
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๒,๕๐๒ รูป ขาดสอบ ๔๒๖ รูป คงสอบ ๒,๐๗๖ รูป สอบได้ ๑,๘๐๓ รูป สอบตก ๒๗๓ รูป (๘๖.๘๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระพิศาล สมาหิโต ปนแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๓๖ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

กลาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระพัชรพล จิตฺตพโล พรหมอินทร์

๑๖/๐๖/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

กลาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระอัครศิษฏ์ พลธมฺโม ศิลปธีรวัฒนกุล

๑๐/๐๓/๒๕๐๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๐๔
พระมนต์ชัย อธิปฺโ

สมบัติรัตนานันท์

๑๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

กำแพง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระณัฐกิตติ

์

ิตธมฺโม ผ่อนวัฒนา

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

กำแพง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระวิศรุจ ปยธมฺโม วนิชลานันท์

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กำแพง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระวันชัย ธมฺมทีโป วิวัฒนะ

๐๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กำแพง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระทวีทรัพย์ จิตฺตสํวโร สวนมะพลับ

๐๔/๑๐/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

กำแพง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระสิทธิชัย ขนฺติธโร คำเหลา

๑๗/๐๗/๒๕๒๑ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

เก่าโบราณ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระคึกฤทธิ

์

ปฺาวชิโร สุขประสงค์

๐๕/๐๒/๒๕๑๙ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

เก่าโบราณ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระโชคโอภา มหาวิริโย

มากมีปุณณาสาโภคา
๒๖/๐๓/๒๕๑๓ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

เก่าโบราณ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๑๒
พระสุรชัย ภทฺรวโร จริตควร

๒๘/๐๕/๒๔๙๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เก่าโบราณ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระณัฐพล เมธาวี วรรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๐๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เก่าโบราณ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรวันชัย  หวังชินกลาง

๒๐/๑๐/๒๕๔๐

 เก่าโบราณ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๑๕
พระชัชวาลย์ อภิวฑฺฒโน อธิกาญจน์กุล

๑๓/๐๓/๒๕๓๗
๖/๐๗/๒๕๕๙

โกมุทรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระกรันฐนินน์ อินทโชโต

พรหมบรรดาโชค
๕/๐๙/๒๕๓๖ ๙/๐๗/๒๕๕๙

โกมุทรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระเอกรวิธน์ อภิปฺุโ เนืองจำนงค์

่

๑๘/๐๑/๒๕๓๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โกมุทรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระกิตติศักดิ

์

สนฺตจิตฺโต วงษ์ประภารัตน์

๑/๑๐/๒๕๓๖ ๓๑/๐๘/๒๕๕๙

โกมุทรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระธนพล านวโร ปราดเปรือง

่

๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เขาดิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระชญานิน ชินวโร พวงพลับ

๑๗/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาดิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระชลชาย สิริจนฺโท ลิมประยูร

้

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาดิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระธนกร ธนปาโล ไตรภูมิ

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาดิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระกัมปนาท กมฺมสุโภ ฤทธิขจร

์

๑๓/๐๔/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เครือวัลย์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๒๔
พระสุริยา สีลเตโต ฤทธิขจร

์

๐๘/๐๔/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เครือวัลย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑ / ๕๒

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระอภิมุข อริยธนวํโส อริยธนกุล

๑๓/๐๔/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เครือวัลย์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๒๖
พระธนชัย ธนฺชโย สุวรรณโชติ

๑๖/๐๕/๒๕๓๑ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๒๗
พระมานิค มานิโต แหนมเชย

๐๘/๐๒/๒๕๓๙ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๒๘
พระเอนก นวโก คะนงศ์สูงเนิน

๑๙/๐๔/๒๕๒๕ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๒๙
พระพีรพงษ์ วีรวํโส พงศานุบัณฑิต

๒๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๓๐
พระภานุพงศ์ ภาณุวํโส เสมอวงศ์

๐๒/๐๔/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๓๑
พระบุศรินทร์ าณธมฺโม น่วมศรีนวล

๑๑/๐๖/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิวํโส พิกุลทอง

๑๐/๐๓/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๓๓
พระอรรถวุฒิ อตฺถวุฑฺโฒ การถาง

๒๙/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๓๔
พระจักรพันธ์ จกฺกพนฺโธ จูกลิน

่

๒๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระนิรันดร์ นิรนฺตโร เลิศแสงปญญา

๑๗/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๓๖
พระจักรพงษ์ จกฺกธมฺโม รักษาศีล

๒๕/๐๑/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระกมล กมโล อ่วมศิริ

๐๖/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระโกวิท โกสโล ปุญญานุวัฒน์

๑๘/๐๙/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรธงชัย  พ่วงแพ

๑๒/๐๑/๒๕๔๑

 จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๔๐
พระเกล้า กิตฺติโก

บูรณประทีปรัตน์

๒๙/๐๖/๒๕๒๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

แจ้งเจริญดอน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๔๑
พระศุภชัย านจาโร จินต์โต

๑๑/๐๙/๒๕๒๑ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

แจ้งเจริญดอน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระชญานิน อชิโต พุทธารักษ์สกุล

๑๔/๑๑/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

แจ้งเจริญดอน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระสิทธิพงษ์ วิสุทฺโธ ติงแตง

่

๒๖/๑๐/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระสุวิทย์ โชติโก แสงเพ็ชร

๑๒/๐๓/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระอัครพงษ์ โสภโณ สวยงาม

๐๕/๐๗/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระจุมพล พลาโณ สุขเจริญ

๐๔/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระเสกดุสิต สิริวฑฺฒโก โพธิเนย

์

๑๔/๑๐/๒๕๒๐ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระภาณุวิชญ์ ภูริสาโร พานิช

๑๕/๐๒/๒๕๓๙ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๔๙
พระอัครพนธ์ ิตสาโร คุณปลืม

