
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๘๘๔ รูป ขาดสอบ ๓๐๔ รูป คงสอบ ๕๘๐ รูป สอบได้ ๑๘๖ รูป สอบตก ๓๙๔ รูป (๓๒.๐๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๐๑
พระสหรรษ ปฺวโร ธรรมรักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๑๙ ๒๖/๐๑/๒๕๕๖

กำแพง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๐๒
พระไผ่ สุมโน คำฉกรรจ์

๑๓/๐๓/๒๕๒๔ ๒๗/๐๘/๒๕๕๘

เก่าโบราณ  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๐๓
พระอภิทักษ์ อภิทกฺโข คณฑา

๑๘/๐๘/๒๕๓๒ ๒๘/๑๒/๒๕๕๖

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๐๔
พระจตุพล ทสพโล ขนานแข็ง

๑๕/๐๖/๒๕๒๐ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๐๕
พระจิตติ อริโย ไทยนาวี

๒๑/๐๕/๒๕๑๐ ๑๒/๐๒/๒๕๕๘

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๐๖
พระสราวุธ อาภาธโร สอนคำภา

๐๕/๐๗/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๐๗
พระอิทธิพร อิทฺธิสีโล ชืนชอบ

่

๒๗/๐๖/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

ไตรมุขชยาราม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๐๘
พระธนิต ถิรปฺโ วรไพบูลย์

๐๗/๐๖/๒๕๑๘ ๐๑/๐๓/๒๕๕๗

นอก  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรณัฐฐยศ  ศรีบุญเลิศ

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

 นอก  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๑๐
พระเอกชัย สนฺตจิตฺโต สนองบุญ

๑๓/๐๒/๒๕๒๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

นาเขือน

่

 

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๑๑
พระบุญส่ง ปฺุคโม เจริญลักษณ์

๑๙/๑๒/๒๕๑๙
๐๒/๐๖/๒๕๕๖

เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๑๒
พระวีระชัย วิริยธโร ตาดม่วง

๐๕/๑๐/๒๕๑๙ ๐๔/๐๕/๒๕๕๑

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๑๓
พระบัณฑิต ปณฺฑิโต ช่วยศรีนวล

๒๖/๐๓/๒๕๒๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๔

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๑๔
พระคมเกษม สารตฺถิโก อินต๊ะสอน

๑๙/๐๘/๒๕๓๑ ๑๕/๐๖/๒๕๕๖

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๑๕
พระนภัส าณธโร ริมมากุลทรัพย์

๑๐/๑๑/๒๕๓๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๘

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระวรชาติ ถาวโร มันรอด

่

๒๕/๑๒/๒๕๓๒ ๑๗/๐๖/๒๕๕๖

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระทองพูน มหาปฺโ พิมิตร

๐๘/๐๗/๒๕๐๓ ๑๐/๑๐/๒๕๕๖

วังตะโก  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๑๘
พระสมเกียรติ จิรสุโภ เจริญธนวุฒิ

๒๗/๓/๒๕๓๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

สำนักบก  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระดนัย สุเมโธ แสงทอง

๑๖/๓/๒๕๒๗ ๒๗/๖/๒๕๕๘

หนองศรีสงวน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระพรศักดิ

์

นาคเสนี รัตนพรประสิทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๔๙๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๔

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระสุริยัน ปยสีโล อุ่นอุดมรักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๒๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๒๒
พระสัมฤทธิ

์

สมจิตฺโต อนวาษา

๒๕/๐๖/๒๕๒๖ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๒๓
พระพงษ์พัฒน์ ปวฑฺฒโน พานทอง

๐๑/๐๒/๒๕๓๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๒๔
พระจาตุรงค์ สีลโชโต เหลืองอ่อน

๐๙/๐๖/๒๕๑๕ ๒๔/๐๒/๒๕๕๗

โคกท่าเจริญ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑ / ๖

้
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ชบ ๒๒๕๙/๐๐๒๕
พระณัฐวุฒิ คุณธมฺโม รัตนประสพ

๑๑/๑๐/๒๕๓๖ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๒๖
พระธนกฤต โฆสทินฺโน เอียมสอาด

