
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๑,๓๔๑ รูป ขาดสอบ ๒๔๐ รูป คงสอบ ๑,๑๐๑ รูป สอบได้ ๑,๐๖๓ รูป สอบตก ๓๘ รูป (๙๖.๕๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระอรรคพงษ์ ชาครธมฺโม อังกินันทน์

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

กรอกยายชา  

รย ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระอดิสรณ์ ติกฺขปรกฺกโม ถึกหลาย

๒๙/๐๗/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

กรอกยายชา  

รย ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระประสเริฐ อตฺถกาโม พิมพสุทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๐๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

กรอกยายชา  

รย ๒๑๕๙/๐๐๐๔
พระวัฏฏะ อภิปุณฺโณ เอียมแสง

่

๒๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

กรอกยายชา  

รย ๒๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรชริน  รักสวัสดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

 กรอกยายชา  

รย ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระสัญญา ฉนฺทกาโม สุวรรณน้อย

๑๔/๐๑/๒๕๑๘ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

เกาะกลอย  

รย ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระณรงค์ ปภาโส สุขขา

๐๒/๐๘/๒๕๑๖ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

เกาะกลอย  

รย ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระณัฐพล วิจาโร แก้วคำรอด

๑๖/๐๙/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เกาะกลอย  

รย ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระเจษฎา ปฺาวโร จันทร์รัตนา

๒๑/๐๑/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เกาะกลอย  

รย ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระวีรภัทร สิริธมฺโม เปลียปลืม

้

๑๑/๑๑/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

แกลงบน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระพิทวัส ปภสฺสโร เกตุงาม

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เขาโบสถ์  

รย ๒๑๕๙/๐๐๑๒
พระฉัตรมงคล อคฺคธมฺโม บุญคง

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เขาโบสถ์  

รย ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระธีระพล ธีรปฺโ ราชบุรี

๒๑/๑๒/๒๕๓๔
๒๐/๐๒/๒๕๕๙

เขาไผ่  

รย ๒๑๕๙/๐๐๑๔
พระพันศักดิ

์

ปฺาวโร บำรุงจิตร

๑๐/๐๖/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

เขาไผ่  

รย ๒๑๕๙/๐๐๑๕
พระสุเมธ ขนฺติสาโร ศรีแสงเขีนว

๑๗/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาไผ่  

รย ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระชนาธิป อินฺทโชโต พิกุลทอง

๑๐/๐๙/๒๔๘๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาไผ่  

รย ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระวิษณุมนต์ เตชธมฺโม สงสาร

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาไผ่  

รย ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระธนสาร ยโสธโร สงสาร

๑๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาไผ่  

รย ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระภานุพงษ์ ธมฺมจาโร ใจตัง

้

๒๕/๐๒/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

เขาพระบาท  

รย ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระทศพร ขนตฺโก ภูเมือง

๒๐/๐๕/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เขาพระบาท  

รย ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระธนวัฒน์ อภิวฑฺฒโน เพ่งฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๒๗

๑/๐๔/๒๕๕๘

เขายายชุม  

รย ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระอนิรุธ ชุตินฺธโร บำรุงกิจ

๐๕/๐๙/๒๕๑๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

เขายายชุม  

รย ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระศิริมิตร กิตฺติวณฺโณ ชูวงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขายายชุม  

รย ๒๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรนนทกฤษณ์  คงวิเศษ

๑๕/๐๘/๒๕๔๐

 เขายายชุม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑ / ๓๑

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระโกศล โสรโต สาธุธรรม

๒๕/๑๑/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

เขาสำเภาทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๒๖
พระณัฐวงศ์ านวโร กุลศิริกิตินันท์

๐๗/๐๘/๒๕๓๒ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

เขาสำเภาทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๒๗
พระเกียรติศักดิ

์

ิติโก บุญปกครอง

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

เขาสำเภาทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๒๘
พระกมล อนาลโย ชุ่มชืน

่

๑๕/๐๕/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

เขาสำเภาทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๒๙
พระวุฒินันท์ นนฺทธมฺโม อรัญวงค์

๐๙/๐๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

เขาสำเภาทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๓๐
พระกิตติกรณ์ สุชีโว สุขมหันต์

๓๐/๐๖/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาสำเภาทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๓๑
พระสุทิต จนฺทสโร บุศรา

๒๐/๐๖/๒๕๑๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เขาสำเภาทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระอภิสิทธิ

์

ขนฺติโก คล้ายคลึง

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

โขด  

รย ๒๑๕๙/๐๐๓๓
พระสมฤกษ์ โกวิโท ยมจินดา

๒๙/๐๕/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โขด  

รย ๒๑๕๙/๐๐๓๔
พระเจนณรงค์ ธมฺมิโก

เตชะพิทักษ์ธรรม

๒๔/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โขด  

รย ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระณัฐพล เขมรโต บุหงารัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โขด  

รย ๒๑๕๙/๐๐๓๖
พระภาณุพงศ์ วุฑฺฒิโก สุขเกษม

๐๕/๐๗/๒๕๓๓ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

โขดใต้  

รย ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระสวรินทร์ ภทฺทธมฺโม แซ่อุ่น

๓๑/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โขดใต้  

รย ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระธนพล โฆสิตสทฺโท ฤทธิอ่อน

๑๑/๐๘/๒๕๐๑ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

โขดหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๓๙
พระขวัญเมือง สิริธมฺโม ธรรมนาม

๑๐/๑๑/๒๕๒๑ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

โขดหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๔๐
พระธวัช สีลวฑฺฒโน ทับทิมจีน

๑๐/๐๗/๒๔๙๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

โขดหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๔๑
พระจารุพร จารุวณฺโณ คงคาทิพย์

๑๑/๑๑/๒๕๑๐ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

โขดหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระชาญวิทย์ ภทฺทจารี สุธิ

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โขดหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระอารมณ์ สีลเสฏโ อุปรา

๐๕/๐๖/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โขดหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระทศพล กนฺตเชฏโ ผลสมบัติ

๑๕/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โขดหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระชานนท์ พทฺธธมฺโม กีรติภัทรกุล

๒๒/๐๒/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

โขดหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระกิตติธัช เตชปฺุโ เดชคุ้ม

๒๒/๐๓/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

โขดหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระนฤพนธ์ นาถธมฺโม หอมหวล.

๑๕/๐๓/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โขดหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระวุฒิไกร สิริวฑฺฒโน สอนน้อย

๒๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โขดหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรณัฐพล  กุลนายา

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

 โขดหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรวิรภัท  อรวิรกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

 โขดหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๕๑
พระบดินทร์ ณฏิโก ประสิทธิแพทย์

๑๓/๐๒/๒๕๒๘ ๑๓/๐๙/๒๕๕๘

ชะวึก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๕๒
พระนพพล อริฺชโย สุวรรณรัตน์

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ชะวึก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๕๓
พระอานนท์ อานนฺโท สุขสำราญ

๒๑/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ชะวึก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระเอกชัย สปฺปฺโ จำเนียรพล

๐๘/๑๒/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชะวึก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระสันติพงศ์ สนฺตจิตฺโต สุวรรณวงศ์

๒๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชะวึก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระชนะพงษ์ อนาลโย สามารถ

๐๘/๐๖/๒๕๓๗ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ชากลูกหญ้า  

รย ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระวีรพล วรธฺมโม ชลสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๓๔ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระนรุตม์ จิตตทนฺโต การุณ

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระสาทิส ปสนฺโน ผลศิริ

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง
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รย ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระเกียรติศักดิ

์

ธมมฺสาโร เกิดมณี

๐๓/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรทศพล  กอเซ็ม

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

 
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระนพรัตน์ กิตฺติปฺโ กว้างมาก

๒๓/๐๙/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
ตรีมิตรประดิษฐาราม

 

รย ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระมงคล ปภสฺสโร วรรัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
ตรีมิตรประดิษฐาราม

 

รย ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระรักษ์พันธ์ สุจิณฺโณ มีสบาย

๑๔/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
ตรีมิตรประดิษฐาราม

 

รย ๒๑๕๙/๐๐๖๕
พระชาครีย์ อตฺตารกฺโข จันทเดิม

๒๓/๐๖/๒๕๑๗ ๐๗/๑๒/๒๕๕๖

ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระสุรศักดิ

์

รตนวณฺโณ อนุกูลวุฒิพงศ์

๑๗/๐๔/๒๕๓๕ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๖๗
พระสมชาย ปฺาวุโธ ไผทโสภณ

๐๙/๐๖/๒๕๐๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระธนภูมิ านิสฺสโร อิมใจ

่

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระศิริพงษ์ อกิฺจโณ กัณฑะศิลป

๑๘/๐๕/๒๕๒๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระธนพัฒน์ อิสริโก อัตภาพ

๒๗/๑๒/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระบดินทร์ อาภาโส สมนึก

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๗๒
พระอัครพล ปฺาวชิโร พวงพา

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระกันตชาติ กลฺยาโณ พร้อมใจ

๑๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระจักรพงษ์ ถิรธมฺโม สุรกิจ

๑๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระสมควร ขนฺติโก คุ้มทรัพย์

๑๓/๐๑/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระจิรบูรณ์ ปภาโต แวววับ

๓๑/๐๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระยุทธนา อุปสโม วาจิตดล

๑๒/๑๑/๒๕๒๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

ตะพงนอก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระญาณวุฒิ จนฺทโชโต ศรีพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๘

ตะพงนอก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๗๙
พระศิริชัย ผาสุโก ศิริชัย

๑๔/๑๒/๒๕๒๓ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

ตะพงนอก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระอรรถวุฒิ อภินนฺนโท เกิดเมฆ

๐๓/๑๐/๒๕๓๖ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

ตะพงนอก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระจิรวัฒน์ จนฺทสาโร มะลิทอง

๐๔/๐๒/๒๕๓๕ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ตะพงนอก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระศราวุฒิ กิตฺติปาโล ผลศิริ

๒๐/๐๖/๒๕๒๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ตะพงนอก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระสงกราน สุชาโต แซ่เหลา

๑๓/๐๔/๒๕๒๗ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

ตะพงนอก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระวัชระ สิริจนฺโท บุญถม

๑๖/๐๔/๒๕๓๖ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

ตะพงนอก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๘๕
พระนิกร จารฺวํโณ อาจเชียงโชค

๐๕/๐๑/๒๕๓๖ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ตะพงนอก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระสุรศักดิ

์

ปริปุณโณ วงษ์พิทักษ์

๑๓/๐๘/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ตะพงนอก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระเอกชัย อภิวณฺโณ มีนิล

๑๙/๐๑/๒๕๑๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ตะพงนอก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระอติสัย จนฺทโสภโณ ทวีสัตย์

๑๕/๐๒/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

ตะพงนอก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระกฤตนัย ปุณณวุฑโฒ ธรรมสุนทร

๑๖/๑๒/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ตะพงนอก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระวินัย กนฺตวณฺโณ แสงกระจ่าง

๑๗/๐๒/๒๔๙๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตะพงนอก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระวิฐี เตชธโร ทองพันธ์

๐๗/๐๗/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตะพงนอก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระนวิน จนฺทโสภโณ เวียงแจ

๑๑/๑๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตะพงนอก  

รย ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระธนชาต สุทฺธสีโล วงษ์ไทยผดุง

๒๘/๑๒/๒๕๓๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

ตะพงใน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๙๔
พระพิภัทร อภิปาโล รักษาโรค

๑๑/๐๙/๒๕๒๐ ๒๘/๐๕/๒๕๕๘

ตะพงใน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓ / ๓๑

้
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รย ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระภานุทัศน์ กตตฺปุโ ตังสุจริต

้

๓๐/๑๐/๒๕๓๒ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ตะพงใน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระสุกฤษฎิ

์

ปรกฺกโม ประดิษฐพฤกษ์

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ตะพงใน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๙๗
พระภูริภัทร วราโภ สิริทัตสุนทร

๒๒/๐๖/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตะพงใน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๙๘
พระขจรศักดิ

์

ขนฺติโก เสียงประเสริฐ

๑๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตะพงใน  

รย ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระศุภฤกษ์ ิตปุโ พละสุขสมบัติ

๑๔/๐๗/๒๕๓๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ตะพุนทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระนิพัทธ์ วรจิตโต ทองคำ

๒๖/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ตะพุนทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระวันมงคล ิตวิริโย ตรงชืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ตะพุนทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระภีรเดช านสมฺปนฺโน ศีลปชัย

๒๘/๐๙/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ตะพุนทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระรัตน์ อินฺทาโณ แก่นอ้วน

๐๑/๑๒/๒๔๙๔ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

ตากวน  

รย ๒๑๕๙/๐๑๐๔
พระสมคิด นาควโร แซ่คู

๐๘/๐๙/๒๕๓๓ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ตากวน  

รย ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระอิทธิพล าณธโร ใจตัง

้

๒๕/๑๒/๒๕๓๓ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ตากวน  

รย ๒๑๕๙/๐๑๐๖
พระเอกรัตน์ ิตวตฺโต เรืองอุรุพงษ์

๒๙/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ตากวน  

รย ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระประสิทธิชัย

์

ธมฺมทีโป พวงเพชร

๒๓/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ตากวน  

รย ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระธนาวัฒน์ ชนาสโภ วิเวกแว่ว

๒๐/๐๙/๒๕๐๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ตากวน  

รย ๒๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรสิทธิชัย  โททัย

๓๐/๐๙/๒๕๓๙

 ตากวน  

รย ๒๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรศรายุทธ์  คชวงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๐

 ตากวน  

รย ๒๑๕๙/๐๑๑๑
สามเณรสุกิจ  พุ่มรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

 ตากวน  

รย ๒๑๕๙/๐๑๑๒
พระจักกฤษณ์ กิตฺติคุโณ สุขล้น

๑๙/๐๗/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ทับมา  

รย ๒๑๕๙/๐๑๑๓
พระจิรายุ อุชุจาโร ล้นลำ

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ทับมา  

รย ๒๑๕๙/๐๑๑๔
พระจตุพล สีลเตโช คูหารัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๒๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ทับมา  

รย ๒๑๕๙/๐๑๑๕
พระวิธาน ธนปาโล ประจง

๑๔/๐๓/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ทับมา  

รย ๒๑๕๙/๐๑๑๖
พระธราดล ิตวิริโย อังคนาวิน

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทับมา  

รย ๒๑๕๙/๐๑๑๗
พระชนินทร์ ชินวโร ศรียันต์

๑๐/๑๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทับมา  

รย ๒๑๕๙/๐๑๑๘
พระสุรชัย มหาวีโร หงษาคำ

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทับมา  

รย ๒๑๕๙/๐๑๑๙
พระนุวัติ สีลสุทฺโธ สุวรรณวิจิตร

๐๒/๐๙/๒๕๒๙ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๒๐
พระประทีบ วิชราโณ สุวรรณวิจิตร

๐๘/๐๑/๒๕๓๕ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๒๑
พระเอกสิทธิ

์

วรจิตฺโต ปยะสุข

๒๗/๐๕/๒๕๓๕ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๒๒
พระพงศธร ถิรจิตฺโต เตชะพูลผล

๑๕/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๒๓
พระภูมินทร์ ชุติมนฺโต มัจฉาเกือ

้

๓๑/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๒๔
พระสมศักดิ

์

ิตจิตฺโต กู้เกียรติพงษ์

๒๖/๑๐/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๒๕
พระคเณศ ปภาธโร เบ็ญจา

๐๒/๐๑/๒๕๓๕ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๒๖
พระนภดล กตปฺุโ ศิริพงษ์อาภรณ์

๑๗/๐๗/๒๔๙๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๒๗
พระเกีรยงไกร ิตปฺโ เพ็ชรฉำ

๒๗/๐๓/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๒๘
พระประวิช เตชธมฺโฒ บุบผาวงค์

๑๗/๐๑/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๒๙
พระสมภพ สิริปฺโ สมสกุล

๐๒/๐๖/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔ / ๓๑
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รย ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระชิตชัย กนฺตธมฺโม ปยะสุข

๑๕/๐๘/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๓๑
พระชลัต ชยธมฺโม ชืนกลิน

่ ่

๑๓/๐๗/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๓๒
พระยุทธศักดิ

์

ิตจิตฺโต สายสนอง

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๓๓
พระรณชัย ปฺาวชิโร สกุลเชือ

้

๐๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๓๔
พระสิทธิชัย ชยนฺโต โชคดี

๒๙/๐๕/๒๕๓๓ ๐๙/๐๘/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๓๕
พระบุญมี อุปสโม ดีประเสริฐ

๒๓/๐๓/๒๕๓๐ ๐๘/๐๖/๒๕๕๐

ธงหงษ์  

รย ๒๑๕๙/๐๑๓๖
สามเณรเลิศชาย  คำลือ

๒๔/๑๑/๒๕๔๐

 ธงหงษ์  

รย ๒๑๕๙/๐๑๓๗
พระอโนทัย โกวิโท ทบวงษ์

๐๔/๐๒/๒๕๒๘ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

นาตาขวัญ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๓๘
พระกรีธา ชาติเมธี อยู่เจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

นาตาขวัญ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๓๙
พระวุฒิไกร ชุตินฺธโร พงษ์พิทักษ์

๑๗/๐๒/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาตาขวัญ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระนฤเบศ นราธิโป พงษ์พิทักษ์

๑๐/๐๔/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาตาขวัญ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๔๑
พระเจษฎา เจตนาสุโภ พงษ์พิทักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาตาขวัญ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๔๒
พระสมมาศ ถาวโร พรมตุ้ย

๐๘/๐๖/๒๕๑๐ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

นำคอก (เก่า)  

รย ๒๑๕๙/๐๑๔๓
พระวีรภัทร ธมฺมสนฺธโร รอดทุ่ง

๐๒/๐๙/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

นำคอก (เก่า)  

รย ๒๑๕๙/๐๑๔๔
พระบุญยัง ปฺาคโม กุดหอม

๑๗/๑๐/๒๔๙๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นำคอก (เก่า)  

รย ๒๑๕๙/๐๑๔๕
พระทรงวุฒิ คุณวุฑฺโฒ ประกอบการ

๒๖/๑๐/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

นำคอก (เก่า)  

รย ๒๑๕๙/๐๑๔๖
พระนุกูล นนฺทโก บุญประเสริฐ

๑๓/๐๔/๒๕๑๙ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

นำคอก  

รย ๒๑๕๙/๐๑๔๗
พระอภิรมย์ อภินนฺโท บุญหอม

๒๘/๑๐/๒๕๒๗ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

นำคอก  

รย ๒๑๕๙/๐๑๔๘
พระยุทธนา ยสปาโล พฤกษชาติ

๑๙/๑๐/๒๕๓๑ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

นำคอก  

รย ๒๑๕๙/๐๑๔๙
พระสรศักดิ

์

สุริจนฺโท นูนเมือง

๒๘/๐๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

เนินพระ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระเจริญ กิตฺติปฺโ ธรรมศิริ

๐๔/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

เนินพระ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๕๑
พระมารุต สุรเตโช พิลาวุธ

๒๙/๑๑/๒๕๓๔
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เนินพระ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๕๒
พระสุวินัย จนฺทสีโล อ้อยฉิมพลี

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เนินพระ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๕๓
พระมณฑศุกฤษ มหาวีโร นิตยสุข

๑๗/๐๙/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เนินพระ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๕๔
พระวทัญู วราหโร ทรงฉาย

๑๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เนินพระ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๕๕
พระภิญโญ ภูริปฺโ ปลดเปลือง

้

๑๔/๑๐/๒๕๒๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เนินพระ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๕๖
สามเณรรณภพ  ตรึกตรอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

 เนินพระ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๕๗
พระปรเมศวร์ จนฺทโชโต รองเย็น

๒๑/๐๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เนินพุทรา  

รย ๒๑๕๙/๐๑๕๘
พระณัฐปวณี วีรธมฺโม แจ่มจำรัส

๑๑/๐๙/๒๕๑๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เนินพุทรา  

รย ๒๑๕๙/๐๑๕๙
พระวันชัย ปภสฺสโร ใจเกษม

๒๔/๐๙/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เนินพุทรา  

รย ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระภิมุข พุทฺธสาโร ชูมี

๐๑/๐๗/๒๕๒๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

ในไร่  

รย ๒๑๕๙/๐๑๖๑
พระบังคม สิริภทฺโท ทรงบัณฑิษฐ์

๒๕/๐๒/๒๕๒๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ในไร่  

รย ๒๑๕๙/๐๑๖๒
พระสุชาติ มนฺตชาโต ไชยสิทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ในไร่  

รย ๒๑๕๙/๐๑๖๓
พระภคฤกษ์ สุมงฺคโล เริงอนันต์

๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ในไร่  

รย ๒๑๕๙/๐๑๖๔
พระประภาพร ิตเมโธ สุขเขียว

๐๘/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๑๖๕
พระชัยรัตน์ จนฺทิโก วีระพงษ์

๐๘/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดอน  

รย ๒๑๕๙/๐๑๖๖
พระอัษฏกร ขนฺติโก คงยิง

่

๐๒/๐๒/๒๕๓๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปลวกเกตุ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๖๗
พระรัตนะ จิตฺตกาโร มงคลรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๓๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๖๘
พระองอาจ กิจฺจสาโร สมัยเอียม

่

๑๔/๐๑/๒๕๓๔ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๖๙
พระภูริพัฒน์ ภูริวฑฺฒโน หัสกุลณี

๒๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระชินดนัย อิสฺสรธมฺโม หัสกุลณี

๒๕/๐๒/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๗๑
พระวันเฉลิม ปฺาวชิโร เพชรนาม

๐๕/๑๒/๒๕๓๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๗๒
พระปกรณ์ สิรินฺธโร สำราญรืน

่

๑๙/๐๖/๒๕๓๕ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๗๓
พระกนก สํวรจิตฺโต สุขสำราญ

๑๔/๐๒/๒๕๓๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๗๔
พระวิศรุต วิสุทฺธสีโล เชิดชู

๒๑/๑๒/๒๕๓๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๗๕
พระชลทิศ อินฺทวํโส ถาวรวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๓๓ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๗๖
พระสันติภาพ เมธิโก ณ รังษี.