้

๑๗/๐๑/๒๕๓๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๕๐
พระพีรณัฐ วีรปฺโ สังข์เอียม

่

๑๔/๐๓/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๕๑
พระชานนท์ วิริโย ศรีทอง

๑๑/๑๒/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๕๒
พระวิริยะ ธมฺมานนฺโท นกยูงทอง

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๕๓
พระอภิรัตน์ อภิรตโน สนธิเดชขจิตพร

๐๒/๐๙/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระวิสิทธิ

์

ปสนฺโน เลิศงามดี

๐๓/๐๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระเมธี เมธิโก ยินดีสุข

๒๕/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระเรืองชัย านชโย บุญประจำ

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระเชาวเลิศ โฆสธมฺโม เนืองจำนงค์

่

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระศิวกร วิริโย กาญจนคช

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

ช่องลม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระกิตากร กิตฺติโท พรมขุนทอง

๐๑/๐๗/๒๕๒๙ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

ช่องลม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒ / ๕๒

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระอมฤทธิ

์

อมโล ธัญญวศิน

๐๒/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ช่องลม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระจักรพล ถิรปฺโ บุญอุดม

๑๗/๑๒/๒๕๒๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ชากสมอ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระจีรศักดิ

์

จารุวํโส นุชประมูล

๐๒/๑๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชากสมอ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระธีรภัทร์ อนีโฆ โปรยานนท์

๑๙/๑๑/๒๕๓๒
๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระนเรศ สามตฺถิโก กอเจริญ

๐๕/๐๘/๒๕๓๗ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๖๕
พระคฑาวุธ กิตฺติธโร สวัสดี

๑๔/๐๗/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระวรวิทย์ อคฺคธมฺโม พูลศรีงาม

๑๓/๑๐/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๖๗
พระอภิเดช อภิชฺชโว ศรีสุวรรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรปรวิทย์  รามสุข

๑๕/๑๐/๒๕๔๐

 ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระภูวดล ภูริปฺุโ นามวงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๓๓
๓๑/๕/๒๕๕๙

ต้นสน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระปยะ ิตวฑฺฒโน ธรรมสามิสร

๑๘/๘/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๙

ต้นสน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระประมาณ าณวีโร เขียวแก่

๑๓/๕/๒๕๒๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ต้นสน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๗๒
พระอานนท์ สุมโน จุลมณี

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

๑๐/๗/๒๕๕๙

ต้นสน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระพรรษวัฒน์ เขมรตโน วรรัตน์

๐๙/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ตาลล้อม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระสุเมธ สุเมโธ ยิมลมัย

้

๒๑/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ตาลล้อม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระวสันต์ านธมฺโม ชืนตา

่

๐๙/๐๕/๒๕๓๓ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ตาลล้อม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระณัฐวุติ ณฏิโก ชลอยบุญ

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ตาลล้อม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระสนธยา านิโย แก้วลำดวน

๑๐/๐๓/๒๕๓๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

ตาลล้อม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระสุทธิชัย สุทธิชโย นนทะกา

๑๖/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๖/๒๕๕๙

ตาลล้อม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๗๙
พระศุภโชค ปภสฺสโร จูทะกาญจน์

๒๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ตาลล้อม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระเจตพล อธิวโร ล้นเหลือ

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ตาลล้อม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระอบรพันธ์ อมโร ทองเอียม

่

๐๗/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตาลล้อม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระเอกราช ปสนฺนจิตโต อริยะโภคะกุล

๑๒/๐๑/๒๕๒๑ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

เตาปูน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระสาธิต จนฺทสาโร คงเกราะ

๒๘/๙/๒๕๒๕ ๓/๐๔/๒๕๕๙

เตาปูน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระณัฐดนัย จนฺทโชโต ศรีสินธุ์

๓๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

เตาปูน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๘๕
พระจิรายุส อคฺคปฺโ อภัยวงศ์

๑๓/๐๓/๒๕๓๑
๙/๐๗/๒๕๕๙

เตาปูน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระเทียนชัย เตชธมฺโม ชูกลิน

่

๘/๐๖/๒๕๒๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เตาปูน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระวิเชียร อินฺทปฺโ ศรีลาชัย

๑๕/๐๓/๒๕๓๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เตาปูน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระกษมา โชติปฺโ ทองหล่อ

๓๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เตาปูน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรวีรฤทธิ

์

 เหลืองไทรงาม

๐๓/๑๐/๒๕๔๐

 เตาปูน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระตรีภัทธ์ ติกฺขปฺโ มานุสนธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

ไตรมุขชยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติาโณ แสงทอง

๒๖/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ไตรมุขชยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระสัมพันธ์ สมฺปนฺนธมฺโม รูปสมดี

๑๕/๑๐/๒๕๓๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ไตรมุขชยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระอนุกูล อโนมปฺโ เพียรสุขเจริญชัย

๑๑/๐๔/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ไตรมุขชยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๙๔
พระศรายุทธ สารธมฺโม ปรางศร

๐๖/๑๒/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ไตรมุขชยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระสุภกิณห์ สุภปฺโ อัญญโพธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ไตรมุขชยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระชาตรี ชาตปฺโ มนต์วิเศษ

๑๐/๐๙/๒๕๒๔ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ไตรมุขชยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๙๗
อนุเดช อนุตฺตโร ธีระทีป

๒๘/๑๑/๒๕๓๕

 ไตรมุขชยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๙๘
พระปราโมทย์ ปภาโส ปุนมีกิจ

๑๗/๐๑/๒๕๐๒ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระนิมนต์ นิปโก กุ้งคำ

๑๗/๐๘/๒๕๑๑ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระเทอดศักดิ

์

ทฺวิโช ทวีมูล

๒๐/๐๓/๒๕๒๑ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระอนุชา อนุชาโต ศรีสมเขียว

