
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๓๕๕ รูป ขาดสอบ ๗๑ รูป คงสอบ ๒๘๔ รูป สอบได้ ๑๙๔ รูป สอบตก ๙๐ รูป (๖๘.๓๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระมหาวิฆเนศ สุทธิโก ศิริรัช
๒๐/๔/๒๕๐๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๒

วัดกลาง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๐๒ พระสหรรษ ปฺวโร ธรรมรักษ์

๓๐/๑๒/๒๕๑๙ ๐๖/๐๖/๒๕๕๖

วัดกำแพง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๐๓ พระธนัตถ์นันทน์ จนฺทสโร วุฒินันท์สันติกุล
๑๘/๗/๒๕๒๑ ๓๐/๗/๒๕๕๘

วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๐๔ สามเณรชัยชนะ  ประชากลาง
๙/๙/๒๕๔๐

 วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๐๕ พระเสรี ิตมโน อุดหนุน

๐๗/๐๔/๒๕๑๖ ๐๖/๐๔/๒๕๕๑

วัดเครือวัลย์  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๐๖ พระจิตติ อริโย ไทยนาวี

๒๑/๐๕/๒๕๑๐ ๑๒/๐๒/๒๕๕๘

วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๐๗ พระสุเทพ ถาวโร พูนบางยุง

๑๖/๐๖/๒๕๐๕ ๑๗/๐๒/๒๕๕๗

วัดแจ้งเจริญดอน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๐๘ พระสราวุธ อาภาธโร สอนคำภา
๕/๐๗/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๐๙ พระขวัญชัย อาภากโร ใข่เพชร

๑๐/๑๐/๒๕๒๕
๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๑๐ พระพิเนตร รตินฺธโร เศวตะทัต
๕/๐๘/๒๕๐๗ ๒๓/๐๑/๒๕๕๔

วัดท้องคุ้ง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๑๑ พระจำเริญ โชติภทฺโท ใหม่สาลี

่

๘/๐๑/๒๕๑๖
๑๗/๐๗/๒๕๓๗

วัดธรรมนิมิตต์  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๑๒ พระธนิต ถิรปฺโ วรไพบูลย์
๗/๐๖/๒๕๑๘ ๑/๐๓/๒๕๕๗

วัดนอก  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรณัฐฐยศ  ศรีบุญเลิศ

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

 วัดนอก  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๑๔ พระอิทธิโชติ อิทฺธิโชโต กระแสร์ชล

๑๗/๐๓/๒๕๑๘ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดน้อย  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระกิตติศักดิ

์

านวฑฺฒโน วงศาโรจน์

๐๕/๐๙/๒๕๒๒ ๒๖/๐๕/๒๕๔๕

วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระชาตรี ชาตเมโธ ก๊กมา
๒๙/๕/๒๕๒๒ ๑๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดบางเปง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๑๗ พระวีระชัย วิริยธโร ตาดม่วง
๕/๑๐/๒๕๑๙ ๐๔/๐๕/๒๕๕๑

วัดปาอัมพวัน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๑๘ พระบัณฑิต ปณฺฑิโต ช่วยศรีนวล

๒๖/๐๓/๒๕๒๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๔

วัดปาอัมพวัน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๑๙ พระคมเกษม สารตฺถิโก อินต๊ะสอน

๑๙/๐๘/๒๕๓๑ ๑๕/๐๖/๒๕๕๖

วัดปาอัมพวัน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๒๐ พระนภัส าณธโร ริมมากุลทรัพย์

๑๐/๑๑/๒๕๓๕

๙/๔/๒๕๕๘ วัดปาอัมพวัน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๒๑ พระทองพูน มหาปฺโ พิมิตร

๐๗/๐๗/๒๕๐๓ ๐๔/๐๙/๒๕๕๖

วัดวังตะโก  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๒๒ พระสงวน อนีโฆ สมคำเพชร

๒๖/๑๐/๒๔๙๑ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘

วัดสำนักบก  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๒๓ พระสมเกียรติ จิรสุโภ เจริญธนวุฒิ

๒๗/๐๓/๒๕๓๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดสำนักบก  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๒๔ พระพฤทธิพงษ์ ทีปงฺกโร จันทะบุตร