๐๘/๐๔/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๗๗
พระอัฐวุฒิ ธมฺมวโร ณ รังษี.

๒๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๗๘
พระณปพัช คุณงฺกโร อยู่มณเฑียร

๒๔/๐๙/๒๕๓๓ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๗๙
พระนรเศษฐ์ กนฺตธมฺโม ทับอุไร

๐๖/๐๖/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๘๐
พระปฏิญญา สุเมโธ คล้ายสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๘๑
พระณัฐเสฐ ชุติปฺโ ปานกลาง

๒๙/๐๙/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๘๒
พระนพรัตน์ อภินนฺโท พิลารักษ์

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๘๓
พระสมพร รกฺขิตธมฺโม ชูเชิด

๐๕/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๘๔
พระอณุชา กตปฺุโ จิตตระวล

๑๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๘๕
พระวัศพล าณสํวโร สำราญรืน

่

๒๖/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำ  

รย ๒๑๕๙/๐๑๘๖
พระเจษฏา สุขกาโม อ่อนจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาประดู่  

รย ๒๑๕๙/๐๑๘๗
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุจิตฺโต กล่อมแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาประดู่  

รย ๒๑๕๙/๐๑๘๘
พระพงศ์พัทธ์ ชมฺมทีโป เขียวชะอำ

๑๓/๐๗/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาประดู่  

รย ๒๑๕๙/๐๑๘๙
พระณัชพล สุทฺธาโภ ฉายวิมล

๐๓/๑๒/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปาประดู่  

รย ๒๑๕๙/๐๑๙๐
พระทินกฤต สุจิณฺโณ งามดี

๑๖/๑๐/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาประดู่  

รย ๒๑๕๙/๐๑๙๑
สามเณรกิตติพศ  โสดา

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

 ปาประดู่  

รย ๒๑๕๙/๐๑๙๒
พระอดิศร นาคเสโน พานทอง

๒๘/๑๑/๒๕๓๐ ๓๑/๐๘/๒๕๕๘

เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๕๙/๐๑๙๓
พระนิมิต สุจิตฺโต มหาสัทธา

๑๐/๐๕/๒๕๓๔ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๕๙/๐๑๙๔
พระอำนาจ สิริปฺุโ กาสิงห์

๒๓/๐๕/๒๕๒๙ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๕๙/๐๑๙๕
พระดัสกร ชินวโร สวัสดี

๐๕/๐๒/๒๕๒๓ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๕๙/๐๑๙๖
พระปญญา ปฺาโภ ชัยองค์

๑๔/๐๖/๒๕๓๓ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๕๙/๐๑๙๗
พระภานุวัฒน์ ปภสฺสโร ติปญจะ

๒๘/๐๔/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๕๙/๐๑๙๘
พระวินทัส ชยวุฑฺโฒ ใจอยู่

๐๘/๑๑/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๕๙/๐๑๙๙
พระศตพล คุตฺตธมฺโม ชอบกองกลาง

๑๗/๐๒/๒๕๓๕ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

เภตราสุขารมย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖ / ๓๑

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระอดินันต์ วราสโย ดาลูน

๒๙/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระสุวิทย์ ปริปุณฺโณ เสมอญาติ

๒๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระภาณุ สุทฺธสทฺโธ เจริญจิตร์

๒๓/๐๕/๒๔๙๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระวุฒิพงษ์ มหาสกฺโก หารฟาเลือน

่

๑๕/๐๘/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระเกรโกรี

่

สุปฺโ ไลออน

๑๓/๑๐/๒๕๒๑
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๐๕ พระนิมนาท สะมีระ เฮเนโกดะ
อภิชฺชโว วิตะนาทฉิ

๒๙/๑๒/๒๕๑๗ ๑๔/๑๐/๒๕๕๕

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๐๖
พระชีวพนธ์ อภิพุทฺโธ ชูเกียรติ

๐๑/๑๑/๒๕๓๕ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระนันทวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ไกรเลิศนรานนท์

๒๐/๐๘/๒๕๓๔ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๐๘
พระธนพล เขมจิตฺโต ส่องช่วย

๐๔/๐๓/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระธนัท เขมานนฺโท พวงประยงค์

๐๙/๑๑/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระบวรทัต โชติโก แสนเจริญ

๑๐/๐๘/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๑๑
พระพิสิษฐ์ ภูริปฺโ เยาวภาพงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๒๑
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๑๒
พระวานิช ชุติปฺโ ศิริล้น

๑๐/๑๑/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๑๓
พระณัฐพงษ์ ขนฺติมโน ลายลักษณ์

๑๕/๐๒/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๑๔
พระจิรัฏฐ์ อุทโย วรภมร

๒๕/๑๐/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๑๕
พระวัฒธนา คุณวฑฺฒโน โกสิต

๐๙/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๑๖
พระศิริชัย ภทฺทโก ไชยยันบูรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๑๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๑๗
พระทรงพล ถิรปฺโ ปอประสิทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๑๘
พระรุ่งอรุณ จนฺโทภาโส กิตติพรหมวงศ์

๑๖/๐๒/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๑๙
พระณฐพล ขนฺติโก จึงพัฒนปรีชา

๑๔/๑๑/๒๕๓๑
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระกรัณฑวุฒิ ปฺาวฑฺฒโน เสาวคนธ์

๓๐/๐๔/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๒๑
พระอรัญ อคฺคปฺโ รมยานนท์

๒๕/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๒๒๒
พระชาคริต ถาวรธมฺโม สุทันต์

๒๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มาบชลูด  

รย ๒๑๕๙/๐๒๒๓
สามเณรกิตติพศ  แววนำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

 มาบชลูด  

รย ๒๑๕๙/๐๒๒๔
พระคะนอง อคฺคธมฺโม อุดมสุข

๑๑/๐๕/๒๕๐๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

มาบตาพุด  

รย ๒๑๕๙/๐๒๒๕
พระสกลวัฒน์ โฆสิตฺธมฺโม อ่างทอง

๐๗/๑๐/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

มาบตาพุด  

รย ๒๑๕๙/๐๒๒๖
พระสมพงษ์ อาภสฺสโร เบืองบน

้

๒๐/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

มาบตาพุด  

รย ๒๑๕๙/๐๒๒๗
พระชาญวิทย์ กนฺตวีโร ศศิรัตนนิกุล

๒๑/๐๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

มาบตาพุด  

รย ๒๑๕๙/๐๒๒๘
พระชนวีร์ อินฺทวีโร ผ่องสุวรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

มาบตาพุด  

รย ๒๑๕๙/๐๒๒๙
พระพงษ์เทพ วิสารโท สร้อยสน

๑๔/๐๗/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

มาบตาพุด  

รย ๒๑๕๙/๐๒๓๐
พระศิรากร วิชฺชากโร ผ่องสุวรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มาบตาพุด  

รย ๒๑๕๙/๐๒๓๑
พระสิทธิชัย ปโมทิโต วิระพัน

๑๘/๐๒/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

มาบตาพุด  

รย ๒๑๕๙/๐๒๓๒
พระเอกพันธ์ สุกฺกธมฺโม เจริญสุข

๒๐/๐๓/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ยายจัน

่

 

รย ๒๑๕๙/๐๒๓๓
พระนิกร ปฺาวชิโร ประสุวรรณ

๑๖/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ยายจัน

่

 

รย ๒๑๕๙/๐๒๓๔
พระภาสกรณ์ เตชธมฺโม แย้มกลิน

่

๑๖/๐๗/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ยายจัน

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗ / ๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๒๓๕
พระชัชวาล อติภทฺโท เกตุจันทร์

๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ยายจัน

่

 

รย ๒๑๕๙/๐๒๓๖
พระเกษมศักดิ

์

จนฺทโชโต สวัสดิล้น

์

๒๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ยายดา  

รย ๒๑๕๙/๐๒๓๗
พระบัญญัติ เตตชธมฺโม มนญฤทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๒๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ยายดา  

รย ๒๑๕๙/๐๒๓๘
พระอนุสรณ์ ปภสฺสโร ฟุงขจร

๐๒/๐๗/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ยายดา  

รย ๒๑๕๙/๐๒๓๙
พระนิทัศน์ เตชธมฺโม จันทร์พิทักษ์

๐๓/๐๖/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ยายดา  

รย ๒๑๕๙/๐๒๔๐
พระเมธพนธ์ สนฺตวาโจ บุญบุตคะ

๒๗/๐๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ยายดา  

รย ๒๑๕๙/๐๒๔๑
พระโอภาส สิริจนฺโท ฉัตรเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ยายดา  

รย ๒๑๕๙/๐๒๔๒
พระสาคร สฺชาโต สุภูโต

๒๔/๐๗/๒๕๓๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ยายดา  

รย ๒๑๕๙/๐๒๔๓
พระเฉลิมเดช จารุธมฺโม พลศิลป

๓๐/๐๓/๒๕๑๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ยายดา  

รย ๒๑๕๙/๐๒๔๔
พระตะวัน จิตคุโณ วอนอก

๒๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ยายดา  

รย ๒๑๕๙/๐๒๔๕
พระภาดล ถิรปฺโ บรรเลิงเสนาะ

๑๖/๐๔/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ลุ่ม  

รย ๒๑๕๙/๐๒๔๖
พระตันติกร นิราสโย ปนแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลุ่ม  

รย ๒๑๕๙/๐๒๔๗
พระพงศกร ยสวฑฺฒโก ภูริการุณย์

๐๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลุ่ม  

รย ๒๑๕๙/๐๒๔๘
พระอัตพล ิตสุโภ พฤกษผล

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

แลง  

รย ๒๑๕๙/๐๒๔๙
พระอนุวัฒน์ านวุฑฺโฒ พิสดาร

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

แลง  

รย ๒๑๕๙/๐๒๕๐
พระสุธี าณธีโร ชืนชิด

่

๒๗/๐๒/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แลง  

รย ๒๑๕๙/๐๒๕๑
พระรัท ธนิสฺสโร จันทนา

๐๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

แลง  

รย ๒๑๕๙/๐๒๕๒
สามเณรโชติญาน์  สงใย

๒๗/๐๗/๒๕๔๑

 แลง  

รย ๒๑๕๙/๐๒๕๓
พระอ่อนตา จารุธมฺโม สุดหอม

๑๖/๐๖/๒๔๘๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๓

หนองแฟบ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๕๔
พระนพนันท์ คุณากโร แนบนุช

๐๒/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

หนองแฟบ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๕๕
พระเฉลิมพล เตชพโล มงคลรัตนชาติ

๐๕/๑๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองแฟบ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๕๖
พระสุริยา อาภากโร ไปล่นรินทร์

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองแฟบ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๕๗
สามเณรนัฐกร  ปานทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

 หนองแฟบ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๕๘
สามเณรโชคทวี  คมในฝก

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

 หนองแฟบ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๕๙
สามเณรธีรพงษ์  ลักษณสุนทร

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

 หนองแฟบ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรเทียนชัย  สิงห์ทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

 หนองแฟบ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๖๑
สามเณรณรงศักดิ

์

 แม้นพงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 หนองแฟบ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๖๒
สามเณรกิตติพิชญ์  ศรีวัชรินทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

 หนองแฟบ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๖๓
สามเณรปญจพล  วันหลัง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

 หนองแฟบ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๖๔
สามเณรณัฐชัย  อุดมทรัพย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

 หนองแฟบ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๖๕
สามเณรวัชรพล  พรมวัน

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

 หนองแฟบ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๖๖
สามเณรสิทธิพร  ไกรวรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

 หนองแฟบ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๖๗
สามเณรสุนทร  หนองหาร

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

 หนองแฟบ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๖๘
สามเณรพัชรพล  อ้นมงคล

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

 หนองแฟบ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๖๙
สามเณรสมเดช  ทิศออก

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

 หนองแฟบ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘ / ๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรถิรวัฒน์  เก็บพระ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

 หนองแฟบ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๗๑
พระวรินทร อนาลโย ชิตนุรัตน์

๒๐/๐๓/๒๕๐๙ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองสนม  

รย ๒๑๕๙/๐๒๗๒
พระศราวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ เบ็ญจศักดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองสนม  

รย ๒๑๕๙/๐๒๗๓
พระบุญฤทธิ

์

ปฺุกาโม อำไพเทศ

๐๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองสนม  

รย ๒๑๕๙/๐๒๗๔
พระเสนีย์ อคฺคธมฺโม ศิริธรรม

๑๒/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองสนม  

รย ๒๑๕๙/๐๒๗๕
พระธีรนัย ธีรวโร นาคน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองสนม  

รย ๒๑๕๙/๐๒๗๖
พระจักรพันธ์ จกฺกวโร ศิริบุตร

๐๙/๐๕/๒๕๓๘ ๓๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองสนม  

รย ๒๑๕๙/๐๒๗๗
สามเณรสายมนต์  ไทยใหญ่

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

 หนองสนม  

รย ๒๑๕๙/๐๒๗๘
พระวีรวัฒน์ คุณากโร อำนักมณี

๒๓/๐๘/๒๕๓๖ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยโปง  

รย ๒๑๕๙/๐๒๗๙
พระณัฐพล โกสโล แก้วมาก

๒๓/๐๑/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยโปง  

รย ๒๑๕๙/๐๒๘๐
พระภานุวัฒน์ ภทฺทโก ริมสมุทร

๐๕/๐๘/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยโปง  

รย ๒๑๕๙/๐๒๘๑
พระอนุวัตร ปคุโณ เพิมสา

่

๒๓/๐๙/๒๕๓๕ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยโปง  

รย ๒๑๕๙/๐๒๘๒
พระวิโรจน์ โรจนาโณ รัดรอดกิจ

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยโปง  

รย ๒๑๕๙/๐๒๘๓
พระสิธิโชค เตชธโร ลาดโพธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยโปง  

รย ๒๑๕๙/๐๒๘๔
พระธีรวัฒน์ ภทฺทธมฺโม วีระพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๓๗
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยโปง  

รย ๒๑๕๙/๐๒๘๕
พระหิรัญ ภูริจิตโต ลีละพงศ์วัฒนา

๑๐/๐๓/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โอภาสี  

รย ๒๑๕๙/๐๒๘๖
พระฑีนธรณ์ กมฺมสุทฺโธ ลีละพงศ์วัฒนา

๐๓/๑๒/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โอภาสี  

รย ๒๑๕๙/๐๒๘๗
พระทวีชัย อิทธิโชโต อินทร์แก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โอภาสี  

รย ๒๑๕๙/๐๒๘๘
พระธเนศ โชติธมฺโม จันทร์ทอง

๑๑/๖/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

กระบกขึนผึง

้ ้

 

รย ๒๑๕๙/๐๒๘๙
พระสมรักษ์ ถามวโร จันทร์ทอง

๑๐/๘/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๕๙

กระบกขึนผึง

้ ้

 

รย ๒๑๕๙/๐๒๙๐
สามเณรติณณภพ  บุญส่ง

๒๘/๒/๒๕๔๒

 กระบกขึนผึง

้ ้

 

รย ๒๑๕๙/๐๒๙๑
พระตรีภพ ติกฺขาโณ ประกอบธรรม

๔/๑๑/๒๕๓๒ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เกาะ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๙๒
พระสุภทัต โสภณสีโล ประกอบธรรม

๕/๔/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เกาะ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๙๓
พระปาณัท สามตฺถิโก บุญรัตน์

๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เกาะ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๙๔
พระไพรวรรณ์ โกวิโท สนามชัย

๒/๔/๒๕๐๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เกาะ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๙๕
พระธีราเมธ อุตฺตมปฺโ ยอดรัก

๑/๑/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เกาะ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๙๖
พระรณชัย สุจิณฺโณ บัวทนงค์

๒๕/๑๐/๒๕๒๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

เกาะ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๙๗
พระกิติชัย ปฺุภาโค บุญธรรม

๑๔/๑๐/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

เกาะ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๙๘
พระสุทธิพงษ์ อนาวิโล จันทน์หอม

๕/๒/๒๕๓๒ ๖/๘/๒๕๕๙
เกาะ  

รย ๒๑๕๙/๐๒๙๙
พระอนันต์ จารุวํโส จันทร์อุ่น

๑๕/๑๐/๒๕๐๙ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗

เขางวงช้าง  

รย ๒๑๕๙/๐๓๐๐
พระจิตร ธมฺมทีโป กาหลง

๖/๕/๒๕๒๑ ๑๑/๑/๒๕๕๙

เขางวงช้าง  

รย ๒๑๕๙/๐๓๐๑
พระสมศักดิ

์

ชิตมาโร กิงน้อย

่

๒๙/๕/๒๕๒๗
๕/๖/๒๕๕๙

เขางวงช้าง  

รย ๒๑๕๙/๐๓๐๒
พระปรีดี ยตินฺธโร สุริเตอร์

๖/๓/๒๕๒๘ ๕/๖/๒๕๕๙
เขางวงช้าง  

รย ๒๑๕๙/๐๓๐๓
พระหนุ่ย หิตกาโม ตอนสี

๒๗/๖/๒๕๑๒ ๒๑/๕/๒๕๔๙

เขาหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๐๔
พระสมพงษ์ กิตฺติสาโร โลนุชิตร

๒/๑๐/๒๕๑๓ ๒๓/๘/๒๕๕๘

เขาหวาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๓๐๕
พระไพฑูรย์ กตสีโร วงศ์พิทักษ์

๑๔/๕/๒๕๑๕ ๒๓/๘/๒๕๕๘

เขาหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๐๖
พระปรัชญา สุเมโธ วงศ์พิทักษ์

๙/๘/๒๕๒๓ ๒๓/๘/๒๕๕๘

เขาหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๐๗
พระชาญวิทย์ ฒีฆายุโก โลนุชิตร

๑๓/๘/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เขาหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๐๘
สามเณรจิรายุ  สิงเอียม

