
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๑,๔๑๙ รูป ขาดสอบ ๑๗๔ รูป คงสอบ ๑,๒๔๕ รูป สอบได้ ๙๗๑ รูป สอบตก ๒๗๔ รูป (๗๗.๙๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระสนิท กตปฺุโ ปรีเกษม

๒๖/๐๗/๒๕๒๔ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

ขวัญสะอาด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๐๒
พระนิรัตน์ อภิฉนฺโท สินจร

๑/๖/๒๕๑๑ ๑๙/๕/๒๕๖๐

ขวัญสะอาด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๐๓
พระพีรพล โชติปฺโ คอนพิทักษ์

๑๒/๑๐/๒๕๓๙

๓๐/๔/๒๕๖๐

จรเข้น้อย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๐๔
พระพนุ ิตธมฺโม นันทโชติ

๑๕/๑๑/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
จรเข้น้อย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๐๕
พระพุทธา สฺธาธิโก ทวิชัย

๐๕/๑๐/๒๕๓๓ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

จุกเฌอ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๐๖
พระธงชัย กนฺสีโล ศรีมาวรรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

จุกเฌอ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๐๗
พระณรงค์พล กิตฺติพโล โอ่งตัว

๋

๑๔/๑๐/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

จุกเฌอ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๐๘
พระปรีชา ิตคุโณ แก้วเกษม

๑๖/๐๒/๒๔๙๐ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๐๙
พระชานล อิสฺสโร ธาดาวุฒินันท์

๓๐/๑๑/๒๕๑๒
๐๘/๐๑/๒๕๖๐

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๑๐
พระสามารถ สุจิตฺโต เติมแต้ม

๒๐/๐๗/๒๕๒๗ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๑๑
พระอัครพล จนฺทปฺโ แสงอุทัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรนุการ  วสุวิทย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

 ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๑๓
พระธีรพงษ์ อินฺทวีโร เลียงรอด

้

๒๗/๓/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐ ไชยธาราประชาบำรุง
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๑๔
พระเกียรติภูมิ เตชพโล บุญเลียง

้

๖/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐ ไชยธาราประชาบำรุง
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๑๕
พระมโนรมย์ อุชุจาโร พูลผล

๔/๙/๒๕๓๑
๒/๗/๒๕๖๐ ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๑๖
พระณัฒวัฒน์ สุตธมฺโม ธนศักดิสุวภัทร

์

๑๔/๑/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐ ไชยธาราประชาบำรุง
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๑๗
พระสมศักดิ

์

สิริวณฺโณ แช่ก้วย

๒๘/๑๒/๒๕๐๕ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙

ไชยพฤฒาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๑๘
พระสมรักษ์ วรปฺโ ซิมศิริ

้

๒๙/๐๘/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ไชยพฤฒาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๑๙
พระมนรักษ์ ชุติวณฺโณ พุทธรักษา

๓๐/๐๗/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ไชยพฤฒาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๒๐
พระสายัณห์ จนฺทาโภ ด้วงประเสริฐ

๑๑/๐๙/๒๔๙๙ ๐๔/๐๙/๒๕๕๙

ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๒๑
พระธีรยุทธ ปฺาวุฑฺโฒ ถนอมใช้

๒๓/๐๖/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๒๒
พระจิรายุ อธิปฺโ ฉายฉลาด

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ถวิลศิลามงคล  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๒๓
พระพลภัทร อุชุจาโร ด้วงคต

๓๐/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ถวิลศิลามงคล  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๒๔
พระบรรพต กตปฺุโ เปรมสวัสดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๒/๒๕๖๐

เทียงพิมลมุข

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๒๕
พระพงศกร ขนฺติสาโร วัฒนากรแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๓๘
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เทียงพิมลมุข

่

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๒๖
พระบุรีรมณ์ ปยธมฺโม มหาปาน

๐๖/๑๐/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

นครเนืองเขต

่

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๒๗
พระณยา สุจิณโณ อ่อนสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐ นาคูโมทนามัยปุญญาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๒๘
พระอธิการ อธิปฺโ ดีขม

๑๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐ นาคูโมทนามัยปุญญาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๒๙
พระนพนรรณ ชยวุฑฺโฒ โตศิริ

๒๗/๑๐/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐ นาคูโมทนามัยปุญญาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๓๐
พระสมาน ปฺาวุฑโฒ ม่วงศรี

๓๐/๐๑/๒๔๙๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐ นาคูโมทนามัยปุญญาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๓๑
พระพุฒินันท์ านุตฺตโร ทองประเสริฐ

๐๖/๑๐/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐ นาคูโมทนามัยปุญญาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๓๒
พระณัฐพงค์ สุเมธโส แตงมันคง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐ นาคูโมทนามัยปุญญาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๓๓
พระพรชัย ิตธมฺโม พงษ์รูป

๐๙/๐๓/๒๔๙๒ ๐๘/๑๐/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๓๔
พระสามารถ สารคนฺโธ อยู่คง

๑๖/๐๖/๒๕๒๑ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๓๕
พระอรรณพ กนฺตธมฺโม พึงรัตนา

่

๐๔/๐๗/๒๕๓๑ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

นิโครธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระบรรจง อตฺตสาโร น้อยมีสุข

๒๕/๐๓/๒๕๑๖
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

นิโครธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระคณิน ฉนฺทโก มณีแผลง

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

นิโครธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระเอกรินทร์ ฉนฺทสาโร เนียรมงคล

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

นิโครธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๓๙
พระอัษฎาวุษ ิตสีโล ต้นพงษ์

๑๑/๐๙/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นิโครธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๔๐
พระกลวัชร อคฺควโร หาญกุล

๐๔/๐๙/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

นิโครธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๔๑
พระวินัย วินโย สายทอง

๐๗/๐๖/๒๔๙๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

บางแก้ว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๔๒
พระก้องเกียรติ ชุตินฺธโร โกรัมย์

๐๗/๐๗/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางแก้ว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๔๓
พระสุนัน กนฺตวีโร ชำนาญรัมย์

๐๑/๐๔/๒๕๒๓ ๐๓/๐๑/๒๕๖๐

บางแก้ว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๔๔
พระประสิทธิ

์

ถิรธมฺโม บุตรงาม

๒๒/๐๔/๒๕๓๘
๑๐/๐๖/๒๕๖๐ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๔๕
พระคณิต สีลเตโช ดีดพิณ

๐๙/๐๘/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๔๖
พระรัตติชัย รตนาโณ เฉิดฉายเกียรติ

๐๔/๑๒/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระณรงค์ศักดิ

์

านิสฺสโร กาเหว่าสา

๒๔/๐๔/๒๕๒๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๔๘
พระศุภชัย กนฺตวีโร แซ่เอีย

๊

๒๖/๐๙/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๔๙
พระพัชรดนัย อคฺคธมฺโม บรรเทิงจิตร

๑๗/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๕๐
พระจักรพันธ์ ธมฺมธีโร กาเรียน

๓๑/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๕๑
พระวิทยากร ชินฺวโร ศรีสรรงาม

๐๓/๑๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๕๒
พระศิริพงษ์ ปยสีโล จันทราภิรมย์

๑๑/๐๖/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๕๓
พระศรราม สุขิโต พูลเจริญ

๒๓/๐๔/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐ บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๕๔
พระธรนันต์ ชาคโร สมมาตร

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
บางปลานัก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๕๕
พระวิชัย อธิปฺุโ ชุนหศรี

๑๙/๐๗/๒๕๓๘
๑๔/๕/๒๕๖๐

บางปลานัก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๕๖
พระพิสิษฐ์ วิสุทฺธสีโล มะโนอิม

่

๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๕/๒๕๖๐

บางปลานัก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๕๗
พระนัฐพล สนฺตมโน แน่นนอก

๔/๐๔/๒๕๔๐ ๒๘/๕/๒๕๖๐

บางปลานัก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๕๘
พระไมตรี มหาวุฑฺโฒ ทับทิมทอง

๙/๑๐/๒๕๔๐
๔/๖/๒๕๖๐

บางปลานัก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๕๙
พระไพเราะ สุทธิาโณ ชุมชูจันทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๐
๑๑/๖/๒๕๖๐

บางปลานัก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๖๐
พระกิตติศักดิ

์

สุเมโธ ภู่ให้ผล

๒๕/๐๓/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
บางปลานัก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๖๑
พระเอนกพงศ์ อธิปฺโ ศิลปนาวา

๐๒/๐๖/๒๕๓๔ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

บางพระ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๖๒
พระสุรินทร์ วิสุทฺโธ มะโนอิม

่

๐๔/๐๕/๒๕๐๙ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

บางพระ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๖๓
พระสมชาย อินฺทปฺโ คำดี

๓๐/๑๐/๒๕๓๑ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

บางพระ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๖๔
พระฐาปนา ิตมโน คงคำ

๒๓/๐๑/๒๕๒๓ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

บางพระ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๖๕
พระณัฐพล สุมโน กมลบริบูรณ์สิน

๒๑/๐๒/๒๕๓๕ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

บางพระ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๖๖
พระเสนาะ อภินนฺโท สาคร

๐๔/๑๐/๒๕๑๓ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

บางพระ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรนนทกร  โค้วประเสริฐ

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

 บางพระ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรจิรวัฒน์  สอนราช

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 บางพระ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรกรวิชญ์  เทศเล็ก

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

 บางพระ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรศุภกิจ  จรบุรมย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 บางพระ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรณัฐนนท์  อำพันทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

 บางพระ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรวรเมศ  โสประโคน

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

 บางพระ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรธนสาร  ธีรักษา

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

 บางพระ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรโสภณ  พูลประกอบ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

 บางพระ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรภาสกร  ธนผล

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

 บางพระ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๗๖
พระถิรวุฒิ ชุตินฺธโร จิตรไพบูลย์

๒๔/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๗๗
พระรัตน์ตะวัน ชุติปฺโ ยังให้ผล

๒๕/๐๒/๒๕๔๐ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๗๘
พระไกรสร กิตติธโร ท้วมพงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๐ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๗๙
พระวสวัตติ

์

ถิรปฺโ แพลูกอินทร์

๒๒/๐๖/๒๕๓๙ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๘๐
พระชวลิต อาภากโร อินทรโชติ

๐๖/๑๐/๒๕๓๙ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๘๑
พระคมสัน ิตธมฺโม พุกมงคล

๒๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๘๒
พระวงศกร ขนฺติธโร สวัสดี

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๘๓
พระสาธิต สิริสาโร ม่วงปรีดา

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๘๔
พระจักรพันธ์ อจฺจาทโร สว่างสุข

๒๗/๑๒/๒๕๓๙
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๘๕
พระจาตุรงค์ อตฺถกาโม ถินถาวร

๒๘/๑๒/๒๕๔๐
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๘๖
พระศุภกร ปฺาพโล พิทักษ์ศิลป

๑๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๘๗
พระนิภัทร์ จนฺทสโร แพลูกอินทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๘๘
พระถวัลยา อาภาธโร ปญจารุ

๐๑/๐๒/๒๕๑๙ ๐๓/๑๑/๒๕๕๙

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๘๙
พระสืบพงษ์ สิริธมฺโม ธรรมศร

๒๑/๐๘/๒๕๓๕ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๙๐
พระสุวรรณชัย รวิวณฺโณ กองตุ้ย

๐๘/๐๕/๒๕๒๘ ๐๒/๐๒/๒๕๖๐

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๙๑
พระคำรณ อิสิาโณ ใบนนท์

๐๒/๑๑/๒๕๐๗ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๙๒
พระสหรัตน์ ธมฺมสาโร ธรรมศร

๐๗/๐๙/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๙๓
พระภาคิไนย อาจารสุโภ ฉิมเฉิด

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๙๔
พระวชิระ วชิโร เลาหะวิไล

๑๗/๐๖/๒๕๓๕
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ประตูนำท่าไข่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๙๕
พระอดิศักดิ

์

อติสกฺโก คดีธรรม

๐๖/๐๖/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๙๖
พระอภิสิทธิ

์

รวิวณฺโณ อาทิตย์

๑๕/๐๖/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๙๗
พระอาณัฐ ฉนฺทธมฺโม ตีเย็น

๒๘/๐๔/๒๕๓๕
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๙๘
พระจักรกฤต ิตธมฺโม เงินตัน

๑๙/๐๒/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระวันชัย จิรวุฑฺโฒ พรหมศิริ

๒๙/๐๕/๒๕๒๒
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระกฤษดา สิริธโร มาเจริญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๐๑
พระสมพงษ์ ขนฺติวีโร จันลอด

๐๕/๑๐/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๐๒
พระปญญา ิตปฺุโ ไทยเจริญพร

๐๗/๐๘/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระพิเชษฐ์ ผาสุโก สีสืบ

๒๐/๑๑/๒๕๒๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ประตูนำท่าไข่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๐๔
พระนิโลดม ฉนฺทธมฺโม อัตรานันทสิทธิ

์

๒๗/๘/๒๕๓๙ ๒๑/๑๒/๒๕๕๙

ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๐๕
สามเณรภานุพงษ์  เจริญไกร

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๐๖
สามเณรปฏิภาณ  เทศทอง

๘/๕/๒๕๔๔
 

ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๐๗
สามเณรดีโน่  พรมรินทร์

๘/๕/๒๕๔๔
 

ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๐๘
สามเณรเจตพณ  นวลศรี

๓๐/๗/๒๕๔๔

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรวุฑฒิวัชร  กองรักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรกิตติพันธ์  แต้ระพีพัฒน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๑๑
สามเณรยศกร  ไฉมเฉลา

๑๗/๖/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๑๒
สามเณรวิษณุ  แก้วฉลาด

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรณัฐพล  บัวงิวใหญ่

้

๑๗/๙/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรธนพัฒน์  ลาวิลาด

๑/๑๐/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรดรากอน  พรมรินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรพีรพัฒน์  พิศิลป

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๑๗
สามเณรฐาปกรณ์  เทศทอง

๓/๑๒/๒๕๔๖

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๑๘
สามเณรสิริภาส  ไร่วิเศษ

๕/๒/๒๕๔๗
 

ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรพาลิยะ  ร้อยแก้ว

๑๒/๒/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรพีรดล  คำมะปะนา

๑๗/๔/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรวีรศักดิ

์

 เสวกระโทก

๒๙/๕/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรภานุพงษ์  แก้วคำ

๑๕/๗/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรกฤติกร  สร้อยสมยา

๒๘/๗/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรวันชัย  นครแสน

๑/๙/๒๕๔๗
 

ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรธนภัทร  แซ่โค้ว

๒๐/๙/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรชนินทร์  ฉำสวัสดิ

์

๒๙/๙/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรตรองธรรม  กุลราช

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรกิตติ  แก้วโพธิ

์

๖/๑๒/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรปรมัตถ์  สาระสมแสง

๘/๑๒/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรวันธงชัย  ทองมัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรประวุธ  พรมงาม

๒๙/๑/๒๕๔๘

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรวิทยา  เย็นที

๔/๓/๒๕๔๘
 

ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรมานพ  รวมวินิจ

๒๐/๔/๒๕๔๘

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรไตรภพ  หาชิด

๑๐/๕/๒๕๔๘

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรจิรวัตร  อำคา

๒๓/๕/๒๕๔๘

 
ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระประเสริฐ ฉนฺทชาโต ธงทอง

๒๔/๐๙/๒๕๑๑ ๒๕/๐๙/๒๕๕๙

พยัคฆอินทาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระอนุวัตร อนุตฺตโร สิงภิรมย์

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

พยัคฆอินทาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๓๘
พระอนันตชัย สุจิณฺโณ ศรีอ่อน

๐๘/๐๗/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พยัคฆอินทาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๓๙
พระฐาปนา านจาโร สดีย์

๒๕/๐๗/๒๕๓๓ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๔๐
พระรณชัย วริสฺสโร ด้วงประเสริฐ

๐๓/๐๖/๒๕๓๔ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๔๑
พระธนพล ธมฺมพโล สุวรรณวิหก

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๔๒
พระพงศธร พุทฺธสโร ทองสุข

๒๗/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๔๓
พระรัชพล รตนาโณ มณฑสิริ

๓๑/๐๓/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๔๔
พระปญญา ขนฺติสมฺปนฺโน สุขถาวร