๑๑/๐๖/๒๕๓๑ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖

วัดเสม็ด  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑ / ๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๒๕ พระดนัย สุเมโธ แสงทอง

๑๖/๐๓/๒๕๒๗ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดหนองศรีสงวน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๒๖ พระพิมาย ฉนฺทาโภ ระโส

๑๔/๐๘/๒๔๙๙ ๐๓/๑๐/๒๕๕๖

วัดศรีประชาราม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๒๗ พระชาติชาย สํวุฑฺโฒ สมประสงค์

๒๐/๑๐/๒๕๑๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดแหลมแค  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๒๘ สามเณรพุทธางกูร  อุดมวิชาญาณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

 วัดเขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๒๙ สามเณรภูมิดนัย  ปดร้าย

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

 วัดเขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรธวัชชัย  มิสาโท

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

 วัดเขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๓๑ พระบุญมา ปภสฺสโร ต่ายคำ

๐๙/๐๕/๒๕๐๖ ๑๐/๐๒/๒๕๕๒ วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๓๒ พระสวิตต์ สนฺตมโน เหมหงษา

๑๑/๑๑/๒๕๐๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๓ วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๓๓ พระคำผาน คมฺมผโล พรหมพินิจ

๒๔/๐๑/๒๕๒๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๓ วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๓๔ พระสุข สีลจิตฺโต สีสันงาม

๐๗/๐๙/๒๕๐๙ ๒๕/๐๓/๒๕๕๑

วัดเขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๓๕ พระกรณภัทร สุวณฺโณ เนียมสุวรรณ

๐๘/๑๐/๒๕๒๒ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดเขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๓๖ พระพิจิตร อนีโฆ คงใจดี

๐๙/๑๒/๒๕๑๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดเขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๓๗ พระทวี รติโก สาระธรรม

๐๒/๐๒/๒๕๐๙ ๑๓/๐๑/๒๕๖๐

วัดเขาเสาธงทอง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๓๘ พระธีระเวช ธีรพโล อุชชุพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๑๘

๑/๔/๒๕๔๒ วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๓๙ พระพรสวรรค์ จนฺทสาโร สังขสาย

๒๖/๐๕/๒๕๒๘
๒๙/๙/๒๕๕๕

วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๔๐ พระอภินันท์ สิริชโย ศักดิศรี

์

๑๙/๐๒/๒๕๑๕
๓๐/๖/๒๕๕๗

วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๔๑ พระวินัย สุทฺธวณฺโณ อินทร์แสง

๐๔/๐๕/๒๕๐๕

๕/๗/๒๕๕๗ วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๔๒ พระสนิท านวุฑฺโฒ ศรีอารัง

๒๘/๑๑/๒๕๑๖
๑๔/๗/๒๕๕๗

วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๔๓ พระนิกร อาภสฺสโร ประยูรคำ

๐๑/๐๓/๒๕๒๔
๒๒/๑/๒๕๕๘

วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๔๔ พระชลัมพล โอภาโส สุริยนต์

๑๖/๐๗/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๕๘ วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๔๕ พระแก้วประสิทธิ

์

สุวินโย มีทรัพย์ไชย

๑๔/๑๑/๒๕๑๘
๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๔๖ พระอดิศักดิ

์

ปฺาโภ กันหาเขียว

๑๓/๑๐/๒๕๒๖
๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๔๗ พระอุปฏถัมภ์ เตชพโล เสพสุข

๐๕/๑๐/๒๕๓๔
๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๔๘ พระเอกพล เอกวีโร บุญเหมาะ

๓๐/๐๙/๒๕๓๙
๑๘/๑/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๔๙ พระธงชัย อนุตฺตโร พันสระน้อย

๒๘/๐๘/๒๕๓๗
๒๕/๖/๒๕๕๘

วัดตะเคียนทอง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๕๐ พระอโนชา อุตฺตโม พุ่มนางแย้ม

๑๒/๑๐/๒๕๒๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดเทพบุตร  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๕๑ พระมานพชัย สีลสํวโร ใยสำลี