่

๘/๓/๒๕๔๗
 เขาหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๐๙
พระสาลี

่

านวีโร โกสิทธิ

์

๒๓/๘/๒๕๑๙ ๑๕/๒/๒๕๕๙

คลองมงคล  

รย ๒๑๕๙/๐๓๑๐
พระไตรยศ ผลปฺโ แฉลมลำ

๕/๑๑/๒๕๓๖ ๑๕/๒/๒๕๕๙

คลองมงคล  

รย ๒๑๕๙/๐๓๑๑
พระธันธร านิโย แพรใจ

๒๖/๖/๒๕๓๙ ๑๕/๒/๒๕๕๙

คลองมงคล  

รย ๒๑๕๙/๐๓๑๒
พระวัฒนชัย ิตเมโธ แสงจันทร์

๔/๖/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๘

เจ็ดลูกเนิน  

รย ๒๑๕๙/๐๓๑๓
พระอัฐพล ทินฺนวโร บุญพันธ์

๑๕/๙/๒๕๓๓
๑/๒/๒๕๕๙

ชากกอไผ่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๑๔
พระสนธยา กนฺตสีโล เสถียรเขต

๑๖/๑/๒๕๓๘
๒/๖/๒๕๕๙

ชากกอไผ่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๑๕
พระจักรี ถิรธมฺโม ไตรภพ

๖/๔/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙
ชากกอไผ่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๑๖
พระธีรภัทร์ จนฺทสาโร สุวรรณสว่าง

๑๒/๑๑/๒๕๓๔

๑๐/๗/๒๕๕๙

ชากกอไผ่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๑๗
พระวีรภัทร ธมฺมวโร ถนอมมิตร

๑/๗/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ชากกอไผ่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๑๘
พระทิพากร ิตสีโล บุญประเสริฐ

๑๘/๘/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชากกอไผ่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๑๙
พระวีรกานต์ อคฺคธมฺโม วิงพัฒน์

๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชากกอไผ่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๒๐
พระทศพร เทวธมฺโม วงษ์พิทักษ์

๒/๑๒/๒๕๓๒ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

เชิงเนินสุทธาวาส  

รย ๒๑๕๙/๐๓๒๑
พระฐาปกรณ์ านวีโร เวหนะรัตน์

๑๗/๐๘/๒๕๓๗
๔/๐๖/๒๕๕๙

เชิงเนินสุทธาวาส  

รย ๒๑๕๙/๐๓๒๒
พระนัทพล นนฺทสาโร พานิชผล

๙/๐๑/๒๕๓๘ ๙/๐๗/๒๕๕๙

เชิงเนินสุทธาวาส  

รย ๒๑๕๙/๐๓๒๓
พระนรินทร์ นรินฺโท บำรุงสุนทร

๒๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เชิงเนินสุทธาวาส  

รย ๒๑๕๙/๐๓๒๔
พระภานุเดช สุภทฺโท สุขประดิษฐ์

๒๙/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ดอนจันทน์  

รย ๒๑๕๙/๐๓๒๕
พระวีรพจน์ ถิรจิตฺโต ปจรีย์

๑๖/๒/๒๕๓๔
๙/๒/๒๕๕๙

ตาขัน  

รย ๒๑๕๙/๐๓๒๖
พระกรกต จิตฺตโร สุวรรณเพิม

่

๑๕/๕/๒๕๒๑ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ตาขัน  

รย ๒๑๕๙/๐๓๒๗
พระอนันตชัย จารุธมฺโม ปาละ

๑๕/๔/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ตาขัน  

รย ๒๑๕๙/๐๓๒๘
พระวานิช จนฺทิโม ขะชีฟา

้

๒๖/๑๒/๒๕๓๗
๒๕/๖/๒๕๕๙

ตาขัน  

รย ๒๑๕๙/๐๓๒๙
พระริวทอง

้

สุปฺโ กะนุวงศ์
๗/๖/๒๕๑๗ ๙/๗/๒๕๕๙

ตาขัน  

รย ๒๑๕๙/๐๓๓๐
พระกิตติศักดิ

์

จนฺทิโม มิตรสนิท

๑๒/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ตาขัน  

รย ๒๑๕๙/๐๓๓๑
พระวีระสิทธิ

์

ขนฺติมโน จันทร์พงษ์

๑๖/๓/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ตาขัน  

รย ๒๑๕๙/๐๓๓๒
พระจิรายุส ผาสุกาโม ใบทอง

๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ตาขัน  

รย ๒๑๕๙/๐๓๓๓
พระอรุณ โสภณสีโล มุละสิวา

๑๕/๑๒/๒๕๓๒

๑๐/๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

รย ๒๑๕๙/๐๓๓๔
พระพิชิต ขนฺติพโล จันทร์ดวง

๕/๖/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

รย ๒๑๕๙/๐๓๓๕
พระธีรพล วฑฺฒโน จ๋ายเจริญ

๓/๖/๒๕๓๕ ๖/๗/๒๕๕๘
บ้านเก่า  

รย ๒๑๕๙/๐๓๓๖
สามเณรพัดธดนย์  ศิริวงษ์

๑๔/๕/๒๕๔๖

 บ้านเก่า  

รย ๒๑๕๙/๐๓๓๗
พระศิรวิทย์ ปภาโส เอียงสมุทร์

้

๘/๘/๒๕๓๔ ๙/๕/๒๕๕๘
บ้านค่าย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๓๘
พระเมธา อภิปฺโ ศรีรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๒๙ ๑๑/๑๐/๒๕๕๘

บ้านค่าย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๓๙
พระขจรศักดิ

์

ขนฺติมโน อุบลประเสริฐ

๒๔/๗/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

บ้านค่าย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐ / ๓๑

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๓๔๐
พระจารุวัฒน์ ชินวโร งานสง่า

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๒๑/๖/๒๕๕๙

บ้านค่าย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๔๑
พระอดิพงษ์ เตชปฺโ สมคิด

๒๑/๑/๒๕๓๒
๒/๗/๒๕๕๙

บ้านค่าย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๔๒
พระสุรพล ปภงฺกโร สนามชัย

๓/๐๘/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

บ้านค่าย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๔๓
พระธงชัย ขนฺติวโร นิมหงษ์ชัย

่

๑๔/๒/๒๔๙๒
๙/๗/๒๕๕๙

บ้านค่าย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๔๔
พระนฤเทพ วรธมฺโม กลินประทุม

่

๓๑/๑/๒๕๑๖
๙/๗/๒๕๕๙

บ้านค่าย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๔๕
พระสุทัศน์ นาถกโร กำลังรมย์

๙/๓/๒๕๓๔ ๙/๗/๒๕๕๙
บ้านค่าย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๔๖
พระพิธากรณ์ สุธมฺโม มังมี

่

๓๑/๑๒/๒๕๒๕
๑๘/๗/๒๕๕๙

บ้านค่าย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๔๗
สามเณรชลธี  กิงดา

่

๓๐/๘/๒๕๔๐

 บ้านค่าย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๔๘
สามเณรณัฐดนัย  งอกโพธิ

์

๗/๕/๒๕๔๔
 บ้านค่าย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๔๙
สามเณรพีรพล  ส่งศรี

๔/๘/๒๕๔๕
 บ้านค่าย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๕๐
พระวรโชติ ถามวโร ศรีตระการ

๑๕/๒/๒๕๒๙ ๒๘/๕/๒๕๕๙

บึงต้นชัน  

รย ๒๑๕๙/๐๓๕๑
พระสุรชาติ กิตฺติสาโร อินพึง

่

๒๙/๕/๒๕๓๒ ๑๒/๖/๒๕๕๙

บึงต้นชัน  

รย ๒๑๕๙/๐๓๕๒
พระภูวนัตถ์ ถิรจิตฺโต สุวรรณวิจิตร

๗/๑๐/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

บึงต้นชัน  

รย ๒๑๕๙/๐๓๕๓
พระใบ มหานาโม บังจันทร์

๔/๒/๒๔๙๙ ๙/๑๑/๒๕๕๖

ปทุมาวาส  

รย ๒๑๕๙/๐๓๕๔
พระณัฐพงศ์ านกโร จันทร์แก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๐๙

๘/๖/๒๕๕๙
ปทุมาวาส  

รย ๒๑๕๙/๐๓๕๕
พระสุทิวัส อภินนฺโท ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๖/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

ปทุมาวาส  

รย ๒๑๕๙/๐๓๕๖
พระวรรณชาติ โกวิโท สอนเกิด

๙/๑๐/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

ปทุมาวาส  

รย ๒๑๕๙/๐๓๕๗
พระนที วชิโร สำเร็จผล

๑๘/๐๔/๒๕๓๕
๓/๐๗/๒๕๕๙

ปากปา  

รย ๒๑๕๙/๐๓๕๘
พระชาญณรงค์ สุปภาโส พิมพาเพียร

๒๙/๓/๒๕๓๙ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ปาหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๕๙
พระณัฐพล ภูริาโณ ทองศรี

๒/๑/๒๕๓๕ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ปาหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๖๐
พระพรมมา อิทฺธิเตโช อินกะนอน

๑/๑๐/๒๕๐๕
๓/๖/๒๕๕๙

ปาหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๖๑
พระบัน ถาวโร พันทมาศ

๓๐/๗/๒๕๑๙
๓/๖/๒๕๕๙

ปาหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๖๒
พระเอกชัย ถิรจิตฺโต สุทธิฮึก

๑๙/๙/๒๕๓๓
๓/๖/๒๕๕๙

ปาหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๖๓
พระธีรพงษ์ ขนฺติโก เหล่าบุตรศรี

๕/๑๒/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ปาหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๖๔
พระปยพัทย์ โชติวํโส บัวบาน

๑๖/๕/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ปาหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๖๕
พระชาญชัย กตธมฺโม เจริญแท้

๑/๖/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ปาหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๖๖
พระนนท์ธวัช กตสาโร กู้พิมาย

๑๓/๒/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ปาหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๖๗
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธาโส แวดสูงเนิน

๑/๖/๒๕๓๙ ๕/๗/๒๕๕๙
ปาหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๖๘
พระมนัส สุปภาโส มานะมงคล

๕/๑๑/๒๕๑๔
๙/๗/๒๕๕๙

ปาหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๖๙
สามเณรเตชิต  เขียวเล็ก

๒๘/๑/๒๕๔๐

 ปาหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๓๗๐
พระวรุตม์ ภูริาโณ ปานกุล

๗/๖/๒๕๐๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปปผลิวนาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๓๗๑
พระชัยณรงค์ สุธมฺโม เอือปดชา

้

๑๑/๑/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

รย ๒๑๕๙/๐๓๗๒
สามเณรกฤษณะ  สุดประเสริฐ

๒๘/๑๒/๒๕๓๙

 ไผ่ล้อม  

รย ๒๑๕๙/๐๓๗๓
พระธัชมงคล กิจฺจาธโร อุทัย

๙/๑๑/๒๕๑๓
๙/๕/๒๕๕๙

มาบตอง  

รย ๒๑๕๙/๐๓๗๔
พระรวินท์ ธีรธมฺโม เจริญกิจ

๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

มาบตอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑ / ๓๑

้
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รย ๒๑๕๙/๐๓๗๕
พระศักดินนท์ ปภากโร ปล่อยมณี

๒๔/๘/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

มาบตอง  

รย ๒๑๕๙/๐๓๗๖
พระวรรณธัช ปคาโต ภูมิวารินทร์

๖/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มาบตอง  

รย ๒๑๕๙/๐๓๗๗
พระฤกษ์ชัย รติโก เวหนะรัตน์

๒๔/๔/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๙

มาบตอง  

รย ๒๑๕๙/๐๓๗๘
พระสุพจน์ านวีโร วงค์ศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๑๗
๘/๑๒/๒๕๕๘

ละหารไร่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๗๙
พระจิรศักดิ

์

จิรสุโภ ดรุณ

๒๗/๑๒/๒๕๓๑
๒๔/๕/๒๕๕๙

ละหารไร่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๘๐
พระวัชพล ปฺาวุฑฺโฒ ศรีพรหม

๑๕/๑๐/๒๕๓๕
๒๙/๕/๒๕๕๙

ละหารไร่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๘๑
พระศราวุธ ถาวโร อัมฤทธิ

์

๓๐/๑/๒๕๓๖
๖/๖/๒๕๕๙

ละหารไร่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๘๒
พระสุทธิ ยสินฺโท เอือสกุล

้

๘/๑๐/๒๕๐๑
๙/๗/๒๕๕๙

ละหารไร่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๘๓
พระนราธิป รติโก ประสพรัตน์

๗/๕/๒๕๓๔ ๙/๗/๒๕๕๙
ละหารไร่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๘๔
พระราเชนทร์ จิรวฑฺฒโน อินทรัตน์

๗/๗/๒๕๓๕ ๙/๗/๒๕๕๙
ละหารไร่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๘๕
พระชญานิน อนาลโย เจริญคต

๑๖/๗/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

ละหารไร่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๘๖
พระรักไทย จนฺทสาโร เหล่ามาลา

๒๔/๑/๒๕๒๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ละหารไร่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๘๗
สามเณรนภสินธ์  ล้วนเล็ก

๒๘/๙/๒๕๔๔

 ละหารไร่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๘๘
พระถนอมพล ถิรสทฺโธ สุขวารินทร์

๓๑/๑๐/๒๕๓๕
๒๖/๖/๒๕๕๙

ละหารใหญ่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๘๙
พระวุฒิพงษ์ ธีรวํโส ทุมนานอก

๒๑/๑๐/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

ละหารใหญ่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๙๐
พระชนาธิป อภิชฺชโว มงคลเจริญ

๕/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ละหารใหญ่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๙๑
พระณัฐภัทร โฆสโก ด่านนคร

๒๕/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

ละหารใหญ่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๙๒
พระประพนธ์ อาทโร แสงสุด

๒๓/๓/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ละหารใหญ่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๙๓
พระประธาน วิมโล ศรีเจริญ

๒๗/๓/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ละหารใหญ่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๙๔
พระธีรยุทธ์ นายโก คงคาประเสริฐ

๒๐/๔/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ละหารใหญ่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๙๕
พระวีรวัฒน์ ฉนฺทโก เฉิดฉาย

๑๘/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ละหารใหญ่  

รย ๒๑๕๙/๐๓๙๖
พระไพบูรณ์ ถิรจิตฺโต บุญยิม

้

๑๖/๑/๒๕๓๖ ๒๘/๒/๒๕๕๙

ศาลานำลึก  

รย ๒๑๕๙/๐๓๙๗
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน กุมพงษ์พันธุ์

๓/๒/๒๕๓๔ ๕/๖/๒๕๕๙
ศาลานำลึก  

รย ๒๑๕๙/๐๓๙๘
พระนครินทร์ อนาลโย เนือขำ

้

๒๕/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศาลานำลึก  

รย ๒๑๕๙/๐๓๙๙
พระสมชาย จารุวงฺโส ดีสวัสดิ

์

๔/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศาลานำลึก  

รย ๒๑๕๙/๐๔๐๐
สามเณรสราวุฒิ  ทองแจ้ง

๑๗/๑๐/๒๕๓๙

 ศาลานำลึก  

รย ๒๑๕๙/๐๔๐๑
พระอภิสิทธิ

์

ถิรจิตฺโต เชือสนุก

้

๖/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สวนหลาว  

รย ๒๑๕๙/๐๔๐๒
พระไพสิฐ สุปภาโส แกล้วกล้า

๓๐/๘/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สวนหลาว  

รย ๒๑๕๙/๐๔๐๓
พระวัฒนา รตินฺธโร อัมฤทธิ

์

๑๔/๑/๒๕๐๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองกรับ  

รย ๒๑๕๙/๐๔๐๔
พระอนุชา อภินนฺโท มณีศรี

๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองกรับ  

รย ๒๑๕๙/๐๔๐๕
พระสราวุธ ปฺาวุฑฺโฒ บรรจงกิจ

๘/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองกะบอก  

รย ๒๑๕๙/๐๔๐๖
พระยงยุทธ รติโก เอียมสำอางค์

่

๑๑/๑๐/๒๕๓๒
๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะบอก  

รย ๒๑๕๙/๐๔๐๗
พระกิตติ จารุธมฺโม ฉันทมิตร

๖/๐๕/๒๕๓๔ ๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะบอก  

รย ๒๑๕๙/๐๔๐๘
พระวุฒินันท์ ติกฺขวีโร เหลืองเลิศวันชัย

๓/๑๐/๒๕๓๕ ๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะบอก  

รย ๒๑๕๙/๐๔๐๙
พระประสิทธิ

์

ปภากโร เกตุวารินทร์

๑๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะบอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒ / ๓๑

้
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รย ๒๑๕๙/๐๔๑๐
พระวิชชา นรินฺโท ผ่องฉาย

๖/๐๖/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะบอก  

รย ๒๑๕๙/๐๔๑๑
พระสุรเชฐ จนฺทสาโร หลักงาม

๓๐/๑๒/๒๕๑๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะบอก  

รย ๒๑๕๙/๐๔๑๒
สามเณรอธิยุต  ถนอมพจน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

 หนองกะบอก  

รย ๒๑๕๙/๐๔๑๓
พระคำเพียร ถาวรสทฺโธ คุชิตา

๑๔/๓/๒๕๐๗ ๒๐/๑๐/๒๕๕๗

หนองคอกหมู  

รย ๒๑๕๙/๐๔๑๔
พระวาทิต ทินฺนวโร ศิริมหา

๑/๑๒/๒๕๓๓ ๒๘/๓/๒๕๕๙

หนองคอกหมู  

รย ๒๑๕๙/๐๔๑๕
พระขวัญชัย เขมวีโร กรรมจันทร์

๒๔/๔/๒๕๓๘ ๑๔/๔/๒๕๕๙

หนองคอกหมู  

รย ๒๑๕๙/๐๔๑๖
พระณัฐนนท์ กิตฺติปฺโ สิทธิโชค

๗/๘/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

หนองคอกหมู  

รย ๒๑๕๙/๐๔๑๗
พระสุพล ปภสฺสโร หาระโคตร

๒๗/๖/๒๕๑๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองคอกหมู  

รย ๒๑๕๙/๐๔๑๘
พระสุขสันต์ สุขธมฺโม ฟองเสียง

๘/๑/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองคอกหมู  

รย ๒๑๕๙/๐๔๑๙
พระโกมินทร์ ิตาโณ จันทารักษ์

๘/๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองคอกหมู  

รย ๒๑๕๙/๐๔๒๐
พระประวิทย์ สิริปฺโ บุญประเสริฐ

๒๘/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองคอกหมู  

รย ๒๑๕๙/๐๔๒๑
พระกวินภพ อคฺคธมฺโม บรรจงอักษร

๙/๖/๒๕๓๔ ๑๓/๗/๒๕๕๙

หนองคอกหมู  

รย ๒๑๕๙/๐๔๒๒
พระพัชร ธนิสฺสโร งามละออ

๔/๒/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองคอกหมู  

รย ๒๑๕๙/๐๔๒๓
พระสัมฤทธิ

์

อิทฺธิเตโช ทองทราย
๘/๔/๒๕๓๓

๒๙/๒๕/๒๕๕๙

หนองคอกหมู  

รย ๒๑๕๙/๐๔๒๔
พระวิโรจน์ ขนฺติจิตฺโต เมืองศรี

๒๗/๑/๒๕๓๗ ๑๐/๕/๒๕๕๙

หนองฆ้อ  

รย ๒๑๕๙/๐๔๒๕
พระถนอม ภูริาโณ พุฒพันธ์

๕/๑๑/๒๕๒๔
๑/๖/๒๕๕๙

หนองฆ้อ  

รย ๒๑๕๙/๐๔๒๖
พระอภินัย ยโสธโร หอมหวน

๑๗/๗/๒๕๓๔
๕/๖/๒๕๕๙

หนองฆ้อ  

รย ๒๑๕๙/๐๔๒๗
พระณัฐพล ปฺาปทีโป โปทัศสานุมาตร

๑๔/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองฆ้อ  

รย ๒๑๕๙/๐๔๒๘
พระวิชาญ จิตฺตทนฺโต รัศมี

๑๐/๑๐/๒๕๑๕

๓/๗/๒๕๕๙
หนองตะแบก  

รย ๒๑๕๙/๐๔๒๙
พระกิตติธัช สมจิตฺโต สำเร็จกิจ

๑๕/๑๐/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๕๙
หนองตะแบก  

รย ๒๑๕๙/๐๔๓๐
พระกวิน กวิวํโส ชัยชนะ

๒๕/๑๒/๒๕๓๕

๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองตะแบก  

รย ๒๑๕๙/๐๔๓๑
พระอมเรศ อมโร ดารักษ์

๙/๖/๒๕๓๕ ๑๒/๗/๒๕๕๙

หนองตะแบก  

รย ๒๑๕๙/๐๔๓๒
พระยงยศ ยโสธโร ชลสวัสดิ

์

๕/๒/๒๕๓๙ ๑๒/๗/๒๕๕๙

หนองตะแบก  

รย ๒๑๕๙/๐๔๓๓
พระวีรพงษ์ วีรชโย ดาวเรือง

๗/๑/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองตะแบก  

รย ๒๑๕๙/๐๔๓๔
พระกิตติพงศ์ สนฺตจิตฺโต ดาวเรือง

๒๓/๒/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองตะแบก  

รย ๒๑๕๙/๐๔๓๕
พระสมพงษ์ อนีโฆ มิงแม้น

่

๒/๖/๒๕๓๔ ๒๕/๗/๒๕๕๘

หนองพะวา  

รย ๒๑๕๙/๐๔๓๖
พระวิธาน ถิรจิตฺโต นิคมดาบ

๒๖/๑๒/๒๕๓๐
๙/๑๒/๒๕๕๘

หนองพะวา  

รย ๒๑๕๙/๐๔๓๗
พระชิตณรงค์ ธมฺมทสฺสี สีดา

๑๑/๑๑/๒๕๓๐
๒๑/๓/๒๕๕๙

หนองพะวา  

รย ๒๑๕๙/๐๔๓๘
พระชาญณรงค์ สุเมธี มณีนพ

๕/๔/๒๕๓๙ ๑๐/๕/๒๕๕๙

หนองพะวา  

รย ๒๑๕๙/๐๔๓๙
พระอภิชัย ชาโนทโย สอาดรัตน์

๑๕/๓/๒๕๒๖ ๑๙/๖/๒๕๕๙

หนองพะวา  

รย ๒๑๕๙/๐๔๔๐
พระวัชรชัย อธิจิตฺโต แสวงหาทรัพย์

๑๕/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองพะวา  

รย ๒๑๕๙/๐๔๔๑
พระจรูญ จิตเมธี วรชมคุณ

๒๙/๙/๒๕๑๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองพะวา  

รย ๒๑๕๙/๐๔๔๒
พระวงศกร โรจนสิริ คำมะฤทธิ

์

๑๙/๒/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองพะวา  

รย ๒๑๕๙/๐๔๔๓
พระนรากร มนาปจารี การศึกษา

๑๙/๑๐/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองพะวา  

รย ๒๑๕๙/๐๔๔๔
พระจักกริช ยสินฺธโร ด่านนคร

๒๗/๘/๒๕๒๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

หนองพะวา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓ / ๓๑

้
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่
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รย ๒๑๕๙/๐๔๔๕
พระนครินทร์ รติโก ครุธพันธ์

