
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๓๗๔ รูป ขาดสอบ ๖๙ รูป คงสอบ ๓๐๕ รูป สอบได้ ๑๕๘ รูป สอบตก ๑๔๗ รูป (๕๑.๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๐๑
พระวิทูรย์ สุจิตฺโต มณีแจ่ม

๒๒/๐๑/๒๕๒๖ ๑๖/๐๔/๒๕๕๒

ขวัญสะอาด  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๐๒
พระสมัคร สิริภทฺโท ปรีทอง

๒๔/๑๒/๒๕๒๕ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

ขวัญสะอาด  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๐๓
พระเชวง ธมฺมสโร บุญภาคงาม

๑๐/๘/๒๕๐๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๗

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๐๔
พระภูวดล ภูริคุโณ นพคุณ

๒๓/๐๙/๒๕๑๓ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๐๕
พระธงชัย ิตธมฺโม เอียมศิริ

่

๐๔/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ถวิลศิลามงคล  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๐๖
พระไฉน เตชธมฺโม กลินนาค

่

๐๑/๐๓/๒๔๙๔ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘ ทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๐๗
พระบุญส่ง อาภากโร สมสิน

๑๕/๐๔/๒๕๐๐ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

เทียงพิมลมุข

่

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๐๘
พระชาคริต อธิปุโ รอดหนู

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๐๙/๐๔/๒๕๕๙

เทียงพิมลมุข

่

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๐๙
พระนิพัทธ์ สุทนฺโต พุกกะวรรณะ

๐๒/๐๖/๒๕๑๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

เทียงพิมลมุข

่

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๑๐
พระนถธร กนฺตวีโร โพธินิมแดง

์

๒๔/๐๗/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เทียงพิมลมุข

่

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๑๑
พระคูณ กิตฺติสาโร อ่อนฤดี

๐๓/๐๔/๒๕๓๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๑๒
พระสุณัฐวุฒิ านิสฺสโร ศิริเทศ

๑๑/๐๙/๒๕๑๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๑๓
พระสุกิจ ปฺุโรจโน บุญประเสริฐ

๑๐/๐๕/๒๕๑๐ ๐๙/๐๘/๒๕๕๘

บางพระ  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๑๔
พระธเนศ กนฺตสีโล โหมดประดิษฐ์

๑๖/๐๖/๒๕๒๓ ๒๕/๑๐/๒๕๕๘

บางพระ  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๑๕
พระธนพล ธมฺมวโร น้อยศรีนิต

๑๙/๑๐/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บางพระ  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๑๖
พระวิรัตน์ มหาปฺโ วิทนา

๐๘/๐๙/๒๔๙๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางพระ  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๑๗
พระคมสันต์ สิริธโร นิตยะสุข

๑๓/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๑๘
พระอภินันท์ อภินนฺโท พรหมเจริญ

๒๔/๑๐/๒๕๑๔ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๑๙
พระทองเปลว ิตเมโธ

ฉันต์วิเศษลักษณ์

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๒๐
พระสาธิต ตนฺติปาโล ขุนสกล

๐๒/๐๕/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรณัฐพงศ์  หมืนสวัสดิ

่ ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

 ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๒๒
พระจิรศักดิ

์

กิตฺติสทฺโท มาสดใส

๐๕/๐๓/๒๕๑๖
๔/๐๔/๒๕๕๙

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๒๓
พระพงศกร คุณธมฺโม อินทรปรีชา

๒๗/๐๖/๒๕๓๗ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๒๔
พระอิทธิพล อิทฺธิพโล หมุดธรรม

๒/๐๖/๒๕๐๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรเดชสิทธิ

์

 เรือนวอน
๔/๙/๒๕๔๔

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรบุญประกอบ  สำเภาทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรรามิล  จำปานิล

๒๒/๓/๒๕๔๕

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรสินชัย  ชูเจริญ

๒๓/๕/๒๕๔๕

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรจตุพร  สันทานุลัย

๑๖/๗/๒๕๔๕

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรอนุสรณ์  ส่วยอู

๑๗/๔/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรภูวนัย  เกาะแก้ว

๓๑/๕/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรกฤตบุญ  กองคำ

๒๓/๗/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรชาญศักดิ

์

 สินภักดี

๑๐/๘/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรเดชนรินทร์  แกมอุดม

๙/๙/๒๕๔๖
 

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรนรินทร์เดช  แกมอุดม

๙/๙/๒๕๔๖
 

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรอัครพนธ์  ประยูรพงษ์

๖/๑๐/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรนนทกานต์  สิงห์จวง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรสหรัฐ  โพธิทอง