๓๐/๐๕/๒๕๓๔ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระวัชรพล ปฺาพโล วิวัฒนวานิช

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระอนุมัติ นีลุปโล นิลอุบล

๐๕/๐๒/๒๕๐๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๐๔
พระปกรณ์ คมฺภีรปฺโ บุญชู

๓๑/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระนิพนธ์ นิพนฺโธ พิมพ์สกุล

๐๖/๐๒/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๐๖
พระกิตติ กิตฺติวํโส พยุงวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระนฤพล พลโท มาลา

๒๓/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระสรสิช ปฺาพโล ปนทองสุข

๑๓/๐๗/๒๕๒๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมนิมิตต์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๐๙
พระสุชาติ สุชาโต มุมกลาง

๑๐/๐๘/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมนิมิตต์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรเอกรัตน์  วิชิรัมย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๑

 ธรรมนิมิตต์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๑๑

พระธวัชชัย ยตินฺธโร ธรรมรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๑๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

นอก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๑๒

พระวันชัย ชินวํโส สุวัฒน์

๑๒/๐๗/๒๔๙๘

๑/๕/๒๕๕๙
นอก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๑๓
พระสารัช ปฺุาคโม ศรีเจริญ

๓๐/๐๙/๒๕๓๖
๗/๐๖/๒๕๕๙

นอก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๑๔

พระธิติณัฐ สุมโน อินทร์ถา

๒๒/๐๕/๒๕๓๕
๙/๐๗/๒๕๕๙

นอก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๑๕

พระสมชาย านธมฺโม แซ่ฉัว

่

๐๙/๐๑/๒๕๐๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นอก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๑๖

พระนิรชัย สมาหิโต ขจรศรีชล

๒๐/๐๖/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นอก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๑๗
พระวรพล ธีรวโร อ้อเอก

๑๗/๐๗/๒๕๑๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นอก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๑๘

พระจิรธัช ชาครธมฺโม เกษมสรวล

๐๘/๐๙/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นอก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๑๙

พระคงศักดิ

์

สุจิณฺโณ วิชชุวงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นอก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรภาคภูมิ  แปนสุวรรณ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

 นอก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๒๑
สามเณรธีรวัจน์  สุวรรณ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐

 นอก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๒๒

สามเณรวันชัย  แผ่นทอง

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

 นอก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๒๓

พระกรวิทย์ อภิชาโน จันทร์ทิม

๑๘/๐๘/๒๕๒๘ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘

น้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๒๔

พระณัฐกิตติ

์

ธมฺมธโร
โสภารัตนชัยนนท์

๑๑/๑๐/๒๕๒๙ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

น้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๒๕
พระพีรพัฒน์ ิตเมโธ ไพรอนันต์

๐๓/๐๖/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

น้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๒๖

พระวินัย เตชปฺโ คชสิทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

น้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๒๗

พระวิวัฒน์ จิรวฑฺฒโน รุ่งเจริญชัยวัฒน์

๓๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

น้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๒๘

พระภูวรินทร์ ณฏิโก ศรีเจริญ

๒๕/๐๓/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

น้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๒๙
พระณรงค์ฤทธิ

์

จนฺทโสภโณ คนชม

๑๑/๐๖/๒๕๓๔ ๒๗/๑๑/๒๕๕๗

นาเขือน

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระเสกสรรค์ โชติกโร ขันธลาภ

๐๔/๑๑/๒๕๑๗ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

นาเขือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๓๑

พระชาติเชือ

้

สุขิโต การัณย์ธนบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๐๒ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

นาเขือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๓๒
พระวรเมธ อติเมโธ สุทธิกุล

๐๕/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

นาเขือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๓๓

พระวรุจน์ อชิโต งามเด่นเจริญศรี

๐๕/๑๑/๒๕๓๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

นาเขือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๓๔

พระชาญชัย ปริชาโน ศรีรุ่งเรือง

๐๑/๐๒/๒๕๓๓ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

นาเขือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๓๕

พระภูมิรินทร์ ภูริปฺโ แก้ววิชัย

๑๙/๐๕/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

นาเขือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๓๖
พระสุทิน สุทฺธิโก อรัญคีรี

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

นาเขือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๓๗

พระศุภกิจ เทวสโร สร้อยสุวรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

นาเขือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๓๘

พระสมศักดิ

์

วิโรจโน สัตธรรม

๓๐/๐๓/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นาเขือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๓๙

พระสายชล อติวีโร อาวรณ์

๐๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นาเขือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระสุเมธ สุเมโธ เฉลิมศรี

๒๒/๐๒/๒๕๑๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๖

เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๔๑

พระจรัล กตธมฺโม วังสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๔๒

พระอาทิตย์ อาทิจฺโจ อ่อนอิม

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๔๓

พระสหรัฐ ขนฺติยุตฺโต
อนันต์นาวีนุสรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๔๔
พระกำพล สทฺธาพโล กุลขจรพันธ์

๐๙/๑๒/๒๕๑๗ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๔๕

พระธีรพงศ์ ธีรปฺโ ปานทอง

๐๒/๐๙/๒๕๓๐ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๔๖

พระวรณัฐ วรจิตฺโต เนินผา

๑๗/๐๖/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๔๗

พระสมศักดิ

์

สกฺกคุโณ พรมประชา

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๔๘
พระนราทิตย์ อาสโภ ดีสิริ

๑๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๔๙

พระจิระวัฒน์ จิรวฑฺโฒ ภารมาตร

๒๙/๐๕/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระสิทธารถ จนฺทวณฺโณ ทังแสง

่

๐๔/๐๒/๒๕๓๕ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

บางเปง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๕๑

พระณัฐกาญจน์ ขนฺติพโล เข็มกำเหนิด

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

บางเปง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๕๒
พระสามารถ อติเมโธ พิพัฒน์