๒๗/๐๙/๒๕๑๕ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

หนองสะพาน  

รย ๒๑๕๙/๐๔๔๖
พระเด่น เตชปฺโ อุบล

๒๑/๑๒/๒๕๐๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองสะพาน  

รย ๒๑๕๙/๐๔๔๗
พระทรงพันธ์ เขมปฺโ รอดพ้น

๓๑/๐๗/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองสะพาน  

รย ๒๑๕๙/๐๔๔๘
พระวิทวัส ผาสุโค กุลวานิช

๔/๗/๒๕๒๘ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ห้วงหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๔๔๙
พระศรายุทธ อภิชาโต ศิลารัตน์

๓/๕/๒๕๒๕ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ห้วงหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๔๕๐
พระธนากร ชาตเมธี หมันเพียร

่

๑๑/๘/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ห้วงหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๔๕๑
พระฐานุพงษ์ สุชาโต ทรัพย์เจริญ

๖/๘/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ห้วงหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๔๕๒
พระวงวรรณ โกวิโท สีละมาด

๒๔/๕/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ห้วงหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๔๕๓
พระสุรสิทธิ

์

ชยวุฒฺโต สุวรรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๑๕
๑๓/๕/๒๕๕๘

หวายกรอง  

รย ๒๑๕๙/๐๔๕๔
พระธนสิทธิ

์

ปภาโส สนองบุญ
๘/๘/๒๕๓๔ ๒/๕/๒๕๕๙

หวายกรอง  

รย ๒๑๕๙/๐๔๕๕
พระเจนภพ จนฺทโชโต สุขวงศ์

๑๗/๔/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หวายกรอง  

รย ๒๑๕๙/๐๔๕๖
พระสาธิต ปริปุณฺโณ สุขวงศ์

๓๐/๖/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หวายกรอง  

รย ๒๑๕๙/๐๔๕๗
พระสุรพงษ์ ธมฺมสาโร ยังดี

๕/๑๑/๒๕๒๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

หวายกรอง  

รย ๒๑๕๙/๐๔๕๘
พระณัฐวุฒิ อภิวณฺโณ ชูจรัส

๕/๑/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

หวายกรอง  

รย ๒๑๕๙/๐๔๕๙
พระอริญชัย ธีรปฺุโณ สีดา

๑๐/๔/๒๕๓๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

หวายกรอง  

รย ๒๑๕๙/๐๔๖๐
พระนที ปฺาธโร เนตรสาคร

๒๙/๖/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หวายกรอง  

รย ๒๑๕๙/๐๔๖๑
พระจักริน สุทฺธาโภ คุณชน

๑๕/๒/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หวายกรอง  

รย ๒๑๕๙/๐๔๖๒
พระณัฐชนน นราธีโป แสงหิรัญรัตนา

๑๐/๗/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หวายกรอง  

รย ๒๑๕๙/๐๔๖๓
พระพัลลภ ิตวํโส โมราศรี

๙/๗/๒๕๑๒
๒๕/๑๑/๒๕๕๘

หินโค้ง  

รย ๒๑๕๙/๐๔๖๔
พระนพพล กุสลจิตฺโต เฉิดฉาย

๙/๘/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หินโค้ง  

รย ๒๑๕๙/๐๔๖๕
พระวิเชียร ยติกโร เจนวัฒนศิริกุล

๓๑/๗/๒๕๑๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หินโค้ง  

รย ๒๑๕๙/๐๔๖๖
พระธนศักดิ

์

ติกฺขวิโร วรรณพฤกษ์

๒๖/๔/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หินโค้ง  

รย ๒๑๕๙/๐๔๖๗
พระเขาทราย ธมฺมทีโป วัฒนาทัศนีย์

๑/๕/๒๕๒๐ ๑/๖/๒๕๕๙
อ่างแก้ว  

รย ๒๑๕๙/๐๔๖๘
พระทะนง รตินฺธโร ฟกมี

๑๕/๕/๒๕๑๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

อ่างแก้ว  

รย ๒๑๕๙/๐๔๖๙
พระภวัต รกฺขิตวํโส ศรีสง่า

๑๐/๒/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

อ่างแก้ว  

รย ๒๑๕๙/๐๔๗๐
สามเณรภานุวัฒน์  ยอดทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

 อ่างแก้ว  

รย ๒๑๕๙/๐๔๗๑
สามเณรมงคล  ศรีสองยาง

๒/๘/๒๕๔๐
 อ่างแก้ว  

รย ๒๑๕๙/๐๔๗๒
สามเณรธนพล  ชำนิงาน

๔/๘/๒๕๔๖
 อ่างแก้ว  

รย ๒๑๕๙/๐๔๗๓
สามเณรธันวาวรรณ์  เปลียนพลอย

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 อ่างแก้ว  

รย ๒๑๕๙/๐๔๗๔
สามเณรสิทธิพร  สุขรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

 อ่างแก้ว  

รย ๒๑๕๙/๐๔๗๕
พระสมชาย มงฺคโล สุวัฒนะ

๑๔/๐๔/๒๕๑๙ ๒๕/๐๓/๒๕๕๙

กระแสร์คูหาสวรรค์  

รย ๒๑๕๙/๐๔๗๖
พระธวัชชัย คุณงฺกโร แก้วคำ

๑๘/๑๑/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๕๙

กระแสร์คูหาสวรรค์  

รย ๒๑๕๙/๐๔๗๗
พระประเสริฐ สุปภาโส มากพงษ์

๑๗/๐๒/๒๕๒๗ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

กองดิน  

รย ๒๑๕๙/๐๔๗๘
พระอนุพงศ์ อนุโรจโน รักษา

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๘

เกาะลอย  

รย ๒๑๕๙/๐๔๗๙
พระโจ๊ะเนะ ธีรโรจโน ชัยริปู

๐๔/๐๕/๒๕๑๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

เกาะลอย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔ / ๓๑
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รย ๒๑๕๙/๐๔๘๐
พระอนิรุทธิ

์

านโรจโน วิเชียรรัตน์

๒๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เกาะลอย  

รย ๒๑๕๙/๐๔๘๑
พระจัตุรงค์ มนาโรจโน งามฉวี

๐๗/๑๐/๒๕๐๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

เกาะลอย  

รย ๒๑๕๙/๐๔๘๒
พระเจตริน อาภาโรจโน งามฉวี

๒๑/๐๘/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

เกาะลอย  

รย ๒๑๕๙/๐๔๘๓
พระปรีชา ขนฺติโรจโน ประสิงชอบ

่

๑๐/๐๓/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะลอย  

รย ๒๑๕๙/๐๔๘๔
พระอภิสิทธิ

์

โอภาโส คืนดี
๖/๙/๒๕๓๐

๑๗/๗/๒๕๕๙

เขากะโดน  

รย ๒๑๕๙/๐๔๘๕
พระณัฐวัตร กมโล มีลาภ

๑/๓/๒๕๓๖ ๑๑/๘/๒๕๕๙

เขากะโดน  

รย ๒๑๕๙/๐๔๘๖
พระธัชพงศ์ กุสลจิตฺโต เสาวคนธ์

๒๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

เขาดิน  

รย ๒๑๕๙/๐๔๘๗
พระจำเนียร รวิวณฺโณ เจริญพร

๑๐/๑๐/๒๕๐๔ ๐๗/๐๗/๒๕๓๙

เขาน้อย  

รย ๒๑๕๙/๐๔๘๘
พระธนายุทธ สนฺตมโน บุญทศ

๐๗/๐๗/๒๕๒๒ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

เขาน้อย  

รย ๒๑๕๙/๐๔๘๙
พระสิทธิโชค

์

วิจาโรจโน สุวรรณพิศ

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

เขาน้อย  

รย ๒๑๕๙/๐๔๙๐
พระรัชชานนท์ นนฺทิโย สุวรรณวร

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

รย ๒๑๕๙/๐๔๙๑
พระกฤชดา อินฺทวณฺโณ เสมวิลัย

๒๔/๐๓/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขายายพริง

้

 

รย ๒๑๕๙/๐๔๙๒
พระพลวัช เตชพโล ถนอมวงศ์

๑๓/๐๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขายายพริง

้

 

รย ๒๑๕๙/๐๔๙๓
พระอดิศร กตสาโร คุณสวัสดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขายายพริง

้

 

รย ๒๑๕๙/๐๔๙๔
พระสมศักดิ

์

สมสกฺโก นารถมณี

๒๒/๐๗/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

คงคาวราราม  

รย ๒๑๕๙/๐๔๙๕
พระสิริพงศ์ ปฺาธโร ดีนำจืด

๑๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คงคาวราราม  

รย ๒๑๕๙/๐๔๙๖
พระศุภกิตต์ ปฺาวุฑฺโฒ รำพึงกุล

๐๕/๐๔/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

คลองตากวา  

รย ๒๑๕๙/๐๔๙๗
พระอภิสิทธิ

์

อภิชฺชโว ระเบียบดี

๐๕/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองตากวา  

รย ๒๑๕๙/๐๔๙๘
พระปภพ จนฺทูปโม สะเกศ

๐๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองตากวา  

รย ๒๑๕๙/๐๔๙๙
พระปยุต ิตคุโณ ขวัญม่วง

๐๓/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองตากวา  

รย ๒๑๕๙/๐๕๐๐
พระสุวิทย์ นิราสโย เสน่ห์

๐๗/๐๓/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองตากวา  

รย ๒๑๕๙/๐๕๐๑
พระสุทธิศักดิ

์

สุภาพ เตชวโร

๒๒/๐๕/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

คลองตากวา  

รย ๒๑๕๙/๐๕๐๒
พระเมคิน ทีปธมฺโม นิลสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๑๕ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

คลองปาไม้  

รย ๒๑๕๙/๐๕๐๓
พระประทิน ฉนฺทกโร ท่าหิน

๒๖/๑๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๕/๒๕๕๙

คลองปาไม้  

รย ๒๑๕๙/๐๕๐๔
พระวาที กตคุโณ เมธสาร

๒๑/๐๑/๒๕๓๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

คลองปาไม้  

รย ๒๑๕๙/๐๕๐๕
พระขันติ หิตจิตฺโต สอจันทรทึก

๑๖/๐๒/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองปาไม้  

รย ๒๑๕๙/๐๕๐๖
พระพีรศักดิ

์

ปภากโร ไตรวงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองปาไม้  

รย ๒๑๕๙/๐๕๐๗
พระธงชัย ิตโรจโน ปะสิงชอบ

่

๒๘/๐๓/๒๕๑๖ ๒๖/๑๑/๒๕๕๘

คลองปูน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๐๘
พระปณพัฒน์ าโรจโน มานะกิจ

๐๑/๐๕/๒๔๙๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

คลองปูน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๐๙
พระนิมิต อุชุโรจโน กุฎีพรรณ

๒๖/๐๒/๒๕๒๐ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

คลองปูน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๑๐
พระปยวัฒน์ สุปโรจโน นิยอนรัมย์

๑๘/๐๖/๒๕๓๔ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

คลองปูน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๑๑
พระวาริช ชาตโรจโน นิยอนรัมย์

๑๑/๑๐/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

คลองปูน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๑๒
พระชุติพงศ์ ชุติโรจโน หอมขจร

๐๓/๐๘/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

คลองปูน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๑๓
พระนันทวัตร์ ปภาโรจโน เพิมพูน

่

๑๓/๐๔/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

คลองปูน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๑๔
พระสราวุธ อตฺถโรจโน ห่างภัย

๑๖/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองปูน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕ / ๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๕๑๕
พระวัฒนศักดิ

์

จารุโรจโน กล้าหาญ

๒๔/๐๓/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองปูน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๑๖
พระเจตริน รวิโรจโน สุวรรณโชติ

๒๔/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองปูน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๑๗
พระสมศักดิ

์

อาภสฺสโร วงศ์ทรัพย์

๐๖/๐๑/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

คีรีวนาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๕๑๘
พระกฤตภาส สุจิณโณ จรัสวิมล

๔/๑๐/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

จำรุง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๑๙
พระเจษฎาภรณ์ หิริธมฺโม ดีนาน

๕/๑๐/๒๕๒๗
๓/๗/๒๕๕๙

จำรุง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๒๐
พระไพบูลย์ ปฺาพโล โพธิทอง

์

๒๖/๑๐/๒๕๐๔

๒/๖/๒๕๕๘
เจริญสุข  

รย ๒๑๕๙/๐๕๒๑
พระสุพจน์ ถาวโร ฤทัยนันทะ

๓/๓/๒๔๙๙ ๒๖/๔/๒๕๕๙

เจริญสุข  

รย ๒๑๕๙/๐๕๒๒
พระกิตติ กิตฺติปฺโ กึงวงษ์

่

๒๑/๑๐/๒๕๓๔ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

ชากขุนวิเศษ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๒๓
พระไพโรจน์ ขนฺติพโล แสนคำมี

๒๙/๑๒/๒๕๑๒ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

ชากขุนวิเศษ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๒๔
พระชาญณรงค์ ชินวโร ฤทธ์เปยม

๒๘/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ชากขุนวิเศษ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๒๕
พระเอกราช านวโร สิงหัตถะ

๓๐/๐๖/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ชากขุนวิเศษ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๒๖
พระสถาพร ถาวโร ฆวีวงศ์

๐๒/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชากขุนวิเศษ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๒๗
พระอนุรักษ์ อนุตฺตโร ยังยืน

่

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชากขุนวิเศษ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๒๘
สามเณรฉัตรมงคล  ดีพืน

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๑

 ชากขุนวิเศษ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๒๙
พระทวีศักดิ

์

กตสาโร จันทร์สา

๓๐/๑๑/๒๕๓๕ ๑๓/๐๙/๒๕๕๘

ชากพง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๓๐
พระกวี กตปฺุโ ขวัญเมือง

๑๓/๐๘/๒๕๒๒ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ชากพง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๓๑
พระฤทธิเกียรติ อธิจิตฺโต ทองจิตต์

๑๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชากพง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๓๒
พระอรรถวุธ ธมฺมเตโช ปราณีวงศ์

๒๙/๑๐/๒๕๓๗
๑๐/๗/๒๕๕๗

ชากมะกรูด  

รย ๒๑๕๙/๐๕๓๓
พระธงชัย ปภสฺสโร คำอินทร์

๗/๒/๒๕๓๓ ๑๓/๖/๒๕๕๙

ชากมะกรูด  

รย ๒๑๕๙/๐๕๓๔
พระณัฐพงค์ านทโร ความเพียร

๑๑/๗/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ชากมะกรูด  

รย ๒๑๕๙/๐๕๓๕
พระกฤตภพ ิตวิริโย ประสานศิลป

๑๘/๐๘/๒๕๒๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ชำสมอ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๓๖
พระอุกฤษฎ์ อุกฺกฏวิริโย เกาะลอย

๒๕/๐๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ชำสมอ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๓๗
พระปราโมทย์ กิตฺติปาโล สวัสดิรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๒๙ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ชุมนุมสูง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๓๘
พระวรนาถ นาถกโร ตราสว่าง

๑๖/๑๐/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ชุมนุมสูง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๓๙
พระภควัต ภทฺทวโร มุกดาสนิท

๓๑/๑๒/๒๕๓๐ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ชุมนุมสูง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๔๐
พระชลาศัย ชยวุฑฺโฒ ทองแก้วกุล

๒๖/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ชุมนุมสูง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๔๑
พระธนพล ขนฺติพโล พลศรีพิน

๑๓/๐๓/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ชุมนุมสูง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๔๒
พระภูดิศ านิสฺสโร ปสเสนะ

๑๖/๑๑/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ชุมนุมสูง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๔๓
พระพีรพัฒน์ ภทฺทธมฺโม จันทษร

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชุมนุมสูง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๔๔
พระสมเจษฎ์ ปสนฺโน เกลือนรัตน์

่

๐๓/๐๓/๒๕๒๐ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๔๕
พระสาธิต านวุฑฺโฒ ใจดี

๒๔/๐๔/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๔๖
พระชินวัฒน์ รตนโชโต เลียงหิรัญ

้

๓๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๔๗
พระกนกพล วราสโย อรัญวงศ์

๑๕/๐๗/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๔๘
พระบุญฤทธิ

์

ภทฺทธมฺโม รัตนวิจิต

๒๖/๐๑/๒๕๓๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๔๙
พระณัฐพล กุสลจิตฺโต ไหวพริบ

๐๕/๐๙/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖ / ๓๑

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๕๕๐
พระนิพิฐ สิริภทฺโท คนฑา

๐๔/๑๑/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๕๑
พระไววิทย์ ผลปฺุโ วิมล

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๕๒
พระณัฐวุฒิ รตนโชโต ถวิล

๒๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๕๓
พระทศพร สีลสาโร ถือแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๕๔
สามเณรศราวุฒิ  สิทธิบุตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

 ดอนสำราญ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๕๕
สามเณรณัฐพล  รู้เจียมสิน

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

 ดอนสำราญ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๕๖
75ภานุพงษ์ ปฺาวโร สรรเสริญ

๒๗/๐๘/๒๕๓๕

 ดอนสำราญ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๕๗
พระสิทธินนท์ สิริโรจโน อวยพร