๓๐/๐๘/๒๕๓๖

๙/๔/๒๕๖๐
แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๔๕
พระจิราวุฒิ กิตฺติปฺโ รัตนกุญชร

๒๖/๐๘/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๔๖
พระปญญา ิตธมฺโม แน่นอุดร

๒๖/๐๒/๒๕๔๐
๑๑/๖/๒๕๖๐

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๔๗
พระณัฐวุฒิ กิตฺติาโณ ชืนชูผล

่

๔/๐๔/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๔๘
พระอนุชา กนฺตวณฺโณ วิเชียรน้อย

๒๙/๐๕/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระเกียรติศักดิ

์

วิสุทฺธิสาโร พงษา

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

โพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระธีระพงศ์ ิตคุโน คอนพิทักษ์

๒๕/๑๐/๒๕๓๘

๗/๕/๒๕๖๐ ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๕๑
พระอรรถพล กนฺตสาโร หยิบทรัพย์

๓๑/๑๒/๒๕๓๓

๑๗/๕/๒๕๖๐
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๕๒
พระกำจร อนาลโย ภู่พิมล

๑๓/๑๑/๒๕๓๗

๑๑/๖/๒๕๖๐
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๕๓
พระมนตรี จารุวณฺโณ นฤภัย

๐๙/๐๙/๒๕๓๕
๑๗/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๕๔
พระพงศกร ิตธมฺโม นฤภัย

๒๙/๖/๒๕๓๗ ๑๗/๖/๒๕๖๐
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระกฤษดา ิตมโน ด้วงชมภู

๒๕/๑๐/๒๕๓๘
๑๘/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๕๖
พระนัฐพงษ์ กมโล คำมา

๒๗/๕/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๖๐
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๕๗
พระณัฐวุฒิ ยติกโร หยิบทรัพย์

๔/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระชัยธวัช ฉนฺทโก ศิลาสวรรค์

๑๙/๐๓/๒๕๓๔
๒๘/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๕๙
พระสัญญา ปภาโส ยังให้ผล

๒๓/๐๙/๒๕๓๖
๒๘/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๖๐
พระปญญา สุขิโต สุนทรโชติ

๖/๑๒/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๖๐ ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระฉัตรชัย ถิรปฺุโณ ยังให้ผล

๑๑/๐๕/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐ ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๖๒
พระศรัณยวัช ปภงฺกโร นุชพงษ์

๓/๑๐/๒๕๒๙
๒/๗/๒๕๖๐ ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๖๓
พระยุทธพล สติสมฺปนฺโน ศิลาสวรรค์

๑๖/๐๒/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐ ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๖๔
พระชัยรัตน์ กิตฺติาโณ เล็กชะอุ่ม

๑๕/๐๔/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐ ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๖๕
พระทัศนะ ปยธมฺโม ศิริประทุมพร

๑๓/๐๔/๒๕๐๔ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๖๖
พระชวนนท์ เขมปฺโ ฉุนฉาย

๐๓/๐๕/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๖๗
พระจุติธร ชุตินธฺโร ศักดิดารักษ์

์

๑๑/๐๘/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระพรพจน์ คุณสมฺปฺโณ ลาภทับทิมทอง

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๖๙
พระอัศนัย าณสุทโธ รัตนไทสงค์

๒๘/๑๐/๒๕๒๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๗๐
พระลีทา วจิรจาโล เดือน

๐๓/๐๖/๒๕๓๗ ๑๔/๑๒/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรกฤษดา  มาฆะเซ็นต์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระขวัญใจ อตฺตทนฺโต ยืนยง

๐๑/๐๑/๒๕๒๗ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๗๓
พระพิชัย ถาวโร สว่างเนตร

๐๔/๑๒/๒๕๑๐ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระวิรัช ปภสฺสโร วิชัย

๐๖/๐๒/๒๕๐๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระชาญณรงค์ วิมโล บุญเปง

๘/๔/๒๕๑๒ ๓/๗/๒๕๖๐ วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๗๖
พระประสิทธิ

์

สุทฺธิาโณ ชัยประสิทธิผล

์

๒๔/๑๒/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๖๐ วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๗๗
พระกฤช สุทฺธาโณ โสณมัย

๑๕/๑/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐ วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๗๘
พระอนิรุจ นรินฺโท ฤทธิบำรุง

์

๒๑/๙/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐ วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๗๙
พระยศพนธ์ ถิรจิตฺโต ศรีบูรณะไชย

๙/๑๐/๒๕๓๖
๕/๗/๒๕๖๐ วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๘๐
พระสุริยา สิริมงฺคโล นิลสนธิ

๒๓/๕/๒๕๔๐ ๑๘/๗/๒๕๖๐

วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๘๑
พระพิชิต จารุวณฺโณ ศิริวงศ์

๒๕/๒/๒๕๔๐ ๒๐/๕/๒๕๖๐

สัมปทวน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๘๒
พระรณชัย ธมฺมธีโร สุนทรเพียร

๐๗/๐๒/๒๕๓๗ ๐๔/๐๙/๒๕๖๐

สัมปทวน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๘๓
พระวินัย ขนฺติโก มาลัยรักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๓๔

๒๓/๑/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๘๔
พระวระวิทย์ กิตฺติภทฺโท เอียมละมัย

่

๑๐/๐๕/๒๕๓๖

๙/๔/๒๕๖๐
สุทธาวาส  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๘๕
พระณัฐพล กิตฺติปฺโ ถนอมตน

๐๓/๐๒/๒๕๔๐
๑๔/๕/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๘๖
พระพีรพล ปฺาพโล อินทร์เกตุ

๑๘/๗/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๘๗
พระพีรพัฒน์ ปฺาธโร อินทร์เกตุ

๑๘/๗/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๘๘
พระทวีชัย เตชวโร เรืองศิริ

๘/๔/๒๕๓๘ ๔/๖/๒๕๖๐
สุทธาวาส  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๘๙
พระกิตติกวิน วิชโย ดุลคนิจ

๒๖/๓/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๙๐
พระสุรศักดิ

์

ฉนฺทโก เล็กใจซือ

่

๙/๙/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๙๑
พระนนทศักดิ

์

ผาสุโก สว่างสุข
๕/๘/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระศรัณย์ ปฺาธโร อินทรัศมี

๑๓/๖/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

สุวรรณมาตร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๙๓
พระสนธยา กนฺตวณฺโณ วงษ์เจริญ

๒๙/๗/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๖๐

สุวรรณมาตร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๙๔
พระศุภชัย ตปสมฺปนฺโน จันทร์ชูผล

๒๙/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สุวรรณมาตร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๙๕
พระเทียนชัย ติกฺขปฺโ สุขศิริ

๔/๑๒/๒๕๓๖
๓๐/๖/๒๕๖๐

สุวรรณมาตร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระทวีศักดิ

์

อธิปฺโ เนียมศรี

๒๘/๕/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
สุวรรณมาตร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระสมาน ธีรวํโส อนุวงศ์วรเวทย์

๑๐/๐๒/๒๔๙๖ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระกิติกูล อภินฺนโท รุ่งแสงสี

๑๕/๐๖/๒๕๓๔ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๑๙๙
พระโยธิน รติโก วัชรทัศนกุล

๑๕/๐๕/๒๕๑๗
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระณัฐวัฒน์ ขนฺติสาโร จุลมณฑล

๑๒/๑๒/๒๕๓๗
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระเอกวุฒิ ปยธมฺโม วิจิตรวงษ์

๐๘/๐๗/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๐๒
พระนันทวัฒชัย ถาวโร ขันหลี

๑๐/๐๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๐๓
พระพงศกร ฆนสาโร เณรศิริ

๑๓/๐๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรตะวัน  ศรีนุกูล

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรอภินันทร์  คำมะวงค์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๐๖
สามเณรไกรวิทย์  สัจจมาตย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๐๗
สามเณรอิสระ  หมืนลือ

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๐๘
สามเณรภัคพล  เกตุรามฤทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๐๙
สามเณรพงศภัค  เกตุรามฤทธ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรณรงค์ธันย์  โชติพันนึก

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๑๑
สามเณรองค์ฟาประธาร  ชุมตรีนอก

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรอัครเดช  เพ็ชรศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรพุฒินันท์  เเสงจันทร์ฉาย

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรธันวาษิณ  ดาวัลย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๑๕
สามเณรเอรวัล  เชือฟง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรฉัตรชัย  พิกุลทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรอธิบดี  สมสนิท

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๑๘
สามเณรศุภกร  พบขุนทด

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๑๙
สามเณรเกษมศักดิ

์

 จอมสูงเนิน

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรชัยมงคล  หลักคำ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรอำนาจ  คงเจริญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๒๒
สามเณรณัฐภัทร  ชมชืน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๒๓
สามเณรวัชรชัย  สังฆะศรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรกิตตินันท์  ลือดารา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๒๕
สามเณรธนากร  ผ่องแผ้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรชลวัตร  พึงพร้อม

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๒๗
สามเณรวิศว  แจ้งสว่างศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๒๘
สามเณรดนัย  ศรีดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๒๙
สามเณรอนุรักษ์  ฮ้งเจริญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๓๐
สามเณรธรรมรักษ์  จันทร์ดีศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๓๑
สามเณรภาคภูมิ  ดีภูงา

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๓๒
สามเณรวิรัธชัย  หลอมทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๓๓
สามเณรกฤษธนา  มีนันท์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๓๔
สามเณรคมสัน  โคตทะจักร

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๓๕
สามเณรอภิวิชญ์  มาศแสน

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๓๖
สามเณรณัฐพล  คำภูษา

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๓๗
สามเณรณัฐพงษ์  ลักษณะศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๓๘
สามเณรสันติ  สีหาวัตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๓๙
สามเณรสุภกิณห์  ทังบุญ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๔๐
สามเณรพงษ์พิสุทธิ

์

 ภู่พันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๔๑
สามเณรกิตติคุณ  แก้วก่า

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๔๒
สามเณรสถิตพล  ผิวสา

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๔๓
สามเณรอนุชา  ถอนอก

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๔๔
สามเณรหวาน  ชุ่มผึง

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 โสธรวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระวิเชียร มหาวีโร เกิดพิทักษ์

๐๖/๐๕/๒๔๖๗ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

หนามแดง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระจักรพันธ์ ขนฺตธมฺโม สุดเสมอใจ

๐๒/๐๓/๒๕๑๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

หนามแดง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระอานนท์ จตฺตมโล เฟองอิม

่

๑๐/๑๑/๒๕๐๔ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

หนามแดง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๔๘
พระจรูญ ปยธมฺโม พุ่มภักดี

๑๕/๒/๒๔๙๔ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

หนามแดง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๔๙
พระจิรพัฒน์ อินทสโร ศรีอุราม

๑๔/๐๕/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

หนามแดง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๕๐
พระปยะพงษ์ อินทสีโล สุภาวะหา

๐๗/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนามแดง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระสาธิต านวุฑฺโฒ ทิพนาค

๑๙/๑๑/๒๕๒๓
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

หนามแดง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๕๒
พระชุมพล ปฺาพโล กรรณ์เกิดผล

๒๓/๔/๒๕๑๓ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

แหลมใต้  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๕๓
พระสราวุธ นราสโภ โคศิริ

๐๙/๑๑/๒๕๒๘ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

แหลมใต้  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๕๔
พระณัฐวุฒิ ปภสฺสโร ธรรมเจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๓๕ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

แหลมใต้  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๕๕
พระชญานนท์ อนุตฺตโร โพธิสุวรรณ

์

๑๔/๐๘/๒๕๓๑
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

แหลมใต้  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๕๖
พระอัครพล อคฺควณฺโณ แสงคง

๒๓/๐๙/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

แหลมใต้  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๕๗
พระประจัก ปภสฺสโร สุขเจริญ

๑๑/๐๑/๒๕๐๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

แหลมใต้  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๕๘
พระนรสิงห์ ปริชาโน น่วมเศรษฐี

๓๑/๑๒/๒๕๒๔
๒๖/๐๓/๒๕๖๐

แหลมบน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๕๙
พระอัศวิน ฉนฺทสาโร ลิอชัยธีรกุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

แหลมบน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๖๐
พระเอกราช อคฺคธมฺโม ปะโมนะตา

๒๓/๐๗/๒๕๒๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทางข้ามน้อย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๖๑
พระเพชร ปฺาธโร วงษ์โทน

๑๓/๑๑/๒๕๓๔
๒๑/๐๔/๒๕๖๐

บางกระดาน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระวีรยุทธ ิตสีโล ร่วมทอง

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางกระพ้อ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระนิทัศน์ สิริปโ สวัสดี

๑๑/๐๕/๒๕๐๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บางกระพ้อ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๖๔
พระสุทัศน์ ธีปธมฺโม วัดปน

๐๖/๑๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางกระพ้อ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระวินัย ขนฺติสาโร รักติกุล

๑๙/๐๙/๒๕๐๔ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระอมรเทพ ฉนฺทโก ศรีพิพัฒน์

๒๑/๐๕/๒๕๓๔
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระวันชัย สีลเตโช ช่วยสงคราม

๐๕/๐๘/๒๕๐๒ ๐๙/๐๒/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระสันติสุข อาสโร เพ็ชรรัตน์

๐๙/๐๔/๒๕๓๔ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๖๙
พระมนูญ ขนฺติสาโร แสงสว่างเจริญ

๒๗/๐๑/๒๔๙๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๗๐
พระจิรเมศร์ มหาสุโข เตียวพานิช

๑๑/๐๘/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๗๑
พระสมคิด ยติกโร แซ่หย่อง

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๗๒
พระภานุวัฒน์ ปภสฺสโร พลอยประสิทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๗๓
พระชิตพงษ์ สุภโร ชูสกุณประเสริฐ

๑๒/๐๖/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระศราวุธ สุภโร คชชะ

๐๓/๐๒/๒๕๒๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระศิวพงษ์ ธมฺมสาโร กตเวทิตาธรรม

๐๕/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระสัมพันธ์ รตินฺธโร บุญสร้าง

๒๔/๐๖/๒๕๑๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๗๗
พระบรรเลง เขมวีโร ทองคำ

๐๙/๐๕/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๗๘
สามเณรสมโภช  แซ่หย่อง

๑๖/๐๗/๒๕๔๑

 โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรชัยรัตน์  ตันฮะเส็ง

๐๘/๐๕/๒๕๓๗

 โพธิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๘๐
พระจตุพล กิตฺติพโล เวชสถล

๐๒/๑๑/๒๕๒๔ ๐๔/๑๐/๒๕๕๙

มงคลเทพ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระสุริยา สุริโย พรมเสาร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๘๒
พระปกรณ์ าณวโร สุริหะ

๒๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระสหัดชัย สิริปฺุโ ตะเภาทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๘๔
พระกิตติศักดิ

์

จนฺทโก นิลนนท์

๒๒/๐๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระปรางค์ชัย กิตฺติภทฺโท นีละไทย

้

๑๒/๑๒/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ลาดบัวขาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระณรงค์ชัย ิตปฺโ ตันสุวรรณ

๒๗/๐๔/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลาดบัวขาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๘๗
พระชรินทร ชาคโร ศรีโสภณ

๑๒/๐๗/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

สนามช้าง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระจิระเมศร์ สุเมธโส ไวยวุฒิชโยธร

๑๐/๐๙/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สนามช้าง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระสาธร ธีรปฺโ ภูมิสวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สนามช้าง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระต่อลาภ อติพโล จันทร์เพ็ญ

๑๗/๑๒/๒๕๓๘
๑๘/๐๔/๒๕๖๐

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระพจน์ กิตฺติภทฺโท ศิริเจริญ

๑๕/๐๔/๒๕๑๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระชัยยศ มหาาโณ บุญศรีพิทักษ์

๑๙/๐๑/๒๕๒๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๙๓
พระมานิตย์ ปยวณฺโณ ม่วงไม้

๒๔/๐๙/๒๕๒๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๙๔
พระปยทัศน์ ิตปฺุโ บุญสว่าง