่

๑๑/๐๒/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระพิมาย ฉนฺทาโภ ระโส

๑๔/๐๘/๒๔๙๙ ๐๓/๑๐/๒๕๕๖

ศรีประชาราม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๒๘
พระกอบศักดิ

์

สุทฺธิาโณ คงคำ

๑๕/๐๒/๒๕๒๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

หนองตำลึง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระชาติชาย สํวุฑฺโฒ สมประสงค์

๒๐/๑๐/๒๕๑๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

แหลมแค  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๓๐
พระอานนท์ อธิปฺโ แม้นมาลัย

๑๖/๔/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๘

เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๓๑
พระพรหมนรินทร์ นราสโภ จิตรรัตน์

๑๗/๘/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๘

เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรภูมิดนัย  ปดร้าย

๒๒/๔/๒๕๔๕

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรสุธีบดินทร์  ฤกษ์การันต์

๘/๓/๒๕๔๖
 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรธวัชชัย  มิสาโท

๑๖/๓/๒๕๔๕

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๓๕
พระอังคาร จิตฺตวุฑฺโฒ อรุณประภา

๒๔/๗/๒๕๓๓ ๓๐/๗/๒๕๕๓

เขามะกอก  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๓๖
พระทินกร ทินฺนวโร คำจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๓๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๓๗
พระอภินันท์ สิริชโย ศักดิศรี

์

๑๙/๒/๒๕๑๕ ๒๘/๖/๒๕๕๗

ชัยมงคล  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๓๘
พระนิกร อาภสฺสโร ประยูรคำ

๑/๓/๒๕๒๔ ๒๒/๑/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๓๙
พระณัฐวุฒิ กิตฺติภทฺโท เมฆทับ

๒๘/๗/๒๕๒๔ ๒๒/๑/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๔๐
พระชลัมพล โอภาโส สุริยนต์

๑๖/๗/๒๕๓๘
๕/๗/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๔๑
พระอุปฏถัมภ์ เตชพโล เสพสุข

๕/๑๐/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๔๒
พระแก้วประสิทธ์ สุวินโย มีทรัพย์ไชย

๑๔/๑๑/๒๕๑๘
๒๕/๗/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๔๓
พระอดิศักดิ

์

ปฺาโภ กันหาเขียว

๑๓/๑๐/๒๕๒๖
๒๗/๗/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๔๔
พระธงชัย อนุตฺตโร พันสระน้อย

๒๘/๘/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๕๘

ตะเคียนทอง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๔๕
พระนริศ านวุฑฺโฒ เทพทอง

๐๑/๐๑/๒๕๒๙ ๐๒/๑๒/๒๕๕๖

ท่ากระดาน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๔๖
พระชลิต อกฺกปฺโ ทรงกรานต์

๑๕/๑/๒๕๓๘ ๒๒/๓/๒๕๕๘

เทพบุตร  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๔๗
พระอโนชา อุตฺตโม พุ้มนางแย้ม

๑๒/๑๐/๒๕๒๙
๑๑/๗/๒๕๕๘

เทพบุตร  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๔๘
พระมานพชัย สีลสํวโร ใยลำลี

๖/๑๐/๒๕๐๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๔๙
พระทรงกลด อธิมุตฺโต ฉันทภาค

๖/๐๘/๒๕๑๖ ๒๕/๐๙/๒๕๕๗
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๕๐
พระปุญญพัฒน์ จนฺทธมฺโน คงสุข

๑๖/๑๒/๒๕๒๓

๔/๐๔/๒๕๕๘ นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๕๑
พระอานนท์ วรปฺโ สุขสบาย

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๕๒
พระวิษณุ จนฺทโชโต ศรีพงษ์สุทธิ

์

๒๐/๕/๒๕๒๙ ๒๘/๔/๒๕๕๖

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๕๓
พระอาทิตย์ เตชทตฺโต จันทน์เทศ

๗/๑๑/๒๕๒๕ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๕๔
พระธนภูมิ อนาวิโล ไวยภาคี

๓๐/๑๒/๒๕๓๓

๒/๕/๒๕๕๘
บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๕๕
พระคมสันติ

์

นรินฺโน พุกลา

๑๓/๐๒/๒๕๓๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๗

พุทธิวราราม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๕๖
พระวัชรพงค์ กุสลจิตฺโต วิชพันธ์

