
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๑,๓๓๘ รูป ขาดสอบ ๑๘๔ รูป คงสอบ ๑,๑๕๔ รูป สอบได้ ๙๙๐ รูป สอบตก ๑๖๔ รูป (๘๕.๗๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระบรรเจิด จิตฺตธมฺโม ใกล้ชิต

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

เกาะจันทาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๐๒
พระถิรเดช จิรวํโส อดุลย์รัมย์

๒๐/๐๖/๒๕๒๑ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

ขวัญสะอาด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๐๓
พระประจักษ์ ปภํกโร เกรัมย์

๑๔/๑๐/๒๕๐๘ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙

ขวัญสะอาด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๐๔
พระสมัคร สิริภทฺโท ปรีทอง

๒๔/๑๒/๒๕๒๕ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

ขวัญสะอาด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๐๕
พระวิทูรย์ สุจิตฺโต มณีแจ่ม

๒๒/๐๑/๒๕๒๖ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ขวัญสะอาด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๐๖
พระนัฐพงษ์ โอภาโส บริสุทธิ

์

๑/๐๗/๒๕๓๒ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ขวัญสะอาด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๐๗
พระนภัทร อภิปฺโ ณรงค์มี

๒๔/๐๓/๒๕๓๙
๓/๐๗/๒๕๕๙

คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๐๘
พระนพพงษ์ กนฺตสีโล ปนแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

จุกเฌอ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๐๙
พระนฤนาถ จิตฺตสุโภ แสงแก้วนพเก้า

๑๕/๐๘/๒๕๓๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

จุกเฌอ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๑๐
พระวรพล ขนฺติพโล วัยวุฒิ

๐๑/๐๗/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

จุกเฌอ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๑๑
พระเอนก ปฺาธโร คะสันต์

๒๔/๑๒/๒๕๒๔
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

จุกเฌอ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๑๒
พระสุขพัฒน์ สุขภทฺโท เค้งเล้า

๐๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จุกเฌอ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๑๓
พระกลยุทธ กิตฺติวณฺโณ เมฆสุวรรณ์

๑๙/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

จุกเฌอ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๑๔
พระฐิติพงษ์ อาจาโร วงษ์จำเจริญ

๓๑/๑๐/๒๕๓๑ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

จุกเฌอ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๑๕
พระสมโชค ธมฺมสาโร ทองเสริม

๐๘/๐๓/๒๕๒๓ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรเกียรติพงษ์  อัฐนาค

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

 ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๑๗
พระร้ตน์ฐาภัทร อานนฺโท กิงจำปา

่

๓๑/๐๗/๒๕๒๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๑๘
พระวุฒิชัย ธมฺมวโร ใหม่เอียม

่

๐๖/๑๒/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๑๙
พระบัญชา ปฺาโภ ตำพุทซา

๐๙/๐๖/๒๕๓๓ ๐๗/๑๒/๒๕๕๙

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๒๐
พระนิรันดร์ อนาลโย เล็กใจซือ

่

๓๐/๐๔/๒๕๓๙
๓/๐๗/๒๕๕๙ ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๒๑
พระสุทัศน์ ธมฺมสทฺโธ อุทธิจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรณัชพล  บุญเจริญ

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

 ถวิลศิลามงคล  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๒๓
พระสุเทพ จนฺทโก เนียรศิริ

๒๐/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ถวิลศิลามงคล  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๒๔
พระสุพจน์ จิตฺตสํวโร พรหมสุวรรณ์

๐๖/๐๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ถวิลศิลามงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑ / ๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๒๕
พระเฉลิมพงษ์ ชินวํโส มณฑาพงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

ถวิลศิลามงคล  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระณัฐพงษ์ ฉนฺทโก ปอมถาวร

๑๙/๐๔/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ถวิลศิลามงคล  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระไพฑูรย์ ปริมุตฺโต สุวรรณอ่อน

๐๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ถวิลศิลามงคล  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระเฉลิมพล อธิปฺโ อู่วิเชียร

๐๕/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ถวิลศิลามงคล  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๒๙
พระไฉน เตชธมฺโม นาคกลิน

่

๐๑/๐๓/๒๔๙๔ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘ ทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๓๐
พระศักดิชัช สุชีโว โสวรรณะ

๑๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ ทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๓๑
พระอภิสิทธิ

์

กนฺตสีโล
ประสิทธิบุญมานะ

์

๐๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙ ทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๓๒
พระบุญส่ง อาภากโร สมสิน

๑๕/๐๔/๒๕๐๐ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

เทียงพิมลมุข

่

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๓๓
พระชาคริต อธิปฺุโ รอดหนู

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๐๙/๐๔/๒๕๕๙

เทียงพิมลมุข

่

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๓๔
พระนิพัทธ์ สุทนฺโต พุกกะวรรณะ

๐๒/๐๖/๒๕๑๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

เทียงพิมลมุข

่

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๓๕
พระพันกร คนฺธสาโร ประสาทนาค

๒๑/๐๘/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

เทียงพิมลมุข

่

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๓๖
พระนภธร กนฺตวีโร โพธินิมแดง

์ ่

๒๔/๐๗/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เทียงพิมลมุข

่

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๓๗
พระชัยชนะ ชยมงฺคโล เนียรมงคล

๒๖/๑๐/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

นครเนืองเขต

่

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๓๘
พระเอกรินทร์ เตชวณฺโณ เข็มทอง

๐๖/๐๘/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

นครเนืองเขต

่

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๓๙
พระณวัฒน์ อคฺคเตโช คำดวง

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

นครเนืองเขต

่

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๔๐
พระธานี านวโร พรหมสุวรรณ

๐๔/๐๙/๒๕๑๑ ๑๐/๐๙/๒๕๕๙

นครเนืองเขต

่

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๔๑
พระปาณัทพงษ์ สุเมธโส สอนศรี

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙ นาคูโมทนามัยปุญญาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๔๒
พระธนูเทพ สุภาจาโร ท้วมพงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๓๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙ นาคูโมทนามัยปุญญาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๔๓
พระธาราริน นรินฺโท พุ่มทรัพย์

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙ นาคูโมทนามัยปุญญาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๔๔
พระกริช กนฺตาโภ คำประสิทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๓๗
๕/๑๒/๒๕๕๘

นิโครธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๔๕
พระธีระวุฒิ กิตฺติธโร ยิงเจริญ

่

๒๗/๐๒/๒๕๓๘
๕/๑๒/๒๕๕๘

นิโครธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๔๖
พระวุฒิพงศ์ สุภทฺโท วรรณสมบูรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๓๘
๕/๑๒/๒๕๕๘

นิโครธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๔๗
พระชาญณรงค์ ชาตปฺโ คงปญญา

๑๐/๐๔/๒๕๓๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๔๘
พระกฤษฎา อุสฺสาหิโก แก้วรัศมี

๑๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๔๙
พระอภิชัย อภิวโร ลิมปสวัสิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๒๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรทศพล  วรรณสมบูรณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๑

 นิโครธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๕๑
พระทนงศักดิ

์

จนฺทสีโล พึงแย้ม

่

๒๓/๑๑/๒๕๓๖
๐๗/๑๐/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรปฐวี  วิเชียรปญญา

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

 บางแก้ว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรอรรครพล  แย้มสุข

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

 บางแก้ว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรณัฐพงษ์  พูลชาติ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

 บางแก้ว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๕๕
พระทิธิกร ิตคุโณ ไสยเกือ

้

๐๖/๐๕/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บางแก้ว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๕๖
พระคูณ กิตฺติสาโร อ่อนฤดี

๐๔/๐๓/๒๕๓๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๕๗
พระวิรัช อภิปาโล อินทรักษา

๐๙/๑๒/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๕๘
พระปรเมษฐ์ กิตฺติวณฺโณ ดรุณเนตร

๒๓/๑๐/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระวิศรุต านวโร พากเพียร

๐๘/๐๗/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒ / ๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๖๐
พระกิตติศักดิ

์

จนฺทธมฺโม เชิดชู

๑๓/๐๒/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรกรพรหม  พรหมบุตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

 

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๖๒
พระศิริวุฒิ สิริปณฺโณ สินสมใจ

๓๐/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๖๓
พระสาธิต สุชีโว ปอมประสิทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๖๔
พระสุรวุฒิ สุรปฺโ เทศมงคล

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๖๕
พระยุทธพงษ์ ธมฺมธีโร พุ่มพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๖๖
พระสุณัฐวุฒิ านิสฺสโร ศรีเทศ

๐๙/๑๑/๒๕๑๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๖๗
พระทรงพล กตสาโร เนตรแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๖๘
พระธีรโชติ ชิตามาโร เหลาทอง

๒๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๖๙
พระอัครชัย อคฺคธมฺโม ชมภูนุช

๑๔/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๗๐
พระภัทรพล กิจฺจสาโร ศรีประวัติ

๒๕/๐๓/๒๕๓๙ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

บางปลานัก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๗๑
พระภานุวัฒน์ าณวุฑฺโฒ แก้วอุไร

๓/๐๙/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

บางปลานัก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๗๒
พระกัมพล สุจิณฺโณ เจษจินดา

๒๕/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

บางปลานัก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๗๓
พระเกษม ปริปุณฺโณ พวงเกตุแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บางปลานัก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๗๔
พระอนันต์ รวิวํโส สิทธิวิบูรณ์

๘/๐๒/๒๕๓๘ ๒/๐๗/๒๕๕๙

บางปลานัก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๗๕
พระสินธร ธมฺมธโร โคตรเสนา

๒๗/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางปลานัก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระมนัสชัย ภูริาโณ แก้วมณีวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางปลานัก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระพายัพ อุชุโก จันทร์นวล

๒๓/๑๑/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางปลานัก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๗๘
พระสุกิจ ปฺุโรจโน บุญประเสริฐ

๐๑/๐๕/๒๕๑๐ ๐๓/๐๘/๒๕๕๘

บางพระ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๗๙
พระธเนศ กนฺตสีโล โหมดประดิษฐ์

๐๒/๐๖/๒๕๒๓ ๐๔/๑๐/๒๕๕๘

บางพระ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๘๐
พระธนพัฒน์ อินฺทวณฺโน บุญกมุติ

๐๓/๑๐/๒๕๓๙ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

บางพระ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๘๑
พระธนินท์ณัฐ ิติโก ร่มโพธิทอง

์

๐๓/๐๑/๒๕๓๕ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

บางพระ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระพีระพงศ์ ขนฺติมโน ทิมสุกใส

๐๔/๐๖/๒๕๒๕ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

บางพระ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระกรมินทร์ อภินนฺโท ศิริโกเมนทร์

๐๕/๐๗/๒๕๓๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บางพระ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๘๔
พระสิทธิพร คุณสมฺปนฺโน พ่วงเนตร

๐๖/๐๕/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บางพระ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๘๕
พระธนพล ธมฺมวโร น้อยศรีนิต

๐๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางพระ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๘๖
พระพรรษา วราโณ อาภาสัตย์

๐๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

บางพระ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๘๗
พระกนก จารุธมฺโม บริบูรณางกูร

๐๙/๑๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

บางพระ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๘๘
พระวิรัตน์ มหาปฺโ วิทนา

๑๐/๐๙/๒๔๙๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บางพระ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๘๙
พระคมสันต์ สิริธโร นิตยะสุข

๑๓/๐๘/๒๕๓๖ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๙๐
พระนัฐนที ปฺาวโร นิตยะสุข

๑๙/๐๑/๒๕๓๘ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๙๑
พระถิรวุฒิ ชินวโร กิมโสม

่

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๙๒
พระพัชรพล พลวฑฺฒโน มีเครือรอด

๒๗/๐๗/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๙๓
พระสุภกร ปภาโส ไพรีเกรง

๑๑/๐๗/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๙๔
พระภานุรัตน์ อคฺคธมฺโม จาดกรุด

๑๔/๐๘/๒๕๒๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านนาเทพธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๙๕
พระปริญญา ชินวโร น้อยจินดา

๒๘/๐๙/๒๕๓๖ ๐๔/๐๘/๒๕๕๙

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๙๖
พระอภินันท์ อภินนฺโท พรหมเจริญ

๒๔/๑๐/๒๕๑๔ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๙๗
พระจักรี ิตเมโธ ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๓๐ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๙๘
พระเกียรติศักดิ

์

ทีปธมฺโม ยศยิงยงค์

่

๓๐/๐๙/๒๕๓๘
๓/๐๗/๒๕๕๙

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๐๙๙
พระทองเปลว ิตเมโธ

ฉันติวิเศษลักษณ์

์

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๐๐
พระสาธิต ตนฺติปาโล ขุนสกล

๐๒/๐๕/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๐๑
พระเลอศักดิ

์

ิตธมฺโม สนธิสวัสดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรณัฐพงศ์  หมืนสวัสดิ

่ ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

 ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรนันทนน  จิตแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรธนกร  สมุทรวานิชย์

๙/๔/๒๕๔๔
 

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรสุเมธ  พงษ์แก้ว

๒๐/๕/๒๕๔๔

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรเดชสิทธิ

์

 เรืองวอน
๔/๙/๒๕๔๔

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรบุญประกอบ  สำเภาทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรรามิล  จำปานิล

๒๒/๓/๒๕๔๕

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรอนุสรณ์  ส่วยอู

๑๗/๔/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรภูวนัย  เกาะแก้ว

๓๑/๕/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๑๑
สามเณรกฤตบุญ  กองคำ

๒๓/๗/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๑๒
สามเณรชาญศักดิ

์

 สินภักดี

๑๐/๘/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๑๓
สามเณรเดชนรินทร์  แกมอุดม

๙/๙/๒๕๔๖
 

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๑๔
สามเณรนรินทร์เดช  แกมอุดม

๙/๙/๒๕๔๖
 

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๑๕
สามเณรสุรพันธ์  เบียวจันทร์

้

๑๑/๙/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๑๖
สามเณรอัครพนธ์  ประยูรพงษ์

๖/๑๐/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๑๗
สามเณรนนทกานต์  สิงห์จวง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๑๘
สามเณรสหรัฐ  โพธิทอง

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๑๙
สามเณรจรณชัย  วารียังตร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรอุดมศักดิ

์

 เย็นทิม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๒๑
สามเณรศุภกร  โกศล

๒๓/๑/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๒๒
สามเณรกฤษดา  ตอนประโคน

๒๓/๑/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๒๓
สามเณรวีระพัฒน์  พรหมสี

๒๙/๑/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๒๔
สามเณรณัฐวุฒิ  เพ็ชร์ตะกัว

่

๑๕/๒/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๒๕
สามเณรพีรภัทร  ดียิง

่

๔/๔/๒๕๔๗
 

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๒๖
สามเณรธนกฤต  จิตรสุข

๓/๕/๒๕๔๗
 

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๒๗
พระสิทธิไชย ชยวุฑฺโฒ อัครสินศิรวุฒิ

๐๙/๐๒/๒๕๐๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๒๘
พระก้องเกียรติ ปฺาสาโร จันทร

๑๔/๐๗/๒๕๒๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

พยัคฆอินทาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๒๙
พระชิโนรส ชินวโร เกิดนนท์

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

พรหมสุวรรณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๓๐
พระบงกช กิตฺติาโณ ดาวเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๓๘
๐๑/๐๖/๒๕๕๙

พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๓๑
พระสิทธา สิริธโร ใสสอาด

๑๒/๐๒/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๓๒
พระอมรเทพ อมโร ใสสอาด

๑๕/๑๑/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๕๙

พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๓๓
พระอรรถพล อติพโล กลัดเจริญ

๑๕/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๓๔
พระฐิระวัฒน์ ิตสาโร มากสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๓๕
พระเสฏฐวุฒิ สุจิณฺโณ ฤทธิเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๓๖
พระสุนทร อภินนฺโท ฉายฉันท์

๑๔/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๓๗
พระกันต์พจน์ สุจิตฺโต สรวมศรี

๑๐/๐๗/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๓๘
พระนฤนาท จารุธมฺโม ฤทธิพงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๓๙
พระนพดล กตปฺุโ นิมอนงค์

่

๒๑//๒๕๓๘
๑๒/๐๗/๒๕๕๙

แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระจิระศักดิ

์

อติภทฺโท อินพุ่ม

๐๓/๐๗/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๔๑
พระวิรัช ทีปธมฺโม ทองมาก

๒๖/๐๖/๒๕๒๒ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

โพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๔๒
พระไพรวัลย์ จนฺทวณฺโณ โพธิศิริ

๒๙/๑๐/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๔๓
พระนนทรี นนฺทิโย เทียงเจริญ

่

๐๔/๐๘/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๔๔
พระเฉลิมพล ฉนฺทธมฺโม แซ่เอียว

้

๑๒/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๔๕
พระมีนา ชยธมฺโม วิวัลชัย

๒๔/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๔๖
พระพีรพล วรธมฺโม เสนานิมิตร

๑๗/๑๐/๒๕๓๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๔๗
พระพรสวรรค์ ปภสฺสโร นาคศรีสุข

๑๕/๐๒/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๔๘
พระอธิพงษ์ อภโย ศิลมงคล

๑๖/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๔๙
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สนฺตมโน ทองวิจิตร

๒๐/๑๑/๒๕๓๐
๙/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๕๐
พระจักรกฤษณ์ อชิโต หลำเจริญ

๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๕๑
พระวชรพล กนฺตวีโร นาคสมบูรณ์

๓/๐๑/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๕๒
พระศราวุธ ิตมโน ศิลาสววค์

๒๖/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๕๓
สามเณรมงคล  หาญสมัคร

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๕๔
พระสุพจน์ าณวโร นระอ่อน

๓๑/๐๘/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๕๕
สามเณรวิชัย  พิมพ์ศักดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๐

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๕๖
สามเณรณัฐดนย์  เจตกาลบุญชู

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๕๗
สามเณรสราวุฒิ  ไชยโกฎ

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๕๘
สามเณรดุลยวัต  สำอางค์พิศ

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๕๙
สามเณรนิพนธ์  ซ้ายหุย

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๖๐
สามเณรวรชัย  รักดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๖๑
สามเณรวีรภัทร  เหรียญทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๖๒
สามเณรหนึงฤทัย

่

 พวงมาลัย

๒๘/๐๑/๒๕๔๑

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๖๓
สามเณรธนาคม  ทองกับ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๖๔
พระพิชิต สุตธโน วิษิธิ

๑๙/๑๐/๒๕๒๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๖๕
พระสุรสิทธิ

์

พฺรหฺมปฺโ ทองมัน

่

๓๐/๐๖/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๖๖
พระวิทยา านิสฺสโร อนุสิทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วิเวกอาคม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๖๗
พระรัฐวิทย์ านวโร บุตรสาระ

๑๓/๐๔/๒๕๓๑
๓/๑๑/๒๕๕๖

วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๖๘
พระสิทธิกร ปยสีโล พัดทอง

๑๙/๐๓/๒๕๓๕ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๖๙
พระพนัส วรธมฺโม ทองแผ่น

๑๘/๐๗/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระสาโรจน์ อคฺควณฺโณ พุ่มสวย

๒๔/๐๔/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๗๑
พระสุขสันต์ ปฺาวโร ชัยบรรฑิตย์

๒๐/๐๑/๒๕๑๕ ๑๘/๐๘/๒๕๕๙

วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๗๒
พระสันติ ถิรธมฺโม นิติการ

๓๑/๑๐/๒๕๐๒ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

สัมปทวน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๗๓
พระณัฐพล ยโสธโร อาจบัณฑิตกุล

๐๒/๐๙/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

สัมปทวน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๗๔
พระวสันต์ กิตฺติาโณ เพ็ญจันทร์

๒๐/๐๖/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สัมปทวน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๗๕
พระทิพากร นิพฺภโย ทับศรี

๒๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๗๖
พระอติเทพ เทวธมฺโม ขันฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๗๗
พระสุทธิพงษ์ ปสุโต มีทรัพย์

๑๘/๐๔/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๗๘
พระจารึก สุเมโธ รัตนวานร

๑๓/๐๑/๒๕๒๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๗๙
พระจักรพันธ์ อภินนฺโท เผือกขวัญนาค

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรนทีกานต์  รันใจ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๘๑
สามเณรทองศุกร์  ปรังประโคน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๘๒
สามเณรศักดา  กล้าหาญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๘๓
สามเณรอนุรักษ์  กล้าหาญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๘๔
สามเณรธนพงษ์  ยิงนาม

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๘๕
สามเณรวรวิทย์  สุขสะอาด

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๘๖
สามเณรอิงครัต  โทนอก

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๘๗
สามเณรธีรนัย  วิรัชนาม

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๘๘
สามเณรโสภณ  พันธุ์นาค

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๘๙
สามเณรชานนท์  สรวงศิริ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรณัฐนันท์  มารัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๙๑
สามเณรพลชัย  มงคลชาติ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๙๒
สามเณรอนุชา  ใจกล้า

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๙๓
สามเณรศิริชัย  ฤทธิมังกร

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๙๔
สามเณรนนทนันท์  แหยมศิริ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๙๕
สามเณรชนะชัย  พวงทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๙๖
สามเณรปานอดุล  สุระขันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๙๗
สามเณรสุริยา  สืบเพ็ง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๙๘
สามเณรศุภโชค  บุญญะบุตร

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๑๙๙
สามเณรดนุสรณ์  แสงศร

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๐๐
สามเณรสุพัฒน์ชัญ  บุญวรรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๐๑
สามเณรธนรัชต์  คงสวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๐๒
สามเณรบุญสร้าง  ครุฑตำคำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรศรายุทธ  มังษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๐๔
สามเณรวรกานต์  สีหานาท

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรคฑาวุฒิ  สังฆะศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๐๖
สามเณรญาณวิทย์  ชูกำแพง

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๐๗
สามเณรพีรพัฒน์  ขุนเณร

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๐๘
สามเณรสุธี  กองรัมย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๐๙
สามเณรดนัย  คำภานาง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๑๐
สามเณรเทวิน  สมศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๑๑
สามเณรสุทธิพงษ์  สมวาจา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๑๒
สามเณรสันติศุกร์  พรมมาอิน

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๑๓
สามเณรปรัชญาพันธุ์  พรมสอน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๑๔
สามเณรเจษฎา  พวงแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๑๕
สามเณรสุวิชา  โนภิชัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๑๖
สามเณรธิติภัทร  ขอสูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๑๗
สามเณรกฤษฎา  แสงใส

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๑๘
สามเณรวรัญู  รุ่งเรือง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๑๙
สามเณรอภิเชษฐ์  ชนะสิทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๒๐
สามเณรเอกรินทร์  จันทบุรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๒๑
สามเณรเทพพิทักษ์  ขจรวศิน

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๒๒
สามเณรธนายุทธ  นากา

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๒๓
พระประธาน ฉนฺทสีโล ร่มโพธิทอง

์

๒๒/๐๗/๒๕๒๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๒๔
สามเณรรัชชานนท์  ทิพวัฒน์

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๒๕
สามเณรอนันตชัย  วงษ์สว่าง

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๒๖
สามเณรสรวิทย์  ทองวิธิ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๒๗
สามเณรศุภชัย  วงอุด

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๒๘
สามเณรวีรวัฒน์  ปวนนามสวย

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๒๙
สามเณรพีระพัฒน์  ไชยบุญตา

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรสมพร  ทิพย์พรหม

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๓๑
สามเณรไกรสร  อินทร์ถาวร

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๓๒
สามเณรโกวิทย์  ชูเกณฑ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๓๓
สามเณรวิรัตน์  ดวงคุณ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๓๔
สามเณรปญญา  ช่วยคูณ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๓๕
สามเณรวีรพล  บูรณะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๓๖
สามเณรอนุวัต  โคตะนิวงค์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๓๗
สามเณรชินวัฒน์  นาคแสง

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๓๘
สามเณรอนุชิต  วัฒนสมบูรณ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๓๙
สามเณรวิชญ์พล  หาระโคตร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรจักรวาล  เนตรักษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๔๑
พระโชคภูมิ สุจิตฺโต ลิมเหมอนันต์

้

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

หนามแดง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๔๒
พระอนนท์ กนฺตจนฺโท พหลโยธิน

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนามแดง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๔๓
พระธนภัทร ชินฺณโส โพธิผละ

๑๖/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนามแดง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๔๔
พระสหรัฐ านสมฺปนฺโน ฮวดตี

๋

๒๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนามแดง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๔๕
พระจตุรงค์ อธิปฺโ พรวงค์ทอง

๑๑/๐๓/๒๕๑๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

หนามแดง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๔๖
พระชาคริต ปยธมฺโม สุขสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

แหลมใต้  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๔๗
พระโสรส ธมฺมจาโร โสมเมา

๐๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

แหลมใต้  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๔๘
พระมรกต วํสวฑฺโฒ รัตนสุจารี

๒๔/๐๕/๒๕๐๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

แหลมบน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๔๙
พระวัชรพล สุภโร จันทร์ดร

๐๖/๐๒/๒๕๓๐ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

แหลมบน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรอิทธิกร  เภาโพธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

 อุดมมงคล  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๕๑
สามเณรสุขสันต์  ราโสภา

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

 อุดมมงคล  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๕๒
พระศุภชัย จนฺทสาโร เตทิมลรัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๑๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

อุดมมงคล  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๕๓
พระสมชาติ อุชุจาโร บินซันดิน

๒๗/๑๐/๒๕๐๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

อุดมมงคล  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๕๔
พระศรัณย์ สุปฺโ อุดเจริญ

๐๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บางกระพ้อ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๕๕
พระแสนสุระ วิสุทฺโธ รุ่งศิริ

๑๒/๐๓/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บางกระพ้อ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๕๖
พระพิทักษ์ชัย ธมฺมสโร แพน้อย

๒๔/๐๕/๒๕๒๙ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๕๗
พระปรีชา อมโร เรืองไทย

๑๕/๑๒/๒๕๑๑
๐๗/๐๔/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๕๘
พระชาญชัย อินฺทวณฺโณ จำเนียร

๐๑/๐๗/๒๕๐๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๕๙
พระโยธิน โชติปฺโณ เข็มทอง

๑๑/๐๗/๒๕๑๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๖๐
พระคมสันต์ สุจิตฺโต คัมภิรานนท์

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๖๑
พระพงศกร านุตฺตโร มุ่งมานะ

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๖๒
พระจีรวัฒน์ อจฺจาทโร ชัยยะ

๒๕/๐๙/๒๕๒๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๖๓
พระสุวิชชา กนฺตสีโล อาทร

๑๖/๐๗/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๖๔
พระศุภณัฐ ปฺาพโล สิทธิวรรณธนะ

๑๐/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๖๕
พระพัชรพล กิตฺติธโร รสหวาน

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๖๖
พระบุญเลิศ สุทฺธิาโณ เชยเสงียม

่

๓๑/๑๒/๒๕๓๖
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

มงคลเทพ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๖๗
พระพุฒิพงศ์ านธมฺโม ฉิมแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๓๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๖๘
พระพีรวัส ปฺาโชโต เรืองสวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๓๕ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๖๙
พระอมรเทพ อมรเทโว ศรีกลิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๗๐
พระจิรพงษ์ ปภสฺสโร ศรีกลิน

่

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๗๑
พระสามารถ สิริวฑฺฒโณ พึงจินดา

่

๒๔/๐๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๗๒
พระนภาพล รตนพโล สุขสวัสดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลาดบัวขาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๗๓
พระเพิมพูล

่

อจฺจาทโร เล็กศิริ

๐๑/๐๑/๒๕๑๐ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

ลาดบัวขาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๗๔
พระพีรพล ขนฺติพโล เชาว์เครือ

๑๒/๐๙/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

สนามช้าง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๗๕
พระจิตรการ กุสลจิตฺโต ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

สนามช้าง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๗๖
พระเชิดศักดิ

์

านุตฺตโร กว้างใหญ่

๑๙/๐๗/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สนามช้าง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๗๗
พระทักษิณ ทีปงฺกโร บุญเรือง

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สนามช้าง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๗๘
พระสุขสันต์ สุขิโต เล้าทรัพย์อนันต์

๒๗/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๗๙
พระณัฐวุฒิ านวุฒฺโฑ ปานศิริ

๐๖/๐๖/๒๕๒๒ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๘๐
พระพรชัย เตชวโร พลอยวิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๘๑
พระพงศธร ขนฺติมโน วรพิพัฒน์

๑๘/๐๖/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๘๒
พระโสภณ สนฺติกโร ชืนอารมณ์

่

๓๑/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๘๓
พระนะวรรณชัย ธีรปฺโ วรพิพัฒน์

๑๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๘๔
พระวรพล ธมฺมพโล มีทรัพย์ทวีคูณ

๒๑/๐๕/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๘๕
พระเดชา ฉฬภิฺโ ยกบุญญาธิการ

๐๓/๑๐/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๘๖
พระปฏิภาณ สมจิตฺโต แฉล้มรักษ์

๑๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๘๗
พระปรีชา มุทุจิตฺโต คำภานนท์

๒๘/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๘๘
พระอุดม สิริธมฺโม ศักดิชัยชาญชล

์

๐๖/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เสม็ดใต้  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๘๙
พระวิทวัส สิรินฺธโร โกพระ

๐๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เสม็ดใต้  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระพิพัฒน์ ผาสุโก จันทร์เล็ก

๐๙/๐๙/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๙๑
พระพิสิษฐ์ สุขิโต กลำพุก

๑๑/๐๒/๒๕๓๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๙๒
พระจิรวัฒน์ ิติโก มนต์กระจ่าง

๒๖/๐๖/๒๕๓๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๙๓
พระจิรวัฒน์ อภิวณฺโณ ทองน้อย

๑๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๙๔
พระจำเรียง ปสนฺโน ซิมฉาย

้

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๙๕
พระอภิลาภ ิติธมฺโม ขวัญจิตรพิทักษ์

๐๓/๐๖/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๙๖
พระบุญญฤทธิ

์

ปริสุทฺโธ ศิริพงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๙๗
พระพนธกร ธมฺมิโก วงษ์ภักดี

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๙๘
พระพงศกร ธนปฺโ แสงสุทธิวาส

๒๒/๐๔/๒๕๑๐ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

หัวสวน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๒๙๙
พระชัยวัฒน์ เตชธมฺโม โภคินวงศ์หิรัญ

๒๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

หัวสวน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๐๐
พระสุทธิเกียรติ มหานาโม สรวยสุวรรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หัวสวน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๐๑
พระจารุพันธ์ อาจารสุโภ อำนวยสิน