๐๖/๑๐/๒๕๐๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพบุตร  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๕๒ พระมณฑล นริสฺสโร ปานแดง

๒๙/๐๑/๒๕๐๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดเทพบุตร  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๕๓ พระทวีป พุทฺธิทีโป ต้นตาลน้อย

๑๔/๑๑/๒๕๑๑ ๐๗/๐๖/๒๕๕๓ วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๕๔ พระทรงกลด อธิมุตฺโต ฉันทภาค

๐๖/๐๘/๒๕๑๖ ๒๕/๐๙/๒๕๕๖ วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๕๕ พระปุญญพัฒน์ จนฺทธมฺโม คงสุข

๑๖/๑๒/๒๕๒๓ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘ วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๕๖ พระธีระ อธิปฺโ สามกิจ

๐๒/๐๒/๒๕๓๕ ๐๙/๐๖/๒๕๕๖

วัดบางละมุง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๕๗ พระประสาท ปสนฺโน เปนศรี

๑๕/๐๕/๒๕๑๒ ๑๓/๐๓/๒๕๕๗

วัดประชุมคงคา  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๕๘ พระคมสันติ

์

นรินฺโท พุกลา

๑๓/๐๒/๒๕๓๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดพุทธิวราราม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๕๙ พระติก

๊

านวุฑฺโฒ แสนดี

๒๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดพุทธิวราราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒ / ๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๖๐ พระสง่า อคฺคธมฺโม แรงสาริกากรรม
๑๘/๗/๒๕๑๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดยางใหญ่  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๖๑ พระชัยยศ พทฺธาโณ พันธุมี

๑๐/๐๖/๒๕๑๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดวังทองเจริญธรรม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๖๒ พระบุญช่วย ปสนฺโน สุจินดา

๑๔/๐๓/๒๕๑๑
๑๑/๔/๒๕๔๙ วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๖๓ พระครูประจักษ์อโนมคุณ วราสโก อโนมานที

๒๒/๐๖/๒๕๐๙ ๒๒/๑๒/๒๕๒๘

วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๖๔ พระวีรวัตร วิสุทฺโธ นพศิริ

๐๓/๐๑/๒๕๓๓ ๒๒/๐๒/๒๕๕๓

วัดสันติคาม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๖๕ พระบุญเลิศ นนฺทสาโร พางาม

๒๓/๐๖/๒๕๐๕
๑๖/๕/๒๕๕๘

วัดสันติธาราวาส  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๖๖ พระณัฐพันธ์ สิริปฺโ สามัคคี

๒๘/๐๔/๒๕๓๘
๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดสันติธาราวาส  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๖๗ พระจำลอง กุสลจิตฺโต แสงแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๒๒ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดสันติธาราวาส  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๖๘ สามเณรเอิร์ท  ยาโด

๑๐/๐๕/๒๕๔๑

 วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๖๙ พระวัน ิตรตโน ประทุมแก้ว

๐๗/๐๑/๒๔๙๒

๙/๒/๒๕๕๓ วัดหนองใหญ่  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๗๐ พระคณิต สุเมธโส นาสืบ

๐๑/๐๑/๒๔๙๖

๑/๗/๒๕๕๗ วัดหนองใหญ่  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๗๑ พระธีระพงศ์ จิตฺตธฺมโม เคราะห์ดี

๒๕/๐๘/๒๕๒๕
๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดหนองใหญ่  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๗๒
พระสันติ สุชีโว ศรีจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๒๑

๘/๗/๒๕๕๘ วัดหนองใหญ่  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๗๓ พระสนธยา ธมฺมวุฑฺโฒ เสริมสาย

๐๘/๐๙/๒๕๒๒
๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดหนองใหญ่  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๗๔ พระอัศนี อสฺสรสีโร เชียงไฮ้

่

๑๙/๘/๒๕๒๒

๑/๗/๒๕๕๐ วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๗๕ พระเกียรติวัชร์ อโนมปฺโ อภิชิตานนท์

๒๒/๑๐/๒๕๐๔ ๒๙/๑๐/๒๕๕๖

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๗๖ พระธนวิศว์ จตฺตภโย ชุ่มอุระ
๒๔/๑/๒๕๑๖ ๒๙/๑๐/๒๕๕๖