๒๕/๑๐/๒๕๑๓ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

บางเปง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๕๓

พระคณิศร ปภสฺสโร ยุจิเสรี

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๐๙/๐๖/๒๕๕๙

บางเปง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๕๔

พระอิทธิพล ปฺาทีโป แสวงหาทรัพย์

๐๗/๐๔/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บางเปง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๕๕

พระณรงค์เกียรติ ิตเมโธ ทองระอา

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บางเปง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๕๖
พระขวัญชัย กนฺตสีโล หนุนดี

๑๒/๐๙/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางเปง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๕๗

พระสาวิต มหายโส ไวศยพานิชกุล

๑๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

บุญญราศรี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๕๘

พระสุชาติ สุชาโต พุทธพงษ์

๑/๐๔/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

บุญญราศรี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๕๙

พระอาจิณ ถิรจิตฺโต
กังวานพิทยาเวทย์

๓๐/๐๕/๒๕๑๒ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙

ปาวชิรบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระนนณพัฒน์ อคฺคปฺโ อุทก

๑๒/๒๙/๒๕๓๔ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

ปาวชิรบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๖๑

พระคเณศ อนนฺตปฺุโ อนันต์ประกฤติ

๐๔/๐๑/๒๕๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ปาวชิรบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๖๒

พระพงศกร วํสกโร เจ๊ะวังมา

๑๑/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาวชิรบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๖๓

พระสมภพ ธนธมฺโม สุขอุดม

๒๐/๐๔/๒๕๐๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาวชิรบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๖๔
พระอำพล ฉนฺทสีโล โพธิขาว

์

๑๘/๐๗/๒๕๑๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาวชิรบรรพต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๖๕

พระอภินันท์ สุภเสฏโ ศุภเศรษฐ์ศักดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๓๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาวชิรบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๖๖

พระพรพระ วรวํโส วงศาสนบุตร

๒๕/๐๘/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาวชิรบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๖๗
พระตะวัน ปฺุโชโต บุญโชติ

๒๓/๐๔/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาวชิรบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๖๘

พระพูลสวัสดิ

์

เทวธมฺโม กิตติพีรชล

๑๐/๑๒/๒๕๐๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๖๙

พระทรงฤทธิ

์

กนฺตวีโร คำศรี

๐๕/๐๒/๒๕๑๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระสุวัฏชัย ปยสีโล เกียรติฉวีพรรณ

๑๙/๐๒/๒๕๒๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๗๑
พระสิทธิชัย จนฺทสาโร ลางคุลานนท์

๑๙/๐๒/๒๕๒๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๗๒

พระศิพรรธน์ สุจิตฺโต ธนพงษ์วัฒน์

๒๕/๑๐/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๗๓

พระเลิศชัย รกฺขิตจิตฺโต เกตุมอม

๐๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๗๔

พระติณณ์นวัต านวุฑฺโฒ แย้มเม่ง

๒๔/๑๑/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๗๕
พระนวเกียรติ

์

กิตฺติปาโล เจริญสุข

๑๕/๐๗/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๗๖

พระนักรบ จิตฺตสํวโร บัวคอม

๑๕/๐๕/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๗๗

พระพิมุกต์ สุขิโต ธนาวุฒิเมธา

๒๖/๐๕/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๗๘

พระกัณติทัต กนฺตสีโล ไตรบุบผา

๑๔/๑๐/๒๕๒๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๗๙
พระสุเมธ สุเมโธ พรมทอง

๒๘/๐๙/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรอรรถโกวิท  สำเภาน้อย

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

 โพธิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๘๑

พระสรรชัย สฺชโย แสนสุข

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๘๒

พระสถาพร ขนฺติมโน ลินทอง

้

๑๕/๐๕/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๘

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๘๓
พระชัยพร อตฺถกาโม พุ่มมี

๑๘/๑๐/๒๕๓๕ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๘๔

พระนันทวัฒน์ ิตเมโธ นนทะการ

๒๒/๐๗/๒๕๑๓ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๘๕

พระเกียรติชัย อตฺถโกสโล ศรีลายรัมย์

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๘๖

พระชัยสิทธิ อริฺชโย สังขาราม

๒๗/๐๑/๒๕๓๔ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๘๗
พระสันติภาพ วิสารโท สังข์ทอง

๑๔/๐๙/๒๕๓๗ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๘๘

พระนที อุชุจาโร แม่โพสพ

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๘๙

พระชิณวัฒน์ วิชิโต นิมน้อย

่

๑๐/๐๕/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๙๐
พระดำรงศักด์ ธมฺมานนฺโท นะมะพะทะ

๐๒/๐๒/๒๕๓๘ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๙๑
พระธนพล ธนพโล ชะอุ่มใบ

๒๓/๐๗/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๙๒

พระมโนชา ชินวโร ทองใบ

๓๐/๐๕/๒๕๓๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๙๓

พระธนพล ธมฺมจาโร ปานฤทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๙๔

พระศรวัสย์ ปยวณฺโณ ผ่องภักภูดินันท์

๐๗/๑๑/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๙๕
พระกริชติน กตคุโณ ฉลาดคิด

๒๗/๐๙/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๙๖

พระกีรติ วิสุทฺธสีโล ศิโรรัตน์

๑๒/๐๙/๒๕๒๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๙๗

พระกฤษดา ิตธมฺโม โอภาปญโชติ

๒๐/๐๓/๒๕๓๙
๓/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๙๘

พระณัฐพล เขมานนฺโท เทียนเงิน

๒๕/๐๗/๒๕๓๗
๕/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๑๙๙
พระพีรวัฒน์ อคฺคธมฺโม รัตนะพิบูลย์กุล

๒๖/๑๑/๒๕๓๘

๙/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระสันต์ชัย ธมฺมรกฺขิโต เงินประเสริฐ