๒๙/๐๗/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๙๕
พระมนตชัย สุภกิจฺโจ ศรีเทวฤทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๙๖
พระอภิลักษณ์ อติภทฺโท ขอมราช

๒๖/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๙๗
พระสรวัฒน์ ขนฺติสุโภ เปาแดง

๒๗/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สาวชะโงก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระพงศธร ปฺาวโร วงษ์เรณู

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

เสม็ดใต้  

ฉช ๔๑๖๐/๐๒๙๙
พระสิทธิศักดิ

์

สิริภทฺโท ศรีทอง

๐๕/๑๑/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เสม็ดใต้  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๐๐
พระพิพัฒน์ชัย ปวโร ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๐ ๑๗/๐๓/๒๕๖๐

เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๐๑
พระอิศราวุฒิ ปฺาวชิโร โกศรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๐ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระธีรพล าณพโล อนีฆาศรีนนท์

๑๐/๐๙/๒๕๓๓ ๑๖/๐๒/๒๕๖๐

หัวไทร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระเรืองโรจน์ อรุโณ คงวัจนะ

๒๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หัวไทร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระเอกชัย อคฺคธมฺโม สุดนุช

๒๙/๐๔/๒๕๓๓ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

หัวสวน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๐๕
พระเสริม ฉนฺทกโร จิตรกสิกร

๐๖/๑๐/๒๕๑๓ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

หัวสวน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระอรรถพล ชยวณฺโณ ธรรมสละ

๐๑/๑๑/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หัวสวน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระไชยรฐนน จิตฺตสํวโร ชวนขุนทด

๐๒/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หัวสวน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๐๘
พระกิตติพล สนฺติกโร ผลสอาด

๒๐/๐๕/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่คูมอญ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระวันเฉลิม ติสฺสโร คำไล้

๐๕/๑๒/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระอนุวัช วชิราโณ กันทอง

๐๗/๐๘/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระอดุลยทรรศ์ ปภสฺสโร อิมอ้วน

่

๐๖/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๑๒
พระนพรัตน์ จนฺทโชโต ปนแหยม

๐๒/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คุ้งกร่าง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๑๓
พระนพเกล้า กิตฺติปฺโ จันทมาลา

๑๕/๑๐/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
ดอนสนาม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๑๔
พระธนพล จนฺทโก เนตรสาคร

๕/๖/๒๕๓๙ ๑๑/๕/๒๕๖๐

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๑๕
พระประทีป านธมฺโม พึงผูก

่

๘/๑/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๑๖
พระณัฐพงษ์ ขนฺติสาโร ศรีวัง

๑๔/๐๗/๒๕๓๘
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

บางตลาด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๑๗
พระเพ็ชร อาภากโร แสงสีเพ็ญ

๒๒/๑๒/๒๕๑๕ ๒๒/๑๒/๒๕๕๘

บางโรง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๑๘
พระอภิรักษ์ อภิปุณฺโณ จ้อมจีต

๑๒/๓/๒๕๓๘
๑๐/๖/๒๕๖๐

บางโรง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๑๙
พระลัทธสิทธิ

์

วราสโภ พูลศรีสวัสดิ

์

๒๘/๕/๒๕๓๖

๒/๘/๒๕๖๐
บางโรง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๒๐
พระณัฐพงษ์ จารุธมฺโม ยิมเนียม

้

๑๑/๕/๒๕๑๙ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

บ้านกล้วย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๒๑
พระแชมเปญ ธมฺมวโร ประสิทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สามร่ม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระกวี กนฺตวีโร กรัตพงษ์

๑/๔/๒๕๑๑
๐๕/๑๒/๒๕๕๖

เกาะแก้วสุวรรณาราม
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระพยุงศักดิ

์

มหาวีริโย ถนอมสุข

๒๙/๑๑/๒๕๐๖
๒๐/๐๓/๒๕๖๐

เกาะแก้วสุวรรณาราม
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระทัศนะ โชติวโร พ่วงสุข

๓๐/๐๗/๒๕๓๙ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระเข็มพร านิสฺสโร แสงเวียน

๒๙/๐๕/๒๕๒๐ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐ เขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๒๖
พระไว อาภาธโร สมภาร

๑๑/๑๒/๒๕๐๙
๐๓/๐๕/๒๕๖๐ เขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๒๗
พระพงษ์อนันต์ มหาปฺุโ สิงห์แขก

๒๑/๐๓/๒๕๓๙
๐๓/๐๕/๒๕๖๐ เขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๒๘
พระณัฐพล ิตปสาโท สัมทับทัย

๒๓/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐ เขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๒๙
พระพงษ์นภา สิริวณฺโณ ยีเล็บ

๑๙/๑๑/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐ เขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๓๐
พระณัฐพล ิตกุสโล วารีสมานคุณ

๒๔/๑๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
โคกหัวข้าว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๓๑
พระบุญยรัตน์ ปฺุกาโม เท่าชุง

๒๘/๐๗/๒๕๑๘
๒/๐๓/๒๕๕๙

ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระจีระชัย ปฺาวชิโร นามประยูร

๑๒/๐๑/๒๔๙๙
๗/๑๒/๒๕๕๙

ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระทศพล สิริธรฺโม นพวัน

๔/๐๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระสุทิน มหาปฺโ เข็มลาย

๑๑/๐๑/๒๕๒๖ ๓๑/๐๓/๒๕๖๐

ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระนพเก้า ปฺาวชิโร แก้วโรจน์

๑๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระธวัชชัย านวุทโฒ เมฆพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๓๗
๓/๐๖/๒๕๖๐

ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระภัทรพงษ์ ภุริปฺโ นามประยูร

๑๘/๐๖/๒๕๓๕

๒/๐๗/๒๕๖๐

ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๓๘
สามเณรชัชวาล  สายสุด

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

 ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๓๙
สามเณรภานุพงค์  บุญเทียม

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

 ชายเคืองวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๔๐
พระศรายุทธ อคฺคธมฺโม เปล่งผิว

๑๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

ชำขวาง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๔๑
พระโสฬส มหพพฺโล ศรีมาลา

๒๕/๐๕/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ชำขวาง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระธนพัฒน์ จนฺทวงฺโส พิมแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๘/๒๕๖๐

ชำขวาง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๔๓
สามเณรภากร  นพพวง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

 ชำขวาง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระอัจฉริยะ ถาวโร เสาวนา

๒๙/๑๐/๒๕๓๙

๙/๔/๒๕๖๐
ดงยาง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระธนัช ขนฺติธมฺโม นพตากูล

๑๐/๑/๒๕๓๗
๘/๕/๒๕๖๐

ดงยาง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๔๖
พระชเยนทร์ กิตฺติโก นิยมสุข

๙/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ดงยาง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๔๗
พระมานะ อภินนฺโท ไทยนาภา

๑/๑๒/๒๕๑๔
๒/๘/๒๕๕๙

ดอนทอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๔๘
พระพิษณุ ปฺาธโร หอมกุหลาบ

๑๔/๑๐/๒๕๒๕
๑๒/๒/๒๕๖๐

ดอนทอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระธีรพงษ์ อานนฺโท สนเจริญ

๑๓/๑๐/๒๕๓๙

๓/๕/๒๕๖๐
ดอนทอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระสราวุธ ธมฺมสโร ดอนปดสา

๑๕/๑๒/๒๕๑๖

๓๐/๖/๒๕๖๐

ดอนทอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๕๑
พระอรรถพล อตฺตพโล แสงตาสุ่ย

๑๔/๑๐/๒๕๓๔
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ต้นตาล  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระอภิธรรม อภิธมฺโม เสมะนู

๑๔/๑๐/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ต้นตาล  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๕๓
พระธนิสร านวีโร กียะสูตร

๑๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

แถวธาร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระรังสิมันต์ สิริธมฺโม ทองเดช

๑๕/๐๒/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

แถวธาร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระปริญญา ตปสีโล พึงเกษม

่

๐๔/๐๓/๒๕๒๑ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

แถวธาร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๕๖
พระจีรศักดิ

์

วรวฑฺฒโณ ส่องแสงจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๓๗ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

แถวธาร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๕๗
พระวีราวุฒิ สมจิตฺโต จันทร์ไพร

๒๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

แถวธาร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระวิชัย ปาสาทิโก รมโพธิแก้ว

์

๑๘/๓/๒๕๑๐
๙/๔/๒๕๖๐

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระสุพจน์ อตฺตทีโท ไพรบึง

๓๑/๘/๒๕๔๐ ๒๖/๔/๒๕๖๐

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๖๐
พระเอกราช ยโสธโร เอมประดิษฐ์

๓/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๖๑
พระทนง ธีรวณฺโณ ทองเกษม

๑๖/๑๑/๒๕๔๐

๑/๗/๒๕๖๐
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๖๒
พระพรศักดิ

์

ปยสีโล สินนอก

๑๒/๐๗/๒๕๓๓ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

ธารพูด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๖๓
พระนพรัช สารตฺถิโก สังวรกิจ

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ธารพูด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๖๔
พระอัครพนธ์ อธิปฺโ โมนะ

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

นาน้อย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๖๕
พระวัชรินทร์ ธมฺมทตฺโต วงษ์เล็ก

๑๙/๐๕/๒๕๓๗

๓/๐๖/๒๕๖๐

นาน้อย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๖๖
พระสมศักดิ

์

สิริปฺโ มีประเสริฐ

๘/๐๙/๒๕๐๔ ๕/๐๖/๒๕๖๐

นาน้อย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๖๗
พระอนุชิต อภิปฺุโ แก้วคำ

๒๙/๐๕/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นาน้อย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๖๘
พระนวพล กนฺตธมฺโม วรชุน

๐๔/๐๕/๒๕๔๐
๒/๐๗/๒๕๖๐

นาน้อย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๖๙
พระสโรชา สาทโร เสือแปน

๑๘/๐๖/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

นาเหล่าบก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๗๐
พระสมนึก สมจิตฺโต สายพนัส

๐๕/๑๒/๒๔๙๘
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

นาเหล่าบก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๗๑
พระชัยภัทร กิตฺติปฺโ บางพระ

๐๑/๐๑/๒๕๑๑ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

นาเหล่าบก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๗๒
พระชินดิษฐ์ ชวโน พ่วงแพ

๒๙/๐๕/๒๕๓๕

๒/๐๗/๒๕๖๐

นาเหล่าบก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๗๓
พระประมวล ิตธมฺโม ศิลารัตน์

๑๕/๐๔/๒๕๓๐ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

บรรยงสุวรรณาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๗๔
พระสมเกียรติ ิตธมฺโม คิลารัตน์

๑๐/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บรรยงสุวรรณาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๗๕
พระศักดิมงคล

์

ติสสฺวโร จันวาน

๑๒/๑๐/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

บรรยงสุวรรณาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๗๖
สามเณรอภิชาต  คำอินตา

๒๔/๖/๒๕๔๒

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๗๗
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ราษีทอง

๑๒/๑/๒๕๔๓

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๗๘
สามเณรกฤษฎา  จ้านกัณหา

๓/๗/๒๕๔๖
 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๗๙
สามเณรอนันต์  เนาวลักษณ์

๒๗/๗/๒๕๔๖

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๘๐
สามเณรเขมชาติ  ไก่แก้ว

๕/๕/๒๕๔๗
 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๘๑
สามเณรณัฐพงษ์  วงศ์ผา

๒๙/๖/๒๕๔๗

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๘๒
สามเณรเจษฎา  จันทะเสน

๒๖/๙/๒๕๔๗

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๘๓
สามเณรขวัญชัย  สิงหา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๘๔
สามเณรภีรพงษ์  มูลนำเทียง

่

๒๔/๒/๒๕๔๘

 บ่อเงินบ่อทอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๘๕
พระจิรายุทธ านิโย พึงเกษม

่

๒๑/๐๖/๒๕๓๘
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

บ้านซ่อง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๘๖
พระสิทธิโชค สุทฺธิมโน ลิมเจริญ

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านซ่อง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๘๗
พระจักรพันธุ์ านวีโร ฤทธิเจริญ

์

๐๙/๐๓/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านซ่อง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๘๘
พระภาคภูมิ ิตธมฺโม ฤทธิเจริญ

์

๒๕/๑๒/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านซ่อง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๘๙
พระพงศกร ภูริาโณ พึงเกษม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านซ่อง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๙๐
พระรัชชานนท์ สํวโร ชาวบางงาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านซ่อง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๙๑
พระชัยนุวัฒน์ ผาสุโก ปอมมณี

๑๕/๐๘/๒๕๓๙

๒/๐๓/๒๕๖๐

บ้านแล้ง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๙๒
พระฉัตรชัย ภูริาโณ ศิริวรา

๒๕/๐๖/๒๕๓๗ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

บ้านแล้ง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๙๓
พระสมพร เกสรธมฺโม พิมพ์ฉิน

๑๕/๐๑/๒๕๑๑ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บุญญาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระอัครเดช ธมฺมเตโช ตีรณสกุล

๐๑/๐๙/๒๕๒๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บุญญาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระสิทธินนท์ านวีโร ศิลปาโน

๓๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บุญญาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระยุทธภูมิ ทินฺนปโ งามสง่า

๑/๐๒/๒๕๓๕ ๕/๐๒/๒๕๖๐

พงษาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระไชยวัฒน์ ชยปาโล นิวละออง

๑๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

พงษาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระธงชัย อธิปฺโ บุญมี

๑๙/๐๖/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

พงษาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระกิตติศักดิ

์

อภิวํโส ไชยวงศ์ทอง

๒๑/๐๒/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

พงษาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระนัทภิชัย เตชวณฺโณ กองกวี

๕/๐๙/๒๕๐๔
๒๒/๑๑/๒๕๕๙

พนมชัย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระสุธิชาญ ปภสฺสโร สุขจิต

๑๑/๐๒/๒๕๔๐ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

พนมชัย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๐๒
พระสมควร านธมฺโม เกิดทา

๒๑/๐๔/๒๕๑๙ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

ไร่ดอน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๐๓
พระอนุสรณ์ อนุภทฺโท คล้ายสุวรรณ์

๒๑/๐๗/๒๕๓๙

๑/๐๗/๒๕๖๐

ไร่ดอน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๐๔
พระศักดา ิตปฺโ ภูสิงหา

๒๗/๐๓/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

ไร่ดอน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระธเนษฐ ธมฺมวโร กระจ่างจิต

๑๓/๐๕/๒๕๑๘ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

วัดโพธิใหญ่

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระดิลก ชาตวโร เกือกูล

้

๑๔/๘/๒๔๙๙ ๑๒/๑๑/๒๕๓๓

สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระบุญยัง เขมทตฺโต นพตากุล

๖/๘/๒๔๙๙ ๑๖/๕/๒๕๕๕

สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระอลงกช ขนฺติสาโร แก้วคำ

๙/๑๒/๒๕๓๔

๒/๒/๒๕๖๐
สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระชาตรี ชาติวโร แซ่เจีย

่

๓/๔/๒๕๐๔ ๖/๒/๒๕๖๐
สุวรรณคีรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระวิษณุ วราโณ สุวรรณรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๑๔

๖/๒/๒๕๖๐
สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระอัศนี อภิปฺุโ อดิษะ

๒๓/๐๓/๒๕๓๖

๖/๒/๒๕๖๐
สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระวิษณุ กนฺตสีโล สุชิน

๑๒/๒/๒๕๓๗

๖/๒/๒๕๖๐
สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๑๓
พระอรรถพล กิตฺติโก นพกาล

๑๓/๐๙/๒๕๓๖
๒๖/๒/๒๕๖๐

สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๑๔
พระณัฐวัฒน์ กนฺตธมฺโม วิเวกชาติ

๒๕/๙/๒๕๓๒ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระนิษฐ์ยุต จนฺทูปโม ศุภชัยอนันต์

๕/๕/๒๕๓๐ ๙/๗/๒๕๖๐
สุวรรณคีรี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระเกรียงศักดิ

์

ถิรจิตฺโต มงคลยง
๖/๘/๒๕๒๒

๒๐/๑๑/๒๕๕๙

หนองเค็ด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระวัชรพล มหาปฺุโ ศรีเกษม