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๗๗
พระสิริชัย สีลเสโ นันทนวิจิตร

๒๐/๓/๒๔๙๖
๖/๗/๒๕๕๗ วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๗๘ พระอนันท์ ติสาโร อุ่นพันธ์
๕/๑๑/๒๕๐๓ ๑๑/๑/๒๕๕๘

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๗๙
พระเจษฏา จารุวํโส สินประมวญ

๑๐/๗/๒๕๒๒ ๒๔/๒/๒๕๕๘
วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๘๐ พระอมร อนุตตโร ชยันต์นคร

๒๗/๑๑/๒๕๐๙
๒๔/๕/๒๕๕๘

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๘๑ พระสุรชาติ จนฺทปฺโ ศรีชืน

่

๒๖/๗/๒๕๓๑ ๒๔/๔/๒๕๕๗
วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๘๒ พระสมศักดิ

์

จนฺทปฺโ ชนะสงคราม

๒๔/๑๑/๒๕๒๔
๒๘/๓/๒๕๕๔

วัดเนินกระบก  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๘๓ พระสมชาย กิตฺติชโว ชมเชย
๒๘/๕/๒๕๐๙ ๓๐/๓/๒๕๕๔

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๘๔ พระสุรชัย ธมฺมชโย จิรทิพย์รัช
๒๖/๔/๒๕๒๓ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

วัดบางพระ  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๘๕ พระเอกรินทร์ อนาลโย นาคนวล
๑๔/๘/๒๕๒๙ ๒๒/๒/๒๕๕๓

วัดปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๘๖ พระพรศักดิ

์

รตนวณฺโณ ศรีประเสริฐ
๒๑/๔/๒๕๐๘

๓/๗/๒๕๕๗ วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๘๗ พระธีรชัย ปวริสโร สุรวัฒนาวรรณ
๒๐/๘/๒๕๒๗

๖/๗/๒๕๕๗ วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๘๘ พระณัฐ โกสโล ปนเจริญ
๑๐/๘/๒๕๒๔ ๒๖/๔/๒๕๕๘

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๘๙ พระบุญเลิศ จนฺทโก จันทรา ๖/๕/๒๕๑๒ ๒๕/๖/๒๕๕๘
วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๙๐ พระมนัส มนภาโส นิจนิรันดร์
๓๑/๘/๒๕๑๐ ๒๗/๖/๒๕๕๘

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๙๑ พระจักรพันธุ์ จิตฺติวฑฺฒโน นาคยิม

้

๘/๑๑/๒๕๓๐ ๗/๑๑/๒๕๕๘
วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๙๒ พระอภิวัติ กนฺตสาโร ศศิธร
๒๓/๔/๒๕๒๒

๙/๓/๒๕๕๖ วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๙๓ พระกฤษฎา อคฺคธมฺโม พาซือ

่

๒๐/๑๑/๒๕๒๖

๗/๗/๒๕๕๖ วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๙๔ พระสุทธิพงษ์ มหาปคุโน พฤธพงศ์
๒๒/๘/๒๕๐๖ ๑๔/๒/๒๕๕๖

วัดพันเสด็จนอก  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๙๕ พระธงชัย กิตฺติธมฺโม รัศมีโชติ
๒/๘/๒๕๑๙ ๖/๗/๒๕๕๗ วัดพันเสด็จใน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๙๖ พระกฤษดา สิริธมฺโม แซ่ฉัว

่

๑๖/๒/๒๕๒๒
๕/๔/๒๕๕๘ วัดพันเสด็จใน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๙๗
สามเณรชัยธวัช  ตุ้มทองคำ

๒๕/๖/๒๕๔๓

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๙๘ สามเณรพงศ์ธนนท์  
อภิประภาอุทัยภัทร

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๐๙๙ สามเณรธนนนท์  อัญมณีเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๐๐ พระนิกุล สุทธิสทฺโธ บุญน้อม
๑๒/๒/๒๕๒๖

๒/๓/๒๕๕๗ วัดหนองเลง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๐๑ พระสุพรชัย ถิรจิตฺโต กลับบัวเขียว
๒๕/๙/๒๕๐๘ ๑๘/๓/๒๕๕๘