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรจรณชัย  วารียังตร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรศุภกร  โกศล

๒๓/๑/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรกฤษดา  ตอนประโคน

๒๓/๑/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรวีระพัฒน์  พรหมสี

๒๙/๑/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรณัฐวุฒิ  เพ็ชร์ตะกัว

่

๑๕/๒/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรธนกฤต  จิตรสุข

๓/๕/๒๕๔๗
 

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรพีรภัทร  ดียิง

่

๔/๕/๒๕๔๗
 

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรสุรพันธ์  เบียวจันทร์

้

๑๑/๙/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๔๗
พระเสฎฐวุฒิ สุจิณโณ ฤทธิเรือง

๑๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๔๘
พระสุนทร อภินนฺโท ฉายฉันท์

๑๔/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๔๙
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สนฺตมโน ทองวิจิตร

๒๐/๑๑/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรวิชัย  พิมพ์ศักดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๐

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรมงคล  หาญสมัคร

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรณัฐดนย์  เจตกาลบุญชู

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรสราวุฒิ  ไชยโกฎ

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๕๔
สามเณรดุลยวัต  สำอางค์พิศ

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๕๕
สามเณรนิพนธ์  ซ้ายหุย

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๕๖
พระวิทยา านิสฺสโร อนุสิทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วิเวกอาคม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๕๗
พระรัฐวิทย์ านวโร บุตรสาระ

๑๓/๐๔/๒๕๓๑ ๐๓/๑๑/๒๕๕๖

วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๕๘
พระมรกต วํสวฑฺโฒ รัตนสุจารี

๒๔/๐๕/๒๕๐๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

สัมปทวน  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๕๙
พระบุญสืบ ชุติคุโณ สินประเสริฐ

๒๐/๐๓/๒๕๐๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สัมปทวน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๖๐
พระวงษชล ธมฺมทินฺโน แก้วลอย

๑๖/๑๒/๒๕๓๔ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๖๑
สามเณรพงศกร  พูลสุข

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๖๒
สามเณรอรุณ  ไกรประสิทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรชโยดม  กล้าหาญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรปกปอง  สอนบุญมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๖๕
สามเณรสมหมาย  หาสียา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรสิริศักดิ

์

 มาศแสน

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรวัชระชัย  ลือคำหาญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรอานนท์  จินตบุตร

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรวีระสิทธิ

์

 สังฆะศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรพิสิษฐ์  จันทร์ไทย

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรณัฐฏ์ทยากร  นามบุรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรศุภกฤษ  จิรเมธวณิชชา

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรไตรภพ  สนันนารี

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรนทีกานต์  รันใจ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรภานุวัฒน์  พวงมาลัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรจิติพัส  หาระโคตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๗๗
สามเณรวรวิทย์  สุขสะอาด

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรชานนท์  สรวงศิริ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรณัฐนันท์  มารัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรนนทนันท์  แหยมศิริ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรบุญสร้าง  ครุฑตำคำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรศรายุทธ  มังษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรวรกานต์  สีหานาท

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรคฑาวุฒิ  สังฆะศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรพีรพัฒน์  ขุนเณร

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรสุธี  กองรัมย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๘๗
สามเณรเทวิน  สมศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๘๘
สามเณรสุทธิพงษ์  สมวาจา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรเจษฎา  พวงแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๙๐
สามเณรสุวิชา  โนภิชัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๙๑
สามเณรธิติภัทร  ขอสูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรกฤษฎา  แสงใส

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรไกรวิชญ์  สุภนัก

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรอนันตชัย  วงษ์สว่าง

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

 โสธรวราราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรพีระพัฒน์  ไชยบุญตา

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรสมพร  ทิพย์พรหม

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรไกรสร  อินทร์ถาวร

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรโกวิทย์  ชูเกณฑ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๐๙๙
พระจตุรงค์ อธิปฺโ พรวงศ์ทอง