๑๑/๓/๒๕๓๖
๓๐/๔/๒๕๖๐

หนองเค็ด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๑๘
พระคงเดช ลภิชาโต พาซือ

่

๑๐/๓/๒๕๓๙ ๒๓/๕/๒๕๖๐

หนองเค็ด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๑๙
พระจตุพร ปภาโส มงคล

๑๓/๖/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
หนองเค็ด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระทวีศักดิ

์

ทีฆายุโก ทิพย์โสภา

๑๗/๗/๒๕๓๖

๘/๗/๒๕๖๐
หนองเค็ด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระประพัฒน์ ปฺาธโร สุพัฒตะ

๒๖/๑๒/๒๕๓๙
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

หนองบอน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระปณิธาร ถิรสทฺโธ ศรีจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๓๘
๒๘/๐๕/๒๕๖๐

หนองบอน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๒๓
พระณัฐวุฒิ วิสารโท ดอนชัย

๓๐/๑๐/๒๕๓๙
๑๖/๔/๒๕๖๐

หนองบัว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระวัชรพล เตชวโร วรรณศรี

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
หนองบัว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระอนุชา ฉนฺทธมฺโม ละมัย

๒๑/๐๑/๒๕๓๐ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

หนองปรือ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระสุทิวัส ชวนปฺโ นามประคอง

๔/๐๓/๒๕๔๐ ๑/๐๔/๒๕๖๐

หนองปาตอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระศราวุฒิ ถาวรจิตฺโต วงค์หิรัญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๐
๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองปาตอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๒๘
พระนวฤทธิ

์

จิรสุโภ แสงมณี

๑๓/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองปาตอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๒๙
พระสราวุธ อุตฺตโม

เจริญทรัพยานันท์
๐๙/๐๑/๒๕๓๗

๓/๖/๒๕๖๐
หนองรี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระปารเมศ ธีรปฺโ กุฏเพชร

๐๘/๐๔/๒๕๓๘
๒๔/๖/๒๕๖๐

หนองรี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระทศพร คนฺธวโร กิมยงค์

๑๑/๐๙/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองรี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระนภดล จิรวตฺโธ เทพชมพู

๐๓/๑๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
หนองรี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระกิตติศักดิ

์

ยสชาโต วิรุณราช

๑๖/๑๒/๒๕๓๕

๙/๗/๒๕๖๐
หนองรี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๓๔
พระขวัญชัย านุตฺตโร สืบเพ็ง

๐๓/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองว่านเหลือง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระสมบูรณ์ จนฺทภาโส วงศ์ธนะศักดิ

์

๒๐/๐๓/๒๔๙๗ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองว่านเหลือง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระสมพร อาภาธโร ชุมเสนา

๐๑/๐๑/๒๕๑๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองว่านเหลือง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระศุภกิจ ธมฺมวโร ยะหัตตะ

๒๓/๑๐/๒๕๓๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองว่านเหลือง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระวินัย ทีปธมฺโม สุรินทร์

๒๖/๐๕/๒๕๓๓ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

หนองสองห้อง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๓๙
พระสมชาย อานนฺโท ยำพวา

๐๑/๐๖/๒๕๔๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองสองห้อง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๔๐
พระเก่ง นาถกโร การะเวก

๐๕/๑๐/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองสองห้อง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระตะวัน ิตธมฺโม วงษ์ใจ

๒๔/๐๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองสองห้อง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระธนพล ปฺาธโร อ่อนศรี

๐๗/๐๗/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองเสือ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๔๓
พระพีรวุฒิ ปฺุกาโม บุญปก

๐๓/๐๗/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองเสือ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระคเณศร์ ยติกโร นันทสูร

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองเสือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓ / ๒๙
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ฉช ๔๑๖๐/๐๔๔๕
พระนพดล กตปฺุโ นำเหนือ

๑๖/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองเสือ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๔๖
พระนัฐวุฒิ ิติโก นิติการณ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองเสือ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๔๗
พระธงธวัช านจาโร นิระมล

๒๙/๐๑/๒๕๔๐
๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองเสือ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระอรชุน อตฺตทโม ทิพเวช

๑๔/๐๖/๒๕๓๕

๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองเสือ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๔๙
พระสิทธิรัตน์ สนฺตจิตฺโต นิมเปนสุข

่

๒๐/๐๘/๒๕๐๘ ๑๐/๐๗/๒๕๖๐

หนองแสง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๕๐
พระมนตรี อินฺทโชโต ผ่องสีใส

๐๙/๑๐/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองเหียง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๕๑
พระสุรศักดิ

์

สติสมฺปนฺโน วงษ์ศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองเหียง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๕๒
พระจิรายุทธ จิรวฑฺฒโน นภดล

๒๙/๔/๒๕๔๐ ๑๔/๕/๒๕๖๐

หนองแหน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระมงคล ปริปุณฺโณ กนกนาค

๒๐/๐๒/๒๕๓๕
๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองแหน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๕๔
พระอนันต์ อภิวงฺโส จัตตุรงค์

๒/๐๕/๒๕๓๔ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

อ่าวสีเสียด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๕๕
พระนริศ นรินฺโท เข็มทอง

๒๕/๐๖/๒๕๓๘

๔/๐๖/๒๕๖๐

อ่าวสีเสียด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๕๖
พระสรานนท์ สิริภทฺโท วงศ์ปุน

๑๒/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อ่าวสีเสียด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๕๗
พระสมนึก ถาวโร พรหมา

๐๑/๑๑/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

กลางบางปะกง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๕๘
พระวรพล วราโภ สิงภิรมย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

กลางบางปะกง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๕๙
พระกิตติวินท์ วสิริปุโ วุฒิสินธุ์

๑๔/๐๕/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลางบางปะกง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๖๐
พระมนุเชษฐ์ วิเสสคโน จันทร์แดง

๒๕/๐๘/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กลางบางปะกง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๖๑
พระทัศนัย ถิตติธโร ปอกล่อน

๒๔/๑/๒๕๑๕ ๔/๑๑/๒๕๕๙

เขาดิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๖๒
พระอาทรณ์ ถิราโณ ทองสุก

๒๗/๓/๒๕๒๕ ๕/๑๒/๒๕๕๙

เขาดิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๖๓
พระวงศ์วิสุทธิ

์

จนฺทสโร ศรครุฑ
๖/๘/๒๕๒๘ ๕/๑๒/๒๕๕๙

เขาดิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๖๔
พระนาวิน ถามวโร สุขไพบูรณ์

๗/๑๑/๒๕๓๕ ๕/๑๒/๒๕๕๙

เขาดิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๖๕
พระอนุรักษ์ วรธมฺโม น้อยรักษา

๑๒/๕/๒๕๓๖ ๕/๑๒/๒๕๕๙

เขาดิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๖๖
พระปรีดา ชาคโร เอมสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๑๘
๒๒/๐๑/๒๕๖๐

เขาดิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๖๗
พระธนโชติ านวโร ชูเกตุ

๒๙/๕/๒๕๓๔
๒/๐๔/๒๕๖๐

เขาดิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๖๘
พระชวิศ จตฺตปฺโ ทองลมัย

๓/๑๒/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

เขาดิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๖๙
พระชนะศักดิ

์

สีลสุทฺโธ วารินทร์

๑๑/๐๓/๒๕๐๙
๗/๐๕/๒๕๖๐

เขาดิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๗๐
พระทิวากร เตชวณฺโณ บุญด้วง

๓/๑๑/๒๕๑๖
๗/๐๕/๒๕๖๐

เขาดิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๗๑
พระบัวกัน านวโร ขันทองคำ

๑๐/๐๑/๒๔๙๔
๗/๐๖/๒๕๖๐

เขาดิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๗๒
พระสงกรานต์ สิริปฺโ เดชะบุญ

๑๒/๐๔/๒๕๓๔

๗/๐๖/๒๕๖๐

เขาดิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๗๓
พระกิจพล อนุตฺตโร ดาวเรือง

๒๓/๐๑/๒๕๓๗

๗/๐๖/๒๕๖๐

เขาดิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๗๔
พระจุลินทร์ อินฺทวีโร สว่างแจ้ง

๑๖/๐๔/๒๕๓๘
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

เขาดิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๗๕
พระศักดิปรีชา

์

อิทฺธิาโณ เจริญรัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๒๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาดิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๗๖
พระชาญวิทย์ จิตฺตปฺโ อ้นขวัญเมือง

๒๓/๐๗/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เขาดิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๗๗
พระนภดล จิตฺตวุฑฺโฒ เปรมปรีดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๐๕ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

คงคาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๗๘
พระอรทัย อุชุจาโร โสมนาม

๐๗/๐๖/๒๕๐๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

คงคาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๗๙
พระเจริญชัย อนุตฺตโร รุ่งเรือง

๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

คงคาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔ / ๒๙
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ฉช ๔๑๖๐/๐๔๘๐
พระนวพล โชติโก เรืองเวช

๐๗/๐๒/๒๕๓๒ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

คงคาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๘๑
พระสาธิต อุชุจาโร ตันศิริ

๑๖/๐๕/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

คงคาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๘๒
พระธนโชติ ชินวโร ละมูลมัง

่

๐๙/๐๓/๒๕๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คงคาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๘๓
พระสำเริง ปยฺาวโร ฤทธิเดชชะ

์

๒๕/๐๘/๒๕๐๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

คงคาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๘๔
พระอาทร วราสโภ รักษา

๖/๙/๒๕๑๑
๙/๔/๒๕๖๐

ไตรสรณาคม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๘๕
พระนพดล กิติปาโล ทองมี

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

๒๘/๕/๒๕๖๐

ไตรสรณาคม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๘๖
พระฤทธิชัย วรลาโภ สบายจิต

๒/๑๐/๒๕๓๕ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ไตรสรณาคม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๘๗
พระสุรสีห์ ปภาธโร กันเผือน

่

๒๘/๓/๒๕๓๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ไตรสรณาคม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๘๘
พระธเนศ ธมฺมโชโต ทิพย์อุทัย

๑/๒/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ไตรสรณาคม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๘๙
พระพงศกร อิสฺสรธมฺโม คำฝกฝน

๑๕/๖/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
ไตรสรณาคม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๙๐
พระสนธิชัย ปภาโส ตาวงค์

๒๖/๔/๒๕๒๒ ๒๒/๑/๒๕๖๐

ทองนพคุณ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๙๑
พระสกล สุขิโต สุขสว่าง

๒๖/๗/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ทองนพคุณ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๙๒
พระคมกริช เขมานนฺโท สำรวย

๒๑/๘/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทองนพคุณ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๙๓
พระศตวรรษ เตชพโล ผาละ

๑/๘/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

ทองนพคุณ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๙๔
พระกฤษฎา ิตสทฺโธ ศรีครุฑฒา

๑๔/๘/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ทองนพคุณ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๙๕
พระรัฐศาสตร์ ธนปาโล ทรัพย์สุข

๑๐/๙/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๖๐

ทองนพคุณ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๙๖
พระวันจักร ธมฺมวโร สุวรรณ์ตระกูล

๑๓/๑๐/๒๕๒๒ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๙๗
พระธนู อภิปุณฺโณ หุตะเจริญ

๖/๓/๒๕๓๗
๘/๔/๒๕๖๐

ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๙๘
พระพงษ์ศักดิ

์

ถิรจิตฺโต วัชเจริญ

๒๑/๖/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๔๙๙
พระกันตพงศ์ สุธฺสีโล เกตุทอง

๖/๘/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๐๐
พระศราวุฒิ สิริปุณฺโ แสงอรุณ

๑๙/๘/๒๕๓๗ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๐๑
พระโสภณ สนฺติกโร มุกประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

๔/๗/๒๕๖๐
ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๐๒
พระนัฐพล ถิรปฺโ บุญยง

๑๒/๑๑/๒๕๓๗
๑๘/๐๒/๒๕๖๐

บางเกลือ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๐๓
พระปยทัศน์ วารุวณฺโณ ส่งเสริม

๒๑/๑/๒๕๓๕ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

บางเกลือ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๐๔
พระสมศักดิ

์

ธมฺมสาโร ครองลาภเจริญ

๑๘/๐๖/๒๕๐๙ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

บางเกลือ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๐๕
พระจักรกฤษณ์ เขมจาโร จันทร์เพ็ง

๒๒/๐๕/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บางเกลือ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๐๖
พระสุวัฒน์ สุชาโต โขติชัชวาลย์

๒๗/๑๒/๒๕๓๙
๒๕/๐๗/๒๕๖๐

บางเกลือ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๐๗
พระสมลักษณ์ ปภาโส ไทยเจริญ

๑๐/๘/๒๕๑๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บางผึง

้

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๐๘
พระอิทธพงศ์ อาภาชโร คงเอียม

่

๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๑/๒๕๖๐

บางสมัคร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๐๙
พระสายชล สารโท จันทร์ฉาย

๒๔/๒/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

บางสมัคร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๑๐
พระหนึง

่

กนฺตสีโล ตันเซียงฮ้อ

๑๒/๐๕/๒๕๑๖ ๒๕/๑๐/๒๕๕๘
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๑๑
พระพรชัย ติกฺขปฺโ วิมลรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๒๓ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๑๒
พระเกียรติพงษ์ านวโร พุ่มพวง

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๑๓
พระชนาพัฒน์ สุขวฑฺฒโก แก้วเล็ก

๒๖/๐๖/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๑๔
พระบวร กนฺตวณฺโณ พยุงสกุล

๐๒/๐๔/๒๔๙๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๑๕
พระฐาปนากูร ิตสํวโร มาลัยกรอง

๒๔/๐๕/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๑๖
พระสมบูรณ์ ถิรปฺโ สังกะสี

๒๗/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๑๗
พระถิรวัฒน์ อาภทฺสโร เอียมปริก

่

๒๑/๑/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐ พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๑๘
พระเชาวลิต อภิาโณ อินทรักษา

๒๘/๙/๒๕๒๙

๗/๗/๒๕๖๐ พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๑๙
พระชาญชัย พุทฺธธมฺโม บุญส่ง

๒๓/๐๔/๒๕๓๕ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๒๐
พระชาคริต ปยธมฺโม ทองทิพย์

๑๓/๑๒/๒๕๒๒
๒๑/๐๓/๒๕๖๐

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๒๑
พระอนุวัฒน์ ิตธมฺโม ศรีแจ้ง

๓๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๒๒
พระสันติภาพ สนฺติธมฺโม สิทธิประเสร็ฐ

๑๔/๐๓/๒๕๔๐ ๓๐/๐๕/๒๕๖๐

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๒๓
พระอมรเทพ เทวธมฺโม ชูทับทิม

๓๑/๐๘/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๒๔
พระสนธยา าตธมฺโม เกตุมะยูร

๒๔/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๒๕
พระรังสรรค์ สิริธมฺโม เกตุรอด

๑๖/๐๘/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๒๖
พระอภิชาต สุนฺทรธมฺโม อินทรปรีชา

๓๐/๐๖/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๒๗
พระณัฐวุฒิ วุฑฺฒิธมฺโม สุขนาคะ

๒๗/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๒๘
พระปญญาพล ปฺาธมฺโม แก้วทอง

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๒๙
พระจัตุพร จกฺกธมฺโม แก้วโรจน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๓๐
พระปริญญา ถาวรธมฺโม พายพายุห์

๑๑/๑๐/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๓๑
พระณัฐพงษ์ เหมธมฺโม เสวีวัลลภ

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ลาดยาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๓๒
พระพงเทพ วลาสโภ พิมภารัก

๘/๐๑/๒๕๔๐ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

สุขาราม (สามแยก)  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๓๓
พระภาณุพงค์ ปภาโต อ่อนพลับ

๑๕/๑๒/๒๕๓๗

๔/๐๔/๒๕๖๐
สุขาราม (สามแยก)  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๓๔
พระวชิระ ปฺาวชิโร แสงทับทิม

๒๑/๐๘/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สุขาราม (สามแยก)  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๓๕
พระวินัย เตชปฺโ ประแดงกลิน

่

๒๔/๐๘/๒๕๓๙

๑/๐๗/๒๕๖๐
สุขาราม (สามแยก)  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๓๖
พระธนภัทร์ เตชพโล สุวรรณะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๐