๐๓/๑๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หัวสวน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระอชิตพล จนฺทสาโร จันทร์ทอง

๒๓/๑๑/๒๕๓๖ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ใหม่คูมอญ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระจักรกฤษณ์ กิจฺจสาโร ไกรสร

๓๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่คูมอญ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระวนากร วนกโร เกศมนเฑียร

๑๔/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่บางคล้า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระวัชรพงศ์ ติกฺขปฺโ โพธิหวีชลิต

์

๒๗/๑/๒๕๓๙
๓/๔/๒๕๕๙

ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระสุนันท์ ติกฺขปฺโ พันธ์เจริญ

๔/๔/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระสถาพร ปฺาทีโป พ่อครวงศ์

๒/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระเพียร ขนฺติสาโร เกตุคลืน

่

๑/๕/๒๔๘๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระเอ กตปฺุโ สิงห์แก้ว

๔/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คุ้งกร่าง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระกิตติคุณ กิตฺติาโณ เชือแถว

้

๑๒/๒/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คุ้งกร่าง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๑๑
พระสุทิน านิสฺสโร กลินจันทร์

่

๑๔/๔/๒๕๒๕ ๑๗/๓/๒๕๕๙

ดอนสนาม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๑๒
พระสุริยะ จกฺกวโร พุ่มนิคม

๒๔/๑๐/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๕๙
ดอนสนาม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๑๓
พระทวีศักดิ

์

ธมฺมวโร ยิมเนียม

้

๒๔/๑๒/๒๕๓๗

๑๐/๗/๒๕๕๙

ดอนสนาม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๑๔
พระณัฐวุฒิ าณกโร หงษ์สุวรรณ

๑/๙/๒๕๓๘ ๒๐/๔/๒๕๕๙

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๑๕
พระอภิสิทธิ

์

ขนฺติสาโร จันทมาลา

๒/๑๐/๒๕๓๘
๖/๕/๒๕๕๙

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๑๖
พระนัฐพล อธิวโร ยอดโถ

๓๑/๙/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๑๗
พระพงศ์วิชญ์ พลธมฺโม ซิมเจริญ

้

๒๔/๑๐/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๕๙
บางตลาด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๑๘
พระอนุชา นาถธมฺโม สุขสมบูรณ์

๑๓/๑/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

บางตลาด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๑๙
พระธีรพงษ์ ขนฺติวโร พูลสวัสดิ

์

๑๒/๓/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บางโรง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระกันต์รพี เตชวณฺโณ จันทร์เจริญ

๑๙/๙/๒๕๓๘ ๑๘/๕/๒๕๕๙

บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๒๑
พระกฤษฎา สิริธมฺโม จันทร์ดี

๒๘/๙/๒๕๓๑ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๒๒
พระวีรยุทธ มหาวีโร คำมูล

๑/๙/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๒๓
พระตะวัน ฉนฺทธมฺโม ทรัพย์อุดม

๓/๑/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙
บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๒๔
พระสมเกีรยติ านธมฺโม บัวทอง

๒/๒/๒๕๓๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๒๕
พระธนพล ปฺาธโร รุนเกตุ

๒๑/๙/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๒๖
พระอนุกานต์ จารุธมฺโม แดงพิพัฒน์

๒๗/๔/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๒๗
พระปยวัฒน์ ิตมโน ม่วงใหม่

๒๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เขาเจริญสุข  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๒๘
พระวัศพล ขนฺติธโร ศรีอาด

๑๙/๑๒/๒๕๑๗ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

เขาเจริญสุข  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๒๙
พระนิวัฒน์ กิตฺติธมฺโม จันไทย

๒๑/๐๑/๒๕๒๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙ เขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๓๐
สามเณรธนวัฒน์  ม่วงพรม

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

 

เขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๓๑
พระธนกฤต โฆสนาโม แก้วมล

๑๒/๐๖/๒๕๓๖ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙ เขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๓๒
พระปญญา ปสนฺนมโน ยะอัตตะ

๑๒/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๖/๒๕๕๙ เขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๓๓
พระสายชล มหาวีโร ยะอัตตะ

๑๐/๐๒/๒๕๓๖ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙ เขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๓๔
พระสิทธิพงษ์ ปสนฺนมโน ขำจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๕๙ เขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๓๕
พระนิธิ ถิรธมฺโม พรมขาว

๐๘/๐๙/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙ เขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๓๖
พระพลากร ปภากโร สายดี

๒๘/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกหัวข้าว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๓๗
พระวสันต์ ฉนฺทสีโล มานะบัง

๐๓/๑๐/๒๕๑๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๓๘
พระพรชัย อคฺจิตโต ศรีโกศักดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๒๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๓๙
พระสิทธิชัย ธนปฺโ ทัศนา

๐๙/๐๑/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ชายเคืองวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระอภิชาต สนฺจิตฺโต ทิพพรม

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๔๑
สามเณรณัฐพล  อินต๊ะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

 ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๔๒
พระอดิพงษ์ อติวีโร เวศวงศ์ษาทิพย์

๖/๑/๒๕๓๔ ๖/๓/๒๕๕๙
เชียงใต้  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๔๓
พระวินัย ิตจิตฺโต ธรรมชาติ

๒๐/๑๑/๒๕๐๐

๖/๕/๒๕๕๙
เชียงใต้  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๔๔
พระอรรถรส ขนฺติวีโร โตเปยว

๑๗/๘/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

เชียงใต้  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๔๕
พระเมธา ติกฺขวีโร อุทรสงค์

๑๑/๑/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

เชียงใต้  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๔๖
พระสุริยะ จนฺทปฺโ นิยมสุข

๒๔/๑๐/๒๕๓๘

๕/๖/๒๕๕๙
ดงยาง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๔๗
พระพงษธร ิตปฺโ นพโสภณ

๗/๖/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ดงยาง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๔๘
พระอโนทัย กิตฺติโก นิยมสุข

๒๗/๕/๒๕๓๔ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ดงยาง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๔๙
พระนครินทร์ ติขิโน ช่วยประสาทพร

๒๙/๗/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ดงยาง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๕๐
พระจิรวัฒน์ อรุโณ นพกวด

๒๕/๑๒/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๕๙
ดงยาง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๕๑
พระนิรันดร์ ปภาโส ชำชอง

๒๕/๕/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ดงยาง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๕๒
พระรังสิมันต์ เตชพโล สุริย์แสง

๑๙/๖/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดงยาง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๕๓
พระอนุชาติ ผาสุโก ชมภูนุช

๒๑/๗/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดงยาง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๕๔
พระคงศิริ กตปฺุโ เตียวเจริญ

๓๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ดอนทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๕๕
พระนิติธร านากโร ส่องแสงจันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แถวธาร  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๕๖
พระศุภกร ปฺาสาโร ดาวสว่าง

๒๓/๐๙/๒๕๓๖ ๐๙/๐๘/๒๕๕๗

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๕๗
สามเณรณัฐวุฒิ  คงอาษา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 ท่าเกวียน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๕๘
พระอนันต์ อติธมฺโม มะโนสี

๒๐/๐๘/๒๕๐๙ ๑๑/๐๒/๒๕๕๘

นาน้อย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๕๙
พระสุริยันห์ ธมฺมทีโป ดาเขียว

๑๖/๐๓/๒๕๓๙ ๑๓/๐๑/๒๕๕๙

นาน้อย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๖๐
พระไพศาล กิตฺติาโณ แสงสว่าง

๒๙/๑๐/๒๕๑๖ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

นาน้อย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๖๑
พระเจตจรินทร์ กิตฺติวณฺโณ บุหรีคำ

่

๐๓/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

นาน้อย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๖๒
พระเทิดศักดิ

์

จิณฺณธมฺโม แก้วชา

๒๑/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

นาน้อย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๖๓
พระเผ่าพงษ์ สทฺธาธิโก ดงอามาตย์

๐๔/๐๗/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นาน้อย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๖๔
พระเฉลิม ปริปฺุโณ มันคงดี

่

๐๒/๐๔/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นาน้อย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๖๕
สามเณรชินวุฒิ  อุปฮาต

๒๙/๑/๒๕๔๕

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๖๖
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 มะลาศรีมูล

๒๑/๗/๒๕๔๕

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๖๗
สามเณรอภิรักษ์  สิมมา

๑๘/๘/๒๕๔๕

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๖๘
สามเณรพงษ์เทพ  งามสาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๖๙
สามเณรโชคชัย  คำศรี

๔/๒/๒๕๔๖
 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๗๐
สามเณรสหภาพ  สรวมศิริ

๑๔/๓/๒๕๔๕

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๗๑
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ลิธรรมมา

๑/๑๑/๒๕๔๕

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๗๒
สามเณรเอกรัตน์  ทองนาค

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๗๓
สามเณรณนชพรรก  สุขมาลย์

๒๓/๖/๒๕๔๖

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๗๔
สามเณรธนกร  แสงพา

๒๑/๗/๒๕๔๖

 บ่อเงินบ่อทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๗๕
สามเณรตันติวัฒน์  ดีเหมือน

๕/๘/๒๕๔๖
 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๗๖
สามเณรชัชวาลย์  เขาอยู่คง

๓๐/๙/๒๕๔๖

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๗๗
สามเณรฐิติวัฒน์  ทานรัมย์

๑/๑๐/๒๕๔๖

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๗๘
สามเณรศราวุธ  แถลงกลาง

๖/๑/๒๕๔๗
 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๗๙
สามเณรชัชชัย  สายหงค์

๑/๒/๒๕๔๗
 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๘๐
สามเณรกานดิศ  ลิมปสุชาลี

๑๓/๒/๒๕๔๗

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๘๑
พระธีรศักดิ

์

ธมฺมสโร ทัพจีน

๑๕/๐๗/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

บ้านซ่อง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๘๒
พระปรีชา กตปุโ สุริหาญ

๐๒/๑๒/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเล้อ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๘๓
พระดำรง วรจิตฺโต เข็มมุข

๒๓/๐๔/๒๕๓๕ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

พงษาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๘๔
พระอิทธิศักด์ มหาวีโร คะเณกิจ

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

พงษาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๘๕
พระจิรวัฒน์ คุณวีโร ตันเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พงษาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๘๖
พระภาณุวัฒน์ ภูริปฺโ ทิพประเสริฐ

๒๗/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พงษาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๘๗
พระภานุวัฒน์ ถิรจิตฺโต ภู่บุตร

๑๖/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พงษาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๘๘
พระสมพงษ์ มหาวีโร ดิสรณ์

๑๐/๐๓/๒๕๒๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

พงษาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๘๙
พระสิทธิชัย สิริภทฺโท ละมังทอง

่

๐๕/๑๐/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พงษาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๙๐
พระนิพนธ์ สนฺตจิตฺโต ทัดบุญนาค

๑๒/๐๗/๒๕๑๗ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

พนมชัย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๙๑
พระกฤชชัย สิริวฑฒโน คงเจริญ

๐๖/๐๕/๒๕๓๔ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

โพธิใหญ่

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๙๒
พระอภิชัย อภิชโย มีวิริยกุล

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิใหญ่

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๙๓
พระกฤษชัย อิทธิชโย อิทธิคม

๐๑/๐๕/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

โพธิใหญ่

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๙๔
สามเณรนพเดช  เจียมสินดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๐

 โพธิใหญ่

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๙๕
พระรุ่งเกษม อธิาโณ เข็มทอง

๒๕/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

มหาเจดีย์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๙๖
พระรัตนะ ถาวโร บุตรรัตนะ

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มหาเจดีย์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๙๗
พระธนพล สุจินโณ เพียรเพ็ชร

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เมืองแมด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๙๘
พระทิพย์เนตร วรลาโภ ศิลารัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๒๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ไร่ดอน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๓๙๙
พระบรรพต อติธมฺโม โคตรภักดี

๐๗/๑๐/๒๕๒๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ไร่ดอน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๐๐
พระสุรชัย สุธมฺโม ตรีสาม

๑๒/๐๑/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ดอน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๐๑
พระไสว สนฺติกโร อ่อนจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๑๒ ๑๘/๐๓/๒๕๕๘

ลำมหาชัย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๐๒
พระชำนาญ จารุธมฺโม ผาวันดี

๑๒/๐๖/๒๕๓๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ลำมหาชัย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๐๓
พระพรภิรม ธมฺมเตโช อินทสร

๑๐/๐๒/๒๕๓๖ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ลำมหาชัย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๐๔
พระตระการ ิตาโณ วันทยา

๑๔/๒/๒๕๓๙ ๒๒/๕/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๐๕
พระพัชรพล ปริปุณฺโณ นพกัณฑ์

๓๐/๓/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระธีรวัฒน์ สุจิตฺโต ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๓๔
๑๐/๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระจำเนียร าณวโร นิภาพร

๙/๖/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๐๘
พระไพศาล รกฺขิโต นิราช

๗/๓/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๐๙
พระฉัตรเงิน ปฺาธโร ทับแปน

๓๐/๑๑/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๑๐
พระวีรภัทร ถาวโร

วนิชธัญญาทรัพย์
๒๓/๓/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๑๑
พระอภิสิทธิ

์

จนฺทูปโม สวยศรีพันธุ์

๑๕/๑๐/๒๕๓๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๑๒
พระกันตินันท์ สนฺติกโร ม่วงน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๓๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๑๓
พระบัวเงิน สปฺโ เสอุดม

๒๙/๐๗/๒๕๒๐ ๑๑/๐๔/๒๕๕๘

หนองบอน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๑๔
พระภัทรกร ปภสฺสโร สามารถ

๐๔/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองบอน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๑๕
พระรุ่ง สีลเตโช บุญแจ่ม

๗/๑๑/๒๕๓๐ ๒๖/๗/๒๕๕๘

หนองบัว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๑๖
พระสมศักดิ

์

สฺโต พรหมศิริ
๔/๒/๒๕๓๗ ๒๑/๒/๒๕๕๙

หนองบัว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๑๗
พระมานิตย์ วิมโล สุขเจริญ

๑๗/๕/๒๕๒๗ ๑๙/๕/๒๕๕๙

หนองบัว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๑๘
พระธรรมรัตน์ อธิปฺุโ นพเทาว์

๒๐/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๑๙
พระสมนึก กนฺตวีโร เจ็งกิมตึง

้

๐๖/๐๗/๒๕๐๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองปรือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๒๐
พระธนพวศ์ เขมธมฺโม โรจนชีวินสุนทร

๗/๓/๒๕๓๗ ๙/๑/๒๕๕๙
หนองรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๒๑
พระกฤษฎา กิจฺจสาโร เพชรนาค

๒๒/๙/๒๕๒๙ ๒๘/๒/๒๕๕๙

หนองรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๒๒
พระมงคล จกฺกวโร ทิมผลประเสริฐ

๑๖/๒/๒๕๑๓ ๑๕/๓/๒๕๕๙

หนองรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๒๓
พระวันกวี เกตุธมฺโม สุดใจ

๒๕/๑๒/๒๕๑๕
๑๗/๓/๒๕๕๙

หนองรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๒๔
พระสุวัฒน์ สุเมโธ เข็มเฉลิม

๗/๙/๒๕๓๓ ๓๐/๓/๒๕๕๙

หนองรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๒๕
พระคงณัฐ โฆสวโร นาคะตะ