๑๕/๘/๒๕๓๗ ๒๖/๗/๒๕๕๘

สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๕๗
พระภัสพงษ์ สุขิโว สุขอร่าม

๑๙/๑๑/๒๕๓๖
๒๕/๕/๒๕๕๙

สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๕๘
พระสิทธิชัย ธมฺมทินฺโน โพกุลัง

๐๖/๐๘/๒๕๓๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

สังกะเปรียว  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๕๙
พระเอกชัย จารุธมฺโม หงษ์ทอง

๑๕/๐๕/๒๕๒๘ ๐๗/๐๒/๒๕๕๘

สังกะเปรียว  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒ / ๖

้
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ชบ ๒๒๕๙/๐๐๖๐
พระบัญเลิศ นนฺทสาโร พางาม

๒๓/๖/๒๕๐๕ ๑๖/๕/๒๕๕๘

สันติธาราวาส  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๖๑
พระณัฐพนธ์ สิริปฺโ สามัคคี

๒๘/๔/๒๕๓๘ ๒๕/๗/๒๕๕๘

สันติธาราวาส  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๖๒
พระภูษิต ภูริปฺโ สมเทศน์

๒๘/๐๔/๒๕๒๐
๕/๐๑/๒๕๕๘

สามัคคีประชาราม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๖๓
พระอาเตียว ปริปุณฺโณ มวกขุนทด

๒๒/๑๐/๒๕๑๘
๓/๑๒/๒๕๕๗

สายสุคนธ์  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๖๔
พระชัยพัชร์ อนุตฺตโร กิงสีดา

่

๐๙/๐๓/๒๕๑๘ ๐๖/๐๑/๒๕๕๕

สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๖๕
พระนิคม ธมฺมนาโถ นิลพันธ์

๓๑/๐๕/๒๕๐๑
๓/๐๔/๒๕๕๗

สุทธาวาส  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๖๖
พระอดิศักดิ

์

อภิปฺุโ องอาจ

๑๓/๑๒/๒๕๓๒ ๒๓/๐๑/๒๕๕๘

หนองเกตุน้อย  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๖๗
พระธิเบต อจิณฺณธมฺโม แสงทอง

๒๒/๐๔/๒๕๓๓ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

หนองเกตุน้อย  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรเอิร์ท  ยาโด

๑๐/๐๕/๒๕๔๑

 หนองปรือ  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๖๙
พระวัน ิตรตโน ประทุมแก้ว

๗/๑/๒๔๙๒ ๙/๒/๒๕๕๓
หนองใหญ่  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๗๐
พระธีระพงษ์ จิตฺตธมฺโม เคราะห์ดี

๒๕/๘/๒๕๒๕ ๕/๑๒/๒๕๕๗

หนองใหญ่  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๗๑
พระสันติ สุชีโว ศรีจันทร์

๒๑/๗/๒๕๒๑
๘/๗/๒๕๕๘

หนองใหญ่  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๗๒
พระสนธยา ธมฺมวฑฺโฒ เสริมสาย

๘/๙/๒๕๒๒ ๒๖/๗/๒๕๕๘

หนองใหญ่  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๗๓
พระมองเล่ ปฺาวุโธ เขียวสะอาด

๒๗/๙/๒๕๐๕
๗/๕/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๗๔
พระชนัญ ฉนฺทกิจฺโจ วิริยกิจจา

๒๒/๑๒/๒๔๙๕
๒๑/๗/๒๕๕๒

บางพระ  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๗๕
พระสุรชัย ธมฺมชโย จิรทิพย์รัช

๒๖/๓/๒๕๒๓ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

บางพระ  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๗๖
พระสุวรรณ เขมฺจาโร พลช่วย

๖/๑๒/๒๕๐๘ ๒๒/๗/๒๕๕๘

วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๗๗
พระสุทิน เตชธมฺโม มาตรประสงค์

๑๓/๑/๒๕๑๐ ๒๖/๑/๒๕๕๘

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๗๘
พระวโรดม เตชธมฺโม เลาหรัตนาหิรัญ