๒/๐๗/๒๕๖๐
สุขาราม (สามแยก)  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๓๗
พระเดชวัฒน์ เตชปุโ ควรเอียม

่

๕/๐๘/๒๕๓๙ ๔/๐๗/๒๕๖๐
สุขาราม (สามแยก)  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๓๘
สามเณรอภิรักษ์  ศิริโภคา

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

 สุขาราม (สามแยก)  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๓๙
พระธารา นาควโร ปานทอง

๓๑/๘/๒๕๓๙ ๒๗/๔/๒๕๖๐

สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๔๐
พระปฏิหารย์ ถาวโร มนต์สุวรรณ

๖/๔/๒๕๔๐ ๒๗/๔/๒๕๖๐

สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๔๑
พระอนุชาติ สุขิโต ปานทอง

๒๗/๘/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๔๒
พระประจักษ์ นาควโร ภู่หลำ

๑๗/๑๐/๒๕๓๐

๑/๑/๒๕๖๐
สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๔๓
พระบรรยงรัตน์ รตนปฺโ ประทุมแก้ว

๙/๑๒/๒๔๙๗

๕/๒/๒๕๖๐
สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๔๔
พระสมทรง ขนฺติธมฺโม มุสิพันธ์

๘/๑๑/๒๕๐๘
๒/๗/๒๕๖๐

สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๔๕
พระสันเดช สนฺติโก แซ่ลิม

้

๑๒/๖/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐ แสมขาวเจริญราษฎร์
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๔๖
พระกวิน กวีโร ปอมแจ่มศรี

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐ แสมขาวเจริญราษฎร์
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๔๗
พระอดิศักดิ

์

จนฺทปฺโ แซ่ซือ

้

๑๓/๑๐/๒๕๓๐ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

หงษ์ทอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๔๘
พระนริศ ปยสีโล ประสงค์เงิน

๕/๔/๒๕๒๗
๑/๗/๒๕๖๐

หล่อเจริญราษฎร์วราราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๔๙
พระสรุวิช สุทฺธปฺโ ฉัตรเงิน

๘/๘/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๖๐
หล่อเจริญราษฎร์วราราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๕๐
พระพิษณุ ปยธมฺโม จือวงษ์

๒/๑/๒๕๔๐ ๓/๗/๒๕๖๐
หล่อเจริญราษฎร์วราราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๕๑
พระศิลา กนฺตธมฺโม ตึกปากเกล็ด

๓/๓/๒๕๔๐ ๒๐/๕/๒๕๖๐ ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๕๒
พระธีรพล จิรธมฺโม เถือนถำแก้ว

่

๒๐/๗/๒๕๓๗ ๒๑/๕/๒๕๖๐ ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๕๓
พระสมคิด สุเมโธ โสภา

๒๔/๕/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐ ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๕๔
พระวิทวัส ปริสุทฺโธ นิยม

๔/๗/๒๕๓๙
๘/๖/๒๕๖๐ ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๕๕
พระพนม สีลโชโต เพ็งสุวรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๐๗
๒๑/๖/๒๕๖๐ ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๕๖
พระกฤษณะ สนฺตจิตฺโต ไมตรีจิตร์

๒๒/๘/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐ ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๕๗
พระวะศิล วรจิตโต เสมมา

๒๘/๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐ ใหม่สงเคราะห์ราษฎร์
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๕๘
พระนเรศ อนิโฆ พูนทรัพย์

๑๒/๐๕/๒๕๐๖

๘/๑/๒๕๖๐
อุสภาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๕๙
พระเกียรติศักดิ

์

ฉนฺทโก แก้วไชยา

๒๔/๑๐/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
อุสภาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๖๐
พระธิติวัฒน์ อนาวิโร พัฒนโชติพันธ์

๒๘/๖/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๖๑
พระศิวกร านิสฺสโร คำทอง

๒/๑๒/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๖๒
พระขวัญ สุนฺทโร มะใบ

๓/๒/๒๕๓๕
๑/๗/๒๕๖๐

อุสภาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๖๓
พระชินวัตร ถาวโร ฉิมจีน

๑๕/๑๐/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
อุสภาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๖๔
พระพงศ์เทพ สํวโร เหมบัวกลัด

๒๙/๔/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
อุสภาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๖๕
พระธีรภัทร ชุตินฺธโร ยืนนาน

๒๑/๓/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
อุสภาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๖๖
พระเทียนชัย ชินวโร พุกกะรัตน์

๒๓/๗/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
อุสภาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๖๗
สามเณรภาณุภัท  ธาดาวุฒินันท์

๙/๘/๒๕๔๖
 อุสภาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๖๘
พระเอกภพ สุเมโธ จ้อยสำเภา

๗/๒/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

กระทุ่ม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๖๙
พระสุธี ธาปฺโ จันทรอด

๒๔/๙/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
กระทุ่ม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๗๐
พระจักรกฤษณ์ อตฺตสาโร สายหยุด

๑๕/๕/๒๕๓๗ ๒๒/๖/๒๕๕๗

กลางราษฎร์บำรุง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๗๑
พระธนพล ขนฺติสาโร อึงเกลียง

้ ้

๒๙/๘/๒๕๓๗ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗

กลางราษฎร์บำรุง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๗๒
พระธวัช อภินนฺโท อินทุลักษณ์

๑๐/๑๐/๒๕๐๘
๔/๑๒/๒๕๕๘

กลางราษฎร์บำรุง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๗๓
พระพลเทพ อติชาโต เกตุศิริ

๑๔/๓/๒๕๓๖ ๔/๑๒/๒๕๕๙

กลางราษฎร์บำรุง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๗๔
พระรัฐศาสตร์ จิตฺตปาโร ทรัพย์เรือง

๒๙/๔/๒๕๔๐ ๑๔/๕/๒๕๖๐

กลางราษฎร์บำรุง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๗๕
พระพีรพล สุเมโธ บุญเลิศ

๒๓/๘/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ดอนทราย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๗๖
พระกฤษฎา สุธีโร ถนอมสุข

๑๑/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ดอนทราย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๗๗
พระธีรพงศ์ ธีรวํโส จารุนกุล

๔/๔/๒๕๓๙ ๒/๔/๒๕๖๐
ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๗๘
พระกาญชัย ิติาโณ ใยสงค์

๑๒/๔/๒๕๒๑ ๔/๑๒/๒๕๕๘

เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๗๙
พระนิมิตร านวโร เสาวรรณ

๒๔/๙/๒๕๔๐ ๒๘/๕/๒๕๖๐

เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๘๐
พระภานุพงศ์ โสภโณ ดรุณเนตร

๙/๘/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๘๑
พระชัยพร กิตฺติโสภโณ จันทรประภาส

๑๖/๑๐/๒๕๓๘
๑๘/๖/๒๕๖๐

ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๘๒
พระอนุรักษ์ สีลสุทฺโธ สุวรรณ์หลำ

๑๒/๘/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๘๓
พระธีรพงศ์ ิตมโน สินสมใจ

๒๐/๙/๒๕๓๘ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๘๔
พระคณิต กตธมฺโม พ่วงภู่

๒๙/๑๑/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐ ประเวศวัฒนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๘๕
พระธวัชพล ธนวฑฺโฒ แย้มสรวล

๔/๑๐/๒๕๒๖ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

ผาณิตาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๘๖
พระนรนิติ อมรธมฺโม อุปถัมภ์

๒๒/๔/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐
ผาณิตาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๘๗
พระวรัญู วรฺู พรงาม

๓๑/๗/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
ผาณิตาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๘๘
พระวรัญู เวสฺสุาโณ เอกะสุริยะ

๒๒/๖/๒๕๑๑

๔/๗/๒๕๖๐
ผาณิตาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๘๙
พระประเมศ ปวโร บุญญานุธนพล

๒๖/๓/๒๕๓๑ ๑๖/๓/๒๕๕๙

พนมพนาวาส  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๙๐
พระพัฒนพงษ์ สนฺติธมฺโม พรหมสุวรรณ์

๒๔/๒/๒๕๓๖

๔/๖/๒๕๖๐
พนมพนาวาส  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๙๑
พระสรากร กิตฺติสาโร นำผล

๒๔/๔/๒๕๓๖

๔/๖/๒๕๖๐
พนมพนาวาส  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๙๒
พระสิริวัฒน์ ปฺาวชิโร นาควิลัย

๑๓/๓/๒๕๒๙

๑/๗/๒๕๖๐
พนมพนาวาส  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๙๓
พระพนธกร วรปฺโ วลัชชานนท์

๕/๗/๒๕๓๐ ๗/๗/๒๕๖๐
พนมพนาวาส  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๙๔
พระธนภพ กุสลจิตฺโต แก้วเพ็ชร

๒๗/๕/๒๕๓๔

๙/๗/๒๕๖๐
มงคลโสภิต  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๙๕
พระสุรสิทธิ

์

อริโย คงเจริญ

๑๘/๑๐/๒๕๓๐
๒๔/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๙๖
พระเกรียงศักดิ

์

กตปฺุโ แดงมี
๓/๓/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ลาดบัว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๙๗
พระสุดใจ โชติปฺโ บุญคำภา

๑๖/๑/๒๕๓๓

๕/๓/๒๕๖๐
ศรีมงคล  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๙๘
พระสันติ สนฺตมโน สำอางเอียม

่

๑๒/๗/๒๕๓๙ ๑๙/๓/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

ฉช ๔๑๖๐/๐๕๙๙
พระไตรภพ ิตมโน เผือกรอด

๑๘/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีมงคล  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๐๐
พระภาสภร จนฺทสาโร อู๋อ่อน

๑๖/๔/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สามกอ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๐๑
พระธรรมณูญ ธีรปฺโ อุปถัมภ์

๒๗/๔/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
สามกอ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๐๒
พระจิรายุ อติชาคโร โรจิณ

๑๗/๙/๒๕๓๒ ๒๑/๕/๒๕๖๐

แสนภูดาษ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๐๓
พระจีรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ทัศนา

๑/๔/๒๕๔๐ ๒๑/๕/๒๕๖๐

แสนภูดาษ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๐๔
พระวีระพล ชุตินฺธโร บุญไทย

๒๙/๑๐/๒๕๓๙
๑๘/๖/๒๕๖๐

แสนภูดาษ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๐๕
พระปยวิทย์ ปยธมฺโม ศรีเสวก

๒๕/๘/๒๕๓๗ ๒๓/๖/๒๕๖๐

แสนภูดาษ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๐๖
พระวัชรพงศ์ ขนฺติพโล เจริญสุข

๑๓/๑/๒๕๔๐
๔/๖/๒๕๖๐

อินทาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๐๗
พระสุรชาติ ปฺาวโร พานแก้ว

๑๙/๗/๒๔๙๗ ๑๒/๒/๒๕๖๐

เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๐๘
สามเณรกิรติ  ลีทัพไทย

๒๖/๗/๒๕๔๖

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๐๙
สามเณรอานนท์  รัฐขจร

๔/๔/๒๕๔๗
 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๑๐
สามเณรนภดล  บุญกิจ

๖/๔/๒๕๔๗
 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๑๑
สามเณรภาสกร  บุญยัง

๒๙/๘/๒๕๔๔

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๑๒
สามเณรอมรเทพ  พุมศิริ

๒๙/๗/๒๕๔๕

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๑๓
สามเณรพีรพัฒน์  คุณพรม

๔/๙/๒๕๔๕
 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๑๔
สามเณรณชย  วงษ์ดีเดิม

๓๐/๙/๒๕๔๕

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๑๕
สามเณรตะวัน  จ้อยเจริญ

๑๔/๒/๒๕๔๖

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๑๖
สามเณรอิสรา  อาฒยะพันธ์

๒๕/๓/๒๕๔๖

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๑๗
สามเณรภาสิต  บุญยัง

๒๓/๗/๒๕๔๖

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๑๘
สามเณรอนิรุจน์  แก้วคำ

๙/๙/๒๕๔๖
 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๑๙
สามเณรพีรศักดิ

์

 วงศ์ช่วย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 เกตุสโมสร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๒๐
สามเณรสถาพร  ใจคง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๒๑
สามเณรรพีพัฒน์  จ้อยเจริญ

๖/๑๑/๒๕๔๗

 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๒๒
สามเณรรพีพัธ  ศรีกระจ่าง

๒/๒/๒๕๔๘
 เกตุสโมสร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๒๓
พระอัครพงษ์ รตฺนปฺโ จันทรศรี

๓/๓/๒๕๑๙ ๙/๔/๒๕๖๐
คลองเจ้า  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๒๔
พระภานุวัฒน์ ขนฺติโก บุญประเสริฐ

๒๑/๔/๒๕๔๐ ๒๒/๔/๒๕๖๐

คลองเจ้า  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๒๕
พระทิวา จนฺทิโก แก่นจันทร์

๓๐/๑๐/๒๕๓๓

๗/๕/๒๕๖๐
คลองเจ้า  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๒๖
พระจุลศักดิ

์

จนฺทิโก อังกาบเอียม

่

๑๑/๓/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คลองเจ้า  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๒๗
พระสฤษดิ

์

สีสโชโต สุทินประภา

๑๘/๖/๒๕๑๔

๒/๗/๒๕๖๐
คลองเจ้า  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๒๘
พระอุดมชัย ธมฺมปาโล หงส์วาณิชสกุล

๓๐/๘/๒๔๙๗
๗/๗/๒๕๖๐

คลองเจ้า  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๒๙
พระวีระชัย กิติติภทฺโท พุยศิริ

๒๐/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๓/๒๕๖๐

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๓๐
พระอภินันท์ อิทธิาโณ พวงมาลัย

๒๐/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๓/๒๕๖๐

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๓๑
พระณัฐพงษ์ ิตเมโท มีอนันต์

๑๑/๙/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
คลองสิบแปด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๓๒
พระชลธี โอภาโส กาญจนเกตุ

๑๕/๙/๒๕๓๔ ๒๒/๖/๒๕๖๐

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๓๓
พระรัชพล โชติปฺโ อนุสิทธิ

์

๒๒/๗/๒๕๒๓

๒/๗/๒๕๖๐
ญาณรังษาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๓๔
พระธานี ขนฺติธโร บังเกิดสุข

๑๐/๑/๒๕๑๕ ๙/๑๒/๒๕๕๕ นีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๓๕
พระแสงสุรี ิตสีโร มณีสุข

๒๙/๘/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐ นีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๓๖
พระโกศล สามตฺถิโก งามศิริ

๑๔/๙/๒๕๒๗ ๒๐/๗/๒๕๕๘

บัวลิมราษฎร์บำรุง

้

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๓๗
พระสันติชน สีลเตโช สุขสมบูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๓๑

๑๓/๔/๒๕๖๐

บัวลิมราษฎร์บำรุง

้

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๓๘
พระพรศักดิ

์

คุณวโร ทองสว่าง

๒๙/๔/๒๕๓๙

๒/๕/๒๕๖๐ บัวลิมราษฎร์บำรุง

้

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๓๙
พระธวัชชัย โชติโก ขุนสมบัติ

๑๓/๔/๒๕๓๙ ๑๒/๕/๒๕๖๐

บัวลิมราษฎร์บำรุง

้

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๔๐
พระสุรศักดิ

์

ธนปาโล อยู่นิม

่

๖/๕/๒๕๒๑ ๓/๙/๒๕๕๙
บางไทร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๔๑
พระลิขิตพงษ์ ชาคโร ชืนบาล

่

๖/๗/๒๕๓๖ ๒๕/๓/๒๕๖๐

บางไทร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๔๒
พระญาณภัทร ฉนฺทสาโร สุวรรณปต

๑๐/๘/๒๕๒๕
๔/๔/๒๕๖๐

บางไทร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๔๓
พระพิทักษ์ ิตาโภ บันลือ

๑๕/๕/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

บางไทร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๔๔
พระจิรายุทธ โฆสิโต ชัยยม

๖/๑๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
บางไทร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๔๕
พระสุรศักดิ