๑๓/๑๐/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระพสิษฐ์ วิสิฏโ จิตรานนท์

๒๖/๐๓/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สโมสร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระสหชาติ สมุสฺสาโห สุกียาม่า

๑๑/๐๘/๒๕๓๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สโมสร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระพงษ์นรา นรวํโส ยศวิเศษธนกุล

๐๔/๑๐/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สโมสร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระณัฐพงศ์ สุผโล พูลผล

๓๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สโมสร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๐๕
พระประดิษฐ์ กนฺตสีโล มูลตรีสา

๒๓/๐๕/๒๕๔๐ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

ราษฎร์สโมสร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๐๖
สามเณรอเนตร  ศรีพิทักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

 วังตะโก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระสมภพ กมฺมสุทฺโธ แสงดารา

๖/๑๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๐๘
พระนิสิต จารุธมฺโม งามวงษ์วาน

๒๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระปติสุข ธมฺมปติ วิสูตรศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๐๙ ๐๕/๐๙/๒๕๕๘

สมานราษฎร์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระเฉลิมชนม์ ปยธมฺโม ชัยยะ

๐๑/๑๒/๒๕๐๖ ๐๘/๐๘/๒๕๕๗

สวนนำตก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๑๑

พระอนุชิต อนุชิตฺโต อินทสาย

๑๓/๐๗/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

สวนนำตก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๑๒

พระวิทยา ปฺาวโร วงษ์สว่าง

๑๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

สวนนำตก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๑๓

พระเดชัมพร ฉนฺทสีโล ผลโยธิน

๒๗/๐๔/๒๕๑๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สวนนำตก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๑๔
พระคณินทร วุฒิธมฺโม มณีธรรมนิตย์

๑๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สวนนำตก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๑๕

พระกิตจินนท์ กิตฺตินฺนโท วงษ์สว่าง

๐๕/๑๑/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สวนนำตก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๑๖

สามเณรภานุวัฒน์  อินทสาย

๐๓/๐๒/๒๕๔๑

 สวนนำตก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๑๗

พระธนายุต ภทฺทยุตฺโต ใจเย็น

๒๘/๑๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๑๘
พระภูมินทร์ ธมฺมวโร สุวรรณทวีกุล

๑๘/๑๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๑๙

พระนฤพนธ์ ขนฺติพโล บุญศรี

๗/๑๒/๒๕๓๕
๑/๖/๒๕๕๙

สำนักบก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระปยะนันท์ ธมฺมวโร หอมชืน

่

๓/๑๐/๒๕๓๕
๕/๖/๒๕๕๙

สำนักบก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๒๑

พระถิรวุฒิ โชติปฺโ แซ่ตัน

๊

๐๙/๐๖/๒๕๓๗
๑๙/๖/๒๕๕๙

สำนักบก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๒๒
พระสิทธิชัย วิชโย จิตตประวัติ

๒๖/๔/๒๕๓๘ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

สำนักบก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๒๓

พระวิทธวัช โฆสธมฺโม เอียมพานิช

่

๒๒/๐๒/๒๕๒๙ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

เสม็ด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๒๔

พระสราวุธ ธมฺมวโร ก๊อใจ

๒๗/๐๔/๒๕๓๔ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

เสม็ด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๒๕

พระสุทธิพงษ์ กิตติสาโร อุ่มเจริญ

๑๘/๐๒/๒๕๓๔ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

เสม็ด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๒๖
พระคณิต รกฺขิโต ยุระวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เสม็ด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๒๗

พระสหรัฐ ปฺาวชิโร จันทคราม

๐๘/๐๖/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

เสม็ด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๒๘

พระเทพฤทธิ

์

ภทฺทโก สามัคคีภิรมย์

๑๕/๐๘/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เสม็ด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๒๙

พระธรรพ์ณธร กิตติโก ประมงคล

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เสม็ด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๓๐
พระพิชิต สุนฺทโร สุภพลไพบูลย์

๑๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เสม็ด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๓๑

พระพิสิษฐ์ สุเมโธ ยินดี

๐๒/๐๘/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เสม็ด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๓๒

พระบุญรอด วรธมฺโม เวทย์สุขุมวิทย์

๐๖/๐๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เสม็ด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๓๓

พระกฤชธัช านธมฺโม อินทนพิชิต

๒๒/๑๑/๒๕๑๐ ๑๐/๐๒/๒๕๕๘

หนองแฟบ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๓๔
พระเจษฎา ปฺาธโร ศรีเจริญ

๑๒/๐๙/๒๕๐๘ ๒๒/๑๐/๒๕๕๘

หนองแฟบ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๓๕

พระกฤษณะ าณวฑฺฒโณ แตงเจริญ

๑๐/๑๑/๒๕๓๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองรี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๓๖

พระนันทิพัฒน์ ปยธมฺโม แย้มนวล

๒๕/๐๙/๒๕๒๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองรี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๓๗
พระสุมิตร สีลเตโช จิราภรณ์สิริกุล

๒๖/๐๗/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองรี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๓๘

พระสุทธิเกียรติ กิตฺติภทฺโท เตียวเจริญผล

๑๒/๐๒/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองรี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๓๙

พระศุภกร มหายโส สวัสดีมงคล

๒๔/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองรี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๔๐
พระพิริยะ มหานาโค นกยูงทอง

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองรี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๔๑
สามเณรรักชาติ  กลันสกุล

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 หนองรี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๔๒

พระสิทธิเดช สิริธโร อินทร์อุดม

๐๔/๐๒/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

หนองศรีสงวน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๔๓

พระสุเมธ เทวธมฺโม พิทักษ์สหภูมิ

๑๕/๐๙/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองศรีสงวน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๔๔

พระอมต อภิปฺุโ แสงบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๓๓ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