๑๐/๑๒/๒๕๓๑
๑๓/๖/๒๕๕๕

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๗๙
พระเกียรติวัชร์ อโนมปฺโ อภิชิตานนท์

๒๒/๑๐/๒๕๐๔ ๒๙/๑๐/๒๕๕๖

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๘๐
พระธนวิศว์ จตฺตภโย ชุ่มอุระ

๒๔/๑/๒๕๑๖ ๒๙/๑๐/๒๕๕๖

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๘๑
พระสิริชัย สีลเสฎโ นันทนวิจิตร

๒๐/๓/๒๔๙๖
๖/๗/๒๕๕๗

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๘๒
พระอนันท์ ติสาโร อุ่นพันธุ์

๕/๑๑/๒๕๐๓ ๑๑/๑/๒๕๕๘

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๘๓
พระเจษฏา จารุวํโส สินประมวญ

๑๐/๗/๒๕๒๒ ๒๔/๒/๒๕๕๘

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๘๔
พระอมร อนุตฺตโร ชยันต์นคร

๒๗/๑๑/๒๕๐๙
๒๔/๕/๒๕๕๘

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๘๕
พระสุรชาติ จนฺทปฺโ ศรีชืน

่

๒๖/๗/๒๕๓๑ ๒๔/๔/๒๕๕๗

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๘๖
พระศิริชัย ิตธมฺโม จงถาวรสกุล

๓/๑๐/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๘๗
พระพรศักดิ

์

รตนวณฺโณ ศรีประเศริฐ

๒๑/๔/๒๕๐๘
๓/๗/๒๕๕๗

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๘๘
พระธีรชัย ปวริสโร สุรวัฒนาวรรณ

๒๐/๘/๒๕๓๐
๖/๗/๒๕๕๗

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๘๙
พระณัฐ โกสโล ปนเจริญ

๑๐/๘/๒๕๒๔
๒/๔/๒๕๕๘

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๙๐
พระบุญเลิศ จนฺทโก จันทรา

๖/๕/๒๕๑๒ ๒๕/๖/๒๕๕๘

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๙๑
พระมนัส มนภาโส นิจนิรันดร์

๓๑/๘/๒๕๑๐ ๒๗/๖/๒๕๕๘

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๙๒
พระจักรพันธุ์ จิตฺตวฑฺฒโน นาคยิม

้

๘/๑๑/๒๕๓๐ ๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๙๓
พระกฤษดา อคฺคธมฺโม พาซือ

่

๒๐/๑๑/๒๕๒๖

๗/๗/๒๕๕๖
วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๙๔
พระกฤษดา สิริธมฺโม แซ่ฉัว

่

๑๖/๒/๒๕๒๒
๕/๔/๒๕๕๘

วัดพันเสด็จใน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๙๕
พระธรรมรักษ์ มหาธมฺมรกฺโข รอดสา

๒๗/๗/๒๕๑๕ ๒๙/๗/๒๕๕๘

วัดพันเสด็จใน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๙๖
สามเณรคำสงค์  แสงสว่าง

๑๑/๔/๒๕๔๓

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๙๗
สามเณรชัยธวัช  ตุ้มทองคำ

๒๕/๖/๒๕๔๓

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๙๘
สามเณรพงศ์ธนนท์  

อภิประภาอุทัยภัทร
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรธนนนท์  อัญมณีเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๐๐
พระพีรเดช อาวุธปฺโ เดชจินดา

๒๒/๒/๒๕๒๙ ๑๙/๔/๒๕๕๘

วัดหนองขาม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๐๑
พระวิศิษฐ์ สุขกาโม ฉายวิมล

๒๒/๑/๒๕๐๘ ๒๑/๖/๒๕๕๘

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๐๒
พระอธินันท์ อธิปฺโ เจ็งตระกูล

๑๗/๑๑/๒๕๑๒

๑/๕/๒๕๕๒
วัดหนองเลง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๐๓
พระนิกุล สุทฺธิสทฺโธ บุญน้อม

๑๒/๒/๒๕๒๖ ๑๙/๑/๒๕๕๘

วัดหนองเลง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๐๔
พระสุพรชัย ถิรจิตฺโต กลีบบัวเขียว