วัดหนองเลง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๐๒ พระประสิทธิโชค ธมฺมรโต สาเริก

๒๗/๐๘/๒๕๒๖
๐๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดเขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๐๓ พระวิรัตน์ ิตเตโช พูลสวัสดิ

์

๑/๐๑/๒๕๑๘ ๑/๐๗/๒๕๕๘
วัดเขาบำเพ็ญบุญ  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๐๔ พระทวีศักดิ

์

นาถกโร นามวงษา
๓/๑/๒๕๒๔ ๑๔/๙/๒๕๕๗

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๐๕ พระสิทธิชัย อาสโภ เมฆหมอก

๑๘/๑๒/๒๕๓๑
๑๙/๗/๒๕๕๘

วัดเทพประสาท  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๐๖ พระไผ่ สุมโน คำฉกรรจ์

๑๓/๐๓/๒๕๒๔ ๒๗/๐๘/๒๕๕๘

วัดเทพประสาท  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๐๗ พระทวีสักดิ

์

ชวนสมฺปนฺโน ชุ่มไชยา

๑๗/๑๑/๒๕๐๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดบางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๐๘ พระเรวัต ขนฺติโสภโณ ศรีสง่า

๒๙/๐๙/๒๕๑๒ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดบางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๐๙ พระอาทิตย์ อํสุธมฺโม สุริศรี

๒๖/๐๑/๒๕๑๘ ๒๗/๐๑/๒๕๕๐

วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๑๐ พระมนตรี นาถสีโล กุมสติ

๐๕/๐๗/๒๔๙๐ ๑๖/๐๓/๒๕๕๗

วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๑๑ พระจตุภัทร จตุวโร สังข์นาค

๐๖/๑๐/๒๕๒๔ ๒๖/๑๑/๒๕๕๗

วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๑๒ พระวิทยา ธมฺมิโก รัตนจรัสโรจน์

๒๔/๐๕/๒๔๙๕
๒/๐๗/๒๕๔๐

วัดสามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๑๓ พระณัฐวุฒิ สุขวฑฺฒโก สุกผ่อง

๑๐/๐๖/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดสามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๑๔ พระมหาคณิศร ปยธมฺโม คำพูล
๔/๑๑/๒๕๑๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดใหม่อยู่สงัด  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๑๕ พระบุญโฮม ปฺุกาโม พระสว่าง

๑๘/๐๔/๒๕๒๑
๓/๑๒/๒๕๕๘

วัดใหม่อยู่สงัด  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๑๖ สามเณรจักรินทร์  ประประโคน
๔/๐๒/๒๕๔๓

 วัดใหม่อยู่สงัด  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๑๗ สามเณรศุภชัย  ขวัญโพน

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

 วัดใหม่อยู่สงัด  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๑๘ พระกมลชัย กิตฺติโก สุขสมกิจ

๒๖/๐๔/๒๕๓๖ ๒๓/๐๓/๒๕๕๘

วัดอัมพาราม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๑๙ พระไพรัช รกฺขิตจิตฺโต รินรักษา
๒๐/๗/๒๕๐๕

๒/๗/๒๕๖๐ วัดท่าบุญมี  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๒๐ พระศรีชล ชินธมฺโม หนูขาว

๑๘/๑๐/๒๕๒๔
๒๔/๕/๒๕๔๘

วัดหนองงูเหลือม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๒๑ พระเดชา โชติโก จิตรสุจริต
๒๘/๑/๒๕๐๗ ๒๔/๔/๒๕๕๘ วัดหนองลำดวนพรมศรี

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๒๒ พระฐานันดร พุทฺธสาโร ศรีบุญยัง

๒๗/๑๐/๒๕๐๙ ๑๘/๑๐/๒๕๕๔

วัดคลองตาเพชร  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๒๓ พระอิศเรศ สทฺธาธิโก ศิลปสาคร

๑๕/๑๑/๒๕๑๖

๒/๙/๒๕๕๗ วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๒๔ พระชาญณรงค์ สุจิตฺโต วงษ์ทอง
๑๗/๓/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๖ วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๒๕ พระชาตรี ชิตมาโร รักษาสุข