หน้าเขาบ่อยาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๔๕
พระเดชา ิตสิรินฺธโร นฤชัยสกุล

๔/๙/๒๕๑๘ ๑๙/๗/๒๕๕๘

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๔๖

พระสมภพ สมฺภโว ชัยวิรัตน์
๙/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๔๗

พระชาติวุฒิ ถิรวุฑฺโฒ อภิทักขกุล

๒๔/๐๙/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๔๘

พระณัฐวุฒิ ธีรวุฑฺโฒ อนุกูล

๐๔/๑๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๔๙
พระปฎก วิริยธโร คล้ายรัศมี

๐๔/๐๕/๒๔๙๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๕๐
พระพรชัย สุจิตฺโต โปธาชาติ

๑๘/๐๕/๒๔๙๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๕๑

พระวิชัย ถิรธมฺโม เลิศศศิภากร

๑๔/๑๒/๒๕๐๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๕๒

พระคงศักดิ

์

สมาจาโร พุทธศร

๐๘/๐๒/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๕๓
พระกาลัญู กนฺตวีโร ถ้วยงาม

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๕๔

พระลิขิต โชติโก เหรียญทอง

๑/๑๒/๒๕๓๕ ๘/๐๓/๒๕๕๘

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๕๕

พระพิษณุ ธิตลาโภ เปรมศรี

๐๙/๑๑/๒๕๑๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๕๖

พระอภิรัตน์ อภิปฺุโ วสิกรัตน์

๐๓/๐๔/๒๕๑๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๕๗
พระนิติธร นิสโภ คงชืน

่

๒๙/๐๓/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๕๘

พระนรุจชัย ฉนฺทธมฺโม บัวนุช

๐๗/๐๔/๒๕๓๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๕๙

พระอมรเทพ อคฺคธมฺโม ดำรงแดน

๑๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๖๐
พระทักษ์ดนัย กิตฺติโสภโณ เสริมศรี

๒๐/๐๗/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๖๑
พระนุกูล านิสฺสโร ปนนะศรี

๑๖/๐๕/๒๕๓๒ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๖๒

พระปณณทัต ชุตินฺธโร หาญประทุม

๒๓/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๖๓

พระภานุพันธ์ านวโร แสงพวง

๒๙/๐๗/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๖๔

พระกฤติพรรธน์ กตฺติภทฺโท พิริระพงศ์เดช

๒๔/๐๒/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๖๕
พระวารุต อตฺถโกวิโท นิมตงเสนะ

่

๒๔/๐๔/๒๕๑๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๖๖

พระวัชรา ปุณฺณาโณ ยอดสร้อย

๘/๐๑/๒๕๒๔ ๑/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๖๗

พระพิสุทธิ

์

ฉนฺทธมฺโม บุญชู

๒๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๖๘

พระญาณวิทย์ จารุธมฺโม บำรุงแสง

๒๔/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๖๙
พระผดุงเกียรติ

์

ปยธมฺโม จันทรเนตร

๗/๐๘/๒๕๒๙ ๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่พระยาทำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๗๐
พระณัฐวัฒน์ กิตฺติสาโร วงค์กระโซ่

๘/๐๗/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๗๑

พระเฉลิมชัย อตฺถกาโม จาริกานนท์

๑๒/๐๘/๒๕๐๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

อ่างศิลา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๗๒
พระภรัณธรณ์ จิรธมฺโม พวงกนก

๑๙/๑๒/๒๕๐๔ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

อุทยานนที  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๗๓

พระบุญล้อม จนฺทสาโร มีศิลป

๑๔/๑๑/๒๔๙๖ ๑๖/๑๑/๒๕๕๘

อุทยานนที  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๗๔

พระสุพัฒน์ ยโสธโร พรมชาติ

๐๗/๐๙/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

อุทยานนที  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๗๕

พระกิติวัฒน์ สุจิตฺโต ชัยกุล

๒๓/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อุทยานนที  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๗๖
พระสนธยา คุณงฺกโร สอนน้อย

๑๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

อู่ตะเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๗๗

พระสืบสันต์ ทีฆายุโก เฉยฉิน

๓๐/๐๔/๒๔๙๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๗๘

พระนฤเบศ ภูริาโณ แจ่มสว่าง

๐๒/๐๓/๒๕๓๙ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๗๙

พระพลเทพ ปุณฺณโก ศิริธรรม

๒๐/๐๘/๒๕๒๓ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๘๐
พระพุทธิเนตต์ าณาโภ ผสมทรัพย์

๒๘/๐๙/๒๕๓๖ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๘๑

พระอรรถสุข มหาวีโร อัศดร

๒๗/๐๖/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๘๒

พระธรรมนูญ สิริวฑฺฒโน รังสิกรรพุม

๑๐/๑๒/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๘๓

พระจตุพร อาภาธโร ลิมภักดีสวัสดิ

้ ์

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๘๔
พระจิราภรณ์ อาภรโณ จิรภัทรตระกูล

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๘๕

พระจักรกฤษณ์ สิริจนฺโท วรรัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๘๖

พระศรันย์ สุจิณฺโณ ภักดีแขก

๑๐/๐๓/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๘๗

พระสุธีร์ วิสุทฺธิสาโร ฉุนเชือ

้

๐๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๘๘
พระอำนาจ ยโสธโร ทองแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๑๙ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗

เกาะลอย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๘๙

พระทองเพียร อนุชาโต สำเภาพี

๒๐/๐๒/๒๕๐๐ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

เกาะลอย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๙๐
พระภักดี สมจิตฺโต ใจดี

๒๙/๑๒/๒๕๓๒
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เกาะลอย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๙๑

พระดนัยชน าณวีโร จดแตง

๒๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เกาะลอย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๙๒
พระธนายุทธ สุจิตฺโต กังใจ