์

จนฺทวํโส อเมกอง

๑/๑๑/๒๕๓๙

๑/๔/๒๕๖๐
บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๔๖
พระดำรงศักดิ

์

อินฺทปฺโ ผลอินทร์

๑/๑๐/๒๔๙๙
๑/๗/๒๕๖๐

บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๔๗
พระนภดล อธิปฺโ ประสาททอง

๑/๒/๒๕๓๕ ๑/๗/๒๕๖๐
บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๔๘
พระเกรียงไกร อาภากโร คำเมือง

๑/๖/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๔๙
พระอภิรักษ์ ชินวโร คงปญฺญา

๑/๑๒/๒๕๓๖

๑/๕/๒๕๖๐
บางสาย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๕๐
พระบัญชา าณสุทฺโธ พวงทอง

๑/๑๑/๒๕๓๗

๑/๖/๒๕๖๐
บางสาย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๕๑
พระกมลชัย ปยธมโม มณฑลจรัส

๑/๙/๒๕๓๙ ๑/๖/๒๕๖๐
บางสาย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๕๒
พระจักรกริช อจฺจาทโร โหงเจริญ

๑/๑/๒๕๔๐ ๑/๖/๒๕๖๐
บางสาย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๕๓
พระเอกชัย โสภโณ ชะอุ่ม

๑/๙/๒๕๓๒
๑/๗/๒๕๖๐

บางสาย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๕๔
พระสมชาย ิตมโน อ่อนดี

๑/๑๑/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
บางสาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๕๕
พระอนันต์ อนนฺโท ศิริชาติ

๒๑/๖/๒๕๓๔ ๑๒/๔/๒๕๖๐
บางอ้อราษฎร์บำรุง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๕๖
พระวสันต์ วสนฺโต ทิวคุณากร

๑/๕/๒๕๐๒ ๒/๗/๒๕๖๐ บางอ้อราษฎร์บำรุง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๕๗
พระธนพล กนฺตสีโล ใหมอ่อน

๑๙/๒/๒๕๓๙

๒/๔/๒๕๖๐
บึงตาหอม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๕๘
พระเทิดศักดิ

์

ขนฺติมโร ลินจี

้ ่

๔/๖/๒๕๓๙ ๘/๕/๒๕๖๐
บึงตาหอม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๕๙
พระอำนาจ ถาวโร จินดาโชติ

๑๐/๖/๒๕๓๘ ๑๔/๕/๒๕๖๐

บึงตาหอม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๖๐
พระพีระทัศน์ จารุวณฺโณ พุยศิริ

๒๗/๕/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

บึงตาหอม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๖๑
พระณัฐพงษ์ ปภสฺสโร บุญพร้อม

๒๑/๘/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บึงตาหอม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๖๒
พระเรืองฤทธิชัย

์

อาภสฺสโร อ่อนละมูล
๑/๑/๒๕๓๐ ๑/๗/๒๕๕๗

บึงทองหลาง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๖๓
พระประวิทธิ

์

ชินวโร คำพลอย
๑/๕/๒๕๑๖

๑/๓/๒๕๖๐
บึงทองหลาง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๖๔
พระเมธา อาภาทโร โพธิศรี

์

๑/๖/๒๕๓๖
๑/๔/๒๕๖๐

บึงทองหลาง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๖๕
พระณัฐติกานต์ านากโร พึงโพธิสภ

่ ์

๑/๘/๒๕๓๒ ๑/๖/๒๕๖๐
บึงทองหลาง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๖๖
พระทรงศักดิ

์

ภูริปฺโ เหลาแตว

๖/๑๑/๒๕๑๖ ๒๕/๔/๒๕๖๐

บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๖๗
พระเกรียงไกร นาคเสโน เอมโอด

๕/๘/๒๕๓๘
๗/๕/๒๕๖๐

บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๖๘
พระนเรศ ปุเปกฺโข จันทร์ศรีทอง

๒๑/๑๑/๒๕๐๖
๒๗/๕/๒๕๖๐

บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๖๙
พระอดิศักดิ

์

คมฺภีรปฺโ วิไสยศรี
๗/๒/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐

บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๗๐
พระนิรันดร์ คงฺคสุวณฺโณ จันทร์เพ็ง

๒๔/๒/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๗๑
พระณัฐดนัย จนฺทสาโร สิทธิโชค

๑๘/๑/๒๕๒๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ประจำรัง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๗๒
พระศุภชัย สุภาจาโร งามศิริ

๑/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ประจำรัง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๗๓
พระสุริญา ชินวโร ดอนบุราณ

๘/๒/๒๕๒๖ ๗/๗/๒๕๖๐
ประจำรัง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๗๔
พระสรศักดิ

์

สิริวณฺโณ ศรีศุภพัชร

๓๑/๕/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ประจำรัง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๗๕
พระสิงหา โสภโณ เตียวเจริญ

๒๗/๘/๒๕๓๖ ๑๘/๒/๒๕๕๙

ประชาบำรุง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๗๖
พระสุรพล ธมฺมธโร ยุทธวิริยะ

๑๗/๑๐/๒๕๓๕
๑๘/๒/๒๕๖๐

ประชาบำรุง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๗๗
พระสันติ อาภาธโร ลอยรัตน์

๒๑/๑/๒๕๓๒ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ประชาบำรุง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๗๘
พระศักดา ชยวุฑฺโฒ ลิมเจริญ

้

๑/๑/๒๕๐๖ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ประชาบำรุง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๗๙
พระนัทธพงศ์ ธมฺมานนฺโท วโรทัยอังกูร

๑๒/๑๑/๒๕๓๗

๒๕/๖/๒๕๖๐

ประชาบำรุง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๘๐
พระสมจิตร เขมจาโร พงสัจจา

๑๔/๔/๒๕๒๑

๑/๗/๒๕๖๐
ประชาบำรุง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๘๑
พระรัฐธรรมนูญ ปยธมฺโม รัตนเลิศ

๑๐/๑๐/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ประชาบำรุง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๘๒
พระนรินทร์ ิตสาโร มีสุข

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐ ปากคลองบางขนาก
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๘๓
พระกนกศักดิ

์

กนฺตปโ รัตนมณี

๑๙/๑๐/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐ ปากคลองบางขนาก
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๘๔
พระสิทธิชัย สุทธิาโณ เพราะสุนทร

๑/๖/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๖๐ ปากคลองบางขนาก

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๘๕
พระวิโรจน์ ถาวโร แก้วฉลวย

๑๖/๓/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐ ปากคลองบางขนาก
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๘๖
พระนิสิต นิติสาโร ภู่ระหงษ์

๑/๒/๒๕๓๕ ๑/๖/๒๕๖๐ ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๘๗
พระกนก ธมฺมวโร คำทอง

๑/๖/๒๕๒๙
๑/๗/๒๕๖๐ ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๘๘
พระจตุรงค์ เตชวโร จำปาทอง

๑๘/๖/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๘๙
พระสุวัจน์ ธมฺมสโร สมาธิมงคล

๑/๒/๒๕๑๘ ๔/๑/๒๕๖๐
ไผ่ดำเจริญศุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๙๐
พระทองใบ สุชาโต บุญจันทร์

๑/๑/๒๕๐๔ ๖/๒/๒๕๖๐
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๙๑
พระวรวัฒน์ านากโร ใจบุญ

๒๓/๔/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๙๒
พระสหรัตน์ ภูริาโณ พันธุ์ครุฑ

๑๗/๔/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๙๓
พระไชยยงค์ ชยฺธมฺโม เชือสอน

้

๑๖/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๙๔
พระวรายุทธ์ นาควโร แก้วเกตุ

๒๘/๔/๒๕๐๕
๔/๕/๒๕๖๐

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๙๕
พระจาตุรงค์ อติภทฺโท โทล่า

๒๙/๑๒/๒๕๔๐
๑๔/๕/๒๕๖๐

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๙๖
พระวรโชติ านกโร ทองชูเชิด

๒๓/๔/๒๕๔๐
๔/๖/๒๕๖๐

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๙๗
พระเสน่ห์ จนฺทโก แสงอาทิตย์

๒๕/๔/๒๕๐๘
๑/๗/๒๕๖๐

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๙๘
พระวันชนะ าตุกาโม จำเนียรสวัสดิ

์

๑๔/๘/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๖๙๙
พระอัศวฤทธิ

์

สิริวณฺโณ เข็มทอง

๑/๑๐/๒๕๓๗
๑/๖/๒๕๖๐

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๐๐
พระธงชัย กิตฺติาโน ศรีษะโคตร

๒๔/๑๒/๒๕๑๕ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๐๑
พระกมลทรรศน์ านวีโร นพจรูญศรี

๖/๖/๒๔๙๔
๒๘/๑๒/๒๕๕๙

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๐๒
พระมงคลศิล ธีปฺโ เก็บเพ็ชร

๓๐/๙/๒๕๓๘
๒/๔/๒๕๖๐

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๐๓
พระพลเชษฐ านวีโร ทองทรัพย์

๑/๑๑/๒๕๓๘

๒/๔/๒๕๖๐
ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๐๔
พระเพยาว์ กุสลจิตฺโต สอนเนียม

๑๙/๘/๒๕๓๔ ๑๘/๕/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๐๕
พระวันชนะ านวีโร เชือแสง

้

๗/๘/๒๕๓๙ ๑๘/๕/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๐๖
พระสาโรจน์ านรโต เขียวไพรี

๒๙/๑๑/๒๕๐๘ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๐๗
พระบัณฑิต จนฺทปฺโ อินทรสมบัติ

๑๘/๔/๒๕๑๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๐๘
พระณรงค์ ปฺาวฑฺฒโน ศรีนุ่ม

๑๙/๕/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๖๐

วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๐๙
พระพรเทพ สุมงฺคโล คงจันทร์

๗/๑/๒๕๓๖ ๒๘/๕/๒๕๖๐

วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๑๐
พระสมคิด อภิชาโต มีพงษ์

๑๐/๘/๒๕๐๑ ๙/๑๒/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๑๑
พระสุรัช มหาคุโณ แสงสี

๒๓/๗/๒๕๑๓ ๒๒/๑/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๑๒
พระสถาพร เตชปฺโ กลินจันทร์

่

๙/๑๒/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๑๓
พระธีรวุฒิ อภินนฺโท บุญทศ

๒๐/๑๐/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๑๔
พระเอกพจน์ อนาลโย แสงจันทร์

๗/๑๒/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๑๕
สามเณรธัชพล  บุญหนา

๒๗/๗/๒๕๔๓

 สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๑๖
พระนนทวัจน์ จนฺทสาโร จันบัว

๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

สุวรรณเตมีย์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๑๗
พระธีรภัทร์ จนฺทสาโร ปนแก้ว

๒/๔/๒๕๓๙ ๑๒/๓/๒๕๖๐

สุวรรณเตมีย์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๑๘
พระสมศักดิ

์

ปฺาวโร ศิริโวหาร
๑/๗/๒๕๑๙ ๑/๑๑/๒๕๖๐

หอคอย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๑๙
พระนพรัตน์ ธมฺมวโร เดียวเจริญ

่

๓๐/๙/๒๕๓๘ ๑๒/๘/๒๕๕๙

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๒๐
พระจักรี โชติวโร สีเผ้า

๒๑/๑/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๒๑
พระสมชนะ าณวีโร ต่อแก้ว

๔/๔/๒๕๓๘ ๕/๗/๒๕๖๐
กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๒๒
พระบำรุง สุจิตฺโต พิมพ์บูรณ์

๑๙/๑/๒๕๒๐ ๒๑/๕/๒๕๖๐

เขาจันทร์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๒๓
พระภูเบตร์ สีลเตโช พลทะมัย

๒๐/๙/๒๕๓๘ ๒๘/๕/๒๕๖๐

เขาจันทร์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๒๔
พระศรัณย์ สีลสุทฺโธ นวนจันทร์

๓๑/๑/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

เขาจันทร์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๑ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๒๕
พระบุญมี ธมฺมธโร พิมพา

๕/๑๒/๒๔๗๒
๒/๔/๒๕๕๔

คลองเตย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๒๖
พระโสภณ โสภณจิตฺโต เรืองสุข

๑๗/๕/๒๕๒๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

คลองเตย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๒๗
พระวุฒิชัย วุฑฺฒิโก เลิศไธสงค์

๒๒/๒/๒๕๓๓

๑/๕/๒๕๖๐
คลองยายสร้อย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๒๘
พระศักดา รกฺขิตสีโล พรหมเลิศ

๒๗/๔/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

คลองยายสร้อย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๒๙
พระณัฐกานต์ นิทฺทโร เอือกิจ

้

๒๓/๔/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

คลองยายสร้อย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๓๐
พระพรประการ วรปฺโ บุตรบิล

๑๕/๙/๒๕๓๐ ๓/๐๓/๒๕๖๐

คลองอุดม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๓๑
พระวสันต์ สนฺตมโน หิรัญเกือ

้

๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

คลองอุดม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๓๒
พระสมรักษ์ สุจิณฺโณ เมืองปลาด

๕/๗/๒๕๓๙
๒๑/๐๕/๒๕๖๐

คลองอุดม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๓๓
พระสงกรานต์ สมาจาโร นามถึง

๒๗/๒/๒๕๒๕
๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองอุดม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๓๔
พระณรงค์ นนฺทสาโร สองพล

๑๑/๑/๒๕๓๒
๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองอุดม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๓๕
พระธวัชชัย ธมฺมจาโร บัณฑิตย์

๕/๙/๒๕๓๖ ๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองอุดม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๓๖
พระวิทยา อินฺทโชโต แซ่จึง

๒๕/๑๐/๒๕๑๓
๒๓/๔/๒๕๖๐

ชำปางาม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๓๗
พระธรณ์เทพ ธมฺมวโร นิลแย้ม

๒๗/๓/๒๕๓๖

๗/๕/๒๕๖๐
ชำปางาม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๓๘
พระศุภณัฐ ปภาโส ศรเพ็ชร์

๑๒/๑๒/๒๕๓๙

๒/๖/๒๕๖๐
ชำปางาม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๓๙
พระศิริวัฒน์ โชติปฺโ บุตรดาวงค์

๖/๕/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ชำปางาม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๔๐
พระทศพล ปภากโร สวัสดี

๒๙/๙/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ชำปางาม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๔๑
พระสรวิชญ์ ปยสีโล โชตินอก

๒๕/๑/๒๕๓๙ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ชำปางาม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๔๒
พระอนิวัฒน์ สนฺตจิตฺโต ทองเชือ

้

๓/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ดอนท่านา  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๔๓
พระวันชัย วิสุทฺโธ พรมบุตร

๑๕/๔/๒๕๓๐ ๒๓/๔/๒๕๖๐

ท่าซุง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๔๔
พระมนต์สิทธิ

์

วรธมฺโม เคร้าศรี

๑๗/๗/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ท่าซุง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๔๕
พระสังวาลย์ สุจิณฺโณ จักสาน

๒๔/๕/๒๕๐๕
๖/๗/๒๕๖๐

ท่าม่วง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๔๖
สามเณรปฏิภาณ  พานทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

 ท่าม่วง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๔๗
พระอุเทน สนฺตจิตฺโต ศรีกมล

๑๔/๑๒/๒๕๒๗

๒/๗/๒๕๖๐
ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๔๘
พระณรงชัย คนฺธสีโล หริงเรไร

่

๓๐/๑๒/๒๕๒๗

๒/๗/๒๕๖๐
ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๔๙
พระอธิป อนาลโย สงวนสวัสดิ

์

๓/๑๒/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๕๐
พระชัชรินทร์ จารุธมฺโม กะหลำทอง

๑/๓/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๕๑
พระศราวุฒิ ธีรปฺโ ศรีเมือง

๒๑/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๕๒
พระทวีศักดิ

์

ธมฺมวโร ศรีเมือง

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๕๓
พระสราวุฒิ อธิปฺโ ลาวเวียง

๑๙/๑/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๕๔
พระพงศ์พัฒน์ าณวีโร พงศ์พุทธิไพบูลย์ ๔/๒/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐

ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๕๕
พระธนาคาร านิสฺสโร ไพรสิงห์

๑๒/๓/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๕๖
พระสมเกียรติ สุวีโร บึงขุนทด