๑๑/๐๓/๒๕๑๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนามแดง  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๐๐
พระศุภชัย จนฺทสาโร เตพิมลรัตน์

๒๘/๐๔/๒๕๑๓ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

อุดมมงคล  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรทองพล  เภาโพธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

 อุดมมงคล  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรสุขสัตน์  ราโสภา

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

 อุดมมงคล  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรอิทธิกร  เภาโพธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

 อุดมมงคล  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๐๔
พระโชคชัย ธีรปฺโ พูลผล

๔/๕/๒๕๒๘ ๑๖/๘/๒๕๕๑

บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๐๕
พระวิษรุทร์ รวิวํโส ละมังทอง

่

๑/๑๑/๒๕๑๕ ๑/๑๒/๒๕๕๖

บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๐๖
พระเทลดศักดิ

์

ผาสุโก ตันยะ

๑๘/๑/๒๕๑๑
๕/๕/๒๕๕๗

บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรภาณุพงศ์  งามเพ็ชร

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรศรายุทธ  กมลพันธ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรสุรสีห์  สายทะเล

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรสุริยา  สืบเพ็ง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๑๑
พระนพภา เตชธโร บุญสวน

๒๘/๑๒/๒๕๑๗ ๑๙/๐๓/๒๕๕๘

ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๑๒
พระปรีชา สิริวณฺโณ เกตุพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๐๕ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๑๓
พระสมควร อธิวโร สรสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๐๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๑๔
พระจตุรพร จรณธมฺโม ภู่โต๊ะยา

๐๖/๐๘/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

พุทธอุดมวิหาร  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๑๕
พระณัฐวรรธน์ อาภากโร รุ่งเรืองวรกิตติ

๑๙/๐๓/๒๕๒๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๑๖
พระอุรุพงศ์ อุทโย นาคจู

๓๑/๐๓/๒๕๓๔ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

หอคอย  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๑๗
พระอภิวัฒน์ กตสาโร เจียมฮวดหลี

๒๖/๒/๒๕๓๓
๕/๗/๒๕๕๘

ทองนพคุณ  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๑๘
พระจรัญ ชาตสํวโร ทำดี

๐๔/๐๒/๒๕๑๘ ๒๙/๐๘/๒๕๕๘
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๑๙
พระสมชาย านวุฒฺโฒ ตันวงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๑๔ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๒๐
พระสุทัศน์ ขนฺติวโร แซ่ลิม

้

๒๙/๐๑/๒๕๒๒
๖/๐๖/๒๕๔๙

วัดเขาดิน  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๒๑
พระพลอม ขนฺติโก บริโภค

๑๐/๐๔/๒๕๑๐
๔/๑๒/๒๕๕๔

วัดเขาดิน  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๒๒
พระกิจชัย ภทฺทโก นิยม

๒๓/๑๑/๒๕๒๒ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

วัดเขาดิน  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๒๓
พระอาวุธ หิริธมฺโม กุศลสนอง

๒๗/๑๒/๒๕๒๑
๓/๑๒/๒๕๕๘

วัดเขาดิน  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๒๔
พระวัลลภ โสภณฺสโต เรืองเอียม

่ ่

๑๗/๔/๒๕๐๔ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๒๕
สามเณรวรเทพ  ไมตรีจิตต์

๔/๑๒/๒๕๔๐

 วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๒๖
พระมานพ คุณปาโล สุขเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๒๒
๒๕/๘/๒๕๕๘

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๒๗
พระทรงยศ าณวโร บัณฑิต

๒๓/๔/๒๕๓๔
๕/๖/๒๕๕๙

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๒๘
พระอดุลย์ ปยธมฺโม เหมาะสมัย

๐๓/๑๑/๒๕๒๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

หงษ์ทอง  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๒๙
พระธีระ ชิตมาโร คำประสิทธิ

์

๒๖/๓/๒๕๒๕ ๗/๑๒/๒๕๕๗

สนามจันทร์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๓๐
พระสมคิด มิตฺตจิตฺโต เวียงสมุทร

๙/๓/๒๕๐๔
๒๒/๕/๒๕๕๘

อินทาราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๓๑
พระสมชาย วิสุทฺโธ เก็จมะยูร