๐๘/๑๐/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

ตะเคียนงาม  

รย ๒๑๕๙/๐๕๕๘
พระอภิรักษ์ อภิชาโน ศักดาเพชรศิริ

๐๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ตะเคียนงาม  

รย ๒๑๕๙/๐๕๕๙
พระธนชัย วิจาโรจโน อิมสาระ

่

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนงาม  

รย ๒๑๕๙/๐๕๖๐
พระธารีย์ จิรสีโล ปาวารี

๑๔/๑๒/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

เต้าปูนหาย  

รย ๒๑๕๙/๐๕๖๑
พระนพพร ขนฺติชโย โชคชัยทัศ

๒๕/๑๐/๒๕๒๕ ๒๘/๐๘/๒๕๕๙

เต้าปูนหาย  

รย ๒๑๕๙/๐๕๖๒
พระศารยุธ ถิรวิริโย ประสมทรัพย์

๐๓/๐๒/๒๕๓๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

ไตรรัตนาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๕๖๓
พระประกฤษฏ์ อิทฺธิเตโช ประหยัด

๑๖/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไตรรัตนาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๕๖๔
พระณัฐวุฒิ ถิรธมฺโม ประคอง

๑๖/๒/๒๕๓๔
๖/๓/๒๕๕๙

ถนนกะเพรา  

รย ๒๑๕๙/๐๕๖๕
พระอนุรักษ์ อตฺตทีโป บุญเกิด

๒๒/๑๐/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๕๙
ถนนกะเพรา  

รย ๒๑๕๙/๐๕๖๖
พระเจษตริน โชติโก เจริญรืน

่

๒๓/๒/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๙

ถนนกะเพรา  

รย ๒๑๕๙/๐๕๖๗
พระอานนท์ ิรจิตฺโต งามสม

๓/๙/๒๕๓๗ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ถนนกะเพรา  

รย ๒๑๕๙/๐๕๖๘
พระชวลิต ปรกฺกโม ธรรมศรี

๗/๑๑/๒๕๓๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ถนนกะเพรา  

รย ๒๑๕๙/๐๕๖๙
พระเรืองเดช อุทโย ชนะพาล

๑๔/๑/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ถนนกะเพรา  

รย ๒๑๕๙/๐๕๗๐
พระชาคริต ชารคนาโค ตังเสรีฐิตสกุล

้

๒๕/๐๙/๒๕๒๖ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ถำหมีนอน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๗๑
พระจักรพันธ์ ธมฺมจกฺโก สินไชย

๓๑/๑๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๖/๒๕๕๔

ท่ากง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๗๒
พระโกวิทย์ โกวิโท บุษบา

๐๑/๐๔/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ท่ากง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๗๓
พระชยพล ปภาโรจโน เชือจีน

้

๒๙/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

ท่ามะกอก  

รย ๒๑๕๙/๐๕๗๔
สามเณรชินวัฒน์  ผ่องมณี

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

 ท่ามะกอก  

รย ๒๑๕๙/๐๕๗๕
พระสุรชัย สุรชโย สุขประเสริฐ

๑๓/๐๘/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งควายกิน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๗๖
พระเจษฏา ชินวํโส วงศ์จันทร์

๐๔/๐๗/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งควายกิน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๗๗
พระสัญชัย มนฺุโ ตระกูลดี

๒๙/๐๘/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งควายกิน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๗๘
พระสามารถ กมฺมสุโภ พันทา

๒๒/๑๐/๒๕๒๒ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

เนินเขาดิน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๗๙
พระนวพล สุภกิจฺโจ บำรุงกิจ

๒๖/๑๒/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เนินเขาดิน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๘๐
พระณัฐพล มหาปฺุโ จันทคีรี

๑๖/๑๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

เนินเขาดิน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๘๑
พระวริศ จิรวฑฺฒโน วงค์แววดี

๒๕/๐๒/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เนินเขาดิน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๘๒
พระภาสกร ปภาโส ราญรอน

๓๐/๐๙/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เนินเขาดิน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๘๓
พระรณรงค์ อาภากโร รัตนพงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เนินเขาดิน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๘๔
พระธานินทร์ มหาวีโร แก้วภูมิ

๒๐/๑๒/๒๕๒๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เนินเขาดิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๕๘๕
พระชัชวาลย์ สุทฺธิปภาโส ในผลดี

๐๕/๐๘/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เนินเขาดิน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๘๖
พระณัฐพงศ์ รตินฺธโร บุญเฟองฟู

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เนินเขาดิน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๘๗
พระณัฐพงศ์ นาถกโร เคราะห์ดี

๒๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เนินเขาดิน  

รย ๒๑๕๙/๐๕๘๘
พระสหรัก ติสฺสวํโส แวววับศรี

๓๐/๙/๒๕๓๗ ๒๙/๕/๒๕๕๙

เนินฆ้อ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๘๙
พระอรรถกร กตธมฺโม แดงสิงห์

๑๑/๑/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เนินฆ้อ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๙๐
พระมนต์รักษ์ ิตธมฺโม ยวดยิง

่

๑๖/๑๑/๒๕๓๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

เนินฆ้อ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๙๑
พระชานนท์ นนฺทโก พร้อมเพียง

๑๘/๓/๒๕๓๘ ๑๔/๘/๒๕๕๙

เนินฆ้อ  

รย ๒๑๕๙/๐๕๙๒
พระวรวุฒิ ิตปฺุโ สำนักวิชา

๓/๔/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๕๙
เนินทราย  

รย ๒๑๕๙/๐๕๙๓
สามเณรเมธา  แววดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

 เนินทราย  

รย ๒๑๕๙/๐๕๙๔
สามเณรสุรศักดิ

์

 งานเจริญ

๙/๑๐/๒๕๔๕

 เนินทราย  

รย ๒๑๕๙/๐๕๙๕
พระสุทธิศักดิ

์

วิสุทฺธิาโณ สุขศรี

๓๐/๐๖/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

เนินยาง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๙๖
พระสมประสงค์ สารโท ชัยมงคล

๐๑/๐๑/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เนินยาง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๙๗
พระสราวุธ จนฺโทภาโส อุดร

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เนินยาง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๙๘
พระรณกร รวิวณฺโณ กองกูล

๑๗/๐๖/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เนินยาง  

รย ๒๑๕๙/๐๕๙๙
พระประวีณ ิตวินโย ศิริธรรม

๑๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เนินยาง  

รย ๒๑๕๙/๐๖๐๐
พระวรา วราโณ เส็งสำเริง

๒๕/๑๑/๒๕๓๕ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

เนินสมบูรณ์  

รย ๒๑๕๙/๐๖๐๑
พระสุทธิชัย ชยโรจโน มหิงษา

๒๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

เนินสมบูรณ์  

รย ๒๑๕๙/๐๖๐๒
พระพีระ านโรจโน เจริญสุข

๒๑/๐๘/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เนินสมบูรณ์  

รย ๒๑๕๙/๐๖๐๓
พระรณชัย กิจฺจโรจโน ชาญด้วยกิจ

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เนินสมบูรณ์  

รย ๒๑๕๙/๐๖๐๔
พระพุฒิพงศ์ ภทฺทโรจโน วงษ์พสุพัทธ์

๑๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เนินสมบูรณ์  

รย ๒๑๕๙/๐๖๐๕
พระวิษณุ ธนโรจโน เจริญพงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๑๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินสมบูรณ์  

รย ๒๑๕๙/๐๖๐๖
พระพูลชัย านโรจโน ศรแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินสมบูรณ์  

รย ๒๑๕๙/๐๖๐๗
พระสุนทร สุมงฺคโล จินดาทิพย์

๑๘/๑๒/๒๕๓๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

เนินสุข  

รย ๒๑๕๙/๐๖๐๘
พระสุรวัชร มหาวีโร ปะสิงชอบ

่

๐๕/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

เนินสุข  

รย ๒๑๕๙/๐๖๐๙
พระศรัณย์ มหาคุโณ อินทร์เผ่าพงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

เนินสุข  

รย ๒๑๕๙/๐๖๑๐
พระวินิจ มหาสกฺโก มันสากเหล็ก

่

๒๖/๑๒/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เนินสุข  

รย ๒๑๕๙/๐๖๑๑
พระสุรศักดิ

์

รตนปฺโ กล้าหาญ

๒๔/๐๖/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

เนินหย่อง  

รย ๒๑๕๙/๐๖๑๒
พระศุภวัฒน์ วชิรธมฺโม ดีหมัน

่

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

เนินหย่อง  

รย ๒๑๕๙/๐๖๑๓
พระอนุพงษ์ สุนฺทโร ทองปลิว

๐๘/๐๘/๒๕๓๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

เนินหย่อง  

รย ๒๑๕๙/๐๖๑๔
พระสว่างพงษ์ สุวโจ สินธุ

๑๓/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

เนินหย่อง  

รย ๒๑๕๙/๐๖๑๕
พระอลงกต จตฺตมโล เทียงแท้

่

๑๒/๐๓/๒๕๑๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ในชาก  

รย ๒๑๕๙/๐๖๑๖
พระจเร จนฺทโชโต วัฒนโชติ

๑๘/๑๒/๒๕๓๓
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ในชาก  

รย ๒๑๕๙/๐๖๑๗
พระพนม โชติปฺโ มาลาทอง

๐๖/๐๖/๒๕๑๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ในชาก  

รย ๒๑๕๙/๐๖๑๘
พระเพชรัตน์ รตฺตนโชโต พฤกษาชาติ

๐๕/๑๒/๒๕๑๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๘

บ่อทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๖๑๙
พระประมวน สุทฺธปฺโ ขวัญหมอน

๐๘/๑๑/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๘ / ๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๖๒๐
พระนิมิต ปฺาคโม ระนาดเงิน

๒๒/๑๒/๒๕๒๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๖๒๑
พระประพันธ์ สุขกาโม แก้วพริงเพริด

้

๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

บ้านนา  

รย ๒๑๕๙/๐๖๒๒
พระศิรเวท จิตฺตสํวโร คำชู

๓๐/๑๒/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านนา  

รย ๒๑๕๙/๐๖๒๓
พระสุทธิวัตร จนฺทโชโต รัตตานนท์

๑๔/๑๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านนา  

รย ๒๑๕๙/๐๖๒๔
พระดนัย ธมฺมโชโต สมนึก

๐๒/๐๑/๒๕๒๕ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

บุนนาค  

รย ๒๑๕๙/๐๖๒๕
พระณัฐวุฒิ อติเมโธ เรืองฤทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

บุนนาค  

รย ๒๑๕๙/๐๖๒๖
พระเกชา สีลเตโช แวววับศรี

๐๓/๐๗/๒๕๓๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

บุนนาค  

รย ๒๑๕๙/๐๖๒๗
พระพรมงคล พลธมฺโม ยังยืน

่

๑๑/๐๕/๒๕๓๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

บุนนาค  

รย ๒๑๕๙/๐๖๒๘
พระกิตติชัย ชยกิจฺโจ สุทธิประภากร

๒๕/๑๒/๒๕๓๓
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บุนนาค  

รย ๒๑๕๙/๐๖๒๙
พระกิตติโชค กิตฺติโสภโณ สุทธิประภากร

๒๙/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บุนนาค  

รย ๒๑๕๙/๐๖๓๐
พระสมยศ ปฺาคโม บรรจง

๒๘/๐๗/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บุนนาค  

รย ๒๑๕๙/๐๖๓๑
พระนิธิภัทร นิธิภทฺโท มหาวิเชียร

๐๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บุนนาค  

รย ๒๑๕๙/๐๖๓๒
พระเทอดศักดิ

์

ชีวโรจโน ขำคม

๑๗/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ปากนำพังราด  

รย ๒๑๕๙/๐๖๓๓
พระทรงธรรม กุสโรจโน เปาเล่

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำพังราด  

รย ๒๑๕๙/๐๖๓๔
พระสรศักดิ

์

สุธีโรจโน บุญเกิด

๒๓/๑๐/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำพังราด  

รย ๒๑๕๙/๐๖๓๕
พระขจรเกียรติ โกสโรจโน เห็นชอบ

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำพังราด  

รย ๒๑๕๙/๐๖๓๖
พระจักรพันธุ์ ถาวโรจโน ริมสาคร

๐๗/๑๑/๒๕๒๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำพังราด  

รย ๒๑๕๙/๐๖๓๗
พระศุภวัฒน์ สีลโรจโน ภรินทนันท์

๒๙/๐๕/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำพังราด  

รย ๒๑๕๙/๐๖๓๘
พระสุชาติ ทานโรจโน ดีดสี

๒๒/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำพังราด  

รย ๒๑๕๙/๐๖๓๙
พระชาตรี อาภาธโร หาญชนะ

๑๒/๘/๒๕๓๕
๙/๓/๒๕๕๙

พลงช้างเผือก  

รย ๒๑๕๙/๐๖๔๐
พระภัทรพล านุตฺตโร ดีเลิศ

๑๒/๘/๒๕๓๕
๙/๔/๒๕๕๙

พลงช้างเผือก  

รย ๒๑๕๙/๐๖๔๑
พระชัชวาล จนฺทโชโต สรรเสริญ

๒๑/๔/๒๕๓๕
๗/๕/๒๕๕๙

พลงช้างเผือก  

รย ๒๑๕๙/๐๖๔๒
พระวรรธนปกรณ์ กิตฺติปาโล ศรีจริยา

๑๑/๑๐/๒๕๓๖
๑๔/๕/๒๕๕๙

พลงช้างเผือก  

รย ๒๑๕๙/๐๖๔๓
พระอิทธิพล อิทฺธิพโล วงศ์นาค

๑๑/๑๐/๒๕๓๗
๒๘/๕/๒๕๕๙

พลงช้างเผือก  

รย ๒๑๕๙/๐๖๔๔
พระมนัส นราสโภ วงศ์วารเจริญ

๒๕/๔/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๕๙

พลงช้างเผือก  

รย ๒๑๕๙/๐๖๔๕
พระสิทธิพล ชิตมาโร แก้วประดับ

๓๑/๑๐/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

พลงช้างเผือก  

รย ๒๑๕๙/๐๖๔๖
สามเณรกษิดิศ  เนตรศิริ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 พลงช้างเผือก  

รย ๒๑๕๙/๐๖๔๗
สามเณรอลงกต  วรรธนาคม

๒๔/๔/๒๕๔๖

 พลงช้างเผือก  

รย ๒๑๕๙/๐๖๔๘
พระทรงศักดิ

์

สิริสาโร เล็กรัตน์

๒๔/๐๓/๒๕๒๑ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

พลงไสว  

รย ๒๑๕๙/๐๖๔๙
พระสมพร จิรสุโภ ยวดยิง

่

๑๖/๐๖/๒๕๑๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

พลงไสว  

รย ๒๑๕๙/๐๖๕๐
พระสิโรจน์ อติภทฺโท พวงแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๒๙ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

พลงไสว  

รย ๒๑๕๙/๐๖๕๑
พระวัชรพันธ์ ปภสฺสโร โฉมอาจ

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

พลงไสว  

รย ๒๑๕๙/๐๖๕๒
พระศักดิศรี

์

ปฺาวโร วรสวาสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๖/๒๕๕๙

พลงไสว  

รย ๒๑๕๙/๐๖๕๓
พระรวิน อาภาธโร อาจดี

๑๗/๐๑/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

พลงไสว  

รย ๒๑๕๙/๐๖๕๔
พระสุรัตน์ กนฺตวีโร ปรุงแต่ง

๐๒/๐๘/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

พลงไสว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๙ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๖๕๕
พระจิราวัฒน์ อภโย สายสนอง

๒๕/๐๖/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

พลงไสว  

รย ๒๑๕๙/๐๖๕๖
พระบัญชา ปฺาวชิโร แจ่มใส

๒๐/๑๒/๒๕๓๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

พลงไสว  

รย ๒๑๕๙/๐๖๕๗
พระสรสิทธิ

์

ปภสฺสรจิตฺโต ถึงวงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

พลงไสว  

รย ๒๑๕๙/๐๖๕๘
พระยรรยง อาภาธโร สังวร

๒๐/๐๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พลงไสว  

รย ๒๑๕๙/๐๖๕๙
พระวสันต์ เตชวณฺโณ ฝอยทอง

๑๐/๐๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

พังราด  

รย ๒๑๕๙/๐๖๖๐
พระอเนก านธมฺโม หลำปุน

๑๙/๑๐/๒๕๒๙ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

พังราด  

รย ๒๑๕๙/๐๖๖๑
พระสิทธกร สฺจิตฺโต พานทอง

๓๑/๑๐/๒๕๒๙ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

พังราด  

รย ๒๑๕๙/๐๖๖๒
พระธนพนธ์ เขมปฺโ โวหาร

๐๖/๐๗/๒๕๐๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

พังราด  

รย ๒๑๕๙/๐๖๖๓
พระชยกร กิตฺติาโณ อยู่เย็น

๑๙/๐๕/๒๔๙๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พังราด  

รย ๒๑๕๙/๐๖๖๔
พระวุฒิชัย ปภสฺสโร นิบังพงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๒๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พังราด  

รย ๒๑๕๙/๐๖๖๕
พระพันธ์ศักดิ

์

โกวิโท มาลาวงค์

๐๔/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พังราด  

รย ๒๑๕๙/๐๖๖๖
พระณัฐวุฒิ จิตฺตาโณ วงค์แววดี

๑๐/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พังราด  

รย ๒๑๕๙/๐๖๖๗
สามเณรสุริยา  โวหาร

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

 พังราด  

รย ๒๑๕๙/๐๖๖๘
พระมงคล สุมงฺคโล ประเสริฐธรรม

๒๗/๓/๒๕๑๒ ๕/๑๒/๒๕๕๘

โพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๑๕๙/๐๖๖๙
พระมานิส โฆสโก คำเพ็ง

๑๓/๐๔/๒๕๒๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

โพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๑๕๙/๐๖๗๐
พระบัญชา จิตฺตสํวโร พูลสวัสดิ

์

๑๔/๘/๒๕๑๖ ๑๑/๖/๒๕๕๙

โพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๑๕๙/๐๖๗๑
พระกิตฺตพงษ์ กิตฺติวุฑฺโฒ พูลเกษม

๖/๖/๒๕๒๙ ๒/๗/๒๕๕๙
โพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๑๕๙/๐๖๗๒
สามเณรพันธกานต์  ทรัพย์ประมูล

๑๓/๒/๒๕๔๓

 โพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๑๕๙/๐๖๗๓
สามเณรสมชาติ  ชาญดัวยกิจ

๒๓/๑/๒๕๔๗

 โพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๑๕๙/๐๖๗๔
สามเณรฉัตรชัย  ชัยมาศ

๒๗/๖/๒๕๔๗

 โพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๑๕๙/๐๖๗๕
พระอนันต์ สิริมงฺคโล ปานะพล

๑๐/๐๒/๒๕๑๐ ๐๙/๐๘/๒๕๕๘

ยางงาม  

รย ๒๑๕๙/๐๖๗๖
พระการัณย์ ปฺาธโร วงศ์พิน

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๒๗/๐๑/๒๕๕๙

ยางงาม  

รย ๒๑๕๙/๐๖๗๗
พระเกียรติกุล ปฺาธโร แกล้วกล้า

๒๔/๐๑/๒๕๓๔ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ยางงาม  

รย ๒๑๕๙/๐๖๗๘
พระมานพ มนฺุโ สุปยะวัฒน์

๒๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ยางงาม  

รย ๒๑๕๙/๐๖๗๙
พระสมชาย โอภาโส วงษ์เนียม

๒๕/๑๒/๒๕๒๐ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

ยางงาม  

รย ๒๑๕๙/๐๖๘๐
พระทรงสิทธิ

์

โสภณจิตฺโต ฉายาสวัสดิ

์

๒๖/๑/๒๕๓๙ ๒๙/๕/๒๕๕๙ ราชบัลลังก์ประดิษฐาราม

 

รย ๒๑๕๙/๐๖๘๑
พระกฤษณะ สิริภทฺโท มาลีศรี

๑๐/๕/๒๕๓๙ ๒๙/๕/๒๕๕๙ ราชบัลลังก์ประดิษฐาราม

 

รย ๒๑๕๙/๐๖๘๒
พระกิตติศักดิ

์

เตชธมฺโม กิตติศักดิ

์

๑๑/๗/๒๕๓๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙
ราชบัลลังก์ประดิษฐาราม

 

รย ๒๑๕๙/๐๖๘๓
พระจาตุรงค์ อคฺคธมฺโม สำราญสุข

๒๘/๗/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙
ราชบัลลังก์ประดิษฐาราม

 