๗/๑๐/๒๕๓๖
๗/๔/๒๕๕๙

หนองรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๒๖
พระภาณุพงศ์ ภูริปฺโ ผึงผาย

่

๑๘/๑๐/๒๕๓๓
๑๗/๔/๒๕๕๙

หนองรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๒๗
พระศักดา สีลเตโช ประทุมวี

๓๐/๔/๒๕๓๖
๗/๕/๒๕๕๙

หนองรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๒๘
พระภูมิภัทร อาภาธโร ทับขันธ์

๒๘/๑๐/๒๕๓๓
๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๒๙
พระวัชระ อินฺทโชโต ปุญสิริ

๒๘/๑๑/๒๕๓๖

๔/๘/๒๕๕๙
หนองรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๓๐
พระอิทธิพงษ์ ปยาจาโร คำภานนท์

๒๓/๙/๒๕๓๖ ๑๖/๘/๒๕๕๙

หนองรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๓๑
พระวีรพัชร์ ปวฑฺฒโน มานนิล

๙/๑๒/๒๕๓๖ ๑๖/๘/๒๕๕๙

หนองรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๓๒
พระประภัทร์ ิตาโณ จงพิพัฒน์ชัย

๑๕/๒/๒๕๓๒ ๑๗/๘/๒๕๕๙

หนองรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๓๓
พระธีรวุฒิ วรธมฺโม พินอุไร

๑๗/๑๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองสองห้อง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๓๔
พระพระวิเชียร ปริสุทฺโธ วรวินัน

๐๕/๐๒/๒๕๑๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองเสือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๓๕
พระพระภูริภัทร ภูริปฺโ แสงเพ็ง

๒๗/๐๘/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองเสือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๓๖
พระพระอาทร จนฺทโก คล้ายสุวรรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองเสือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๓๗
พระพงศกร กตปฺุโ กรัตพงษ์

๒๗/๐๘/๒๕๓๖ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

หนองแสง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๓๘
พระวสันต์ ธมฺมสาโร อินทศร

๐๖/๐๓/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

หนองแสง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๓๙
พระสุข สมาหิโต พึงเกษม

่

๐๓/๐๑/๒๔๘๙ ๐๔/๑๑/๒๕๔๔

หนองหว้า  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๔๐
พระจตุชัย ปฺาธโร ดุลยะสิทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๐๔ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

หนองเหียง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๔๑
พระจิรโชติ อภินนฺโท ภู่สวัสดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๒๓ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองเหียง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๔๒
พระธรรมรัตน์ โชติปฺโ พรมทองแก้ว

๙/๕/๒๕๓๘ ๓๐/๔/๒๕๕๙

หนองแหน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๔๓
พระกิตติธัช สุทฺธสีโล เนาวลักษณ์

๖/๕/๒๕๓๗ ๑/๗/๒๕๕๙
หนองแหน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๔๔
พระอนุรักษ์ มหาปฺุโ ศรีมาลัย

๑๒/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองแหน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๔๕
สามเณรชาตรี  ดีเมิอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

 แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๔๖
สามเณรประวีร์  แสงอรุณ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๔๗
พระสุรศักดิ

์

มหาปฺุโ พึงเกษม

่

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๔๘
พระสุวัฒน์ ปฺุาธโร คมขำ

๑๒/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๔๙
สามเณรพงศธร  สามารถ

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

 แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๕๐
พระพิทักษ์ สมจิตฺโต พรมเดช

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๕๑
สามเณรวรวุฒิ  วรวงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

 แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๕๒
พระแดง เขมวโร ตันเจริญ

้

๒๙/๐๓/๒๕๐๗ ๒๙/๐๓/๒๕๕๗

อ่าวสีเสียด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๕๓
พระอนันต์ อธิวโร เทพสัตรา

๐๒/๑๐/๒๕๑๐ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

อ่าวสีเสียด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๕๔
พระกิตติพัฒน์ กิตฺติโก ช่อจันทร์

๐๘/๑๐/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

อ่าวสีเสียด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๕๕
พระสุชาติ านสํวโร ศรีเจริญ

๓๐/๐๑/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

กลางบางปะกง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๕๖
พระบรรพต กิตฺติปฺโ บุญรอด

๐๙/๑๒/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กลางบางปะกง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๕๗
พระเสฏฐวุฒิ ปยธมฺโม บุตรโคตร

๒๒/๐๙/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

กลางบางปะกง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๕๘
พระทองเด่น ขนฺติธโร สิงขรณ์

๑/๐๗/๒๕๑๗ ๔/๑๒/๒๕๕๘

เขาดิน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๕๙
พระอุทัย อุชุจาโร เกตุแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๑๙
๔/๑๒/๒๕๕๘

เขาดิน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๖๐
พระสมควร อภิาโณ คงกมลวัฒนกูล

๓/๐๖/๒๕๒๒ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

เขาดิน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๖๑
พระธานี สิริวณฺโณ ประสาททอง

๒๘/๐๕/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาดิน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๖๒
พระไกรศร านธมฺโม คำภีย์

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาดิน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๖๓
พระทศพร ธีรปฺโ กรนุ่น

๙/๐๙/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาดิน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๖๔
พระนที อภิปุโ แดงมี

๙/๐๖/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาดิน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๖๕
พระอาวุธ หิริธมฺโม กุศลสนอง

๒๗/๑๒/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาดิน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๖๖
พระนลาภ านิโย บนสูงเนิน

๒๑/๐๒/๒๕๓๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

คงคาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๖๗
พระทะนง อาภสฺสโร จันทร์กลำ

๒๘/๐๑/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

คงคาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๖๘
พระชัยสิทธิ

์

ิติโก ฮวดเจริญ

๒๗/๐๔/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

คงคาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๖๙
พระรัชตะ โชติโก มหาศิริ

๑๒/๐๕/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คงคาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๗๐
พระอัครเดช อคฺคธมฺโม รองงาม

๒๖/๐๑/๒๕๓๕ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

ไตรสรณาคม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๗๑
พระชินม์อภิรมณ์ ฉนฺทสีโล วงษ์อมร

๘/๐๔/๒๕๐๔ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

ไตรสรณาคม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๗๒
พระธวัชชัย กิตฺติถทฺโท อยู่จุ้ย

๑๕/๑๑/๒๕๓๖

๘/๐๕/๒๕๕๙

ไตรสรณาคม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๗๓
พระสุทธิพงษ์ ปฺาวชิโร เสวีวัลลภ

๒๖/๐๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ไตรสรณาคม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๗๔
พระมงคล กตฺธมฺโม ลิมใช้

้

๑๖/๐๑/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ไตรสรณาคม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๗๕
พระธนชาติ รตนโชโต สุมะ

๑๔/๐๘/๒๕๓๙
๙/๐๗/๒๕๕๙

ไตรสรณาคม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๗๖
พระอนุชา สุชาโต วงษ์ศรี

๒๓/๑๑/๒๕๒๗ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

ทองนพคุณ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๗๗
พระภานุวัฒน์ คุณวุฑฺโฒ สำเภาทอง

๖/๙/๒๕๓๖ ๒๒/๕/๒๕๕๙

ทองนพคุณ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๗๘
พระเจษฎา ปวโร ลำจวน

๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ทองนพคุณ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๗๙
พระนพเกล้า นาควโร พวงจำปา

๖/๖/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ทองนพคุณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๘๐
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติโก รักษาวงศ์

๑๔/๘/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

ทองนพคุณ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๘๑
พระศักดิดา

์

อธิปฺโ พานทอง

๑๔/๐๘/๒๕๓๑
๑๐/๗/๒๕๕๙

ทองนพคุณ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๘๒
พระประณัยกร านวโร ลมพรมราช

๑๙/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทองนพคุณ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๘๓
พระณัฐกรณ์ กิตฺติโก ละพรหมมา

๐๓/๐๙/๒๕๑๖ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๘๔
พระปฏิคม ปฺาพโล ใหม่เกตุ

๒๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๘๕
พระพีระชัย อานนฺโท นะทร

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๘๖
พระวุฒิพงษ์ ปฺาทีโป เชียวชาญ

่

๒๑/๑๐/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๘๗
พระคณิตน อธิปฺโ เรืองเอียม

่

๒๗/๑๐/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๘๘
พระทรงชัย กิตฺติวณฺโณ สุวรรณะ

๖/๑๑/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๘๙
พระพีรเดช ธมฺมรกฺขิโต เสือจุ้ย

๒๖/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๙๐
พระพงศกร คุณธมฺโม อินทรปรีชา

๒๗/๐๖/๒๕๓๗
๑๗/๔/๒๕๕๙

นฤภัยประชาบำรุง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๙๑
พระจิรายุ อุทโย กล้าจริง

๑๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

นฤภัยประชาบำรุง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๙๒
พระปยะพร โกสโล กันฉาย

๒๓/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

นฤภัยประชาบำรุง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๙๓
พระศิริชัย วรปฺโ สมศักดิ

์

๑/๐๒/๒๕๓๘ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

บางเกลือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๙๔
พระชวลิต ปภสฺสโร แย้มเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๑๔

๒/๐๔/๒๕๕๙

บางเกลือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๙๕
พระธงชัย ปภากโร แย้มประดิษฐ์

๑๐/๐๖/๒๕๓๖ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

บางเกลือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๙๖
พระแสงสุรีย์ สุชาโต สงวนพงศ์

๑๙/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

บางเกลือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๙๗
พระเดชา จารุวณฺโณ บุญคง

๔/๐๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางเกลือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๙๘
พระชนะชัย อินฺทาโณ กลินพิพัฒน์

่

๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางเกลือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๔๙๙
พระภานุวัฒน์ ปริปุณโณ บุญส่ง

๑๕/๐๖/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บางเกลือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๐๐
พระเอกพัน ถิรปฺโ ใหม่โสภา

๑๘/๐๘/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางเกลือ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๐๑
พระรวย อาภรโณ หลอดทอง

๕/๐๘/๒๕๐๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๔

บางผึง

้

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๐๒
พระนัฐวุฒิ ิตธมฺโม ฉุนหอม

๒๗/๐๒/๒๕๓๘
๕/๐๖/๒๕๕๙

บางผึง

้

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๐๓
พระปยะ ทีปงฺกโร พูลศิริ

๒๓/๑๐/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางผึง

้

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๐๔
พระธวัชชัย จนฺทปฺโ

อาภาศรีทองสกุล

๑๓/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางผึง

้

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๐๕
พระบุญยืน เอกคฺคจิตโต วารีรักษ์

๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางผึง

้

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๐๖
พระศิวัจน์ อิสิาโณ ปญจโพธิวัฒน์

์

๓๐/๐๖/๒๕๓๔
๑/๐๕/๒๕๕๙

บางสมัคร  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๐๗
พระสุนทร านิสโร เงิมสันเทียะ

๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑/๐๕/๒๕๕๙

บางสมัคร  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๐๘
พระณรัลธร เตชธมฺโม พลอาชีพ

๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

บางสมัคร  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๐๙
พระสิทธิชัย วีรจิตโต ปรีเจริญ

๒๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

บางสมัคร  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๑๐
พระภาณุพงศ์ ปสนฺโน ปานะราช

๑๙/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางสมัคร  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๑๑
พระวินัย กุสลจิตฺโต ครุฑทอง

๑๘/๐๑/๒๕๒๕ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๑๒
พระประทวน คุลธมฺโม ครูไชย

๑๖/๑๐/๒๕๑๑ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๑๓
พระขวัญ สิริมงฺคโล แซ่แจ็ง

๒๘/๐๒/๒๕๓๕ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๑๔
พระสมชาย านวุฑฺโฒ ตันวงษ์

๒๐/๐๑/๒๕๑๔ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๑๕
พระพัฒน์ สีลวฑฺฒโน วัฒนาวณิชย์วุฒิ

๑๖/๐๕/๒๕๓๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๑๖
พระเกียรติพัทธ์ านธมฺโม มังคละสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๑๗
พระฤทธิ

์

าทตฺโต ทองเพิม

่

๐๕/๐๗/๒๕๐๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๑๘
พระภาณุพัฒน์ ปฺาวชิโร โลกาพิพัฒน์

๒๘/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๑๙
พระพิชัย ปฺาทีโป พรหมสาลี

๐๓/๐๗/๒๕๒๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๒๐
พระฉกาจ อธิวโร รักษา

๒๑/๐๕/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๒๑
พระณัฐวุฒิ านจาโร อินวิชา

๑๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๒๒
พระนัฐทวี ติกฺขปฺโ บัวชุม

๐๗/๐๓/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๒๓
สามเณรวงศธร  ศรีเกษม

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

 พิมพาวาส  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๒๔
พระจตุพล มหาวิโร ชูเกียรติ

๒๓/๐๗/๒๕๓๐
๙/๐๗/๒๕๕๙

พิมพาวาส  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๒๕
พระวีรพล สุนนฺโท วัฒนศิริ

๒๓/๐๖/๒๕๓๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๒๖
พระธนากร จิรวฑฺฒโน คล้ายสุวรรณ์

๑๙/๐๗/๒๕๓๗
๒/๐๔/๒๕๕๙

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๒๗
พระพนากร านวุฑฺโฒ มณีสรรมวงศ์

๘/๐๒/๒๕๑๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๒๘
พระณัฐพล ชยนนฺโท เทศพุ่ม

๒๒/๐๙/๒๕๓๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๒๙
พระพรชัย อภินนฺโท ลันวงษา

๒๖/๐๕/๒๕๒๘
๓/๐๗/๒๕๕๙

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๓๐
พระเจษฎา ปยานนฺโท เปลียนศรี

่

๙/๐๕/๒๕๓๙ ๗/๐๗/๒๕๕๙

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๓๑
พระสกล ธมฺมนนฺโท พุกมงคล

๕/๐๗/๒๕๑๒ ๙/๐๗/๒๕๕๙

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๓๒
พระรัตตัญู ถาวรนนฺโท จันทร์แปน

๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๓๓
พระจัตุสกนธ์ ปฺฑิโต เทพสุภา

๑๙/๑๐/๒๕๒๓ ๑๖/๑๒/๒๕๕๘

สุขาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๓๔
พระศักดิดา

์

อติภทฺโท อินดี

๑๙/๑๑/๒๕๒๑ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

สุขาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๓๕
พระสัมพันธ์ ปฺาวุธโธ แก้วละมูล

๑๔/๐๒/๒๕๐๖ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

สุขาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๓๖
พระสิทธิพงษ์ เตชปฺโ วิงวอน

๘/๐๕/๒๕๓๖ ๘/๐๓/๒๕๕๙

สุขาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๓๗
พระธีรพงศ์ เตชวณฺโณ นุชน้อย

๑๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

สุขาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๓๘
พระธนวัฒน์ จนฺทโชโต โตศิริ

๒๘/๐๕/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

สุขาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๓๙
พระหนุกร ปฺฑิโต วรรณสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๓๘
๓/๐๗/๒๕๕๙

สุขาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๔๐
พระสุรศักดิ

์

กนฺตสาโร เกษอุดม

๑๔/๐๘/๒๕๓๘
๓/๐๗/๒๕๕๙

สุขาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๔๑
พระกฤษณะ วสโภ อินทรศร

๑๓/๐๔/๒๕๓๙ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๔๒
พระจีรพล ชุตินธโร ศรีเปยม