๒๙/๗/๒๕๒๙ ๒๕/๗/๒๕๕๘ วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๒๖ พระพงค์ธร หิตวุฑฺโฒ หุตะเจริญ
๑๔/๘/๒๕๒๗

๙/๕/๒๕๖๐
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๒๗
สามเณรพิชัย  สุดา

๒๕/๒/๒๕๔๑

 
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๒๘ พระศุภกิจ สุเมโธ ขาวสอาด
๙/๑/๒๕๒๓ ๖/๖/๒๕๕๙ วัดหนองเกตุ  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๒๙ พระโกวิทย์ วิสุทฺโธ นัทธี
๒๒/๖/๒๕๐๓ ๑๙/๑๒/๒๕๕๖

วัดหนองเสม็ดสันติธรรมาราม

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔ / ๗

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๓๐ พระวิชัย สมคฺควิชโย เพิมพูน

่

๒๑/๖/๒๔๙๓ ๒๓/๗/๒๕๕๘
วัดหลุมมะนาว  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๓๑ พระบุญเลิศ ขนฺติมโน ถ้วนศิริ
๓/๗/๒๕๑๐

๑๕/๑๑/๒๕๕๒

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๓๒ พระวรวุฒิ เขมวีโร สว่างสุขเจริญ
๔/๖/๒๕๓๓ ๑๖/๓/๒๕๕๗

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๓๓ พระธานี สุขปฺโ สุนทรส
๙/๙/๒๕๐๖ ๒๕/๕/๒๕๕๗

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๓๔ พระธัญญาวัฒน์ สุธมฺโม ไทยภัคดี
๑๐/๕/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๘

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๓๕ พระแดง วุฑฺฒิเปกฺโข ชิเข
๒๑/๒/๒๕๐๐ ๓๑/๘/๒๕๕๒

วัดเขาน้อยคีรีวัน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๓๖ พระวีระพงษ์ วีรพโล ไชยบุญตา
๑๖/๑/๒๕๑๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดเขาน้อยคีรีวัน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๓๗
พระธนนต์ าโณภาโส พงศ์พัฒนะกิจ

๑๐/๑๐/๒๕๓๒
๒๔/๗/๒๕๕๖

วัดเจริญธรรม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๓๘ พระอนุรักษ์ านงฺกโร ฉลอง
๓/๑๒/๒๕๐๑ ๑๘/๗/๒๕๕๓

วัดเนืองจำนงค์

่

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๓๙ พระอิทธิชัย สิริสาโร จุลละครินทร์ ๘/๙/๒๕๑๐ ๑๔/๗/๒๕๕๖
วัดบึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๔๐ พระกิตติ กิตฺติาโณ หรรษอุดม
๒๒/๒/๒๕๒๘

๘/๒/๒๕๕๘ วัดบุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๔๑ พระมหาคันธุรักษ์ คนฺธรกฺขิโก แสงสว่าง
๑๐/๒/๒๕๓๑

๑/๕/๒๕๕๒ วัดพยอม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๔๒ พระอำนาจ โชติวโร กลินขจร

่

๒๕/๙/๒๕๓๔ ๒๙/๗/๒๕๕๕ วัดภัททันตะอาสภาราม
 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๔๓ พระสมศักดิ

์

สนฺตจิตฺโต จันทร์ทะ
๒๑/๗/๒๕๑๕ ๒๐/๑๒/๒๕๕๒

วัดสำนักขาม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๔๔ พระณัฏฐพงษ์ สุธมฺโม ณิชกุลสิรี

๑๘/๑๑/๒๔๙๗
๑๒/๔/๒๕๕๘

วัดสำนักขาม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๔๕ พระสมบูรณ์ อุชุจาโร ทองเม้า
๔/๒/๒๕๐๕ ๘/๕/๒๕๕๖ วัดหนองไผ่แก้ว  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๔๖ พระนพนัย จารุวณฺโณ ชมชืน

่

๒๙/๑๒/๒๕๓๑
๗/๑๒/๒๕๕๗

วัดหนองยาง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๔๗ พระฐิติวัชร์ อภิวทฺฒโน พิภพวรารัตน์
๒๒/๙/๒๕๐๐ ๒๑/๓/๒๕๕๘