๒๐/๔/๒๕๒๗
๑/๔/๒๕๖๐

ทุ่งส่อหงษา  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๕๗
พระทรงศรี ทินฺนวโร สมบัน

๕/๗/๒๕๒๔ ๑๑/๔/๒๕๖๐

ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๕๘
พระบุญมา อภิปุโ ชำนาญ

๔/๓/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๖๐

ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๕๙
พระทยากร สุวณฺโณ พุททัยมา

๒๐/๖/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๖๐

ทุ่งเหียง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๒ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๖๐
พระหล่อ ธมฺมิโก พรมประเสริฐ

๑๓/๑๐/๒๕๐๘
๑๑/๓/๒๕๖๐

นางาม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๖๑
พระวันดี วนฺตมโล โภปรึก

๕/๑๐/๒๕๒๗ ๒๗/๔/๒๕๖๐

นางาม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๖๒
พระสมพร สมฺปุณฺโณ ดุสิตา

๑๔/๑๑/๒๕๒๘

๕/๕/๒๕๖๐
นางาม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๖๓
พระธวัชชัย ธมฺมโชโต คำบุญมี

๘/๑๑/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

นางาม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๖๔
พระปติพงษ์ ปฏิภาโณ เสนพุฒ

๑๒/๙/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

นางาม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๖๕
พระอรรถพล อภิชาโต ทิพย์โกมล

๕/๓/๒๕๓๖
๔/๗/๒๕๖๐

นางาม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๖๖
พระภานุพงศ์ ภูริสีโล ภูสวัสดิ

์

๒๒/๓/๒๕๓๙ ๑๑/๔/๒๕๖๐

นายาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๖๗
พระจำรัส จตฺตมโล ชุมกว้าง

๑๐/๒/๒๕๑๕ ๒๗/๔/๒๕๖๐

นายาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๖๘
พระกฤษฎา กิตฺติคุโณ กุลวานิช

๕/๔/๒๕๓๙ ๒๗/๔/๒๕๖๐

นายาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๖๙
พระณรงค์วิทย์ นราสโภ ศักดี

๑๐/๓/๒๕๓๖
๘/๕/๒๕๖๐

นายาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๗๐
พระวิชัยศักดิ

์

วิสุทฺธจิตฺโต นู

๒๗/๙/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

นายาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๗๑
พระเสรี ปริสุทฺโธ ศรีสะอาด

๓๐/๙/๒๕๐๘ ๓๐/๖/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๗๒
พระจงกล วนฺทโย วันทยา

๑๔/๔/๒๕๑๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางพะเนียง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๗๓
พระอเนก อาภากโร เนตระกาศ

๑๕/๔/๒๕๑๖ ๑๘/๑/๒๕๖๐

บางพะเนียง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๗๔
พระฤทธิชัย อิทฺธิชโย กรัดสมบัติ

๑๐/๓/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

บางพะเนียง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๗๕
พระณัฐพล จนฺทธมฺโม ธนาฤทัย

๕/๑๒/๒๕๓๔ ๑๙/๓/๒๕๖๐

บางมะเฟอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๗๖
พระทศพล กตปฺุโ คชรินทร์

๘/๕/๒๕๓๘
๑/๔/๒๕๖๐

บางมะเฟอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๗๗
พระปยะ านธมฺโม แก้วคำ

๒๓/๑๐/๒๕๓๙

๖/๕/๒๕๖๐
บางมะเฟอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๗๘
พระชีวิน อคฺคจิตโต วีระศิริรัตน์

๑๓/๖/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
บางมะเฟอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๗๙
พระเอกพันธุ์ จนฺทธมฺโม นิรันดร์

๑๙/๓/๒๕๑๗

๗/๗/๒๕๖๐
บางมะเฟอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๘๐
พระนพภดล านธมฺโม ทองสุข

๒๔/๔/๒๕๒๓

๗/๗/๒๕๖๐
บางมะเฟอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๘๑
พระศมล สิริจนฺโท มันศรีจันทร์

่

๑๕/๘/๒๕๔๐ ๒๓/๔/๒๕๖๐

บ้านหัวนา  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๘๒
พระคำมูล ปยธมฺโม ปมา

๕/๑/๒๕๐๓
๑๓/๒/๒๕๕๘

ปาโคกผาสุก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๘๓
พระวัชรชัย อินฺทวณฺโณ อินทร์สำราญ

๑๘/๑๑/๒๕๓๖

๒๕/๗/๒๕๖๐

ปาโคกผาสุก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๘๔
พระบัญชา ิตาโณ แก้ววรรณา

๒๘/๒/๒๕๓๔ ๒๐/๓/๒๕๕๔

ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๘๕
พระพิศาล ทีปธมฺโม ลามาตร์

๗/๕/๒๕๐๓ ๒/๘/๒๕๕๕
ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๘๖
พระวิชิต วชิรธมฺโม ภูเดช

๒๗/๔/๒๕๑๗ ๒๘/๓/๒๕๖๐

ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๘๗
พระวิสุทธิชัย

์

วราสโภ บุญภา

๒๓/๑๐/๒๕๓๐

๒/๗/๒๕๖๐
ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๘๘
พระชลันธร กนฺตสีโล พูลสวัสดิ

์

๒๒/๙/๒๕๔๐ ๒๙/๕/๒๕๖๐

แปลงไผ่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๘๙
พระพิพัฒพงค์ านวีโร ประดับเพชร

๑๙/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
แปลงไผ่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๙๐
พระประสิทธิ

์

สีลวฑฺฒโณ บุตรดางาม

๑๒/๘/๒๕๐๓ ๒๖/๕/๒๕๕๕

โปงเจริญ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๙๑
พระปฐมพงษ์ อุตฺตโม จะพีรัมย์

๖/๗/๒๕๑๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

โปงเจริญ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๙๒
พระบุญจันทร์ อคฺคธมฺโม อาทร

๑๘/๔/๒๕๑๔ ๑๑/๖/๒๕๖๐

โปงเจริญ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๙๓
พระกฤษฎา คินํโว คินาวัน

๑๖/๑๑/๒๕๓๘

๗/๕/๒๕๖๐
พัฒนาปาไม้  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๙๔
พระไตรวิชญ์ าณทีโป เนินภู

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
พัฒนาปาไม้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๓ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๙๕
พระจิรยุทธ์ กตปฺุโ สตะจิตร

๑/๗/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๖๐

พัฒนาปาไม้  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๙๖
พระศิริเทพ สุจิณฺโณ สวมศิริ

๑๔/๗/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๖๐

พัฒนาปาไม้  

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๙๗
พระบุญมี คมฺภีรปฺโ รุ่งอุทัย

๒๘/๗/๒๕๒๓ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๙๘
พระสงกรามต์ ตปสีโล เดซี

๑๔/๔/๒๕๐๕ ๑๒/๒/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๗๙๙
พระประพันธ์ านวีโร ศิริ

๒๔/๔/๒๕๒๘

๑/๗/๒๕๖๐
โพธิทอง

์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๐๐
พระบุญมี ปคุณธมฺโม สุขโยยศ

๑/๗/๒๔๗๗ ๒๒/๗/๒๕๕๓

มาบนาดี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๐๑
พระบุญเกิด อคฺคปฺโ ทังเทศ

่

๓๐/๑๒/๒๕๓๙

๒/๖/๒๕๖๐
มาบนาดี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๐๒
พระสงกรานต์ อาทิจฺจวํโส วันทยา

๑๕/๑/๒๕๒๗

๓/๖/๒๕๖๐
มาบนาดี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๐๓
พระสุทัศน์ อภิวโร วัฒนา

๒๗/๔/๒๕๔๐
๓/๖/๒๕๖๐

มาบนาดี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๐๔
พระสุพจน์ สุวโจ คัลทิล

๑๕/๕/๒๕๐๙
๘/๖/๒๕๖๐

มาบนาดี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๐๕
พระน้อย สิริภทฺโท สารีวงศ์

๑/๑/๒๔๘๒ ๑/๗/๒๕๖๐
มาบนาดี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๐๖
พระสวน เมธาสโร ศรีสงคราม

๑๑/๑/๒๔๘๘

๑/๗/๒๕๖๐
มาบนาดี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๐๗
พระอธิวัฒน์ อธิจิตฺโต พรเอียม

่

๒/๓/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

มาบนาดี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๐๘
พระประสิทธิ

์

ฉนฺทธมฺโม ปนประเสริฐ
๔/๒/๒๕๒๖

๙/๗/๒๕๖๐
มาบนาดี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๐๙
พระวีระศักดิ

์

กตปฺุโ ยะหัตตะ
๕/๑/๒๕๓๐ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ยางแดง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๑๐
พระปริญญา สนฺตจิตฺโต เสนาวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ยางแดง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๑๑
พระฐานทัพ านทพฺโพ สงคราม

๒๘/๐๗/๒๕๓๙
๒๙/๔/๒๕๖๐

ลาดกระทิง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๑๒
พระมอล จนฺทวํโส ศิลาชัย

๑/๗/๒๕๑๔ ๑๐/๓/๒๕๕๙

วังคู  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๑๓
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก สืบสวัสดิ

์

๑/๔/๒๕๓๙ ๒๕/๓/๒๕๖๐

วังคู  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๑๔
พระปฏิพัทธ์ กิตฺติาโณ พันภัยรี

๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๓/๒๕๖๐

วังคู  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๑๕
พระรุ่งตะวัน กตปฺุโ คำขะ

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

๒๐/๖/๒๕๖๐

วังไทร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๑๖
พระภานุพงศ์ ปฺาวุฑฺโฒ สมบูรณ์

๑๐/๑๒/๒๕๓๗
๒๓/๖/๒๕๖๐

วังไทร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๑๗
พระมนตรี จนฺทวํโส รามอ้น

๑๖/๓/๒๕๓๕ ๑๒/๔/๒๕๖๐

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๑๘
พระวิรัตน์ จนฺทสาโร ส้มจีน

๕/๒/๒๕๒๘ ๒๖/๕/๒๕๖๐

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๑๙
พระกิติชัย สุขิโต ศรีรัตนะ

๑๕/๑๐/๒๕๓๖
๒๖/๖/๒๕๖๐

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๒๐
พระดิเรก โชติธมฺโม สงวนสวัสดิ

์

๑/๑๒/๒๕๓๐
๗/๗/๒๕๖๐

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๒๑
พระบัณฑิต อนาวิโล หมายดี

๒๕/๑๒/๒๕๒๒

๑๒/๔/๒๕๖๐
หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๒๒
พระประกัน สุมิตฺโต จันทร์คุ้ม

๒๐/๓/๒๕๒๓ ๑๒/๔/๒๕๖๐
หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๒๓
พระธีรพงษ์ สมฺปฺโ ทิตย์พรม

๒๔/๙/๒๕๓๖ ๑๒/๔/๒๕๖๐
หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๒๔
พระฉัตรชัย กุสลจิตฺโต ไพรบึง

๑๙/๖/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐
หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๒๕
พระนาวิน านปฺโ เดชจินดา

๓๐/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๒๖
พระวัชระ ทีปธมฺโม สุขสุด

๒๓/๘/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐
หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๒๗
พระณรงค์เดช านทตฺโต ตันติวงษ์

๘/๑/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐ หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๒๘
พระสมพร ปริปุณฺโณ ขันเกษตร

๑/๒/๒๕๓๙ ๒๐/๓/๒๕๕๙

ห้วยนำทรัพย์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๒๙
พระนพดล กนฺตวีโร มณีรัตน์

๒๕/๑๐/๒๕๑๐
๑๕/๓/๒๕๖๐

ห้วยนำทรัพย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๓๐
พระธีรเชษฐ์ าณโสภโณ สุขบำรุงทรัพย์

๗/๖/๒๕๐๓ ๒๕/๕/๒๕๖๐

ห้วยนำทรัพย์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๓๑
พระเสกสิทธิ

์

พฺรหมฺสโร แสงนวลใย

๒๖/๑๑/๒๕๐๗
๒๕/๕/๒๕๖๐

ห้วยนำทรัพย์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๓๒
พระศักดิสิทธิ

์ ์

าณวุฑฺโฒ สุพรรณเภสัช

๑๘/๔/๒๕๑๕ ๒๕/๕/๒๕๖๐

ห้วยนำทรัพย์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๓๓
พระสมเชษฐ ปฺาวโร ทองรัก

๗/๔/๒๕๒๐ ๒๕/๕/๒๕๖๐

ห้วยนำทรัพย์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๓๔
พระจตุกร เขมาภิรโต เกิดปราง

๑๑/๖/๒๕๒๒ ๒๕/๕/๒๕๖๐

ห้วยนำทรัพย์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๓๕
พระวรัชญ์ ธนวํโส ฟกทว่าง

๗/๘/๒๕๓๖ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ห้วยนำทรัพย์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๓๖
พระนรากร อิสฺสราโณ รัตนนารีกุล

๒๙/๓/๒๕๓๐
๒/๗/๒๕๖๐

ห้วยนำทรัพย์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๓๗
พระศราภพ สุนฺทราจาโร แก้วสุริวงศ์

๔/๕/๒๕๓๓ ๒/๗/๒๕๖๐
ห้วยนำทรัพย์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๓๘
พระชัยนุพงศ์ สนฺตกาโม สุวรรณวงศ์

๒๒/๓/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ห้วยนำทรัพย์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๓๙
พระนพเก้า โชติวโร พานแก้ว

๙/๗/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

ห้วยหิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๔๐
พระชำนาญเวทย์ าณธีโร อำพะวา

๑๑/๓/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

ห้วยหิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๔๑
พระออด จนฺทสาโร บุญเปลียม

่

๐๑/๐๑/๒๔๘๙ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๔๒
พระนิสัย กิตฺติาโณ จันทร์หอม

๐๑/๐๑/๒๔๙๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๔๓
พระปว สนฺตมโน ห่วงพวง

๑๐/๑๑/๒๔๙๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๔๔
พระธวัชชัย อาภากโร แซ่เตียว

๒๓/๐๘/๒๕๑๓ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๔๕
พระประสงค์ ปฺาวโร สวยลำ

๐๒/๑๒/๒๕๒๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๔๖
พระนรวีร์ อภิปฺุโ ไวยกูล

๐๘/๐๔/๒๕๔๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๔๗
พระวรวุฒิ เตชวโร ลิมสกุลศิริวัตน์

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๔๘
พระขจร รตนปฺโ ก้านบัว

๐๙/๐๖/๒๕๐๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๔๙
พระนัทธพงศ์ สุจินฺโณ ชาวนา

๐๘/๐๓/๒๕๓๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๕๐
พระเพชรายุธ ภทฺทธมฺโม เจริญปาละ

๐๓/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

เขาสะท้อน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๕๑
พระอมรเทพ อมโร พิทักษ์วงศ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาสะท้อน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๕๒
พระสัตยา เทวธมฺโม เปรมเจริญ

๐๔/๐๔/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองหนึง

่

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๕๓
พระสมทบ สุคนฺโธ เจรีรัตน์

๑๙/๙/๒๔๙๙ ๐๖/๐๒/๒๕๖๐

ด่านเงิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๕๔
พระปฏิภาณ อรุโณ ไทรนิเวศไกรศร

๑๓/๘/๒๕๓๘ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ด่านเงิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๕๕
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน เสือคำ

๑๙/๗/๒๕๔๐ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ด่านเงิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๕๖
พระวิรัตน์ วิมโล มิงเมือง

่

๑๖/๓/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ด่านเงิน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๕๗
พระณัฐวัตร นราสโภ

เทียนประสิทธิกุล
๓๐/๐๔/๒๕๔๐ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งสะเดา  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๕๘
พระธนัญชัย นาควโร ธูปหอม

๑๕/๐๒/๒๕๔๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งสะเดา  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๕๙
พระสาธิต สุเมโธ พยัคเกษม

๑๓/๑๒/๒๕๓๙
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งสะเดา  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๖๐
พระจิรายุ จิรสุโภ ราศรี

๑๒/๐๗/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งสะเดา  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๖๑
พระวีระพันธ์ รวิวณฺโณ บุญยะนิวาสน์

๑๗/๐๗/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งสะเดา  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๖๒
พระเจตนิพัทร์ สิริสาโร แสนยากร