๖/๕/๒๕๐๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

อินทาราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๓๒
พระวีรเทพ วีรเทโว ศรีทองแจ่มใส

๐๗/๐๖/๒๕๓๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

นพเกตุวนาราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๓๓
พระจักรพรรดิ

์

อุตฺตโม มุ่งทุ่งกลาง

๑๕/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาถำแรต  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๓๔
พระชุมพร อภินนฺโท โยยรัมย์

๐๕/๐๑/๒๕๒๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาถำแรต  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๓๕
พระโสภณ สนฺติกโร ชืนอารมณ์

่

๓๑/๐๘/๒๕๓๓
๑๐/๗/๒๕๕๙

สาวชะโงก  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๓๖
พระโกวิท ิติวณฺโณ เบ้ามีศรี

๒๕/๐๑/๒๕๓๕

๘/๔/๒๕๕๕
หัวไทร  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๓๗
พระพงศกร ธนปฺโ แสงสุทธิวาส

๒๒/๐๔/๒๕๑๐
๑๐/๕/๒๕๕๙

หัวสวน  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๓๘
พระโกเมศ านจาโร แปนรามาเดชะ

๐๙/๐๕/๒๕๓๓ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

จอมศรีมงคล  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๓๙
พระนิยม สมาจาโร คะวิลัย

๒๒/๑๐/๒๔๙๒ ๒๙/๐๖/๒๕๔๖

ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๔๐
พระวสันต์ ฉนฺทสีโล มานะบัง

๐๓/๑๐/๒๕๑๕ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๔๑
พระพรชัย อคฺคจิตฺโต ศรีโภศักดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๒๕ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๔๒
พระสิทธิชัย ธนปฺโ ทัศนา

๐๙/๐๑/๒๕๓๖ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๔๓
พระประพันธ์ กิตฺติปฺโ แซ่เต็ง

๒๕/๐๒/๒๕๐๕ ๒๙/๐๖/๒๕๔๘

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๔๔
พระศุภกร ปฺาสาโร ดาวสว่าง

๒๓/๐๙/๒๕๓๖ ๑๖/๐๖/๒๕๕๗

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๔๕
พระธีรศักดิ

์

ธมฺมสโร ทัพจีน

๑๕/๐๗/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

บ้านซ่อง  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๔๖
พระสมพงษ์ มหาวีโร ติสรณ์

๑๐/๐๓/๒๕๒๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

พงษาราม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๔๗
พระนิพนธ์ สนฺตจิตฺโต ทัดบุญนาค

๑๒/๐๗/๒๕๑๗ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

พนมชัย  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๔๘
พระวิรัช สุจิตฺโต ตันสกุล

๐๙/๑๒/๒๕๒๖ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

โพธิใหญ่

์

 

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๔๙
พระอธิชา สนฺติกโร รอดโต

๒๐/๐๘/๒๕๓๖ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดหนองรี  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๕๐
พระธนพงศ์ เขมธมฺโม โรจนชีวินสุภร

๒๐/๐๘/๒๕๓๖ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดหนองรี  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๕๑
พระมงคล จกฺกวโร ทิมผลประเสริฐ

๑๖/๐๒/๒๕๑๓ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองรี  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๕๒
พระคงนัฐ โฆสวโร นาคะตะ

๐๔/๑๐/๒๔๗๙ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองรี  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๕๓
พระครรชิต กนฺตจาโร มิยะวัน

๑๒/๐๙/๒๕๓๗ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองรี  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๕๔
พระประสิทธิ

์

ปฺาวชิโร สุภาพันธ์

๒๗/๐๖/๒๕๒๗ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

นางาม  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๕๕
พระอุดร จารุโภ พวงนาม

๑๖/๐๖/๒๕๐๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๓

โนนสะอาด  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๕๖
พระอาทิตย์ อภิวโร บุญจันดา

๒๓/๑๒/๒๕๒๗ ๑๕/๐๓/๒๕๕๖

ปาโคกผาสุก  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๕๗
พระวันชัย สิริสโร ดิษฐสอน

๒๑/๐๕/๒๕๐๑ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

ยางแดง  

ฉช ๔๒๖๐/๐๑๕๘
พระวีรปรัชญ์ มหาปฺโ ทัศนเกษม

๑๙/๐๙/๒๕๐๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๕

วังคู  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕ / ๕

้
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