข ขนฺติพโล พูลกา

๖/๐๙/๒๕๒๒ ๕/๐๗/๒๕๕๔

หนองว่านเหลือง  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๖๑
พระปญญา ิตเมโธ คะสุวรรณ์

๐๓/๐๗/๒๕๐๘ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘

หนองสองห้อง  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๖๒
พระดุสิต มหาภิโ นันทสูร

๒๐/๐๔/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

หนองเสือ  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๖๓
พระพิพัฒน์พงศ์ ถาวโร คงคาหลวง

๗/๐๔/๒๕๒๒ ๒๙/๐๕/๒๕๕๘

หนองเหียง  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๖๔
พระหฤษฎ์ ปณฺณโก เก้านพมณ์

๓๑/๐๕/๒๕๒๗
๙/๐๗/๒๕๕๗

แหลมไผ่ศรี  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๖๕
พระสิทธิพร ปณฺณโก ขาวฉอ้อน

๔/๑๒/๒๕๑๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๗

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๖๖
พระสุทัศน์ สุทตฺโต โฉมศรี

๑๔/๐๘/๒๕๑๙
๕/๐๘/๒๕๕๕

อ่าวสีเสียด  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๖๗
พระดำรง โกสโล วงค์พินิจ

๙/๔/๒๕๑๗ ๒๗/๗/๒๕๕๕

เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๖๘
พระเผ่าพงษ์ ปยธมฺโม ดุลประเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๒๒
๑๙/๗/๒๕๕๘

เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๖๙
พระสิทธิชัย ถิรสทฺโธ กุลากูล

๓/๕/๒๕๑๘ ๒๑/๑/๒๕๕๘

จรเข้ตาย  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๗๐
พระปญญา สุปฺโ วันธิยา

๗/๑๒/๒๕๐๕
๘/๗/๒๕๕๔

หินดาษ  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๗๑
พระประสาท อธิปฺโ จัตุรัส

๑๒/๐๑/๒๕๐๗ ๒๒/๐๓/๒๕๕๒

ชำปางาม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๗๒
พระดนัย ธมฺมโชโต แนวศูนย์

๓๐/๐๕/๒๕๓๔ ๒๘/๐๒/๒๕๕๗

ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๗๓
พระจิระ จนฺทโชโต สมอุ่มจาน

๑๕/๐๑/๒๕๒๒ ๒๑/๐๗/๒๕๔๕

ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๗๔
พระสำราญ อภินนฺโท เชือบุญมี

้

๐๕/๐๘/๒๕๑๕ ๒๙/๐๓/๒๕๕๖

ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๗๕
พระฮุย ธมฺมวโร วิชุมา

๓๑/๐๑/๒๔๘๒ ๐๕/๐๖/๒๕๔๗

นางาม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๗๖
พระบุญมา สุขิโต มูลมา

๐๒/๐๒/๒๔๘๖ ๒๔/๐๗/๒๕๕๐

นางาม  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๗๗
พระวินัย ธมิมวินโย ธรรมดา

๒๐/๐๑/๒๕๑๖ ๒๖/๐๔/๒๕๕๔

มาบนาดี  

ฉช ๔๒๕๙/๐๑๗๘
พระทัศนพล อินฺทมงฺคโล อินทมงคล

๑๓/๐๗/๒๕๓๐ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖

ลาดกระทิง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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