วัดหนองยาง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๔๘ พระธนวัฒน์ าณสิรินธโร จึงรัตนโกศล

๑๑/๑๒/๒๕๒๗
๑๗/๗/๒๕๖๐

วัดหนองยาง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๔๙ พระณัชพล ธมฺมสาโร เกตุษา
๕/๕/๒๔๘๘

๑๖/๑๑/๒๕๕๗

วัดหนองสรวง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๕๐ พระฤทธี มหิทฺธิโก ผาติวิวัฒน์
๒๓/๖/๒๕๒๖

๖/๗/๒๕๔๙ วัดอ่างเวียน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๕๑ พระสายันต์ สุมโน จุมจันทร์

๐๒/๐๗/๒๕๑๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดแก้วศิลาราม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๕๒ พระสมนึก กตปฺุโ กุลทอง

๐๑/๑๐/๒๕๑๖ ๒๘/๐๑/๒๕๕๓

วัดโคกพุทธา  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๕๓ พระสมศักดิ

์

านธมฺโม ดีสถิตย์

๑๙/๐๕/๒๕๐๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๐
วัดชุมแสงศรีวนาราม  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๕๔ สามเณรสิรภัทร  ชูสนุก

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

 วัดใต้ต้นลาน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๕๕ พระไพโรจน์ ทีปธมฺโม แก่นแสง

๐๗/๐๕/๒๔๘๘ ๐๖/๐๖/๒๕๔๓

วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๕๖ พระนิกูล ธมฺมวโร มาลา

๐๗/๐๙/๒๕๐๙ ๐๗/๐๖/๒๕๕๐

วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๕๗
พระปรีชา านวีโร ถาวร

๐๔/๐๔/๒๕๒๗
๐๑/๐๖/๒๕๕๑

วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๕๘ สามเณรสันติสุข  ศรีสุริยะใส

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

 วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๕๙ สามเณรธนากร  กำไลสีฟา

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

 วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๖๐ สามเณรติลพล  แซ่ย่าง

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

 วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๖๑ พระช่อ จนฺทโชโต หมีเฟอง

๐๒/๐๗/๒๔๙๙
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

วัดเนินสังข์สฤษฎาราม
 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๖๒ พระบรรเจิด วิสุทฺโธ สังข์แสง

๐๕/๐๔/๒๕๐๗ ๐๑/๐๑/๒๕๕๖
วัดเนินสังข์สฤษฎาราม

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๖๓ พระนิมิต จนฺทโชโต ตาวงศ์

๒๐/๑๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดเนินหลังเต่า  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๖๔ พระวิเชียร คุณสาโร ศรีมาตร

๑๐/๐๙/๒๕๐๕ ๒๕/๐๙/๒๕๕๐

วัดโบสถ์  
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เลขที
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๖๕ พระสงวน ตปสีโล หอยนิด

๐๔/๐๘/๒๕๐๒ ๐๕/๐๘/๒๕๕๓

วัดโปงปากดง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๖๖ พระวินัย ณฏิโก จันทร

๐๘/๐๙/๒๕๑๐ ๒๔/๐๖/๒๕๕๓

วัดศาลาแดง  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๖๗ พระขจรศักดิ

์

เขมปฺโ มีสติ

๐๙/๐๑/๒๕๒๓
๑๗/๖/๒๕๕๕

วัดสำเภา  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๖๘ พระเกียรติศักดิ

์

กตฺตสีโล นิยม

๐๘/๐๗/๒๕๓๒
๒๙/๔/๒๕๕๗

วัดสำเภา  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๖๙ พระพิพัฒน์พงษ์ ปภสฺสโร แก้วสุข
๑๖/๒/๒๕๒๑ ๒๓/๒/๒๕๕๘

วัดสำเภา  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๗๐ พระจรัญ จารุวณฺโณ ทัศนะธาร

๒๕/๑๒/๒๕๐๐ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองไก่เถือน

่

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๗๑ พระธีรชัย าณธีโร วิเชียรพงษ์