๕/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๔๓
พระทินกร จนฺททีโป พึงเจริญ

่

๘/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙
แสมขาวเจริญราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๔๔
พระทินภันธ์ ชุตินฺธโร โคตรนายูง

๒๐/๑๐/๒๕๓๒ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙
แสมขาวเจริญราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๔๕
สามเณรอภิลักษณ์  นวลเจริญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

 

แสมขาวเจริญราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๔๖
พระพีรพงศ์ พีรปฺโ

ธนาธิปวัฒนานนท์
๑๘/๐๓/๒๕๐๔

๘/๐๕/๒๕๕๙

แสมขาวเจริญราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๔๗
พระอำนาจ อมโร พาชี

๖/๐๑/๒๕๓๒ ๘/๐๕/๒๕๕๙

แสมขาวเจริญราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๔๘
พระอำนาจ ธิตคุโณ พุทธเจริญ

๔/๑๒/๒๕๓๔ ๘/๐๕/๒๕๕๙

แสมขาวเจริญราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๔๙
พระสุวัจน์ สุวณฺโณ เบ้าสุวรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๓๗

๕/๐๖/๒๕๕๙

แสมขาวเจริญราษฎร์ศรัทธาราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๕๐
พระณัฐวัฒน์ านิสสฺโร พูลผล

๒๘/๐๔/๒๕๓๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙
แสมขาวเจริญราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๕๑
พระธนัช ชุตินฺธโร ศรีสองฟา

๒/๑๒/๒๕๒๓ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

หงษ์ทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๕๒
พระทัศพงษ์ จารุวณฺโณ พาลุสุข

๔/๐๑/๒๕๒๖ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

หงษ์ทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๕๓
พระอดุลย์ ปยธมฺโม เหมาะสมัย

๓/๑๑/๒๕๒๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

หงษ์ทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๕๔
พระอรรถพล กิตฺติสาโร ธรรมวัตร์

๒๕/๐๒/๒๕๓๔
๙/๐๖/๒๕๕๙

หงษ์ทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๕๕
พระธีรพล จนฺทโชโต ประภาพานิชย์

๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หงษ์ทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๕๖
พระนพพร นาควโร กมลนาวิน

๒๘/๑๒/๒๕๐๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๖ หล่อเจริญราษฎร์วราราม

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๕๗
พระสำรวม เทวธมฺโม เพญญะ

๒๓/๐๖/๒๕๐๕ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙
ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๕๘
พระบัณฑิต ปภสฺสโร พิมพ์เงิน

๑/๐๖/๒๕๓๘ ๖/๐๖/๒๕๕๙ ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์
 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๕๙
พระอิทธิพันธ์ สุจตฺโต สำเภาทอง

๑๒/๐๓/๒๕๒๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙
ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๖๐
พระสนัน

่

เขมธมฺโม สุขมะ

๕/๐๗/๒๕๑๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๖๑
พระสมจิตร ธมฺมโชโต จินตพันธ์

๓/๐๑/๒๕๑๓ ๓/๐๗/๒๕๕๙ ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์
 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๖๒
พระปยะ สีลโชโต จินตพันธ์

๖/๑๐/๒๕๓๘ ๓/๐๗/๒๕๕๙ ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์
 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๖๓
พระนิรวิทย์ จิตฺตสโร กุลประโคน

๓๐/๐๔/๒๕๓๙
๖/๐๗/๒๕๕๙ ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๖๔
พระสาธิต ธมฺวโร สุกใส

๖/๐๗/๒๕๓๙ ๖/๐๗/๒๕๕๙ ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์
 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๖๕
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุภทฺโท ประภัทศร

๙/๑๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๖๖
พระพีรพล อนุภทฺโท ยิมแย้ม

้

๒๕/๐๙/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙
ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๖๗
พระกฤษดา โรจโน อิมใจ

่

๑๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๖๘
พระวัฒน์ ปฺาวโร บำรุงญาติ

๑๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๖๙
พระสิริคุณ โชติโก พุ่มบัณฑิตย์

๒๑/๐๑/๒๕๓๕ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๗๐
พระสมนึก ปสนฺโน อินกราด

๒๕/๑๑/๒๕๒๕ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๗๑
พระประยงค์ ภทฺทโก เถาเมฆ

๓๐/๐๖/๒๕๒๖ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๗๒
พระเรวัตร านวีโร ทรัพย์สุพานิช

๑๔/๑๒/๒๕๒๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๗๓
พระธนพล ธมฺมธโร บุญเทียง

่

๒๙/๐๖/๒๕๓๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๗๔
พระธรรมนิตย์ อุทโย มันนาค

่

๑๖/๑๐/๒๕๓๗ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๗๕
พระศรัญู ภทฺทโก ทิพย์อุทัย

๑/๐๘/๒๕๓๔ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๗๖
พระธีรนาถ านิโย สุวรรณโฆษิต

๗/๐๘/๒๕๓๙ ๘/๐๕/๒๕๕๙

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๗๗
พระบุญส่ง สุตธมฺโม ชูนิกร

๙/๐๖/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๗๘
พระสมเกียรติ ิติโก แพทย์ปรีชา

๓/๐๑/๒๕๓๓ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๗๙
พระอภิรักษ์ อาภสฺสโร แดงสี

๒๘/๐๕/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๘๐
พระฐานัส สมงฺคิโก อุปถัมภ์

๖/๐๑/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๘๑
พระทรงยศ าณวโร บัณฑิต

๒๓/๐๔/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๘๒
พระธนภาค สํวุฑฺโฒ ศรีดี

๑๓/๐๙/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๘๓
พระโชคนิพัทธ์ สุภทฺโท ขำเนียม

๒๗/๑๐/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๘๔
พระทศพร าณวโร ทองมาลัย

๑๓/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อุสภาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๘๕
พระนิธิ ชุติปฺโ ผดุงกิจ

๒๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๘๖
พระบุรพล ิติโก บุญเพ็ง

๑๔/๑๑/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๘๗
พระชิรวัตร โอภาโส ศรีทอง

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๘๘
พระพลวัตร อนาวิโล จินตนา

๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๘๙
พระจตุพร ฉนฺทสีโล สมบัติเปยม

๒๓/๖/๒๕๓๕ ๒๑/๕/๒๕๕๙

กระทุ่ม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๙๐
พระสหชัย กตปุณฺโ เจนการ

๑๙/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

กระทุ่ม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๙๑
พระสุเมธ สุเมโธ ไชยณรงค์

๒๒/๓/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๕๙

กระทุ่ม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๙๒
พระธีรชัย โชติปฺโ แก้วนำ

๑๙/๓/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

กระทุ่ม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๙๓
พระเอกวุฒิ ทินฺนปฺโ ช่างสอน

๑๒/๓/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๕๙

กลางราษฎร์บำรุง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๙๔
พระนภดล ธมฺมสุนฺทโร สุขสุเมฆ

๑๔/๑๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๕๙
กลางราษฎร์บำรุง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๙๕
พระพยุงศักดิ

์

ปภากโร สัจจาพิทักษ์กุล

๑๕/๑๒/๒๕๓๗
๑๒/๕/๒๕๕๙

เกาะชัน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๙๖
พระโชคชัย จิรวฑฺโฒ ถนอมทรัพย์

๑๐/๑๒/๒๕๓๔
๑๙/๓/๒๕๕๙

คลองสวน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๙๗
พระสุทธิพจน์ ติกฺขวีโร สามเจริญ

๔/๖/๒๕๓๗ ๒๘/๖/๒๕๕๗

ดอนทราย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๙๘
พระธเนศ จนฺทสาโร รุ่งแจ่มแจ้ง

๒๙/๑๑/๒๕๓๗
๒๕/๕/๒๕๕๙

ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๕๙๙
พระปยวัฒน์ ิตาโณ เจริญดี

๙/๑๑/๒๕๓๗
๕/๖/๒๕๕๙

ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๐๐
พระชาตรี วรธมฺโม ถัวเจริญ

่

๓๐/๖/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๐๑
พระทวิช ทิวงฺกโร เวชสุขสวัสดิ

์

๑๘/๘/๒๕๓๕ ๑๔/๕/๒๕๕๙

ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๐๒
พระบรรณประชา สุภโร อยู่สบาย

๘/๕/๒๕๑๓ ๔/๑๒/๒๕๕๘

ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๐๓
พระสุริยะ ชยวุฑโฒ ลีรัตนชัย

๒๔/๑๐/๒๕๓๘

๕/๖/๒๕๕๙
ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๐๔
พระวัฒนชัย คุณวฑฺฒโน วันทองเจริญ

๓๐/๕/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๐๕
พระอุดมโชค อภินนฺโท จันเจริญ

่

๑/๘/๒๕๑๐ ๗/๖/๒๕๕๘
ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๐๖
พระจิรายุ ิตเมโธ ชอบเพือน

่

๑๐/๗/๒๕๒๘ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

ผาณิตาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๐๗
พระบรรพต อจรธมฺโม ขุนจันทร์

๐๑/๐๘/๒๔๙๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ผาณิตาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๐๘
พระอรรถสิทธิ

์

อตฺถสิทฺโธ จูเภา

๐๕/๑๐/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ผาณิตาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๐๙
พระธนวิทย์ ธนวิทโย นิลนนท์

๓๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ผาณิตาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๑๐
พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส ผจงศิลปวิวัฒน์

๐๗/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ผาณิตาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๑๑
พระวิทยา ถาวโร นาคพิบูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๒๖

๒/๗/๒๕๕๙ พิพิธประสาทสุนทร  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๑๒
พระประจวบ กิตฺติาโณ ปญญาดี

๒๔/๗/๒๕๐๙ ๑๙/๓/๒๕๕๘

มงคลโสภิต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๑๓
พระอรรถสิทธิ

์

จนฺทวํโส ประภาแก้ว

๓๑/๑/๒๕๓๗
๔/๖/๒๕๕๘

มงคลโสภิต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๑๔
พระอรรคพล ปาทีโป แก้วนำ

๒๐/๗/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๕๘

มงคลโสภิต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๑๕
พระชัยสิทธิ

์

ถิรธมฺโม ประภาแก้ว
๙/๗/๒๕๒๕ ๑๙/๗/๒๕๕๙

มงคลโสภิต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๑๖
พระทัตธน กมโล ทรงเจริญ

๑๑/๓/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙
ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๑๗
พระพีระพงษ์ ถามิโก สมจิตร

๑๒/๑๐/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๕๙ ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๑๘
พระวิวัฒน์ วิสารโท คงเจริญ

๒๕/๑/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙ ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๑๙
พระณรงค์ศักดิ

์

วิสุทฺธสีโล มะลิซ้อน

๒๑/๖/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙
ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๒๐
พระพินิจ เตชธโร ปนเจริญ

๒๗/๒/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙
ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๒๑
พระเผชิญ กตสาโร เนียมทอง

๑๘/๑๑/๒๕๒๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ลาดนำเค็ม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๒๒
พระเฉลิมพล มหาปฺุโ ศีลอุดม

๒๕/๖/๒๕๓๔
๘/๗/๒๕๕๙

วัดพนมพนาวาส  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๒๓
พระเอกสิทธิ

์

เขมปฺโ เหลืองเลิศวันชัย
๑/๘/๒๕๓๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดพนมพนาวาส  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๒๔
พระสันติ สุเมโธ เหลืองเลิศวันชัย

๒๙/๑๐/๒๕๓๖
๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดพนมพนาวาส  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๒๕
พระมานนท ปภสฺสโร กุละปาลานนท์

๒๙/๖/๒๕๓๒ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดสมานสามัคคี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๒๖
พระอนุรักษ์ ธมฺมวโร แซ่อึง

้

๑๓/๖/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๕๙ วัดหนองกระสังสามัคคี

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๒๗
พระเกตุสำฤทธิ

์

ิตสีโล ศรีดอกบัว

๒๓/๕/๒๕๐๕ ๑๗/๙/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๒๘
พระธีระ ชิตมาโร คำประสิทธิ

์

๒๖/๓/๒๕๒๕ ๗/๑๒/๒๕๕๗

สนามจันทร์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๒๙
พระธฤทธิ

์

จิรธมฺโม หมอกเจริญ

๑๖/๘/๒๕๐๑ ๓๐/๗/๒๕๕๘

สนามจันทร์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๓๐
พระสุขประเสริฐ ปยธมฺโม สนแปน

๖/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สนามจันทร์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๓๑
พระโอรส ปสนฺโน อุทา

๒๐/๙/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สนามจันทร์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๓๒
พระจักรกฤต กิตฺติปฺโ เหมือนประสงค์

๓/๗/๒๕๓๘ ๒๔/๔/๒๕๕๙

แสนภูดาษ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๓๓
พระอลังการ ธมฺมวโร เขษมสุนทร

๒๙/๗/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

แสนภูดาษ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๓๔
พระนภดล ปฺุกาโม อ่วมเกษม

๑/๗/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๕๙

แสนภูดาษ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๓๕
พระยุทธนา กมฺมสุโภ ทองสัมฤทธิ

์

๑๙/๙/๒๕๓๑ ๒๖/๖/๒๕๕๙

แสนภูดาษ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๓๖
พระเฉลิมพล ปยธมฺโม สอาดศรี

๒๐/๖/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

แสนภูดาษ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๓๗
พระสราวุธ คุณสมฺปนฺโน สินไชย

๑๓/๗/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

แสนภูดาษ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๓๘
พระวิศักดิ

์

เตชวโร เปรมใจ

๑๙/๓/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หัวเนิน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๓๙
พระเชาวลิต จนฺทิโก เปยมอรุณ

๒๙/๘/๒๕๓๑ ๒๖/๖/๒๕๕๙

อรัญญิการาม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๔๐
พระถาวร านกโร ขันแก้ว

๑๔/๓/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

อินทาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๔๑
พระวิทยา ธมฺมิโก ไหลไผ่ทอง

๓๐/๑/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

อินทาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๔๒
พระสุรศักดิ

์

ถาวโร อ่วมเกษม

๑๖/๘/๒๕๐๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อินทาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๔๓
สามเณรอ้น  รสชุ่ม

๑๓/๘/๒๕๔๔

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๔๔
สามเณรศรายุทธ  กมลพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๔๕
สามเณรณัฐพล  บุญทา

๑/๑๑/๒๕๔๕

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๔๖
สามเณรกชกร  แปยอ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๔๗
สามเณรวิชัย  โพธิสอน

๗/๑๒/๒๕๔๖

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๔๘
สามเณรอานนท์  รักช้อน

๒๑/๒/๒๕๔๗

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๔๙
พระธนาพงษ์ ิตพโล สุดแสงแก้ว

๑๕/๕/๒๕๓๔ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

คลองเจ้า  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๕๐
พระเสงียม

่

ิตปฺุโ รัตนกำเนิด

๑๙/๑๑/๒๕๐๑

๒/๓/๒๕๕๙
คลองเจ้า  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๕๑
พระพัลลภ อาภาธโร ทองแดง

๒/๑๒/๒๕๑๒
๓/๔/๒๕๕๙

คลองเจ้า  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๕๒
พระวรวุฒิ อตฺตสาโร รัตนกำเนิด

๓/๑/๒๕๓๓ ๑๙/๖/๒๕๕๙

คลองเจ้า  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๕๓
พระสิทธิชัย ชยธมฺโม รัตนกำเนิด

๔/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองเจ้า  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๕๔
พระวิษณุ คุณวีโร จำปาน้อย