๐๕/๐๙/๒๕๒๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๙๓

พระชวิศ วิสุทฺโธ นาคู

๑๖/๐๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๙๔

พระมณีพิพัฒน์ สุเมโธ แสงสว่าง

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๙๕

พระพีรพล กิตฺติสาโร เล็ดลอด

๑๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๙๖
พระกฤษฏา สุจินฺโณ อนันต์

๓๑/๐๓/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๙๗

พระอธิเบต กตปฺุโ จันทขัมมา

๒๑/๑๑/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๙๘

พระธนพล กนฺตวีโร เกตุมาลา

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๒๙๙

พระชัยอานันท์ วิสุทฺโธ มีสะอาดพล

๐๗/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๐๐
พระสุรเชษฐ์ อคฺควโร แจ่มอ้น

๒๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๐๑
พระวัชระ ิตคุโน เลืองลือ

่

๐๕/๐๓/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๐๒
พระเดชฤทธิ

์

านวฑฺโฒ สุขทรัพย์

๐๖/๑๐/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๐๓
พระสิริภพ ภริปฺโ ยุววุฑโฒ

๑๗/๐๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๐๔
พระศุภโชติ สุจิตฺโต กองกำ

๒๙/๐๔/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โคกท่าเจริญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๐๕
พระณัฐพล อติธมฺโม เส็งเอียม

่

๒๙/๐๔/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๐๖
พระอุทัย อิทธิาโน ดีปญญา

๒๖/๐๔/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๐๗
พระณัฐพล ยสวุฑโฒ มังคัง

่ ่

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๐๘
พระชินวัฒน์ จกฺกธมฺโม ใจงาม

๒๓/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๐๙
พระวรุตม์ ธีรธมฺโม เรืองสวัสดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๑๐
สามเณรสายธาร  ศรีพัฒโนทัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๑๑
สามเณรสิรวิษญ์  มีสุข

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

 โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๑๒

สามเณรวทัญู  อ่อนไธสง

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

 โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๑๓

พระอดิศร จารุธมฺโม พลอยสมุทร

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ชลธีบุญญาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๑๔

พระอำนาจ กนฺตสีโล พรมทัต

๒๕/๐๗/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ชลธีบุญญาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๑๕
พระยุทธกิจ เตชวณฺโณ แซ่ตัง

๊

๑๘/๐๘/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ท้ายเซิด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๑๖

พระวิชัย ธมฺมทินฺโน สีแสด

๑๕/๐๓/๒๕๒๒ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

บางนาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๑๗

พระจิรพล กตสาโร ลำเลิศ

๑๔/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางนาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๑๘

พระกิตติ สนฺตจิตฺโต สำราญจิตต์

๐๑/๐๓/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเก่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๑๙
พระสุรเดช สุภทฺโท นุชอุดม

๑๙/๑๒/๒๕๒๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเก่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๒๐
พระมงคล นรินฺโท จารุรัง

๒๑/๐๔/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเก่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๒๑

พระธนกร ขนฺติวโร ฐิรตรีวุฒิ

๐๑/๐๔/๒๕๑๗ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

บ้านงิว

้

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๒๒

พระวิชิต กตสาโร คำหล้า

๒๗/๐๒/๒๕๑๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

บ้านงิว

้

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๒๓
พระสมยศ สาทโร มณีดวง

๑๕/๐๒/๒๕๓๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

บ้านงิว

้

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๒๔

พระชายชาญ ชินวโร สายเสวย

๒๑/๐๘/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านงิว

้

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๒๕

พระณัฐดนัย เขมวโร ใบทองแถม

๒๓/๑๑/๒๕๓๕
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านงิว

้

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๒๖

พระอัมรินทร์ อรุโณ บุญมาก

๑๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านงิว

้

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๒๗
พระสรณพ ขนฺติสาโร อยู่ศรี

๐๖/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านงิว

้

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๒๘

พระบุญยอง วิสุทโธ มีศิริ

๑๓/๑๑/๒๔๘๙ ๒๒/๐๑/๒๕๕๙

บ้านไร่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๒๙

พระจเร ปวโร โพธาราม

๑๓/๑๑/๒๕๒๙
๐๙/๐๕/๒๕๕๙

บ้านไร่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๓๐
พระสงบ ขนฺติโก โพธาราม

๑๖/๑๐/๒๕๓๒ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

บ้านไร่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๓๑
พระสามารถ ปฺาวโร เปยมปราณี

๑๑/๑๑/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บ้านไร่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๓๒

พระเกรียงไกร ถาวโร ศริกุล

๒๘/๐๗/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บ้านไร่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๓๓

พระประกิจชัย ปวฑฺฒโน แซ่อึง

๊

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

โปงตามุข  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๓๔

พระอนุเทพ ขนฺติธโร กตเวที

๒๓/๐๓/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โปงตามุข  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๓๕
พระณัฐพันธ์ เขมกาโม อาณัติสัตยาบัน

๒๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โปงตามุข  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๓๖

พระจตุรภัทร านวุฑฺโฒ รัตนกรัณฑ์

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โปงตามุข  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๓๗

พระประวิท านธมฺโม ชรอยบุญ

๑๑/๐๙/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โปงตามุข  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๓๘

พระวานิชย์ ปยฺาธโร จักษุทิพย์

๑๘/๐๕/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โปงตามุข  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๓๙
พระธงชัย ธนฺชโย หอมเสียง

๒๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โปงตามุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๔๐
พระสุริยา มหาวิริโย ศรีพันนา

๑๗/๐๙/๒๕๐๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โปงตามุข  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๔๑

พระภูสิทธิ อุปสโม จันทร์สมปอง

๒๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

พานทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๔๒
พระธีราทร ธีรปฺโ พิมพ์เงิน

๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พานทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๔๓

พระประภัทร์ ิตปฺโ ประทีปอรุโณทัย

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มาบโปง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๔๔

พระเจษฎา จนฺทโก พันธุ์ประการ

๒๘/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มาบโปง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๔๕