๐๑/๐๗/๒๕๒๑ ๐๖/๐๖/๒๕๕๓

วัดหนองขยาด  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๗๒
พระเสน่ห์ โฆสโก มีวิธี

๓๐/๐๘/๒๕๓๖ ๐๗/๐๑/๒๕๕๘

วัดหนองขยาด  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๗๓
พระอนันตพล อธิปฺโ เต็งศรี

๒๖/๐๕/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองขยาด  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๗๔ พระประสิทธิ

์

อติภทฺโท ผ่องแผ้ว

๑๕/๐๔/๒๕๑๕ ๐๕/๑๐/๒๕๕๖

วัดหนองข่า  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๗๕ พระธนพล กตธมฺโม ตองดำ

๐๓/๐๒/๒๔๙๙ ๐๖/๐๔/๒๕๔๘

วัดหนองม่วงใหม่  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๗๖ พระธนพงษ์ กิตฺติาโณ จิตจ้อย

๐๑/๐๒/๒๕๒๗
๓๑/๗/๒๕๕๔ วัดหนองสังข์ประชาบำรุง

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๗๗
พระณัฐพล จนฺทสาโร แสงเดช

๐๓/๐๗/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๗๘ พระหญา กิตฺติสาโร หมืนเดช

่

๐๒/๐๘/๒๕๑๒ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

วัดใหม่ทรายมูล  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๗๙
พระสถาปนิก สุมโน โล่ห์ทอง

๐๖/๐๑/๒๕๓๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดใหม่ทรายมูล  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๘๐ พระอนุสรณ์ ธนปฺโ คำพาที

๑๑/๐๘/๒๕๒๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๕

วัดใหม่ท่าโพธิ

์

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๘๑ พระสิริชัย รกฺขิตสีโล กุลมัย
๒๗/๘/๒๕๑๘ ๐๔/๐๘/๒๕๖๐

วัดใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๘๒ พระธีระพล สุธีโร พึงสันเทียะ

่

๐๒/๐๒/๒๕๑๖ ๐๘/๐๔/๒๕๕๕

วัดเขาห้วยมะระ  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๘๓ พระนพดล ผาสุโก ทองกร

๐๗/๐๙/๒๕๒๑ ๐๗/๐๒/๒๕๕๓

วัดคลองพลู  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๘๔ พระธีรพงศ์ ิตโรจโน แสงแก้ว

๒๒/๐๖/๒๔๙๘
๑๖/๐๖/๒๕๕๕

วัดคลองพลู  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๘๕ พระบรรยงค์ สิริสาโร แซ่อัง

๋

๑๐/๐๑/๒๕๒๐ ๐๑/๐๔/๒๕๕๔

วัดเนินสี

่

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๘๖ พระอุเทน สุธมฺโม แก้วโรจน์

๑๔/๐๗/๒๕๒๑ ๓๐/๑๒/๒๕๕๕

วัดเนินสี

่

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๘๗ พระนรินธรณ์ ธมฺมานนฺโท สังขมาร

๐๕/๑๒/๒๕๒๓ ๑๔/๐๒/๒๕๕๗

วัดเนินสี

่

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๘๘ พระการัณย์ กิตฺติสาโร นุชใหม่

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗

วัดเนินสี

่

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๘๙ พระสมบัติ ปภากโร รุ่งฟา

๐๒/๐๑/๒๕๑๒ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดเนินสี

่

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๙๐ พระอาณัติ มหาวีโร แซ่หลี

๑๒/๑๒/๒๕๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘ วัดบรรพตนิมิตธรรมาราม

 

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๙๑ พระพรต อธิปฺโ สุวรรณสี

๐๙/๐๔/๒๔๙๕ ๒๗/๐๗/๒๕๑๖

วัดบ่อนำซับ  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๙๒ พระทองดี ปโมทิโต แซ่ฉัว

่

๐๖/๐๓/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๔๘

วัดบ่อนำซับ  

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๙๓ พระมานะ มนวีโร เชิญผึง

้

๑๑/๐๗/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดบ่อนำซับ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖ / ๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๓๖๐/๐๑๙๔ พระชัชวาลย์ โฆสนาโม บัวจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๒๗ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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