๖/๒/๒๕๓๘ ๑๐/๕/๒๕๕๙

คลองสิบแปด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๕๕
พระธนพล านุตฺตโร นิลชืน

่

๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๕/๒๕๕๙

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๕๖
พระกรกริด วชิรวํโส มะลิวัล

๒๖/๗/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๕๗
พระชลวิทย์ อิทฺธิาโณ ทองทรัพย์

๒๔/๑๐/๒๕๓๖
๒๖/๖/๒๕๕๙

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๕๘
พระอำพล านกโร ยังยืน

่

๗/๔/๒๕๓๖ ๓/๗/๒๕๕๙
คลองสิบแปด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๕๙
พระพลวัฒน์ กิตฺติสาโร อยู่คง

๘/๔/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๖๐
พระธีรภัทร มหาวิริโย เบสูงเนิน

๑๔/๑/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๖๑
พระอุดมศักดิ

์

อธิปฺโ ตันเจริญ
๗/๘/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

คลองหกวา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๖๒
พระธีรวัฒน์ อกิฺจโน มาลัยรักษ์

๑๔/๑/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

คลองหกวา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๖๓
สามเณรบรรพต  ทองโพธิ

์

๙/๖/๒๕๔๐
 ญาณรังษาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๖๔
พระประเสริฐ ปฺาธโร นวลฉวี

๑๔/๓/๒๕๓๙ ๒๔/๕/๒๕๕๙

ญาณรังษาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๖๕
พระสุธน ตปสีโล วงค์วา

๒๙/๑๒/๒๕๒๗
๑๒/๖/๒๕๕๙

ญาณรังษาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๖๖
พระทิวา กตสาโร รอดแก้ว

๑๘/๔/๒๕๓๑ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ญาณรังษาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๖๗
พระภูษิต ผาสุโก ระบอย

๒๘/๗/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ตะพังคี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๖๘
พระกิจกรณ์ กิจฺจกาโร ปนทอง

๗/๙/๒๕๓๖ ๖/๙/๒๕๕๘
บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๖๙
พระนิทัศน์ สิริจนฺโท จูจำรัส

๖/๘/๒๕๓๖ ๙/๗/๒๕๕๙
บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๗๐
พระนัฐพล ชนาสโภ ดวงเพียราช

๒๓/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๗๑
สามเณรนรบดี  บุญเกิดมา

๑๓/๒/๒๕๔๔

 บางสาย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๗๒
พระเสน่ห์ รตฺนวณฺโณ ศิริชาติ

๘/๕/๒๕๐๖ ๓/๓/๒๕๕๙
บางสาย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๗๓
พระวิศวุต นาควโร กรเกษม

๙/๗/๒๕๓๙ ๒๗/๓/๒๕๕๙

บางสาย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๗๔
พระณัฐวุฒิ นฏิโก ศรีคชา

๕/๔/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

บางสาย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๗๕
พระนพรัตน์ โชติปฺโ เทศเล็ก

๑๔/๕/๒๕๓๙
๕/๖/๒๕๕๙

บางสาย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๗๖
พระชาญณรงค์ อิสฺสโร สายช่อฟา

๙/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๖/๒๕๕๙

บางสาย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๗๗
พระจิรวัฒน์ อจฺจาทโร แสงอรุณ

๑๙/๗/๒๕๓๑ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บางสาย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๗๘
พระวรพงษ์ วรปฺโ ไชยนุต

๑๔/๙/๒๕๓๘ ๒๓/๖/๒๕๕๙
บางอ้อราษฎร์บำรุง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๗๙
พระธัชชัย ชยธมฺโม หนองแก

๓๑/๑๐/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙ บางอ้อราษฎร์บำรุง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๘๐
พระสวย อินฺทวีโร รัฐจร

๑๔/๘/๒๕๐๙ ๑๓/๓/๒๕๕๙

บึงตาหอม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๘๑
พระสุนัย จารุวณฺโณ รังสิกุล

๒/๔/๒๕๓๙ ๓/๔/๒๕๕๙
บึงตาหอม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๘๒
พระวิษณุพร สมจิตฺโต วัฒนน้อย

๙/๘/๒๕๓๙ ๓/๔/๒๕๕๙
บึงตาหอม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๘๓
พระสุรศักดิ

์

ถาวโร เฮงฉุน

๑๓/๗/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บึงตาหอม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๘๔
พระชนกันต์ อาภสฺสโร สังข์ศิริ

๑๐/๙/๒๕๓๘ ๒๗/๓/๒๕๕๙

บึงทองหลาง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๘๕
พระกรณ์ อาภาทโร เถือนประดิษฐ์

่

๒๔/๓/๒๕๑๗ ๒๘/๔/๒๕๕๙

บึงทองหลาง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๘๖
พระสีนอ อภิปุณฺโณ แก่นจำรูญ

๖/๙/๒๔๙๖ ๒๕/๕/๒๕๕๙

บึงทองหลาง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๘๗
พระกิตติภูมิ สุวณฺณโชโต สายแฉ่ง

๓๐/๖/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๘๘
พระอภิชาต จนฺทปชฺโชโต จันทร์หอม

๓/๑๑/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๘๙
พระภูพิงศ์ ภูริปชฺโชโต เพ็งเรือง

๑๓/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บึงนำรักษ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๙๐
พระจักรกริช จกฺกวโร กลับน้อย

๑๔/๑๑/๒๕๓๘ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ประจำรัง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๙๑
พระจิรพงษ์ จิรสุโภ แก้วเกตุ

๓/๑/๒๕๓๒ ๔/๖/๒๕๕๙
ประชาบำรุง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๙๒
พระอภิชาต อภินนฺโท แซ่โง้ว

๑๕/๕/๒๕๓๑
๓/๗/๒๕๕๙

ประชาบำรุง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๙๓
พระศิลายุ รตนาโณ ผ่องสะอาด

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

๑๐/๗/๒๕๕๙

ประชาบำรุง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๙๔
พระชลภณ กิตฺติสาโร แก้วฉลวย

๑/๑๑/๒๕๑๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ประชาบำรุง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๙๕
พระธัชชัย ชินวโร ตันแดง

๖/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๑/๒๕๕๙
ปากคลองบางขนาก

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๙๖
พระวิโรจน์ ถาวโร แก้วฉลวย

๒๖/๓/๒๕๓๙ ๑๗/๑/๒๕๕๙
ปากคลองบางขนาก

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๙๗
พระสุวพัชร ปยธมฺโม ขุนเหล็ง

๑๔/๑/๒๕๒๕ ๒๔/๔/๒๕๕๙
ปากคลองบางขนาก

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๙๘
พระวสันต์ ถิรจิตฺโต ทันพุทธ

๓๑/๗/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙
ปากคลองบางขนาก

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๖๙๙
พระปรีชา สิริวณฺโณ เกตุพันธ์

๑๑/๒/๒๕๐๙ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๐๐
พระนพภา เตชธโร บุญสวน

๒๘/๑๒/๒๕๑๗
๑๙/๓/๒๕๕๙

ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๐๑
พระวัลลภ ิตวีโร นุ่มนวล

๒๓/๖/๒๕๒๕
๕/๖/๒๕๕๙ ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๐๒
พระสมควร อธิวโร สรสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๐๕

๕/๗/๒๕๕๙ ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๐๓
พระเอกชัย ธมฺมวโร ไพรเขียว

๒๗/๗/๒๕๓๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๐๔
พระชุตินันท์ ฉนฺทธมฺโม นุชพงษ์

๒๕/๑/๒๕๓๕
๖/๔/๒๕๕๙

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๐๕
พระธนากร ธนากโร สุทธิสุนทร

๒๗/๕/๒๕๓๕
๕/๕/๒๕๕๙

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๐๖
พระพีรพงษ์ มหาวีโร สอนศรี

๒๒/๖/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๐๗
พระวสันต์ านสมฺปนฺโน หงษ์ทอง

๑๒/๘/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๐๘
พระโชคชัย ตปสมฺปนฺโน ฤกษ์เปรมปรี

๙/๑/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๐๙
พระไพรวัลย์ กิตฺติสาโร บานเย็นงาม

๒๒/๓/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๑๐
พระไพรัตน์ สุเมโธ เทศธรรม

๒๓/๒/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๑๑
พระพรภิรมณ์ กิตฺติภทฺโท อู่ประเสริฐ

๔/๔/๒๕๒๐
๑๘/๗/๒๕๕๙

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๑๒
พระมนัส านวีโร โชยเสนา

๗/๗/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พุทธอุดมวิหาร  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๑๓
พระสนอง ธมฺมครุโก กาบตุ้ม

๑๐/๑/๒๔๘๖ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๑๔
พระอัศวิน เปมสีโล วงษ์สะอาด

๒๔/๑๑/๒๕๒๖
๑๖/๖/๒๕๕๙

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๑๕
พระประชา อาทโร กาบตุ้ม

๙/๗/๒๕๑๓ ๑๑/๗/๒๕๕๙

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๑๖
พระสมศักดิ

์

ทิวากโร แสงสี

๒๔/๓/๒๕๑๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๑๗
พระจักรพงษ์ จกฺกวโร เสร็จธุระ

๕/๓/๒๕๓๙ ๒๖/๓/๒๕๕๙

โพธิเย็น

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๑๘
พระสุทธิพงศ์ านจาโร มณีโชติ

๑๓/๑/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙ โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๑๙
พระวิสูตร รตฺนปฺโ บุญสวน

๑๓/๓/๒๕๑๑
๑/๗/๒๕๕๙

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๒๐
พระสุทิน กิตฺติาโน สุวนากำเนิดกุล

๒๒/๓/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๒๑
พระชานนท์ อคฺคธมฺโม ผลสงเคราะห์

๑๙/๑๑/๒๕๓๘

๑/๕/๒๕๕๙
ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๒๒
พระธีรกรานต์ เทวธมฺโม หนูสกุล

๑๓/๔/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๒๓
พระโสภนัฐ ิตคุโณ ศรีคงคา

๑๒/๖/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๒๔
สามเณรระพีพงษ์  บุญเผือก

๖/๖/๒๕๔๐
 ลาดบางกระเบน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๑ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๒๕
พระคมสัน ปภสฺสโร อึงแดง

่

๒๐/๕/๒๕๒๙ ๒๕/๗/๒๕๕๘

ลาดบางกระเบน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๒๖
พระจักรกฤษญ์ สุภาจาโร จูเจริญ

๑๐/๕/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ลาดบางกระเบน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๒๗
พระดัสกร สมจิตฺโต บุญชู

๑/๖/๒๕๒๕ ๑๘/๗/๒๕๕๘

วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๒๘
พระสวัสดิ

์

กตปฺุโ แดงศรี

๑/๑๑/๒๕๐๘
๓/๗/๒๕๕๙

วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๒๙
พระสันติสุข สนฺติกโร เอียมอารมณ์

่

๕/๓/๒๕๓๙ ๒๖/๓/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๓๐
พระวันชัย วรธมฺโม ประเสริฐทรัพย์

๖/๘/๒๕๓๖ ๙/๗/๒๕๕๙
สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๓๑
พระจิราเมษ านวุฑฺโฒ ทับทิม

๑๓/๑/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๓๒
พระอภิวัฒน์ อธิจิตฺโต ศาตศิลป

๒๙/๔/๒๕๒๒ ๑๙/๗/๒๕๕๙

สุวรรณเตมีย์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๓๓
พระประพัส ปภสฺสโร เกตุสุวรรณ์

๐๗/๐๔/๒๕๐๖ ๑๒/๐๘/๒๕๕๘

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๓๔
พระจักรพงษ์ จนฺทสาโร ชือพรม

่

๑๙/๐๗/๒๕๓๑ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๓๕
พระสายชล าณวีโร ซาจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๓๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๓๖
สามเณรวิชชากร  เจริญดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

 เขาจันทร์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๓๗
พระพิทยาธร วิทยาธโร เจริญศิลป

๑๗/๑๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เขาจันทร์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๓๘
พระดิศรณ์ ธมฺมสาโร แซ่โจว์

๑๘/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาจันทร์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๓๙
พระสมพร อคฺคสีโล เอมจิตร

๒๔/๑๑/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาจันทร์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๔๐
พระคณิสร คมฺภีรปฺโ ทับเรือง

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

คลองเตย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๔๑
พระสมเดช ปภาโส ฝาพิมาย

๑๔/๑๒/๒๕๑๕ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

คลองยายสร้อย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๔๒
พระเกรียงไกร กนฺตสีโล ปญญา

๒๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๖/๒๕๕๙

คลองยายสร้อย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๔๓
พระโยธิน ยสชาโต พุดแป

๑๖/๐๓/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

คลองยายสร้อย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๔๔
พระดรงค์ฤทธิ

์

อิทฺธิาโณ สร้อยทอง

๒๖/๐๙/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองยายสร้อย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๔๕
พระณัฐพล ธมฺมพโล บุญชู

๐๖/๑๐/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองยายสร้อย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๔๖
พระพัฒนพงศ์ สทฺธาทิโก

พัฒนชาญสกุลชัย

๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

คลองอุดม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๔๗
พระพรศักดิ

์

ปฺาทีโป ปญทา

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

คลองอุดม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๔๘
พระแสงทอง สุทฺธจิตฺโต ใยมุ่ง

๑๓/๑๑/๒๕๓๒
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

คลองอุดม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๔๙
พระจาตุรงค์ จินฺตามโย แสนสวัสดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองอุดม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๕๐
พระณรงค์ านุตฺตโร โตหยวก

๐๗/๐๘/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองอุดม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๕๑
พระวิทยา สุวิชาโน จอดนอก

๒๖/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองอุดม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๕๒
พระเปรมประชา สีลคุโณ จันสีทา

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองอุดม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๕๓
พระคมสันต์ ปภาโส เกตุวารินทร์

๐๘/๐๘/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชำปางาม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๕๔
พระราชัน ถาวโร ณีระจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชำปางาม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๕๕
พระปราโมทย์ อคฺคจิตฺโต หล่วงทองหลาง

๑๙/๐๕/๒๔๙๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ดอนท่านา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๕๖
พระวีรเทพ ปฺาวุฑฺโฒ ศิริแช่ม

๒๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าม่วง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๕๗
พระทองใบ ภูมิสีโล สระทอง

๐๖/๐๑/๒๕๑๑ ๑๐/๑๐/๒๕๕๐

ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๕๘
พระมานพ ิตปฺุโ จันทร์ดี

๐๖/๐๙/๒๕๒๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๕๙
พระทองสุข สุจินฺโณ วงษเสนา

๐๖/๐๕/๒๕๐๙ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

ท้าวอู่ไท  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๒ / ๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๖๐
พระยุทธศาสตร์ จนฺทสุวณฺโณ วิชัย

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๖๑
พระบุญช่วย อินฺทวณฺโณ ประเสริฐศรี

๑๒/๐๔/๒๔๙๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๖๒
พระเพชร านิโย เจริญกลัด

๒๔/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๖๓
พระอนุพงศ์ าณสุทฺโธ บุญตลาด

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๖๔
พระทัตพงศ์ สนฺตจิตฺโต วรชุนห์

๒๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๖๕
พระสายนที สุเมโธ นพโสภณ

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๖๖
พระธวัชชัย ธีรปฺโ สรดี

๑๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๖๗
พระโยธิน าณวีโร สมอุ่นจารย์