๒๕/๑๐/๒๕๐๘
๒๒/๗/๒๕๕๘

วัดหนองเลง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๐๕
พระนิคม ชุตินฺธโร แย้มพิมาย

๒๓/๓/๒๕๒๕
๕/๗/๒๕๕๘

วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๐๖
สามเณรพงศ์ธร  ขันบรรจง

๒๕/๒/๒๕๔๑

 วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๐๗
พระสุกฤษฏิ

์

ภทฺทธมฺโม ดิษฐาพร

๑๙/๐๕/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๐๘
พระประสิทธิโชค

์

ธมฺมรโต สาเริก

๒๗/๐๘/๒๕๒๖ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๐๙
พระวรพล คุตฺตธมฺโม โหมดศิริ

๑๐/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๑๐
พระวิรัตน์ ิตเตโช พูลสวัสดิ

์

๑/๑/๒๕๑๘ ๑/๗/๒๕๕๘
เขาบำเพ็ญบุญ  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๑๑

พระธยา านจาโร ปานแก้ว

๑๙/๑/๒๕๒๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เขาบำเพ็ญบุญ  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๑๒

พระอุดมศักดิ

์

เตชธมฺโม มานะปรีชา

๐๗/๑๑/๒๕๐๐ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

เทพประสาท  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๑๓
พระสิทธิชัย อาสโภ เมฆหมอก

๑๘/๑๒/๒๕๓๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

เทพประสาท  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๑๔

พระพลชัย มหาปฺโ รุ่งรำไพ

๑๕/๐๘/๒๕๒๘ ๓๑/๐๑/๒๕๕๓

สัตหีบ  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๑๕

พระจตุภัทร จตุวโร สังข์นาค

๐๖/๑๐/๒๕๒๔ ๒๖/๑๑/๒๕๕๗

สัตหีบ  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๑๖

พระณัฐวุฒิ สุขวฑฺฒโก สุกผ่อง

๑๐/๖/๒๕๓๗ ๒๑/๖/๒๕๕๘

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๑๗
พระกมลชัย กิตฺติโก สุขสมกิจ

๒๖/๔/๒๕๓๖ ๒๓/๓/๒๕๕๘

อัมพาราม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๑๘

พระจักรินทร์ กิตฺติภทฺโท ศรีไส

๑๙/๐๘/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เกาะจันทน์  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๑๙

พระสมนึก จนฺทสาโร จุมจันทร์

๑๓/๑/๒๕๑๓ ๒๘/๗/๒๕๕๕

ท่าบุญมี  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๒๐
พระพิเชษฐ ภูมิปาโล อนุจันทร์

๑๔/๙/๒๕๑๙
๒/๖/๒๕๕๘

หนองงูเหลือม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๒๑
พระวันชนะ อธิจิตฺโต พรมศรี

๐๙/๐๖/๒๕๒๘ ๐๖/๐๔/๒๕๕๖

เขาบ่อกวางทอง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๒๒

พระทศพล านวีโร สำอางค์อินทร์

๑๒/๐๙/๒๕๒๒ ๑๒/๐๑/๒๕๕๗

เขาบ่อกวางทอง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๒๓

พระเริงธรรม สุทฺธิโก ศรีนวคุณาพร

๒๖/๑๑/๒๕๐๘ ๒๐/๑๑/๒๕๕๗

เขามะกรูด  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๒๔

พระอิศเรศ สทฺธาธิโก ศิลปสาคร

๑๕/๑๑/๒๕๑๖ ๑๕/๐๙/๒๕๕๗

ธาตุทอง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๒๕
พระสมศักดิ

์

จนฺทปฺโ จันทร์วาส

๒๒/๐๒/๒๕๒๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๒๖

พระชาตรี ชิตมาโร รักษาสุข

๒๙/๐๗/๒๕๒๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๒๗

พระกิตติชน กิตฺติวโร ยิงยง

่

๒๔/๐๒/๒๕๓๑ ๒๑/๐๘/๒๕๕๘

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๒๘

สามเณรพิชัย  สุดา

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

 
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๒๙
พระศุภกิจ สุเมโธ ขาวสะอาด

๐๙/๐๑/๒๕๒๓ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองเกตุ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๓๐
พระวิชัย สมคฺควิชโย เพิมพูน