รย ๒๑๕๙/๐๖๘๔
พระนพเก้า ิตธมฺโม สุขขจร

๑๖/๑๒/๒๕๓๕

๑๐/๗/๒๕๕๙
ราชบัลลังก์ประดิษฐาราม

 

รย ๒๑๕๙/๐๖๘๕
พระสุทธิชัย อาภทฺธโร พันธ์บัวรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๓๓ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วังนำขาว  

รย ๒๑๕๙/๐๖๘๖
พระไพศาล ชาครธมฺโม จิวจู

๋

๒๘/๐๖/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วังนำขาว  

รย ๒๑๕๙/๐๖๘๗
พระคุณากร อตฺถยุตฺโต แซ่ลี

้

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วังนำขาว  

รย ๒๑๕๙/๐๖๘๘
พระพงษ์ณภัทร์ เขมานนฺโท ธนารุ่งรัศมี

๐๗/๐๑/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วังนำขาว  

รย ๒๑๕๙/๐๖๘๙
พระทรงพล กิตฺติภทฺโท คำชู

๑๘/๐๓/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วังนำขาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๐ / ๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๖๙๐
พระอรรถพล สามตฺถิโก อุดชัย

๑๐/๐๒/๒๕๒๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วังศิลาธรรมาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๖๙๑
พระสมศักดิ

์

สมจิตฺโต มะณีศรี

๑๘/๑๑/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วังหว้า  

รย ๒๑๕๙/๐๖๙๒
พระศิริศักดิ

์

เขมธมฺโม ฟุงขจร

๑๘/๑๒/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วังหว้า  

รย ๒๑๕๙/๐๖๙๓
พระวิชชา าณเตโช ปรารถนา

๐๒/๐๙/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วังหว้า  

รย ๒๑๕๙/๐๖๙๔
พระพิษณุ ิตคุโณ ยังยืน

่

๑๑/๐๓/๒๕๓๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

วังหว้า  

รย ๒๑๕๙/๐๖๙๕
พระจิระเดช จิรสุโภ ตรึกตรอง

๒๙/๑๑/๒๕๓๙ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

วังหว้า  

รย ๒๑๕๙/๐๖๙๖
พระรณกร นาถกโร เจริญรวย

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๐๒/๐๘/๒๕๕๙

วังหว้า  

รย ๒๑๕๙/๐๖๙๗
พระสันติ ชยธมฺโม เครือวัลย์

๑๙/๒/๒๕๓๔ ๑๑/๖/๒๕๕๙

วัดกลางกรำ  

รย ๒๑๕๙/๐๖๙๘
พระเกรียงศักดิ

์

ขนฺติโก รุจิวงศ์
๓/๔/๒๕๓๒ ๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดกลางกรำ  

รย ๒๑๕๙/๐๖๙๙
พระอนุรักษ์ อคฺคธมฺโม ใจใส

๑๒/๗/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๕๙

วัดกลางกรำ  

รย ๒๑๕๙/๐๗๐๐
พระสุพจน์ จนฺทโชโต เครือวัลย์

๓๑/๗/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดกลางกรำ  

รย ๒๑๕๙/๐๗๐๑
พระบุญเตือน ธมฺมโชโต สุขถาวร

๑/๑/๒๔๙๓ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดกลางกรำ  

รย ๒๑๕๙/๐๗๐๒
พระสุรศักดิ

์

พทฺธธมฺโม สุวรรณรังค์

๒๗/๖/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดกลางกรำ  

รย ๒๑๕๙/๐๗๐๓
พระสหรัฐ พลาโณ จันทร์พราหมณ์

๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดกลางกรำ  

รย ๒๑๕๙/๐๗๐๔
พระเดโชชัย ถาวโร เกศารัตน์

๒๕/๒/๒๕๒๗
๗/๕/๒๕๕๙

วัดปากรำ  

รย ๒๑๕๙/๐๗๐๕
พระวรวุฒิ จนฺทโชโต วงศ์อ่อง

๓๐/๗/๒๕๓๙
๔/๖/๒๕๕๙

วัดปากรำ  

รย ๒๑๕๙/๐๗๐๖
พระบัลลพ เตชธมฺโม มีบุญ

๑๙/๕/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดปากรำ  

รย ๒๑๕๙/๐๗๐๗
พระอุดม ปภสฺสโร บำรุง

๒๓/๙/๒๕๓๖ ๒๒/๖/๒๕๕๙

วัดปากรำ  

รย ๒๑๕๙/๐๗๐๘
พระธีระวัฒน์ อาภสฺสโร หมายผล

๒๕/๖/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

วัดปากรำ  

รย ๒๑๕๙/๐๗๐๙
พระกิตติศักดิ

์

อคฺคปฺโ หมายผล

๒๐/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดปากรำ  

รย ๒๑๕๙/๐๗๑๐
พระปารินทร์ ิตโสภโณ เถาวัลย์

๑๒/๗/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดปากรำ  

รย ๒๑๕๙/๐๗๑๑
พระวิฤทธิ

์

ปภาโส บุญแก้ว

๒๙/๓/๒๕๑๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดปากรำ  

รย ๒๑๕๙/๐๗๑๒
พระปฐม ขนฺติยุตฺโต หวานเสนาะ

๑๗/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

รย ๒๑๕๙/๐๗๑๓
พระไพบูลย์ อตฺตทีโป อารี

๑๔/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

รย ๒๑๕๙/๐๗๑๔
พระกานต์ชนก ขนฺติโก สรรเสริญ

๑๗/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

รย ๒๑๕๙/๐๗๑๕
พระสุดพงษ์ ถิรจิตฺโต ธรรมนิติเวทย์

๑๓/๐๘/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

รย ๒๑๕๙/๐๗๑๖
พระประเสริฐ วิจาโรจโน นันทวรกุล

๐๙/๐๓/๒๕๒๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

สันติวัน  

รย ๒๑๕๙/๐๗๑๗
พระอนุพงษ์ าณโสภโณ น้อยนำคำ

๑๑/๐๗/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สันติวัน  

รย ๒๑๕๙/๐๗๑๘
สามเณรรัฐภาค  คะมะนาม

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

 สันติวัน  

รย ๒๑๕๙/๐๗๑๙
สามเณรรัฐภูมิ  คะมะนาม

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

 สันติวัน  

รย ๒๑๕๙/๐๗๒๐
พระอรรถพร ิตสีโล พุทธศรี

๒๓/๐๙/๒๕๓๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สุขไพรวัน  

รย ๒๑๕๙/๐๗๒๑
พระต้นตระการ จิตฺตกาโร แจ้มจำรัส

๒๖/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สุขไพรวัน  

รย ๒๑๕๙/๐๗๒๒
พระศิรวิทย์ มหาวีโร ทองวิเวก

๒๒/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุขไพรวัน  

รย ๒๑๕๙/๐๗๒๓
พระรณชัย ชินวโร คำจุน

๒๓/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะพ้อ  

รย ๒๑๕๙/๐๗๒๔
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน อรัญวงศ์

๓๑/๗/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

หนองกันเกรา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๑ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๗๒๕
พระนำชัย สุภทฺโท แพทย์รักษา

๐๙/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองคุย  

รย ๒๑๕๙/๐๗๒๖
พระสิริศักดิ

์

จกฺกวโร เจริญพร

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองคุย  

รย ๒๑๕๙/๐๗๒๗
พระชินวัตร ชินวโร แก้วการ

๓๐/๐๖/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองคุย  

รย ๒๑๕๙/๐๗๒๘
พระเอกชัย ธิติโก งอยภูธร

๒๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองคุย  

รย ๒๑๕๙/๐๗๒๙
พระสุริยะพงษ์ ชยวุฑฺโฒ ฟกทอง

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

หนองจระเข้  

รย ๒๑๕๙/๐๗๓๐
พระภาณุพงษ์ เขมจาโร อมาตย์มนตรี

๑๒/๑๐/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

หนองจระเข้  

รย ๒๑๕๙/๐๗๓๑
พระกษิดิศ โสภณคุโณ สุขเจริญ

๐๒/๐๖/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองจระเข้  

รย ๒๑๕๙/๐๗๓๒
พระบุญฤทธิ

์

ปฺุนาโค มะลิซ้อน

๒๘/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองจระเข้  

รย ๒๑๕๙/๐๗๓๓
พระวรัญู ธมฺมโชโต มะลิซ้อน

๑๑/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองจระเข้  

รย ๒๑๕๙/๐๗๓๔
พระสุธี ปภสฺสโร สายวรรณ์

๑๑/๐๙/๒๔๙๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองจระเข้  

รย ๒๑๕๙/๐๗๓๕
พระชลอ านิสฺสโร ฉิมภาลี

๒๑/๐๓/๒๕๑๖ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

หนองจระเข้  

รย ๒๑๕๙/๐๗๓๖
พระศรนรินทร์ ปฺาธโร รัตนวิจิตร

๐๖/๑๐/๒๕๒๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองนำขุ่น  

รย ๒๑๕๙/๐๗๓๗
พระศุภชัย ปฺาธโร ดีหมัน

่

๐๒/๐๑/๒๕๓๕ ๐๙/๐๘/๒๕๕๙

หนองนำขุ่น  

รย ๒๑๕๙/๐๗๓๘
พระสมพล สฺจิตโต ความเพียร

๒๙/๕/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองแพงพวย  

รย ๒๑๕๙/๐๗๓๙
พระสหรัฐ ิตโสภโณ แก้วคำ

๓๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

รย ๒๑๕๙/๐๗๔๐
พระพรเทพ นรินฺโท เพิมพูล

่

๐๓/๐๔/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

รย ๒๑๕๙/๐๗๔๑
พระสรายุทธ สารโท ภิญโญ

๐๘/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

รย ๒๑๕๙/๐๗๔๒
พระจิรายุ จิรวฑฺฒโน ฉายาชวลิต

๑๓/๐๔/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

รย ๒๑๕๙/๐๗๔๓
พระธีรวัฒน์ ขนฺติโรจโน แววเขียว

๓๑/๑๒/๒๕๒๗
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ห้วงหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๗๔๔
สามเณรองอาจ  แก้วปรือ

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

 ห้วงหิน  

รย ๒๑๕๙/๐๗๔๕
พระปกรณ์พัฒน์ านวุฑโฒ เนืองจำนงค์

่

๒๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยยาง  

รย ๒๑๕๙/๐๗๔๖
พระชลิตเทพ มนฺุโ บุญธรรม

๐๖/๐๕/๒๕๓๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

อรัญรังษี  

รย ๒๑๕๙/๐๗๔๗
พระอานนท์ ิติโก ปาลศรี

๓๐/๑๐/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

อรัญรังษี  

รย ๒๑๕๙/๐๗๔๘
พระตรุษ ปภสฺสโร วงศ์มาก

๒๘/๐๑/๒๕๐๓ ๐๗/๐๒/๒๕๕๒

อ่างตานนท์  

รย ๒๑๕๙/๐๗๔๙
พระไพรวัลย์ ถิรสีโร คำนิล

๑๐/๐๓/๒๕๐๘ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙

อู่ทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๗๕๐
พระสม วายาโม สิงห์บล

๒๕/๑๐/๒๕๑๐ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

อู่ทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๗๕๑
พระวุฒิชัย สุทนฺโต หิรัญรักษ์

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

อู่ทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๗๕๒
พระณ้ฐพล นิทฺเทสโก หิรัญรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๕๙

อู่ทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๗๕๓
พระจีรกานต์ ธมฺมสาโร กองสุข

๒๔/๐๙/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

อู่ทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๗๕๔
พระสุขชัย สิริชโย มีศิริ

๐๑/๐๑/๒๔๙๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

อู่ทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๗๕๕
พระวัชระ ขนฺติสมฺปนฺโน ขอบทอง

๒๙/๐๓/๒๕๒๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

อู่ทอง  

รย ๒๑๕๙/๐๗๕๖
พระสมทบ อุปสโม แซ่โก๊ว

๑๗/๑๒/๒๕๑๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

เขาน้อย  

รย ๒๑๕๙/๐๗๕๗
พระวิระ สุทธิสทฺโธ บางซาย

๒๐/๐๑/๒๕๓๒ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

เขาน้อย  

รย ๒๑๕๙/๐๗๕๘
พระสำเภา สจฺจาโณ แผงอ่อน

๐๕/๐๑/๒๕๐๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

เขาน้อย  

รย ๒๑๕๙/๐๗๕๙
พระธนพนธ์ สจฺจวโร แพรศรี

๑๔/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๒ / ๓๑
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๗๖๐
พระธนภูมิ โฆสโก เกิดศรีเสริม

๑๙/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

รย ๒๑๕๙/๐๗๖๑
พระวีรพล านวีโร บุญธนภาคย์

๒๕/๑๒/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

รย ๒๑๕๙/๐๗๖๒
พระกฤษณะ ตเปโม เจริญสุข

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

รย ๒๑๕๙/๐๗๖๓
พระจารุวัฒน์ จารุวฑฺฒโน งามพงษ์พันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

รย ๒๑๕๙/๐๗๖๔
พระประเทือง ภูริปฺโ ดีประเสริฐ

๑๗/๑๒/๒๕๐๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

รย ๒๑๕๙/๐๗๖๕
สามเณรณรงค์กร  ยาหัส

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

 เขาน้อย  

รย ๒๑๕๙/๐๗๖๖
พระขุนพิชิต สุจิตฺโต ม่วงพันธุ์สิงห์

๒๘/๐๔/๒๕๒๑ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

คลองกรำ  

รย ๒๑๕๙/๐๗๖๗
พระระพินทร์ หาสธมฺโม จันทร์ด้อน

๐๖/๑๒/๒๕๐๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

คลองกรำ  

รย ๒๑๕๙/๐๗๖๘
พระประกิต ปยวาจจโก ไผ่สุข

๑๙/๐๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองนำแดง  

รย ๒๑๕๙/๐๗๖๙
พระวิชัย โชติโก จุลเหลา

๐๕/๐๙/๒๔๙๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

จอมพลเจ้าพระยา  

รย ๒๑๕๙/๐๗๗๐
พระศรศิริ สนฺตจิตโต มงคลนัย

๒๔/๐๓/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

จอมพลเจ้าพระยา  

รย ๒๑๕๙/๐๗๗๑
พระกำธร ธมฺมิโก เจียมอ่อน

๑๙/๐๖/๒๕๒๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

จอมพลเจ้าพระยา  

รย ๒๑๕๙/๐๗๗๒
พระกฤษดา พุทฺธาโณ ญาติเสมอ

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เจ็ดโกรกเจริญธรรม
 

รย ๒๑๕๙/๐๗๗๓
พระจักรกาวุฒิ ปคุณธมฺโม เกตุเปา

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เจ็ดโกรกเจริญธรรม  

รย ๒๑๕๙/๐๗๗๔
สามเณรณัฐวุฒิ  ดาดวง

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

 เจ็ดโกรกเจริญธรรม  

รย ๒๑๕๙/๐๗๗๕
พระอภิชล อภิชโย วงษ์สุวรรณ

๕/๒๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ชากมันเทศ  

รย ๒๑๕๙/๐๗๗๖
พระกิตติศักดิ

์

ณฏิโก เพ็งสิงห์

๒๙/๐๖/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดอกกราย  

รย ๒๑๕๙/๐๗๗๗
พระรติพงษ์ ติกฺขวีโร อินทร์ใส

๒๕/๑๑/๒๕๒๑
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บึงตาต้า  

รย ๒๑๕๙/๐๗๗๘
พระฉลาด มหาลาโภ ใบสันเทียะ

๊

๑๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บึงตาต้า  

รย ๒๑๕๙/๐๗๗๙
พระประเสริฐ อตตฺทีโป บุญปลืม

้

๑๘/๐๔/๒๕๓๐ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ปากแพรก  

รย ๒๑๕๙/๐๗๘๐
พระสมชาย อิทธิเตโช เรืองสมุทร

๐๖/๐๘/๒๕๓๑ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ปากแพรก  

รย ๒๑๕๙/๐๗๘๑
พระธนากรณ์ คุณวีโช พุธทวารินทร์

๑๐/๐๓/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ปากแพรก  

รย ๒๑๕๙/๐๗๘๒
พระศราวุธ สนฺตวาโจ คำศิริพจน์

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปากแพรก  

รย ๒๑๕๙/๐๗๘๓
พระสมชัย จารุธมฺโม ชัชวาล

๒๔/๐๑/๒๕๒๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปากแพรก  

รย ๒๑๕๙/๐๗๘๔
พระรุ่งโรจน์ สฺเมธโส จิตมาหา

๑๘/๐๖/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปากแพรก  

รย ๒๑๕๙/๐๗๘๕
พระคฑาวุฒิ สนฺตมโน คำลุน

๐๑/๐๗/๒๕๐๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๕๙/๐๗๘๖
พระปญญา รติโก คำดอก

๐๔/๐๕/๒๕๐๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๕๙/๐๗๘๗
พระพชรพล กตสาโร บุญชู

๑๙/๐๔/๒๕๓๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๕๙/๐๗๘๘
พระสันติสุข สุขกาโม

ขันตรีสระพังหลวง
๑๕/๐๑/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๕๙/๐๗๘๙
พระสุธี ปวโร เสาสูงยาง

๑๐/๐๓/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๕๙/๐๗๙๐
พระพงศธร ปสนฺโน ไวศรีแสง

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๕๙/๐๗๙๑
พระวิทวัส ฉนฺทกาโม ปลืมใจ

้

๑๗/๐๘/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๕๙/๐๗๙๒
พระชลกานต์ ธมฺมธโร เรืองเอียม

่

๒๘/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๕๙/๐๗๙๓
พระนันทยศ อาภานนฺโท วงค์น้อย

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๕๙/๐๗๙๔
พระณฐกร กตนาโถ อุณหปาณี

๑๘/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ไพรสณฑ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๓ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๗๙๕
พระภานุพงค์ ิตสีโล คิดสม

๒๔/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๕๙/๐๗๙๖
พระธีรภัทธ์ ิตคุโน บุญธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๕๙/๐๗๙๗
พระพัฒนา ฉฬภิฺโ ปานบัว

๐๓/๐๔/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๕๙/๐๗๙๘
พระภานุพงษ์ ปรกฺกโม คำภู

๑๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๕๙/๐๗๙๙
พระนพรัตน์ สุภาจาโร ชูกลินหอม

่

๐๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๕๙/๐๘๐๐
พระธนกฤต สุภทฺโท ฐานบำรุงรักษ์

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๕๙/๐๘๐๑
สามเณรธนพนธ์  สายแสน

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

 ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๕๙/๐๘๐๒
พระวิระยุทธ คุณวีโร หล้าสวย

๑๖/๐๑/๒๕๒๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

มาบเตย  

รย ๒๑๕๙/๐๘๐๓
พระชัยวัฒน์ ชิวโร กระชันกลาง

้

๓๑/๐๑/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

มาบเตย  

รย ๒๑๕๙/๐๘๐๔
พระอมรพันธ์ อมโร ชาวไร่เงิน

๑๕/๐๔/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

มาบเตย  

รย ๒๑๕๙/๐๘๐๕
พระกฤษณุ สิริภทฺโท น้อยกร

๒๕/๐๘/๒๕๓๘
๓/๐๗/๒๕๕๙

มาบเตย  

รย ๒๑๕๙/๐๘๐๖
พระพีรพล านวีโร สวัสดิพุดซา

์

๓๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มาบเตย  

รย ๒๑๕๙/๐๘๐๗
พระเกียรติพงศ์ กนฺตสีโล เอือรัตน์ศรีทอง

้

๒๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มาบเตย  

รย ๒๑๕๙/๐๘๐๘
พระณัฐพล อินฺทวณฺโณ อาบา

๑๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มาบเตย  

รย ๒๑๕๙/๐๘๐๙
พระบัญญัติ ปภสฺสโร จีนกลับ

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มาบเตย  

รย ๒๑๕๙/๐๘๑๐
พระจิระเดช จิตฺตคุตฺโต เกษมสุข

๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มาบเตย  

รย ๒๑๕๙/๐๘๑๑
สามเณรชัยวัฒน์  อุ้มเพชร

๑๒/๐๑/๒๕๔๐

 มาบเตย  

รย ๒๑๕๙/๐๘๑๒
พระพรทิพย์ ตปสีโล ศรีแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๑๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