๒๔/๐๔/๒๕๓๔ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๖๘
พระประหยัด ปฺาคโม จันทร์งาม

๑๕/๐๑/๒๔๙๕ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๖๙
พระภูธร อนุตฺตโร สามิตร

๑๒/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๗๐
พระอนุกูล อนาวิโล หัวไธสง

๒๒/๐๑/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๗๑
พระปญญากร ปฺาธโร เปล่งดอนสาร

๒๖/๐๙/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๗๒
พระบุญพร้อม จิตฺตสํวโร ถ้วนถี

่

๑๘/๐๘/๒๕๑๑ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

นางาม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๗๓
พระประสิทธิ

์

ปฺาวชิโร สุภาพันธ์

๒๑/๐๖/๒๕๒๗ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

นางาม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๗๔
พระนพรัตน์ นิราสโย สมจิตร

๒๔/๑๒/๒๕๓๓ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

นางาม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๗๕
พระประดิษฐ์ ปริปุณฺโณ ฤาชา

๑๑/๑๑/๒๕๒๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

นางาม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๗๖
พระสงกรานต์ ชยธมฺโม ลาภประโยชน์

๑๓/๐๔/๒๕๒๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

นาอิสาน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๗๗
พระบุญเรือง อินฺทโชโต บรรจงกิจ

๑๓/๐๖/๒๕๐๗ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

นาอิสาน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๗๘
พระบุญชัย ปฺุชโย ไกรโยธี

๑๕/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๖/๒๕๕๙

นาอิสาน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๗๙
พระนิพล กนฺตปฺโ กัลลา

๑๙/๑๑/๒๕๐๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

บางพะเนียง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๘๐
พระชัยวัฒน์ จิตฺตวโร บุตรสาลี

๑๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บางพะเนียง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๘๑
พระนิรุต ปฺาธโร โฉมเฉลา

๐๒/๐๓/๒๕๒๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บางพะเนียง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๘๒
พระสมคิด ยติโก อินทรเจริญ

๑๙/๑๐/๒๕๒๖ ๐๖/๐๙/๒๕๕๘

บางมะเฟอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๘๓
พระสมชาย จนฺทวณฺโณ โมนะ

๑๔/๐๔/๒๕๓๐ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

บางมะเฟอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๘๔
พระคุณาสิน อกิฺจโน นิยม

๓๐/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

บางมะเฟอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๘๕
พระพรชัย จนฺทโชโต ไตรยะวงสา

๑๐/๑๐/๒๕๒๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บางมะเฟอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๘๖
พระสุริยะ จิตฺตธมฺโม นาคบำรุง

๑๖/๐๘/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บางมะเฟอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๘๗
พระเสกสิทธิ

์

สนฺตจิตฺโต นพประเสริฐ

๒๘/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางมะเฟอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๘๘
พระวรวิทย์ จิรธมฺโม บุญมาก

๐๕/๐๔/๒๕๓๑ ๒๑/๐๖/๒๕๕๔

บ้านหัวนา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๘๙
พระพะยอม กตธมฺโม วงค์เมือง

๒๙/๐๑/๒๕๑๑ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

บ้านหัวนา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๙๐
พระอภิชัย อภิชโย ใจบุญ

๒๘/๐๘/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหัวนา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๙๑
พระศราวุฒิ ปฺาผโล ปลงใจ

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหัวนา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๙๒
พระสมดิฐ จิตฺตโสภโณ บุตรงาม

๒๔/๐๔/๒๕๒๐ ๑๑/๐๒/๒๕๕๘

ปาโคกผาสุก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๙๓
พระโกวิท โกวิโท โพพิลา

๒๑/๑๑/๒๕๒๘
๐๗/๐๕/๒๕๕๘

ปาโคกผาสุก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๙๔
พระชูศักดิ

์

ธมฺมิโก ดวงศรี

๒๓/๐๗/๒๕๓๔ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ปาโคกผาสุก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๓ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๙๕
พระวีระ คุณวโร โกศล

๑๙/๑๑/๒๕๑๐ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

แปลงไผ่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๙๖
พระติง

่

ขนฺติมโน มุ่งสุขใจ

๐๑/๐๖/๒๔๙๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

แปลงไผ่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๙๗
พระนฤพนธ์ โยคมุตฺโต ท้าวสอน

๒๒/๐๗/๒๕๓๕ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

แปลงไผ่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๙๘
พระปยะเวชน์ ปยธมฺโม ไชยปญญา

๐๔/๐๕/๒๕๐๗ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

แปลงไผ่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๗๙๙
พระพิชัย านวีโร เอืออารี

้

๑๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

แปลงไผ่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๐๐
พระณรงค์ชัย านวีโร พึงมา

่

๑๗/๐๘/๒๕๒๖ ๐๖/๐๕/๒๕๕๗

โปงเจริญ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๐๑
พระทรงพล อาภากโร สุทธิโสม

๐๑/๑๑/๒๕๐๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โปงเจริญ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๐๒
พระนพรัตน์ ิตธมฺโม อาทร

๑๗/๐๓/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โปงเจริญ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๐๓
พระบัณฑิต อาสโย มณีรัตน์

๑๔/๐๔/๒๕๑๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๐๔
พระกิจจา สนฺตจิตฺโต พรามกูล

๒๕/๐๑/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๐๕
พระประสิทธิ

์

อาภสฺสโร เบ้าอาสา

๑๒/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๐๖
พระอาทิตย์ สิริภทฺโท กระแสเทศน์

๑๖/๐๗/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๐๗
พระโกศล สทฺธาทิโก จันหอม

๑๕/๐๑/๒๕๒๕ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ลาดกระทิง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๐๘
พระยุทธนา อคฺคจิตฺโต ไมมา

๐๘/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วังคู  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๐๙
พระวัชนะ สมาจาโร ศิริโยธา

๑๑/๐๘/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วังคู  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๑๐
พระภูษิต สุวณฺโณ ภูเขาทอง

๑๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังคู  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๑๑
พระทัสนพงษ์ ชวนปฺโ ชาวัด

๐๖/๐๕/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วังคู  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๑๒
พระสมเกียรติ ิตมโน แตงอ่อน

๑๗/๐๓/๒๕๑๙ ๑๙/๐๓/๒๕๕๘

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๑๓
พระไชยวัฒน์ ชยานนฺโท มัติโก

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๑๔
พระวิษณุ ปภสฺสโร ศักดิศรี

์

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองตานาค  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๑๕
พระอำนาจ ปภงฺกโร คงมี

๐๒/๐๖/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองตานาค  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๑๖
พระจรัส ปฏิาฌโร แก้วจริง

๑๗/๐๓/๒๕๑๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๑๗
พระสตางค์ ธนปฺโ ศรีฟา

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๑๘
พระผจญ านทตฺโต เทียงคำ

่

๒๔/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๑๙
พระสวาสดิ

์

ขนฺติพโล ตีบนอก

๑๑/๐๑/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๒๐
พระสมบัติ ยุตฺตธมฺโม จันทร์หอม

๒๓/๐๗/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๒๑
พระพินิจ กิตฺติวณฺโณ ครองไธสง

๒๔/๐๔/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๒๒
พระณัฐจรัณธรณ์ ชุติวณฺโณ ทองคำพันธุ์

๑๗/๐๙/๒๕๐๐ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

ห้วยนำทรัพย์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๒๓
พระธรรมนูญ อตฺตทนฺโต สุทธิกุล

๒๐/๐๑/๒๕๐๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยนำทรัพย์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๒๔
พระภูริษ ธมฺมปาโล วนิชชากร

๒๙/๑๑/๒๕๑๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยนำทรัพย์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๒๕
พระอรรถพร ยุตฺตวโร ทันเมืองปกษ์

๑๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยนำทรัพย์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๒๖
พระเจริญ วุวฑฺฒโน สุขสี

๑๐/๐๓/๒๕๒๐ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยหิน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๒๗
พระสมฤทธิ

์

สุรเตโช รวมญาติ

๑๐/๑๑/๒๕๑๓ ๒๘/๐๕/๒๕๕๗

อัมพวัน ก.ม. ๗  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๒๘
พระอำมร อมโร วิเชียร

๒๖/๑๐/๒๕๐๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

อัมพวัน ก.ม. ๗  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๒๙
พระพีรพล จิตฺตธมฺโม บรรพต

๑๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน ก.ม. ๗  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๓๐
พระณัชพล นาควณฺโณ พรมบุตร

๒๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน ก.ม. ๗  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๓๑
พระโผน จนฺทโชโต สุดสายบัว

๑๐/๐๒/๒๕๑๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๓๒
พระธนโชติ ธนปาโล เชือวงษ์

้

๒๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาสะท้อน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๓๓
พระภาณุพงษ์ ปริสาสโก พลแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๓๑ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

คลองหนึง

่

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๓๔
พระวิษณุ ถาวรธมฺโม พูลเกิด

๑๕/๑๐/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองหนึง

่

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๓๕
พระกิตติภูมิ กิตฺติาโณ รินราด

๐๑/๑๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองหนึง

่

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๓๖
พระสถาปตย์ โสภโณ ตันเจริญ

๑๐/๐๙/๒๕๓๔
๒๕/๖/๒๕๕๙

ด่านเงิน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๓๗
พระพงษ์ศักดิ

์

ิตวํโส หงษ์เจริญ

๑๑/๐๘/๒๕๒๐
๑๘/๗/๒๕๕๙

ด่านเงิน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๓๘
พระจิราวัฒน์ จิรวฑฺฒโน พ่วงศิริ

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๗/๑๐/๒๕๕๙

ด่านเงิน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๓๙
พระณัฏฐพร านวโร เมฆจินดา

๒๓/๐๕/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งสะเดา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๔๐
พระพูลสิทธิ

์

พากุโล ปราสิริ

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสะเดา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๔๑
พระกุลทีรา ปทุโม โภยออ่นตา

๓๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสะเดา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๔๒
พระปุญญพัฒน์ ปุณฺนภทฺโท รัตนยานนท์

๑๘/๐๑/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสะเดา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๔๓
พระณัฐกิจ นรินฺโท บุราสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสะเดา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๔๔
พระขจร เขมิโก อินสุวรรณ

๑๕/๐๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสะเดา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๔๕
พระคมสัน ปคุโน รอดภิรมณ์

๒๙/๐๙/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสะเดา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๔๖
พระประทีป ปธีโป คงดี

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

ไทรทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๔๗
พระสุวัฒน์ สุวฑฺฒโณ ฤทธิเสมอ

๒๔/๐๘/๒๕๓๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ไทรทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๔๘
พระสมบูรณ์ สุภทฺโท สุขศิริ

๑๙/๑๐/๒๕๑๐ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

ไทรทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๔๙
พระสุทัศน์ สุธมฺโม ฉรินนท์

๒๓/๐๖/๒๔๙๔ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ไทรทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๕๐
พระจำลอง จารุธมฺโม นุชทองคำ

๐๑/๑๒/๒๕๐๔ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ไทรทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๕๑
พระบัลลังก์ ปยธมฺโม สามารถ

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ไทรทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๕๒
พระอนุชา อนุชาโต ลบแย้ม

๐๒/๐๖/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ไทรทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๕๓
พระพลปพงศ์ ผลาโณ หนูประเสริฐ

๐๕/๐๕/๒๕๒๗ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

ไทรทอง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๕๔
พระสุพัดชัย สุภทฺโท ณ สุวรรณ์

๐๖/๐๘/๒๕๑๐ ๒๕/๑๒/๒๕๕๔

นพเกตุวนาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๕๕
พระธนู ปยธาโร ชัยชนะ

๑๐/๐๕/๒๕๐๖ ๓๑/๐๕/๒๕๕๘

นพเกตุวนาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๕๖
พระเพนือน พุทฺธสโร สวัสดี

๑๓/๑๐/๒๕๑๕ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

นพเกตุวนาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๕๗
พระสมส่วน สีลเตโช สังขโบสถ์

๑๖/๐๔/๒๕๐๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นพเกตุวนาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๕๘
พระธนพล ธมฺมธโร แดนไทยแท้

๒๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นพเกตุวนาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๕๙
พระชัยวัฒน์ อคฺจิตฺโต โสภารัตน์

๓๐/๑๒/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นพเกตุวนาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๖๐
พระพีรพล ภูริทตฺโต สุนาวงศ์

๓๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นพเกตุวนาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๖๑
พระอดิศร ยสินฺธโร พันธ์ดี

๐๑/๐๕/๒๕๓๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

นพเกตุวนาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๖๒
พระอเนก อุตฺตโร เอียมโอด

่

๑๕/๐๘/๒๕๒๙ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

เนินไร่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๖๓
พระสมบูรณ์ อุตฺตโม พุทธพงษ์

๐๕/๑๐/๒๕๒๙ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

เนินไร่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๖๔
พระวิวรรธน์ อุตฺตโม ปวันรัตน์ชัชวาล

๒๙/๐๗/๒๕๒๙ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

เนินไร่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๕ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๖๕
พระนิรุจน์ จนฺทสาโร ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๑๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

เนินไร่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๖๖
พระชาญวิทย์ ขนฺติธมฺโม สว่างชุน

๑๙/๐๒/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

เนินไร่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๖๗
พระกิตติพงษ์ สมาหิโต อ้อนกระโทก

๑๔/๐๔/๒๕๓๓ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

เนินไร่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๖๘
พระอานนท์ านิสฺสโร ศรีคร้าม

๐๘/๑๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

เนินไร่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๖๙
พระสรศักดิ

์

จตฺตมโล พรมโชติ

๑๒/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เนินไร่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๗๐
พระธีรภัทร์ สิริธมฺโม อำนวยพรรัตน์

๑๘/๐๑/๒๕๑๗ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

เนินไร่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๗๑
พระปรีชา ปยธมฺโม เตียวจ้อย

๑๔/๔/๒๕๓๗ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

แปลงยาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๗๒
พระสิริพันธ์ รตนโชโต สมเกตุ

๑๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

แปลงยาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๗๓
พระสมศักดิ

์

ธมฺมวโร พรหมเจริญ

๐๖/๑๐/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

แปลงยาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๗๔
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสาโร แดงเจริญ

๑๕/๕/๒๕๓๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

แปลงยาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๗๕
พระวทัญู วรธมฺโม หมันกิจ

่

๒๒/๑๐/๒๕๒๐
๑๘/๕/๒๕๕๙

ไผ่แก้ว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๗๖
พระทัศนา เตชพโล อุ่นเวียง

๑๑/๐๗/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วังกะจะ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๗๗
พระก่อเกียรติ สิริกิตฺติโก แซ่โค้ว

๒๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วังกะจะ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๗๘
พระอติชาติ อติชาโต ทองเปลว

๑๐/๐๔/๒๕๓๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วังเย็น  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๗๙
พระอนุพงษ์ สิริสาโร นีละไท

้

๑๒/๑๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วังเย็น  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๘๐
พระวิชัย วิชโย นุชปาน

๑๘/๐๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังเย็น  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๘๑
พระกฤติศักดิ

์

กนฺตธมฺโม พุทธรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๓๙
๒๕/๓/๒๕๕๙

สวรรค์นิมิต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๘๒
พระเสกสรรค์ ปยวณฺโณ หอยสังข์

๒๔/๗/๒๕๒๕ ๒๑/๕/๒๕๕๙

สวรรค์นิมิต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๘๓
พระยุทธนา ธมฺมเตโข สุขสวัสดิ