๒๓/๑๒/๒๕๓๗
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ไทรทอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๖๓
พระณรงค์ชัย นรินฺโท สัตย์ซือ

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ไทรทอง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๖๔
พระกิตติพล กิตฺติาโณ

ศิรประภาพรสกุล

๓๐/๐๕/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไทรทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๕ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๖๕
พระพชร ขนฺติมโน วไลพัฒน์

๒๗/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นพเกตุวนาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๖๖
พระสมศักดิ

์

ปยธมฺโม เสาวกุล

๒๒/๐๘/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นพเกตุวนาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๖๗
พระโสฬส โสฬสวโร ดูอ่อน

๐๗/๑๐/๒๕๓๑ ๒๗/๐๘/๒๕๕๘

เนินไร่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๖๘
พระคมสันต์ จรณธมฺโม ไตรเสนีย์

๒๗/๐๕/๒๕๒๗ ๑๔/๐๒/๒๕๖๐

เนินไร่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๖๙
พระพงษ์พัฒน์ กิตฺติาโณ คำศิริ

๐๘/๐๗/๒๕๓๙ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

เนินไร่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๗๐
พระณัฐวุฒิ านสุโภ แก้วกัญญา

๐๒/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

เนินไร่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๗๑
พระวัชรพงษ์ คุณงฺกโร หลงศรีภูมิ

๒๒/๐๙/๒๕๒๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เนินไร่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๗๒
พระธีรเดช ภาณวโร สุริหาญ

๑๕/๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

แปลงยาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๗๓
พระนพรัตน์ พทฺธธมฺโม นิกุล

๒๐/๑๐/๒๕๓๑ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

แปลงยาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๗๔
พระอมรเทพ พุทฺธิสาโร ขวัญนิมิตร

๐๙/๐๒/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๖๐

แปลงยาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๗๕
พระก้องตะวัน จารุวณฺโณ ซิมเทียม

้

๒๖/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

แปลงยาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๗๖
พระพงษ์ธร กิตฺติสาโร พุทธรัตน์

๐๕/๐๓/๒๕๓๘ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

ไผ่แก้ว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๗๗
พระอริศ ติกฺขปฺโ แซ่เตียว

๑๘/๐๒/๒๕๓๙
๑๘/๖/๒๕๖๐

ไผ่แก้ว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๗๘
พระวสันต์ วิสุทฺโธ พรหมเกตุ

๑๕/๑/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ไผ่แก้ว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๗๙
พระอาทิตย์ อรุโณ เสนาะลำ

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๗/๐๘/๒๕๖๐

ไผ่แก้ว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๘๐
พระบรรพต กิตฺติสาโร หมืนเดช

่

๑๒/๐๕/๒๕๑๙ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วังกะจะ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๘๑
พระชัยวัฒน์ ชยานนฺโท เนียรอรุณ

๐๔/๐๒/๒๕๓๔ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

วังกะจะ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๘๒
พระจิรภัทร จิรสุโภ กิตติณรงค์กุล

๐๗/๐๖/๒๕๓๗ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

วังเย็น  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๘๓
พระอรรถกร ขนฺติสาโร หมืนเดช

่

๑๔/๑๒/๒๕๓๕
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วังเย็น  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๘๔
พระสุพล สุภโร ยอดสิงห์

๙/๑๖/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองนำขาว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๘๕
พระพรเทพ ธีรภทฺโท อ่อนจิต

๒๙/๐๗/๒๕๒๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองปรือไม้แก้ว  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๘๖
พระบุญลือ ฉนฺตจิตฺโต สีพรม

๐๑/๐๖/๒๕๑๖ ๑๒/๑๒/๒๕๕๙

หนองปลาไหล  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๘๗
พระขวัญชัย ปภาโส ทีแพง

๐๙/๐๑/๒๕๑๘ ๑๒/๑๒/๒๕๕๙

หนองปลาไหล  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๘๘
พระอธิวัฒน์ อมโร ปญญาเฉียบ

๒๑/๐๕/๒๕๓๘
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองปลาไหล  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๘๙
พระประพันธ์ นริสฺสโร แย้มวศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๓๙
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองไม้แก่น  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๙๐
พระสุรพงษ์ สนฺตมโน แซ่อุ้ย

๒๙/๑๐/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองไม้แก่น  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๙๑
พระภาณุพงษ์ มหาาโณ แซ่อุ้ย

๒๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองไม้แก่น  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๙๒
พระณัฐศักดิ

์

จนฺทสาโร ยามเทวี

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองไม้แก่น  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๙๓
พระณัฐสิทธิ

์

ฌานวโร ยามเทวี

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองไม้แก่น  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๙๔
พระสุธี จตฺตมโล บุญทูล

๑๕/๐๙/๒๕๐๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองไม้แก่น  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๙๕
พระอุดมศักดิ

์

อุตฺตมสกฺโก บุญเจริญ

๑๕/๑/๒๕๓๘ ๑๓/๕/๒๕๖๐

หนองศิลาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๙๖
พระขจรชัย ขนฺติธมฺโม แก้วกาหลง

๒๘/๔/๒๕๔๐ ๑๓/๕/๒๕๖๐

หนองศิลาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๙๗
พระศุภกร สุภกโร ประดิษฐ์แจ้ง

๒๘/๖/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองศิลาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๙๘
พระธันวา อภิวฑฺฒโน ทัพเจริญ

๑๒/๐๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองศิลาราม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๘๙๙
พระอภินันท์ วชิรนนฺโท นาชัยฤทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๑๐ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองสร้อยติง

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๖ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๐๐
พระธีรวัฒน์ วชิรธีโร นิตย์นุช

๑๒/๐๓/๒๕๓๔ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๐๑
พระเกียรติชัย วชิรกิตฺโต บุญมี

๐๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๐๒
พระขจรยศ วชิรเขมจาโร มันภักดี

่

๑๗/๑๐/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๐๓
พระพัชรวัฒน์ วชิรวฑฺฒโน รุจิวัฒน์นิธิ

๑๕/๐๘/๒๕๑๘ ๒๙/๐๘/๒๕๖๐

หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๐๔
พระปภังกร อตฺตทนฺโต บุญครอบ

๐๔/๐๔/๒๕๒๕ ๒๐/๐๑/๒๕๕๕

หัวสำโรง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๐๕
พระเจียบ

้

อธิาโน ใหม่สิงห์

๒๑/๐๖/๒๕๑๗ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

หัวสำโรง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๐๖
พระชาลี เตชวณฺโณ นาคะเสถียร

๑๒/๐๒/๒๕๐๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หัวสำโรง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๐๗
พระวรพจน์ อาจาโร สณาวงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หัวสำโรง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๐๘
พระทนงศักดิ

์

ธมฺมวโร ทองเกตุ

๐๓/๐๙/๒๕๒๙ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

อ่าวช้างไล่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๐๙
พระอภิวัฒน์ จิตฺตกโร กิติวงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๓๐ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

อ่าวช้างไล่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๑๐
พระกรกช ขนฺติโก เนียมปาน

๓๐/๘/๒๕๓๖ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

อ่าวช้างไล่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๑๑
พระศักดิชัย

์

สุทนฺโต วงค์ษา

๑๕/๙/๒๕๓๘

๕/๒/๒๕๖๐
เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๑๒
พระภานุพงศ์ ปฺาวโร แซ่เล้า

๖/๓/๒๕๔๐ ๙/๔/๒๕๖๐
เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๑๓
พระณัฐพงศ์ ธมฺมวโร เผือกผ่อง

๑๘/๑๑/๒๕๓๗

๑๕/๔/๒๕๖๐

เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๑๔
พระทรงยุทธ เตชวโร ตันชุน

๗/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๑๕
พระคุณัชญ์ เทวธมฺโม สระทองจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๓๙
๑๘/๗/๒๕๖๐

เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๑๖
พระนิพนธ์ านิสฺสโร เรืองโชค

๓/๑/๒๕๐๔
๑๖/๑๑/๒๕๕๗

เกาะราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๑๗
พระทวัฒน์ อคฺคปฺโ ภู่สวัส

๑๗/๙/๒๕๐๓ ๒๐/๕/๒๕๖๐ เกาะราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๑๘
พระไกรภพ นาถธมฺโม วรพงษ์

๑/๘/๒๕๔๐ ๑๙/๒/๒๕๖๐

จรเข้ตาย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๑๙
พระนันทวุฒิ ถิรจิตฺโต งามเจริญ

๑๕/๕/๒๕๑๙
๒๐/๖/๒๕๖๐

จรเข้ตาย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๒๐
พระสมเดช สมจิตฺโต แย้มสวน

๑/๒/๒๔๙๗
๒/๗/๒๕๖๐

นำฉ่า  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๒๑
พระนิคม อินฺทสโร ดุลคนิจ

๒๖/๐๗/๒๕๑๔

๒/๗/๒๕๖๐
นำฉ่า  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๒๒
พระธงชัย คุณากโร แก้วลำ

๗/๓/๒๕๒๐
๓/๑๒/๒๕๕๙

บางคา  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๒๓
พระชัยญา มหาวีโร ใหม่ก๋งลาย

๒๔/๑/๒๕๑๗ ๒๘/๗/๒๕๖๐

บางคา  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๒๔
พระใสย คุณธมฺโม ดุลประเสริฐ

๑/๓/๒๔๘๙ ๓/๑/๒๕๕๕
ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๒๕
พระโกเมศ สนฺตกาโย สังข์เมือง

๑๐/๗/๒๕๓๐
๖/๗/๒๕๖๐

ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๒๖
พระนที อุปสโม แก่นจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๓๘
๒๘/๕/๒๕๖๐

เมืองใหม่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๒๗
พระปญญา ปฺาสาโร เมียวจอง

้

๗/๑๒/๒๕๒๖ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

หินดาษ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๒๘
พระอุทัย วชิรอินฺโท

แพทย์เมืองจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๓๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๘

เขาตลาด  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๒๙
พระประเสริฐศักดิ

์

อธิปฺโ แก้วลับ

๒๖/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาถำแรต  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๓๐
พระสุทัศน์ โอวาทกาโม งามสง่า

๒๐/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาถำแรต  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๓๑
พระสุระวัฒน์ ปยสีโล ยุพิน

๒๓/๐๔/๒๕๓๔
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เขาถำแรต  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๓๒
พระมนัส ขนฺติมโน บุญจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๑๒
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

เขาพริก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๓๓
พระทศพล ปยสีโล จันดาดี

๑๗/๙/๒๕๓๕ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ทุ่งยายชี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๓๔
พระนิรัญ อนาลโย มาก๋ง

๑๒/๑๒/๒๕๑๙

๓๐/๔/๒๕๔๙

ทุ่งยายดำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๗ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๓๕
พระบรรจง ปฺาวโร โอ๊บ้านตม

๑๓/๔/๒๕๑๐ ๒๙/๗/๒๕๕๘

ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๓๖
พระสุเทพ โฆสธมฺโม ชืนอารมณ์

่

๕/๖/๒๕๐๓ ๑๖/๔/๒๕๖๐

ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๓๗
พระพิชัย ธมฺมเตโช การณรงค์

๓/๔/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๓๘
พระอนุวัตร อตุโล ชวนผดุง

๑๓/๑๑/๒๕๒๖

๒/๗/๒๕๖๐
ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๓๙
พระสมบัติ พิจารโณ พิจารณ์

๗/๗/๒๕๓๕
๗/๗/๒๕๖๐

ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๔๐
สามเณรอภิชาต  เอ้ไธสง

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

 ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๔๑
พระนิติกร สาทโร ทรงจิตร

๒/๒/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

น้อยนาดี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๔๒
พระสายชล กมฺมสุทฺโธ สาธุชาติ

๒/๖/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

น้อยนาดี  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๔๓
พระจิตตนาวิน โชติปฺโ ขันชลี

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

เนินสามทหาร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๔๔
พระสมเดช โชติปฺโ พิมพ์อุบล

๑๗/๑๐/๒๕๑๕ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

เนินสามทหาร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๔๕
พระอเนก อริโย เบญมาตย์

๒๕/๕/๒๕๒๔ ๒๔/๑/๒๕๕๙

ประชานิมิตร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๔๖
พระประดิษฐ์ ถิรธมฺโม บุญทศ

๓/๒/๒๕๒๒ ๒๗/๑/๒๕๕๙

ประชานิมิตร  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๔๗
พระวิรัตน์ วชิรวีโร แซ่ลี

้

๒๐/๓/๒๕๐๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐
แปลงราษฎร์สามัคคี

 

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๔๘
พระณัฐพล วชิรนิพฺภทฺโท พุ่มเจดี

๖/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐ แปลงราษฎร์สามัคคี
 

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๔๙
พระประดับ จนฺทปฺโ ยอดนำคำ

๑/๕/๒๕๑๖
๒๕/๑๒/๒๕๕๙

วีระชัยโชติการาม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๕๐
พระไพศาล ฉนฺทธมฺโม นาดี

๑๐/๕/๒๕๒๐
๒๕/๑๒/๒๕๕๙

วีระชัยโชติการาม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๕๑
พระสุธา วชิรสุทโธ พิมพ์น้อย

๑๐/๑๐/๒๕๒๑ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วีระชัยโชติการาม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๕๒
พระอำนาจ วชิรตุโล บุญโสม

๑๒/๑๐/๒๕๒๑
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วีระชัยโชติการาม  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๕๓
พระปยะพงษ์ อชิโต อุทรักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๓๑
๒๐/๐๖/๒๕๕๘

หนองคอก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๕๔
พระสำรวย ิตธมฺโม บุญสวยออ

๐๗/๐๗/๒๕๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

หนองคอก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๕๕
พระวีระเดช สนฺติพโล เพชรนอก

๑/๒/๒๕๒๗
๒/๗/๒๕๖๐

หนองคอก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๕๖
พระสันติภาพ สุชีโว สุวรรณมาลัย

๑๙/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองคอก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๕๗
พระสมเพียร สุขิโต ทองไทย

๓๑/๑๒/๒๕๑๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองคอก  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๕๘
พระกิตติพันธ์ สตฺจิตฺโต แสงสุข

๑๕/๔/๒๕๒๐ ๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองประโยชน์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๕๙
พระศรายุธ จิรวงฺโส สุขสดมภ์

๒๘/๙/๒๕๓๖

๘/๔/๒๕๖๐
หนองประโยชน์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๖๐
พระสมพงษ์ วชิรสมโน โพธิไธสง

์

๑๐/๒/๒๕๑๔ ๒๕/๗/๒๕๖๐

หนองประโยชน์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๖๑
พระสมควร วชิรสงฺโฒ คำใบศรี

๒๐/๕/๒๕๔๐ ๒๕/๗/๒๕๖๐

หนองประโยชน์  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๖๒
พระสถาพร วชิรเสฏโ ปรีชา

๒๒/๑๐/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
หนองเรือ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๖๓
พระขวัญชัย เขมโก ปูทวด

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

๓/๖/๒๕๖๐
หนองใหญ่  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๖๔
พระอัศวิน คเวสโก นรดี

๓/๔/๒๕๐๐
๒๕/๘/๒๕๕๙

ใหม่ชัยมงคล  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๖๕
พระปยะ กิตฺติคุตฺโต ชัยศิลา

๑๑/๔/๒๕๓๑ ๒๓/๑๐/๒๕๕๘

อ่างเตย  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๖๖
พระสงกรานต์ วชิรสกฺโก พรหมลิ

๑๔/๕/๒๕๓๙ ๑๑/๔/๒๕๖๐

อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๖๗
พระหลุย วชิรราโม เพชรประไพ

๘/๒/๒๕๐๑ ๒๘/๖/๒๕๖๐

อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๖๘
พระมนูญ วชิรมาโน นำเพ็ชร

๒๒/๑๐/๒๕๒๑
๒๙/๖/๒๕๖๐

อ่างเสือดำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๘ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๖๙ พระอาคม วชิรเอโก ใบเงิน
๓๑/๑/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๗๐ พระสุรพล วชิรสุโร มนต์วิเศษ
๒๑/๕/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๑๖๐/๐๙๗๑ สามเณรสงกรานต์  สุวินัย
๑๔/๕/๒๕๔๒

 อ่างเสือดำ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพรัตนมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๒

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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