่

๒๑/๐๖/๒๔๙๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หลุมมะนาว  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๓๑

พระบุญเลิศ ขนฺติมโน ถ้วนศิริ
๓/๗/๒๕๑๐

๑๕/๑๑/๒๕๕๒

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๓๒
พระวรวุฒิ เขมวีโร สว่างสุขเจริญ

๔/๖/๒๕๓๓ ๑๖/๓/๒๕๕๗

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๓๓

พระธานี สุรปฺโ สุนทรส
๙/๙/๒๕๐๙

๒๕/๕/๒๕๕๗

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๓๔

พระธัญญาวัฒน์ สุธมฺโม ไทยภักดี

๑๐/๕/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๘

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๓๕

พระกิตติ กิตฺติาโณ หรรษอุดม

๒๒/๒/๒๕๒๘ ๒๖/๒/๒๕๕๘

เขาน้อยคีรีวัน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๓๖
พระวีรพงษ์ วีรพโล ไชยบุญตา

๑๖/๑/๒๕๑๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เขาน้อยคีรีวัน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๓๗

พระอิทธิชัย สิริสาโร จุลละครินทร์
๘/๙/๒๕๑๐

๑๔/๗/๒๕๕๖

บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๓๘

พระวชิระ ถิรธมฺโม มานะ
๒/๒/๒๕๓๔ ๒๑/๓/๒๕๕๘

บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๓๙

พระคันธุรักษ์ คนฺธุรกฺขิโก แสงสว่าง

๑๐/๑/๒๕๓๑
๑/๕/๒๕๕๒

พยอม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๔๐
พระมนต์ชัย ชาครธมฺโม วงศ์ศร

๒๘/๑๐/๒๕๓๒
๔/๑๒/๒๕๕๘

พยอม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๔๑

สามเณรทองตัน  ไชลำพันธ์

๒๔/๔/๒๕๔๓

 พยอม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๔๒

พระศาสตรา สมจิตฺโต ธาราแสงถาวร
๘/๖/๒๕๒๑ ๑๙/๔/๒๕๕๙

หนองไผ่แก้ว  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๔๓

พระนพนัย จารุวณฺโณ ชมชืน

่

๒๙/๑๒/๒๕๓๑
๗/๑๒/๒๕๕๗

หนองยาง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๔๔
พระฐิติรัชร์ อภิวฑฺฒโน พิภพวรารัตน์

๒๓/๙/๒๕๐๐ ๒๐/๓/๒๕๕๘

หนองยาง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๔๕

พระธนวัฒน์ าณสิรินฺธโร จึงรัตนโกศล

๑๑/๑๒/๒๕๒๗
๑๙/๗/๒๕๕๘

หนองยาง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๔๖

พระณัชพล ธมฺมสาโร เกตุษา
๕/๕/๒๔๘๘

๑๖/๑๑/๒๕๕๗

หนองสรวง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๔๗

พระชาญชัย สนฺโต วงศ์พินิจ

๒๕/๘/๒๕๒๒
๘/๗/๒๕๕๗

อ่างเวียน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๔๘
พระกฤษณะ านสิรินฺธโร ฉินคำตา

๑๗/๘/๒๕๒๖ ๑๙/๗/๒๕๕๘

อ่างเวียน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๔๙

พระพงศกร านวโร สิงหนาม

๒๐/๑๑/๒๕๑๗
๒๗/๗/๒๕๕๘

อ่างเวียน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๕๐
พระจ้าน มนฺตชาโต ชูกาว

๐๕/๑๑/๒๔๙๐ ๐๒/๐๕/๒๕๕๗

เขาคีรีรมย์  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๕๑

สามเณรสิรภัทร  ชูสนุก

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

 ใต้ต้นลาน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๕๒
พระปรีชา านวีโร ถาวร

๐๔/๐๔/๒๕๒๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๑

ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๕๓

สามเณรอุทัย  แซ่กือ

๐๗/๐๘/๒๕๓๘

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๕๔

สามเณรพลวัต  แซ่ย่าง

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๕๕

สามเณรชัยพร  แซ่โซ้ง

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๕๖
สามเณรเจริญชัย  แซ่หาญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๕๗