มาบยางพร  

รย ๒๑๕๙/๐๘๑๓
พระวินัส จกฺกวโร ก้านเกตุ

๒๑/๐๗/๒๕๑๓ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

มาบยางพร  

รย ๒๑๕๙/๐๘๑๔
พระกมลชัย กตธมฺโม พวงสมบัติ

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

มาบยางพร  

รย ๒๑๕๙/๐๘๑๕
พระจิรวุธ จิรวฑฺฒโน ชุ่มชืน

่

๐๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มาบยางพร  

รย ๒๑๕๙/๐๘๑๖
พระเสาร์ อาสโย ศรีสืบมา

๐๑/๐๘/๒๔๘๑ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

มาบลูกจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๘๑๗
พระพีรวัส านวีโร จันทะสอน

๑๖/๐๓/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มาบลูกจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๘๑๘
พระกฤษฎา ปภสฺสโร คุ้มสังข์

๒๐/๐๗/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มาบลูกจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๘๑๙
พระขจรศักดิ

์

สมงฺคิโก ไชยลาภ

๓๐/๐๔/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มาบลูกจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๘๒๐
พระอรรถชัย สมจิตฺโต สีชุ่ม

๒๒/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มาบลูกจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๘๒๑
พระอนันต์ กตคุโณ สินชัยยา

๐๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มาบลูกจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๘๒๒
พระกิตติพงศ์ านิสฺโร เทพมณี

๐๘/๐๓/๒๕๔๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มาบลูกจันทร์  

รย ๒๑๕๙/๐๘๒๓
พระนฤดล ขนฺติโก จันทตน

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

แม่นำคู้  

รย ๒๑๕๙/๐๘๒๔
พระสายฝน จิตฺตลีโล บางหลวง

๑๖/๐๖/๒๕๑๑
๖/๐๓/๒๕๕๙

ราษฎร์อัสดาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๘๒๕
พระเฉลิมศักดิ

์

สุเมโธ รืนชู

่

๑๖/๐๘/๒๕๓๙
๘/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์อัสดาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๘๒๖
พระชาญ สุขิโต ทับทิมดี

๑๐/๐๔/๒๔๙๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์อัสดาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๘๒๗
พระนวทรัพย์ อุทโย สาวันดี

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์อัสดาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๘๒๘
พระมนตรี ปฺุกาโม เจริญผล

๒/๐๒/๒๕๓๒ ๑/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์อัสดาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๘๒๙
พระวัชระพล สุขกาโม คำจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๓๘

๓/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์อัสดาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๔ / ๓๑

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๘๓๐
พระกฤษฎา ขนฺติธโร นิวาสวงค์

๒๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์อัสดาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๘๓๑
พระไวยวุฒิ ชุติปฺโ โพธิทอง

์

๑๗/๐๙/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์อัสดาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๘๓๒
พระอิศรานนท์ ธมฺมปาโล เข็มทอง

๓๐/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์อัสดาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๘๓๓
พระบัวผัน อธิจิตฺโต คดเจริญ

๑๕/๐๕/๒๕๐๓ ๑๒/๐๘/๒๕๕๓

วังประดู่  

รย ๒๑๕๙/๐๘๓๔
พระอดิศักดิ

์

สมฺปุณฺโณ ขำเสมอ

๑๗/๐๒/๒๕๒๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วังประดู่  

รย ๒๑๕๙/๐๘๓๕
พระบุญเลิศ อภโย ฉุยฉาย

๑๗/๐๒/๒๕๒๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วังประดู่  

รย ๒๑๕๙/๐๘๓๖
พระเปยก อาทโร บุญชู

๒๕/๑๐/๒๕๒๕ ๑๒/๑๒/๒๕๕๙

วังประดู่  

รย ๒๑๕๙/๐๘๓๗
พระประทีป วรสทฺโธ มุมทอง

๐๕/๑๐/๒๕๑๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สิทธิสามัคคี  

รย ๒๑๕๙/๐๘๓๘
พระปวินท์ ถิรวิริโย พุกกะรัตน์

๒๒/๐๑/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สิทธิสามัคคี  

รย ๒๑๕๙/๐๘๓๙
พระณรงค์ โรจนวํโส เชือสนิท

้

๑๔/๐๖/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สิทธิสามัคคี  

รย ๒๑๕๙/๐๘๔๐
พระทักษ์ดนัย ขนฺติมโน ดีรักษ์

๐๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สิทธิสามัคคี  

รย ๒๑๕๙/๐๘๔๑
พระปริณ ณฏิโก แม้นกิตติ

๐๕/๐๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองบอนวิปสสนา  

รย ๒๑๕๙/๐๘๔๒
พระสุภวัฒ วรจิตโต โพธิชัย

๐๘/๐๖/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองบอนวิปสสนา  

รย ๒๑๕๙/๐๘๔๓
พระสมภพ ฉวิวณฺโณ ประสมกิจ

๒๓/๐๓/๒๕๑๔ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

หนองมะปริง  

รย ๒๑๕๙/๐๘๔๔
พระวุฒิชัย ถิรวิริโย ทองใบ

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองมะปริง  

รย ๒๑๕๙/๐๘๔๕
พระอนุวัฒน์ จตฺตมโล เจริญวัย

๐๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองมะปริง  

รย ๒๑๕๙/๐๘๔๖
พระอดิศร จิตฺตสํวโร ประเสริฐรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองไร่  

รย ๒๑๕๙/๐๘๔๗
พระพิชิตชัย ชุตินฺธโร เบญจะ

๐๗/๐๒/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองไร่  

รย ๒๑๕๙/๐๘๔๘
พระปญญา ปฺาวุโธ สะถีละ

๒๙/๑๑/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองไร่  

รย ๒๑๕๙/๐๘๔๙
พระสมศักดิ

์

อาภสฺสโร รองสวัสดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๑๔ ๒๖/๐๙/๒๕๕๗

คลองทราย  

รย ๒๑๕๙/๐๘๕๐
พระณัฐวุฒิ กิตฺติาโณ เผือนสา

่

๒๓/๑๑/๒๕๓๕ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

คลองทราย  

รย ๒๑๕๙/๐๘๕๑
พระณัฐพล านวโร ศรีสุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

คลองทราย  

รย ๒๑๕๙/๐๘๕๒
พระณภัทร กนฺตสาโร วาดอินทร์

๐๕/๐๒/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองทราย  

รย ๒๑๕๙/๐๘๕๓
พระพรพจน์ กนฺตวณฺโณ กุลพรม

๑๙/๐๗/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองทราย  

รย ๒๑๕๙/๐๘๕๔
พระอนุชา สุภาจาโร พูลดอก

๑๓/๐๗/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองทราย  

รย ๒๑๕๙/๐๘๕๕
สามเณรวิมล  ดวงจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

 คลองทราย  

รย ๒๑๕๙/๐๘๕๖
พระอานนท์ ภทฺราจาโร สุดนาลาว

๑๕/๒/๒๕๒๙ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

ชลธาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๘๕๗
พระธีรเมธ อติพโล คนซือ

่

๑๗/๑/๒๕๓๖
๔/๖/๒๕๕๙

ชลธาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๘๕๘
พระรัตนชัย วฑฺฒโน บางลับแลง

๑๔/๘/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

ชลธาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๘๕๙
พระสถาพร จกฺกวโร ศิลาลาย

๖/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชลธาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๘๖๐
พระกรกวรรษ อุปสโม มัทนานุรักษ์

๕/๑๑/๒๕๒๒ ๙/๑๑/๒๕๕๘

ชากหมาก  

รย ๒๑๕๙/๐๘๖๑
พระประวิทย์ กิตฺติโสภโณ รัตนโชติ

๔/๕/๒๕๑๓ ๓/๒/๒๕๕๙
ชากหมาก  

รย ๒๑๕๙/๐๘๖๒
พระธนัท ธนวฑฺโฒ โสภาพงษ์

๒๙/๑/๒๕๓๔ ๑๑/๕/๒๕๕๙

ชากหมาก  

รย ๒๑๕๙/๐๘๖๓
พระวิโรจน์ สุมงฺคโล ชายสมุทร

๒๗/๙/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ชากหมาก  

รย ๒๑๕๙/๐๘๖๔
พระดนัยณัฏฐ์ รตนาโณ ศันสนะวาณี

๒๒/๓/๒๕๒๒
๓/๗/๒๕๕๙

ชากหมาก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๕ / ๓๑

้
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่
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๘๖๕
พระโกศล กตสาโร เกิดสนอง

๒๑/๓/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

ชากหมาก  

รย ๒๑๕๙/๐๘๖๖
พระสมพล กิตฺติคุโณ แสงห้าว

๕/๙/๒๕๓๗ ๓/๗/๒๕๕๙
ชากหมาก  

รย ๒๑๕๙/๐๘๖๗
พระภาวิศ รตินฺธโร โชคธนะอุดม

๑๘/๕/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ชากหมาก  

รย ๒๑๕๙/๐๘๖๘
พระประภาส วรปฺโ พรมณี

๑๔/๔/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ชากหมาก  

รย ๒๑๕๙/๐๘๖๙
พระสุวัฒน์ โชติปฺโ จูไต๋

๒๙/๔/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ชากหมาก  

รย ๒๑๕๙/๐๘๗๐
พระสมคิด านรโต หวังจุลกลาง

๒๐/๑/๒๕๒๕ ๒๑/๕/๒๕๕๙

เนินกระปรอก  

รย ๒๑๕๙/๐๘๗๑
พระสนอง สฺจิตฺโต เพ็งบุบผา

๒๗/๐๘/๒๕๐๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านคลองบางไผ่  

รย ๒๑๕๙/๐๘๗๒
พระภากร อธิปฺโ บำรุงหิรัญ

๑๓/๕/๒๕๒๗ ๒๔/๑/๒๕๕๙

บ้านฉาง  

รย ๒๑๕๙/๐๘๗๓
พระกฤษฎา อธิจิตฺโต แตงจุ้ย

๒/๖/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๕๙

บ้านฉาง  

รย ๒๑๕๙/๐๘๗๔
พระกัณตภณ ปฺาทีโป จันทร์พิมพ์

๒๑/๑๐/๒๕๓๖
๑๕/๖/๒๕๕๙

บ้านฉาง  

รย ๒๑๕๙/๐๘๗๕
พระสันติชัย ติกฺขวีโร อินทจำปา

๒๔/๒/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

บ้านฉาง  

รย ๒๑๕๙/๐๘๗๖
พระจีรภัทร อติภทฺโท ประสงค์

๗/๕/๒๕๒๒ ๓/๗/๒๕๕๙
บ้านฉาง  

รย ๒๑๕๙/๐๘๗๗
พระสุรพงษ์ สิริสาโร พงษ์นัยรัตน์

๒๘/๐๕/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ประชุมมิตรบำรุง  

รย ๒๑๕๙/๐๘๗๘
พระอุกฤษ เตชธโร อุกฤษฏ์สกุล

๐๗/๑๑/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ประชุมมิตรบำรุง  

รย ๒๑๕๙/๐๘๗๙
พระรัตนพล านวีโร ปรางทอง

๒๑/๐๘/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ประชุมมิตรบำรุง  

รย ๒๑๕๙/๐๘๘๐
พระเอกลักษณ์ จิตธมฺโม ฉลาดถ้อย

๐๑/๐๙/๒๕๓๐ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

พลา  

รย ๒๑๕๙/๐๘๘๑
พระวิภาค จิตปฺุโ ขาวสอาด

๒๕/๐๙/๒๕๓๓ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

พลา  

รย ๒๑๕๙/๐๘๘๒
พระจงรักษ์ กิตฺติธโร ช้างแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พลา  

รย ๒๑๕๙/๐๘๘๓
พระคีรี จิตคุโณ วงษ์สกุล

๐๖/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พลา  

รย ๒๑๕๙/๐๘๘๔
พระเฉลิมชัย จารุธมฺโม ตอศรี

๑๕/๐๒/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ภูดรนิมเสนาะ

่

 

รย ๒๑๕๙/๐๘๘๕
พระเลิศพงศ์ จิรปฺุโ มงคลพันธ์

๑๖/๐๖/๒๕๓๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สระแก้ว  

รย ๒๑๕๙/๐๘๘๖
พระวรวิทย์ กตปฺุโ หอมแขก

๑๖/๐๖/๒๕๓๐ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

สระแก้ว  

รย ๒๑๕๙/๐๘๘๗
พระวัฒนา สุวฑฺฒโน พึงเย็น

่

๒๐/๐๓/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สระแก้ว  

รย ๒๑๕๙/๐๘๘๘
พระชัยสิทธิ

์

ชยปาโล อุดหนุน

๐๘/๐๗/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

รย ๒๑๕๙/๐๘๘๙
พระณัฐภูมิ ภูมิปาโล ยินดี

๐๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

รย ๒๑๕๙/๐๘๙๐
พระกิตติธัช สิริวฑฺฒโน ทองมา

๑/๐๙/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

สำนักกะท้อน  

รย ๒๑๕๙/๐๘๙๑
พระปญญา กิตฺติปฺโ บางแก้ว

๑๗/๙/๒๔๙๙ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

สำนักกะท้อน  

รย ๒๑๕๙/๐๘๙๒
พระบริพนธ์ านวีโร ทองนาท

๒๔/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สำนักกะท้อน  

รย ๒๑๕๙/๐๘๙๓
สามเณรปราโมทย์  เดชองค์รักษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

 สำนักกะท้อน  

รย ๒๑๕๙/๐๘๙๔
สามเณรอติวิชญ์  ศรีเมฆ

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

 สำนักกะท้อน  

รย ๒๑๕๙/๐๘๙๕
พระศราวุธ กมโล แสงคล้าย

๒๑/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๑๕๙/๐๘๙๖
พระรุ่งโรจน์ อุชุจาโร หุ่นทอง

๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๑๕๙/๐๘๙๗
พระจรัส จนฺทโชโต แช่มโชติ

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๑๕๙/๐๘๙๘
สามเณรปฏิวัติ  คามนา

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

 สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๑๕๙/๐๘๙๙
สามเณรชนพัฒน์  สอาด

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

 สุวรรณรังสรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๖ / ๓๑
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รย ๒๑๕๙/๐๙๐๐
สามเณรอาทิตย์  ไกรสุข

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

 สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๑๕๙/๐๙๐๑
สามเณรธนะชัย  บุญส่ง

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๑๕๙/๐๙๐๒
สามเณรพุฒิชัย  เหลาคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

 สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๑๕๙/๐๙๐๓
พระทศพล โฆสคุโณ รับงาน

๒๗/๐๑/๒๕๐๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองโบสถ์  

รย ๒๑๕๙/๐๙๐๔
พระนัฐชัย าณโสภโณ นิสัยกล้า

๒๐/๐๖/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองโบสถ์  

รย ๒๑๕๙/๐๙๐๕
พระปภัรกร อมโร พุ่มทรัพย์

๓๑/๐๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองโบสถ์  

รย ๒๑๕๙/๐๙๐๖
พระก่อเกียรติ โสธโน คันทะเล

๒๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองโบสถ์  

รย ๒๑๕๙/๐๙๐๗
พระพีระพงษ์ ติกฺขวโร คิดหมาย

๒๙/๐๗/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

แก่งหวาย  

รย ๒๑๕๙/๐๙๐๘
พระศิริมงคล ปภสฺสโร เชียวณรงค์กร

่

๒๖/๑๒/๒๕๒๓
๐๓/๐๖/๒๕๕๙

เขาตลาดสิงหเสนี  

รย ๒๑๕๙/๐๙๐๙
พระคณิต อาภาโส ภิรมย์เอม

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาตลาดสิงหเสนี  

รย ๒๑๕๙/๐๙๑๐
พระธรรมสรณ์ อาทโร ม่วงมังมี

่

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาตลาดสิงหเสนี  

รย ๒๑๕๙/๐๙๑๑
พระอภิเชษฐ อภิชโช แดงชาติ

๑๗/๐๙/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาตลาดสิงหเสนี  

รย ๒๑๕๙/๐๙๑๒
พระปรัตถกร ปภสฺสโร แสงวาริมทร์

๑๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาตลาดสิงหเสนี  

รย ๒๑๕๙/๐๙๑๓
สามเณรณัฐวัฒน์  หมืนไสยาสน์

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

 เขาตลาดสิงหเสนี  

รย ๒๑๕๙/๐๙๑๔
พระอัศวิน กตสาโร ขำจ้อย

๒๕/๐๒/๒๕๑๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

เขาตาอิน

๋

 

รย ๒๑๕๙/๐๙๑๕
พระจักรกฤษณ์ ปฺาพโร สุขศิริ

๑๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

เขาตาอิน

๋

 

รย ๒๑๕๙/๐๙๑๖
พระสม ปฺาวโร เกษแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๐๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

เขาตาอิน

๋

 

รย ๒๑๕๙/๐๙๑๗
พระอนันต์ อานนฺโท มีเหม

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

เขาตาอิน

๋

 

รย ๒๑๕๙/๐๙๑๘
พระกิตติพงษ์ กิตฺติาโณ แซ่ตัน

๊

๑๖/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาตาอิน

๋

 

รย ๒๑๕๙/๐๙๑๙
พระประเดิมศักดิ

์

สกฺกธมฺโม แต่งตัง

้

๒๒/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาหินแท่น  

รย ๒๑๕๙/๐๙๒๐
พระดำรง ิตธมฺโม เผือกสีอ่อน

๑๓/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาหินแท่น  

รย ๒๑๕๙/๐๙๒๑
พระพลวัต พลธมฺโม แต่งตัง

้

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาหินแท่น  

รย ๒๑๕๙/๐๙๒๒
สามเณรชุมพล  ศรีฤกษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๑

 เขาหินแท่น  

รย ๒๑๕๙/๐๙๒๓
พระสันติภาพ สนฺติธมฺโม เรียบร้อย

๒๒/๑๒/๒๕๓๕
๓๐/๐๖/๒๕๕๙

เขาโอภาส  

รย ๒๑๕๙/๐๙๒๔
พระแบงค์ชาติ ชุติปฺโ แสงวิโรจน์

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาโอภาส  

รย ๒๑๕๙/๐๙๒๕
พระสมศักดิ

์

สุทฺธจิตฺโต ผลภักดี

๑๑/๑๐/๒๕๑๓ ๐๕/๑๐/๒๕๕๕

คลองบางบ่อ  

รย ๒๑๕๙/๐๙๒๖
พระกสิณ สุกธมฺโม รักความสุข

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

คลองบางบ่อ  

รย ๒๑๕๙/๐๙๒๗
พระมานิตย์ คุณงกฺโร ปูสุข

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

คลองบางบ่อ  

รย ๒๑๕๙/๐๙๒๘
พระวรยศ วรยโส สุวรรณคราม

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองบางบ่อ  

รย ๒๑๕๙/๐๙๒๙
สามเณรธราเทพ  วิมล

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 คลองบางบ่อ  

รย ๒๑๕๙/๐๙๓๐
สามเณรธนดล  กิตติกรศิริเรือง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 คลองบางบ่อ  

รย ๒๑๕๙/๐๙๓๑
พระสุทิน สุธิโล บุตรนำเพชร

๓๐/๑๑/๒๕๒๒ ๐๘/๐๙/๒๕๕๘

คลองไผ่  

รย ๒๑๕๙/๐๙๓๒
พระธีรภัทร ธมฺมทีโป สว่างทรัพย์

๒๙/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

คลองไผ่  

รย ๒๑๕๙/๐๙๓๓
พระยุทธการ คุตฺตธมฺโม อินทร์จันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ชงโค  

รย ๒๑๕๙/๐๙๓๔
พระกิจสุดา ิตสีโล ไกรวาส

๐๘/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

ชงโค  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๗ / ๓๑
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รย ๒๑๕๙/๐๙๓๕
พระเปรม ชินปุตฺโต นารถมณี