์

๒๙/๑/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สวรรค์นิมิต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๘๔
พระไก่ กิตฺติสาโร จันทร์พุฒ

๑๗/๐๙/๒๕๑๘ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

หนองนำขาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๘๕
พระธวัชชัย ธมฺมปาโล อาษา

๑๐/๐๔/๒๔๘๐ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองนำขาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๘๖
พระสมโรชน์ วิโรจโณ ทองลาย

๐๒/๐๑/๒๕๑๑ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองนำขาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๘๗
พระธนภณ ธนปฺโ ภัทรธนรัฐ

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองนำขาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๘๘
พระวาที วิมโล หลายเจริญ

๒๗/๐๓/๒๕๑๖ ๐๓/๑๑/๒๕๕๘

หนองปรือไม้แก้ว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๘๙
พระเพทาย อนาลโย พัตรา

๐๖/๐๖/๒๕๑๐ ๑๓/๐๙/๒๕๕๘

หนองปลาไหล  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๙๐
พระประยงค์ กตธมฺโม ธารณะ

๒๕/๐๑/๒๕๐๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองปลาไหล  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๙๑
พระสิทธิชัย สีลเตโช ผันเปลียน

่

๒๘/๐๖/๒๕๐๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองปลาไหล  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๙๒
พระสิริชัย สิริชโย กลัดเจริญ

๒๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองปลาไหล  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๙๓
พระภานุ ิตสีโล วิชพงษ์

๒๕/๐๑/๒๕๓๘ ๒๒/๐๘/๒๕๕๙

หนองปลาไหล  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๙๔
พระสนอง สจฺจาโณ คำโท

๑๗/๐๑/๒๕๑๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองไม้แก่น  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๙๕
พระชนิต ชยธมฺโม สุขสว่าง

๑๙/๐๑/๒๕๑๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองไม้แก่น  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๙๖
พระวัชระ สิริจนฺโท เกตุแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองไม้แก่น  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๙๗
พระพรเทพ จิตฺตเทโว นาคนุ่ม

๐๗/๐๒/๒๕๓๔
๑๘/๗/๒๕๕๙

หนองศิลาราม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๙๘
พระอนุวัฒน์ ภูมิเจโต พิมพ์จำปา

๐๖/๐๔/๒๕๓๓ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๘๙๙
พระเจษฎา ภูมิสกฺโก แสงอรุณ

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองสร้อยติง

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๖ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๐๐
พระสิทธา ภูมิสทฺโธ แก่นจันดี

๐๓/๐๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๐๑
พระณัฐพล มหาวีโร ชาลีกร

๑๓/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๐๒
พระพุทธิพงษ์ กิตฺติาโณ กระแสร์สุนทร

๐๕/๐๓/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หัวสำโรง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๐๓
พระพงศกร ิตพโล สุริยะ

๐๘/๐๔/๒๕๓๖
๑๔/๗/๒๕๕๙

อ่าวช้างไล่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๐๔
พระสุนทร สุนฺทโร กันภัย

๒๖/๒/๒๕๒๗
๓/๗/๒๕๕๙

เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๐๕
พระวิศรุต นาถกโร วงษา

๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๐๖
พระพรชัย นราสโภ งามวิลัย

๒๘/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๐๗
พระเอกลักษณ์ มหาปฺุโ อิมสมบูรณ์

่

๑๑/๒/๒๕๒๐ ๑๓/๒/๒๕๕๙

จรเข้ตาย  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๐๘
พระเอก ปภาโส ริวทอง

้

๒๖/๔/๒๕๒๕
๕/๙/๒๕๕๗

บางคา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๐๙
พระศุภกฤต ทิวากโร ชำนาญเอือ

้

๒/๔/๒๕๓๗ ๑๒/๗/๒๕๕๙

บางคา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๑๐
พระอุเทน อาทโร เอียมกำเหนิด

่

๑๒/๒/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บางคา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๑๑
พระจิระศักดิ

์

อตฺตทีโป คชสีห์

๑๑/๑๐/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

บางคา  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๑๒
พระดนุพล นีลวณฺโณ ดวงอาทิตย์

๑๒/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๑/๒๕๕๙

ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๑๓
พระมนู มนฺุโ ต่ายสวัสดิ

์

๗/๑๑/๒๔๘๙
๕/๗/๒๕๕๙

ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๑๔
พระภาสุ ปยสีโล กิจดี

๑๗/๒/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สะแกงาม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๑๕
พระประพันธุ์ ชวนปฺโ มนทักสิน

๑๘/๓/๒๕๑๒ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

แสนภุมราวาส  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๑๖
พระนัทธพงศ์ ิติธมฺโม ตรีเวช

๒๗/๑๒/๒๕๓๘

๑/๕/๒๕๕๙
หินดาษ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๑๗
พระบุญยัง ถิรจิตฺโต ดุลนิมิตร

๑๒/๑๐/๒๕๑๘
๑๙/๖/๒๕๕๙

หินดาษ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๑๘
พระสรนันท์ จิตฺทนฺโต ภู่น้อย

๔/๗/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

หินดาษ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๑๙
พระณรงค์ สุมงฺคโล เจียะเหียง

้

๒๑/๑๒/๒๕๓๙
๑๒/๗/๒๕๕๙

หินดาษ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๒๐
พระรัฐกานต์ ปริสุทฺโธ แก้วคำภา

๑๒/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หินดาษ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๒๑
พระอุดร อาจารธมฺโม คำดี

๐๘/๑๒/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

กรอกสะแก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๒๒
สามเณรภคพล  คีรีแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๐

 เขาถำแรต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๒๓
สามเณรขวัญชัย  วิหคเหิน

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 เขาถำแรต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๒๔
พระสุขุม ธนปาโร มณีรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๐๓ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

เขาถำแรต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๒๕
พระวิกร วิชากโร ธนะสิทธิกุล

์

๒๗/๐๓/๒๕๑๗ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาถำแรต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๒๖
พระอุดมศักดิ

์

ธมฺมปาโล คำแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๒๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาถำแรต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๒๗
พระสุวิทย์ ธมฺมทินฺโน ธารประเสริฐ

๒๕/๐๖/๒๕๒๐ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

เขาถำแรต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๒๘
พระไพฑูรย์ ขนฺติพโล ศรชัย

๐๒/๐๘/๒๕๒๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เขาถำแรต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๒๙
พระธนวัฒน์ าณิสฺสโร สาธุชาติ

๑๒/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เขาถำแรต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๓๐
พระสดใส วิจิตฺตธมฺโม พวงดี

๐๑/๑๑/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาถำแรต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๓๑
พระจักรพรรดิ

์

อุตฺตโม มุ่งทุ่งกลาง

๑๕/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาถำแรต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๓๒
พระสายันต์ ธมฺมทีโป สาธุชาติ

๐๗/๑๐/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาถำแรต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๓๓
พระอนุชิต คุณสมฺปนฺโน จินไธสง

๑๕/๕/๒๕๓๒ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

เขาถำแรต  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๓๔
พระสมหมาย กิตฺติปฺโ คู่คิด

๔/๙/๒๕๒๑
๑๘/๑๒/๒๕๕๗

คลองตะเคียน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๗ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๓๕
พระเฮ้า ติสาโร สีลา

๑๘/๑/๒๔๗๔
๙/๗/๒๕๕๕

ท่าคาน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๓๖
พระอนุชา กุสลจิตฺโต เทิงสูงเนิน

๒๑/๐๕/๒๕๐๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ท่ามะนาว  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๓๗
พระอนันต์ วิทูโร คำมนี

๑๒/๔/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

ทุ่งยายชี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๓๘
พระไชยกมล โชติโก เข็มจรูญ

๒๔/๕/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ทุ่งยายชี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๓๙
พระชัยวัฒน์ กตปฺุโ สืบมา

๒/๑๑/๒๕๓๕ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๔๐
พระจิรายุส ปฺาธีโร นาวินโพธ์ทอง

๑๒/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๔/๒๕๕๙

ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๔๑
พระศิรวิทย์ ปยวฺโณ กุลเมืองโดน

๙/๑๐/๒๕๑๘ ๒๔/๔/๒๕๕๙

ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๔๒
พระธเนศ ิตปฺุโ สุขอิวนัง

๊ ้

๔/๓/๒๕๓๕ ๒๒/๕/๒๕๕๙

ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๔๓
พระพนาวัลย์ ชยานนฺโท โพธิทอง

์

๓๐/๔/๒๕๓๙ ๒๖/๕/๒๕๕๙

ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๔๔
พระอดิศักดิ

์

วิสุทโธ ตรีรัตนนุกูล

๑๓/๖/๒๕๓๓
๓/๗/๒๕๕๙

ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๔๕
พระณัฐวัฒน์ ขนฺติโก

อภิภูพัฒนธาดากูล ๓/๖/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๕๙
ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๔๖
พระวัลลภ มหาวิริโย ทัศนบุตร

๑๙/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

เทพประทาน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๔๗
พระวิรัช สุจิตฺโต ตันสกุล

๐๙/๑๒/๒๕๒๖ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

เทพประทาน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๔๘
พระศรัณญ์ สนฺตจิตฺโต คำนวน

๐๑/๑๑/๒๕๓๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

เทพประทาน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๔๙
พระวรรณรัตน์ อชิโต หาญศึก

๒๖/๑๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

เทพประทาน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๕๐
พระสุนทร ขนฺติพโล ผาหนองลิง

๐๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เทพประทาน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๕๑
พระสมพงษ์ ปยสีโล บุญธรรม

๒๙/๐๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เทพประทาน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๕๒
พระพรชัย อธิมุตฺโต จันดากุล

๐๑/๐๗/๒๕๐๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

เทพประทาน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๕๓
พระเกียรติศักดิ

์

อคฺคเตโช ใจดี

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

เทพประทาน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๕๔
พระจตุรงค์ อินฺทโชโต สกุลมาก

๐๒/๐๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เทพประทาน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๕๕
พระยุทธศักดิ

์

ทีปวํโส เมฆวัน

๐๕/๐๔/๒๕๑๒ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

เทพประทาน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๕๖
พระกฤษดา กิตฺติาโณ ทุมมนตรี

๐๘/๑๐/๒๕๓๓ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

เทพประทาน  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๕๗
พระวิทยา ขนฺติโก อินทร์โครต

๒๗/๖/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๕๘
พระวัฒนา ิตปฺุโ พลวงค์

๒๔/๕/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๕๙

น้อยนาดี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๕๙
พระพรศักดิ

์

จิตสีโล จอมรัมย์

๑๖/๘/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๕๙

น้อยนาดี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๖๐
พระกาจพิศุทธิ

์

าณสุทฺโธ สาริโก

๑๐/๑๐/๒๕๓๘
๑๘/๖/๒๕๕๙

น้อยนาดี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๖๑
พระภัทรพล กมฺมสุทฺโธ คำแก้ว

๓/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

น้อยนาดี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๖๒
พระเจริญชัย กิตฺติาโณ กำจร

๕/๒/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

น้อยนาดี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๖๓
พระจักรกฤษ์ สุทฺธิสุทฺโธ ศรแสดง

๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

น้อยนาดี  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๖๔
พระสนิท ภูมิสุนนฺโท ดีขาว

๑/๙/๒๕๑๑ ๒๘/๖/๒๕๕๘
แปลงราษฎร์สามัคคี

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๖๕
พระไพโรจน์ ภูมิวิโรจโน เหมือนแม้น

๗/๑๒/๒๕๒๓
๗/๒/๒๕๕๙ แปลงราษฎร์สามัคคี

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๖๖
พระจักรพันธ์ ภูมิจิตโต พิมพ์เงิน

๒๔/๑๐/๒๕๐๙

๘/๕/๒๕๕๙ แปลงราษฎร์สามัคคี
 

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๖๗
พระบุญมี ภูมิปโย โชคทำดี

๒๑/๖/๒๕๑๒
๘/๕/๒๕๕๙ แปลงราษฎร์สามัคคี

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๖๘
พระปริวัตร ภูมิปุริโส เสือสูงเนิน

๔/๑/๒๕๑๙ ๘/๕/๒๕๕๙ แปลงราษฎร์สามัคคี
 

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๖๙
พระธนากรณ์ ภูมินนฺโท มานะ

๒๔/๙/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙ แปลงราษฎร์สามัคคี

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๘ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๗๐
พระสรายุทธ ภูมิสุโณ เกลาเกลียง

้

๘/๑/๒๕๓๖ ๑๙/๖/๒๕๕๙
แปลงราษฎร์สามัคคี

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๗๑
พระสุนันท์ เตชวโล สาระทรัพย์

๐๖/๐๑/๒๕๐๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

โพธินิมิต

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๗๒
พระชยากร อโสโก บุญศิริ

๐๕/๐๔/๒๕๑๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๗๓
พระธนาธิป ฉนฺทโก นงลอ่อน

๑๐/๐๖/๒๕๒๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๗๔
พระทินกร ถาวโร จิตสุข

๐๖/๑๐/๒๕๓๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๗๕
พระสมนึก นรินฺโท ดีกุดตุ้ม

๐๕/๐๖/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๗๖
พระอำนวย อภิาโณ แซ่ล้อ

๒๓/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วังวุ้ง  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๗๗
พระมนตรี โสภณจิตฺโต สุวรรณฉวี

๒๓/๐๔/๒๕๓๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

หนองคอก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๗๘
พระเจษฎา อมโร ปองศรี

๒๒/๑๒/๒๕๒๘
๑๐/๐๔/๒๕๕๙

หนองคอก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๗๙
พระโชคขัย โชติปฺโ ประทุมโช

๒๙/๐๗/๒๕๒๑ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองคอก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๘๐
พระนันธพงษ์ ณฏิโก ภูวงษ์ไกร

๐๖/๑๐/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองคอก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๘๑
พระนรินทร์ อานนฺโท กอบมาตร์

๐๕/๐๕/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองคอก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๘๒
พระประจบ ปโยโค บุญประจวบ

๐๓/๐๕/๒๕๐๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองคอก  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๘๓
พระสันติ ภูมิสนฺโต ยะนินทร

๑๓/๑๐/๒๕๓๘

๘/๕/๒๕๕๙
หนองประโยชน์  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๘๔
พระสุรชัย ิตธมฺโม ศรีวลัย

๒๓/๑๒/๒๕๓๕

๒๐/๒/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๘๕
พระศักดิชัย

์

าณวีโร วงษ์สุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๘๖
พระสุธาวรรณ์ ภูมิปุริโส พวงทอง

๘/๑๐/๒๕๓๓
๘/๕/๒๕๕๙

อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๘๗
พระสมคิด ภูมิสุคโต ปะว่เค

๓๐/๑๒/๒๕๓๔
๒๒/๕/๒๕๕๙

อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๘๘
พระณัฐกฤต กิตฺติโก ค้าเจริญ

๑๕/๔/๒๕๓๙
๙/๖/๒๕๕๙

อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๘๙
พระโยธิน ภูมิยุทฺโธ เยือไม้

่

๑๑/๒/๒๕๓๘ ๐๓/๗/๒๕๕๙

อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๑๕๙/๐๙๙๐
พระตูญ ภูมิตุลโย ประอาง

๒๐/๘/๒๕๑๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

อ่างเสือดำ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพรัตนมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๒

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๙ / ๒๙

้

http://www.tcpdf.org