สามเณรติลพล  แซ่ย่าง

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๕๘

สามเณรอนุสรณ์  แซ่ย่าง

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๕๙

สามเณรยุทธพิชัย  ประกายคีรีสุข

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๖๐
สามเณรจักรพรรดิ  แซ่เฮ่อ

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๖๑

สามเณรสันติสุข  ศรีสุริยะใส

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๖๒

สามเณรสมบูรณ์  แซ่กือ

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๖๓

สามเณรธนากร  กำไลสีฟา

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๖๔
สามเณรอภิสิทธิ

์

 พุฒิไชยจรรยา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๖๕

พระชวนนท์ ขนฺติโก บุญเลิศ

๐๕/๐๒/๒๕๓๖ ๐๖/๐๑/๒๕๕๘

พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๖๖

พระหญา กิตฺติสาโร หมืนเดช

่

๐๒/๐๘/๒๕๑๒ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

วัดใหม่ทรายมูล  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๖๗
พระสถาปนิก สุมโน โล่ห์ทอง

๐๖/๐๑/๒๕๓๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดใหม่ทรายมูล  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๖๘

พระเกียรติศักดิ

์

กนฺตสีโล นิยม

๐๔/๐๒/๒๕๓๒ ๐๔/๐๑/๒๕๕๗

สำเภา  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๖๙

พระพิพัฒน์พงษ์ ปภสฺสโร แก้วสุข

๐๒/๐๕/๒๕๒๑ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

สำเภา  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๗๐
พระอนันตพล อธิปฺโ เต็งศรี

๒๖/๐๕/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

หนองขยาด  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๗๑
พระธนพงษ์ กิตฺติาโณ จิตจ้อย

๐๑/๐๒/๒๕๑๗ ๐๗/๐๑/๒๕๕๔
หนองสังข์ประชาบำรุง

 

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๗๒

พระภาณุพงศ์ ชิตมาโร ประพันธ์

๐๑/๐๓/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙
หนองสังข์ประชาบำรุง

 

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๗๓

พระณัฐพล จนฺทสาโร แสงเดช

๐๓/๐๗/๒๕๓๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๗๔

พระพละภูมิ เตชพโล ศรีจันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๒๕ ๐๖/๐๕/๒๕๕๘

หัวถนน  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๗๕
พระธีระพล สุธีโร พึงสันเทียะ

่

๐๒/๐๒/๒๕๑๖ ๐๘/๐๔/๒๕๕๕

เขาห้วยมะระ  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๗๖

พระธีรพงศ์ ิตโรจโน แสงแก้ว

๒๒/๐๖/๒๔๙๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๕

คลองพลู  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๗๗

พระอาณัติ มหาวีโร แซ่หลี

๑๒/๑๒/๒๕๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

คลองพลู  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๗๘

พระวีรภาพ จิรสุโภ อุปถัมภ์

๐๖/๐๙/๒๕๓๑ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

คลองพลู  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๗๙
พระนรินธรณ์ ธมฺมานนฺโท สังขมาร

๐๕/๑๒/๒๕๒๓ ๑๔/๐๒/๒๕๕๗

เนินสี

่

 

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๘๐
พระธิติศักดิ

์

สํวโร ชาติพจน์

๐๓/๐๑/๒๕๓๕ ๒๓/๐๓/๒๕๕๗

เนินสี

่

 

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๘๑

พระการัณย์ กิตฺติสาโร นุชใหม่

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗

เนินสี

่

 

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๘๒

พระขวัญชัย าณาวุโธ ใข่เพชร

๑๐/๑๐/๒๕๒๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เนินสี

่

 

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๘๓
พระพรต อธิปฺโ สุวรรณสี

๐๙/๐๔/๒๔๙๕ ๒๗/๐๗/๒๕๑๖

บ่อนำซับ  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๘๔

พระทองดี ปโมทิโต แซ่ฉัว

่

๐๖/๐๓/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๔๘

บ่อนำซับ  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๘๕

พระมานะ มนวีโร เชิญผึง

้

๑๑/๐๗/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

บ่อนำซับ  

ชบ ๒๒๕๙/๐๑๘๖

พระชัชวาลย์ โฆสนาโม บัวจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๒๗ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

หนองใหญ่ศิริธรรม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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