๒๒/๐๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ชงโค  

รย ๒๑๕๙/๐๙๓๖
พระวันเฉลิม กตปฺุโ มะลิวัลย์

๐๕/๑๒/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ชงโค  

รย ๒๑๕๙/๐๙๓๗
พระสุรเชษฐ ปฺุกาโม มะลิวัลย์

๑๔/๐๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ชงโค  

รย ๒๑๕๙/๐๙๓๘
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน เกสร

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชงโค  

รย ๒๑๕๙/๐๙๓๙
พระธงชัย ขนฺติธมฺโม ขันติ

๐๖/๐๕/๒๕๐๑ ๐๙/๐๙/๒๕๕๘

ชุมนุมใน  

รย ๒๑๕๙/๐๙๔๐
พระเรือง ปภสฺสโร จำปานิน

๐๕/๐๓/๒๔๙๖ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

ชุมนุมใน  

รย ๒๑๕๙/๐๙๔๑
พระอภินันท์ อภินนฺโท สุวรรณโชติ

๑๒/๑๑/๒๕๓๘
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ชุมนุมใน  

รย ๒๑๕๙/๐๙๔๒
พระพงษ์พัฒน์ พุทฺธรกฺขิโต สาระกูล

๑๐/๐๕/๒๕๓๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ชุมแสง  

รย ๒๑๕๙/๐๙๔๓
พระอานนท์ รกฺขิตธมฺโม เอือเฟอ

้

๐๗/๐๘/๒๕๓๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ชุมแสง  

รย ๒๑๕๙/๐๙๔๔
พระกิตติศักดิ

์

ขนฺติโก ขาวเจริญ

๒๘/๐๘/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ชุมแสง  

รย ๒๑๕๙/๐๙๔๕
พระกฤษฎา สนฺตจิตฺโต สุขเจริญ

๒๘/๐๘/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชุมแสง  

รย ๒๑๕๙/๐๙๔๖
พระทรงศักดิ

์

อคฺคธมฺโม หวังดี

๒๗/๐๘/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ชุมแสง  

รย ๒๑๕๙/๐๙๔๗
พระเอกชัย ชยธมฺโม พูลผล

๒๕/๐๙/๒๕๒๕ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

บึงตากาด  

รย ๒๑๕๙/๐๙๔๘
พระอิทธิพล ถามพโล ประสงค์เงิน

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บึงตากาด  

รย ๒๑๕๙/๐๙๔๙
พระจิรพันธ์ พทฺธาโณ เมืองเอียม

่

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บึงตากาด  

รย ๒๑๕๙/๐๙๕๐
พระวสุพล จิรธมฺโม ทองอ้ม

๑๗/๐๙/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บึงตากาด  

รย ๒๑๕๙/๐๙๕๑
พระทัศนาชัย เจตนาสุโภ เลียงพรพัฒน์

้

๑๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บึงตากาด  

รย ๒๑๕๙/๐๙๕๒
พระปรีชา วิสุทฺธสีโล เกิดสินธุ์

๑๙/๐๖/๒๕๑๗ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

ปายุบ  

รย ๒๑๕๙/๐๙๕๓
พระกฤตพร านุตฺตโร พรหมเปยม

๒๐/๐๘/๒๕๒๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

ปายุบ  

รย ๒๑๕๙/๐๙๕๔
พระธงชัย ธมฺมชโย เกาะลอย

๑๘/๑๑/๒๕๓๒
๐๓/๐๖/๒๕๕๙

ปายุบ  

รย ๒๑๕๙/๐๙๕๕
พระวราห์ วราสโย วงศ์ทวี

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ปายุบ  

รย ๒๑๕๙/๐๙๕๖
พระทินกร ทินฺนวโร เชือดี

้

๑๖/๑๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปายุบ  

รย ๒๑๕๙/๐๙๕๗
พระปฐวี จนฺทวํโส เจริญศรี

๐๘/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปายุบ  

รย ๒๑๕๙/๐๙๕๘
พระขวัญชนก สนฺติกโร วงษ์ไทยผดุง

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

พลงตาเอียม

่

 

รย ๒๑๕๙/๐๙๕๙
พระอมรเทพ อคฺคธมฺโม เหมสมิติ

๑๑/๐๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

พลงตาเอียม

่

 

รย ๒๑๕๙/๐๙๖๐
พระศิวนัส สิริวฒฺฑโน ครุธน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๓๓
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พลงตาเอียม

่

 

รย ๒๑๕๙/๐๙๖๑
พระสันติสุข สนฺติกโร วงศ์ภิญ

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

มาบตอง  

รย ๒๑๕๙/๐๙๖๒
พระปรีชา อชิโต แสนโครต

๑๒/๐๓/๒๕๓๘ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

มาบตอง  

รย ๒๑๕๙/๐๙๖๓
พระธนพนธ์ ธนปฺโ บัวผุด

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

วังจันทน์  

รย ๒๑๕๙/๐๙๖๔
สามเณรชัยวงศ์  สมทัด

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

 วังจันทน์  

รย ๒๑๕๙/๐๙๖๕
พระมานพ โชติโก บุญลิม

้

๑๓/๐๓/๒๕๓๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดคลองจำกา  

รย ๒๑๕๙/๐๙๖๖
พระชุมพร อธิจิตฺโต ชังทอง

่

๐๘/๑๑/๒๕๑๓ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดคลองจำกา  

รย ๒๑๕๙/๐๙๖๗
พระธนากร สุเมโธ ศรอากาศ

๑๖/๐๓/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองจำกา  

รย ๒๑๕๙/๐๙๖๘
พระณัฐวร านุตฺตโร บริรัตน์

๑๗/๐๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ศรีโสภณ  

รย ๒๑๕๙/๐๙๖๙
พระวุฒิชัย วุฑฺฒาโณ ผึงสอาด

่

๑๓/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีโสภณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๘ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๐๙๗๐
พระนิพนธ์ าณทีโป สุรภาพ

๑๘/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีโสภณ  

รย ๒๑๕๙/๐๙๗๑
พระมโนชา สุขกาโม สุขอิม

่

๑๕/๐๔/๒๕๐๓ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

หนองม่วง  

รย ๒๑๕๙/๐๙๗๒
พระชายชาญ สนฺตจิตฺโต กองคำแสน

๐๘/๐๙/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วง  

รย ๒๑๕๙/๐๙๗๓
พระธงชัย านุตฺตโร สาหินกอง

๐๙/๑๑/๒๕๑๓ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

กระเฉท  

รย ๒๑๕๙/๐๙๗๔
พระสันติสุข จนฺทสาโร ไม่มีนามสกุล

๐๗/๑๑/๒๕๓๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

กระเฉท  

รย ๒๑๕๙/๐๙๗๕
พระอัสนี อธิจิตฺโต ภูรนะกูล

๐๖/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กระเฉท  

รย ๒๑๕๙/๐๙๗๖
พระอภิรักษ์ ปภสฺสโร อินทราษา

๒๕/๐๑/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองตาทัย  

รย ๒๑๕๙/๐๙๗๗
พระศุภฤกษ์ สุภทฺโท โตชมบุญ

๓๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองตาทัย  

รย ๒๑๕๙/๐๙๗๘
พระวีรถัทร ถิรธมฺโม แสงเทียน

๑๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

เจริญศรีราษฎร์  

รย ๒๑๕๙/๐๙๗๙
พระศุภวิชญ์ เตชวโร คงชาตรี

๐๒/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

เจริญศรีราษฎร์  

รย ๒๑๕๙/๐๙๘๐
พระพิษณุ วราสโภ สะใบบาง

๑๖/๐๓/๒๕๒๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เจริญศรีราษฎร์  

รย ๒๑๕๙/๐๙๘๑
พระอภิสิทธิ

์

นิสโภ คุณพิทักษ์

๒๓/๐๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เจริญศรีราษฎร์  

รย ๒๑๕๙/๐๙๘๒
พระอรรถพล อภินนฺโท หรังเรือง

่

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เจริญศรีราษฎร์  

รย ๒๑๕๙/๐๙๘๓
พระเชตวัน อชิโต กามินี

๐๒/๑๑/๒๕๓๔ ๐๔/๐๓/๒๕๕๘

ชากผักกูด  

รย ๒๑๕๙/๐๙๘๔
พระไพรัตน์ วิสุทฺธสีโล จันทรี

๒๕/๐๑/๒๕๒๗ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

ชากผักกูด  

รย ๒๑๕๙/๐๙๘๕
พระนพเก้า สุภทฺโท ทองประเสริฐ

๐๙/๑๒/๒๕๓๑ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ชากผักกูด  

รย ๒๑๕๙/๐๙๘๖
พระกิติภพ สมาจาโร จำรัสฉาย

๑๔/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ชากผักกูด  

รย ๒๑๕๙/๐๙๘๗
พระออย อธิปฺโ ปูไทย

๐๓/๐๗/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชากผักกูด  

รย ๒๑๕๙/๐๙๘๘
พระกฤษณะ อธิจิตฺโต เอ็งพัวศรี

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชากผักกูด  

รย ๒๑๕๙/๐๙๘๙
พระสกล ปภสฺสโร สีสมบัติ

๐๑/๑๒/๒๕๒๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๙๙๐
พระสิทธิพงษ์ ยสินฺธโร เกิดติง

่

๒๒/๐๙/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๙๙๑
พระภัคธร ยโสธโร บัวผึง

้

๓๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๙๙๒
พระอมรเทพ ภทฺทธมฺโม ชาติไทย

๑๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๙๙๓
พระฉลาด กิตฺติปาโล มีแดน

๑๘/๐๕/๒๕๐๗ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๙๙๔
พระแก้ว กนฺตวีโร ทองดี

๐๗/๐๖/๒๕๓๖ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๙๙๕
พระธนพล กนฺตสีโล ม่วงเจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๓๗ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๙๙๖
พระภิญู โชติปฺโ แดนไธสง

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๙๙๗
พระศรัณย์ กิตฺติสาโร เสียงวงค์

๓๐/๑๑/๒๕๓๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๙๙๘
พระอนันต์ นนฺทิโย อินทร์แก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๓๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๕๙/๐๙๙๙
พระอนุรักษ์ จิรสีโล ศรีโมลา

๐๑/๐๙/๒๕๓๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๕๙/๑๐๐๐
พระณัฐชัย ปภสฺสโร ทรงแสง

๒๓/๐๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๕๙/๑๐๐๑
พระปริญญา กิตฺติปาโล อ่อนหวาน

๐๘/๐๕/๒๕๓๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๕๙/๑๐๐๒
พระปยวัช อภิวโร บุญคง

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๕๙/๑๐๐๓
พระเกรียงไกร กิตฺติธโร สุขวจีคร่อง

๒๒/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๕๙/๑๐๐๔
พระณัฐพล โกวิโท รุ่งแสงจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ประสิทธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๙ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๑๐๐๕
พระสุทธิเกียรติ ภทฺทจาโร แก้วคำ

๑๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ประสิทธาราม  

รย ๒๑๕๙/๑๐๐๖
พระปราโมทย์ านวโร ธิราไชย

๒๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พนานิคม  

รย ๒๑๕๙/๑๐๐๗
พระนพดล กมฺพูสิริ พรหมคุณ

๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

มะขามเดียว

่

 

รย ๒๑๕๙/๑๐๐๘
พระมานพ เอกวณฺโณ ไม้หวัน

่

๑๑/๐๘/๒๕๓๔ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

มาบข่า  

รย ๒๑๕๙/๑๐๐๙
พระธนิตศักดิ

์

ยสินฺธโร บุญประคม

๑๘/๑๒/๒๕๓๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

มาบข่า  

รย ๒๑๕๙/๑๐๑๐
พระเนรมิต ิตคุโณ ตุลาทอง

๑๔/๑๐/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

มาบข่า  

รย ๒๑๕๙/๑๐๑๑
พระบัลลพ รตนาโณ ดอนสมบูรณ์

๑๗/๐๑/๒๕๓๙ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

หนองบอน  

รย ๒๑๕๙/๑๐๑๒
พระอิทธิพล จนฺทวํโส พรหมประสิทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองบอน  

รย ๒๑๕๙/๑๐๑๓
พระทศพร ปริปุณฺโณ รอดเทศ

๒๗/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองบอน  

รย ๒๑๕๙/๑๐๑๔
พระวิเชียร อนาลโย ปงทอง

๑๐/๐๗/๒๕๑๑ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองผักหนาม  

รย ๒๑๕๙/๑๐๑๕
พระชัยสิทธิ

์

ปฺาวโร จันธิยะ

๐๖/๐๒/๒๕๒๑ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

หนองระกำ  

รย ๒๑๕๙/๑๐๑๖
พระรัตนชัย จารุวณฺโณ คำสีทา

๑๙/๐๑/๒๕๓๖ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

หนองระกำ  

รย ๒๑๕๙/๑๐๑๗
พระอ๊อด จารุวณฺโณ บุตรเรียง

๐๗/๐๔/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองระกำ  

รย ๒๑๕๙/๑๐๑๘
พระธงธนะ อธิจิตฺโต พัฒนะโชติ

๑๑/๐๒/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองระกำ  

รย ๒๑๕๙/๑๐๑๙
พระอนันต์ จนฺทสาโร หมืนจำนงค์

่

๒๒/๑๐/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองระกำ  

รย ๒๑๕๙/๑๐๒๐
พระเมธัส จนฺทิโก ภิรมย์พิสิฐ

๒๘/๐๓/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองระกำ  

รย ๒๑๕๙/๑๐๒๑
พระจาตุรงค์ จนฺทวณฺโณ วงนาชาติ

๒๐/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองระกำ  

รย ๒๑๕๙/๑๐๒๒
พระรัฐธรรมนูญ อานนฺโท ชูแสง

๑๐/๑๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองระกำ  

รย ๒๑๕๙/๑๐๒๓
พระบุญช่วย เตชวโร ดังก้อง

๑๑/๐๕/๒๕๐๖ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองหว้า  

รย ๒๑๕๙/๑๐๒๔
พระวีระ ถิรธมฺโม หมันสกุล

่

๐๔/๐๔/๒๕๒๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองหว้า  

รย ๒๑๕๙/๑๐๒๕
พระพงษ์พัฒน์ านิสฺสโร สาระกูล

๒๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

หนองหว้า  

รย ๒๑๕๙/๑๐๒๖
พระวัชรพงศ์ ปภาโส จ๋ายเจริญ

๑๓/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองหว้า  

รย ๒๑๕๙/๑๐๒๗
พระฐาปกรณ์ อนาลโย ตุ้มวิจิตร

๑๘/๑๐/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

รย ๒๑๕๙/๑๐๒๘
พระรัฐกิตติ

์

สุจิณฺโณ สิทธิเมธีรัตน์

๓๑/๐๗/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

รย ๒๑๕๙/๑๐๒๙
พระณัฐพล อานนฺโท ชืนอารมณ์

่

๐๕/๐๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

อัษฎาราม  

รย ๒๑๕๙/๑๐๓๐
พระวัชระ สิริภทฺโท นามเหมาะ

๒๔/๐๙/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อัษฎาราม  

รย ๒๑๕๙/๑๐๓๑
พระบารมี กมฺมสุโภ ทองปญญา

๑๑/๐๖/๒๕๐๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

เขาชะเมา  

รย ๒๑๕๙/๑๐๓๒
พระธันวา ยโสธโร ปองหมู่

๒๘/๑๒/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๑

คลองพระเจ้า  

รย ๒๑๕๙/๑๐๓๓
พระสุนันท์ เขมานนฺโท อำสา

๒๒/๐๘/๒๕๑๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

คลองพระเจ้า  

รย ๒๑๕๙/๑๐๓๔
พระกฤต กมฺมสุโภ หวานเสนาะ

๒๐/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองพระเจ้า  

รย ๒๑๕๙/๑๐๓๕
พระสุพจน์ สุภกิจฺโจ อ่างแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองพระเจ้า  

รย ๒๑๕๙/๑๐๓๖
พระเอกลักษณ์ ธมฺมรกฺขิโต ยับยัง

้

๑๘/๐๔/๒๕๓๕ ๑๖/๐๙/๒๕๕๙

คลองพระเจ้า  

รย ๒๑๕๙/๑๐๓๗
พระรัฐพล ธีรวํโส วงศ์อยู่

๐๒/๑๑/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชำฆ้อ  

รย ๒๑๕๙/๑๐๓๘
พระรัตนะ ธมฺมรตโน วงศ์อยู่

๐๒/๑๑/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชำฆ้อ  

รย ๒๑๕๙/๑๐๓๙
พระศราวุธ เขมวีโร คล้ายคลึง

๒๐/๑๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชำฆ้อ  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๕๙/๑๐๔๐
พระเชาวลิต รุจิวํโส รุจิวงศ์

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ชำฆ้อ  

รย ๒๑๕๙/๑๐๔๑
พระโสภณ มหาโสภโณ สุวรรณโชติ

๒๙/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชำฆ้อ  

รย ๒๑๕๙/๑๐๔๒
พระอุรุพงษ์ อุรุวํโส ชำนาญชล

๑๔/๐๔/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชำฆ้อ  

รย ๒๑๕๙/๑๐๔๓
พระศรันย์ สมาจาโร แสงแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ถำเขาโบสถ์  

รย ๒๑๕๙/๑๐๔๔
พระสุริยนต์ อริฺชโย สามาลย์

๒๘/๐๒/๒๕๒๕ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดปากแพรก  

รย ๒๑๕๙/๑๐๔๕
พระบัญชา สุเมโธ บริบูรณ์

๓๑/๐๕/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากแพรก  

รย ๒๑๕๙/๑๐๔๖
พระสุชัจจ์ สุชีโว ญาโนภาส

๑๘/๐๓/๒๕๓๗ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดยางเอน  

รย ๒๑๕๙/๑๐๔๗
พระวีรบุรุษ ปภงฺกโร บูรวัต

๒๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดยางเอน  

รย ๒๑๕๙/๑๐๔๘
พระจักรพงค์ ขนฺติสุโภ มาตรโห้

๒๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดยางเอน  

รย ๒๑๕๙/๑๐๔๙
พระสุพจน์ เตชพโล บุญเทียน

๑๐/๐๒/๒๕๑๑ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดสีระมัน  

รย ๒๑๕๙/๑๐๕๐
พระไชยวัฒน์ วรปฺโ เผือกนิสสัย

๑๓/๐๙/๒๕๓๘ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดสีระมัน  

รย ๒๑๕๙/๑๐๕๑
พระสามารถ ภทฺทธมฺโม เขียวศรี

๒๒/๐๒/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดสีระมัน  

รย ๒๑๕๙/๑๐๕๒
พระศักดิชัย

์

ขนฺติโสภโณ สงวน

๐๖/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสีระมัน  

รย ๒๑๕๙/๑๐๕๓
พระไพศาล ติสฺสวํโส รัตนวิจิตร

๑๔/๐๕/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดห้วยทับมอญ  

รย ๒๑๕๙/๑๐๕๔
พระปุณยวัช ปยุตฺโต ลิมมณี

้

๒๕/๐๓/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดห้วยทับมอญ  

รย ๒๑๕๙/๑๐๕๕
พระวิทวัส ทินฺนวโร สุขแสง

๑๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดห้วยทับมอญ  

รย ๒๑๕๙/๑๐๕๖
พระอดิศักดิ

์

อติสกฺโก คล้อยมูล

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ศรีประชาธรรม  

รย ๒๑๕๙/๑๐๕๗
พระบุญญฤทธิ

์

ปฺุพโล แดงทำดี

๑๗/๑๐/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ศรีประชาธรรม  

รย ๒๑๕๙/๑๐๕๘
พระชวนนากร ชวนปฺโ ลาภผล

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีประชาธรรม  

รย ๒๑๕๙/๑๐๕๙
พระอริน อริฺชโ ทองกำเนิด

๑๓/๐๖/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีประชาธรรม  

รย ๒๑๕๙/๑๐๖๐
พระสรศักดิ

์

สมงฺคิโก ชุ่มวิจิตร

๐๔/๑๑/๒๔๙๘ ๑๓/๐๑/๒๕๕๙

สามแยกนำเปน  

รย ๒๑๕๙/๑๐๖๑
พระพัชระ วชิราโณ แช่มช้อย

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

สามแยกนำเปน  

รย ๒๑๕๙/๑๐๖๒
พระกิตติพงษ์ ธมฺมวุโธ กัลยา

๑๙/๐๙/๒๕๓๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

สามแยกนำเปน  

รย ๒๑๕๙/๑๐๖๓
พระสุรศกดิ

์

โชติโก ชุ่นแต้

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สามแยกนำเปน  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมกวี)

เจ้าคณะภาค ๑๓

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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