พระภานุพงศ์ ภทฺทาจาโร มาเดช

๐๘/๐๘/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

มาบโปง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๔๖
พระวงศ์วสันต์ ยโสธโร เกตุแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๔๗

พระธงชัย เกสาโร แก้วทับทิม

๒๐/๐๙/๒๕๐๘ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

ศรีประชาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๔๘

พระอิทธิพงษ์ ปฺาวโร สุขเกษม

๒๕/๐๓/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ศรีประชาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๔๙

พระกิตติศักดิ

์

านิสฺสโร สุขเกษม

๑๐/๐๑/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ศรีประชาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๕๐
พระสุวัจ ปฺาโภ ฤกษ์ถวิล

๒๖/๑๑/๒๕๒๕
๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีประชาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๕๑

พระสายชล กนฺตวีโร ช่างปน

๒๐/๑๒/๒๕๑๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีประชาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๕๒

พระวันชนะ สนฺตกาโย เทพกร

๐๑/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีประชาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๕๓

สามเณรญัฐพล  ช่างปน

๓๐/๑๒/๒๕๔๐

 ศรีประชาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๕๔
พระแดนชัย อนาลโย เก็บเงิน

๐๕/๐๑/๒๔๘๔ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๕๕

พระชัยบัญชา านธมฺโม แก้ววงศ์ษา

๑๔/๐๖/๒๕๑๕ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๕๖

พระศุภชัย ปฺาธโร มีนะโตรี

๒๓/๑๑/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๕๗

พระทวีศักดิ

์

โชติโก พลอยเกตุ

๐๙/๑๐/๒๕๒๒ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๕๘
พระชัยกร อาภากโร บุญส่ง

๒๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๕๙

พระณัฐพล ขนฺติโก คุ้มทรัพย์

๒๔/๑๐/๒๕๒๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๖๐
พระศราวุฒิ ปฺาวโร สายสุด

๒๔/๐๓/๒๕๒๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๖๑

พระวัชระ านกโร มานะ

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๖๒
พระณัฐพล ิตธมฺโม สากร

๐๓/๐๘/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๖๓

พระนพพล นนฺทสาโร เชืออภัย

้

๒๙/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองกะขะ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๖๔

พระเฉลิมเดช อติภทฺโท เหมืองทอง

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองกะขะ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๖๕

พระนรากรณ์ ปยปุตฺโต เหลืองอ่อน

๒๒/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองกะขะ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๖๖
พระกัมปนาท สุมงฺคโล หนูยงค์

๑๗/๐๑/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะขะ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๖๗

พระวาสุเทพ นิสโก เปรมปรีด์

๒๓/๑๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะขะ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๖๘

พระณัฐวุฒิ ิติโก เทพกร

๐๓/๐๗/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะขะ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๖๙

พระอดิศร โชติาโณ ยะปะตัง

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะขะ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๗๐
พระปราบพล านุตฺตโร จิตรประวัติ

๐๑/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะขะ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๗๑

พระนิทัศน์ โชติโก บุรุษเลียม

่

๓๐/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะขะ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๗๒

พระกัณฑ์กวี กนฺตวิโร หอมมาลา

๑๘/๐๘/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะขะ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๗๓

พระฉลวย สีลสํวโร ฉายยา

๒๖/๑๒/๒๕๒๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองกานำ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๗๔
พระศรายุทธ สิริปฺโ เปรมศรี

๐๘/๐๑/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองกานำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๗๕

พระวิลาศ ปยวณฺโณ ภูมิจิตรพิพัฒน์

๒๗/๐๑/๒๕๐๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองกานำ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๗๖

พระสกา สมจิตฺโต สุขผ่อง

๑๖/๐๑/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองกานำ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๗๗
พระธเนศร์ สิริจนฺโท เพิมสุขทวีทรัพย์

่

๒๖/๐๘/๒๕๒๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองแช่แว่น  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๗๘

พระณัฐวุฒิ รติโก เผือกลี

๐๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองแช่แว่น  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๗๙

พระธีรศักดิ

์

โชติธมฺโม ทวีลาภ

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๘๐
พระสันติ ติกฺขวีโร รักซ้อน

๑๐/๑๐/๒๕๒๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๘๑
พระปยพงศ์ เตชปุโ หอมเสียง

๒๓/๑๐/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๘๒

พระสิรวุฒิ ปริสุทฺโธ ครองศิลป

๑๑/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๘๓

พระประยูร าณวีโร แสงเงิน

๒๘/๐๗/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๘๔

พระชุติพนธ์ สุเมโธ แก้วอุไร

๒๗/๐๕/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองอ้อ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๘๕
พระเสวียน ทฺวิโช โยธี

๐๒/๐๕/๒๕๑๑ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

ห้วยยาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๘๖

พระเรวัตร ทีปโก ดอนพนัส

๐๘/๐๖/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยยาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๘๗

พระนรุตม์ ฉินฺนาลโย ชูยิม

้

๑๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยยาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๘๘

พระนิติ อาสโภ ชืนอารมณ์

่

๒๖/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

แหลมแค  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๘๙
พระไพวัลย์ โชติปฺโ กลินกุหลาบ

่

๒๘/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แหลมแค  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๙๐
พระบุญศรี อมโร ผ่องใส

๐๘/๐๒/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แหลมแค  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๙๑

พระสุรศักดิ

์

เมตฺติโก มีผิว

๑๓/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แหลมแค  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๙๒

พระรัฐพงษ์ ถาวโร เลาเลิศ

๑๖/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อ้อมแก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๙๓
พระรักศักดิ

์

มหาวีโร รอบคอบ

๒๐/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อ้อมแก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๙๔

พระจำนง สุธมฺโม แซ่เจ็ง

๐๑/๐๖/๒๔๙๐ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

กลางคลองหลวง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๙๕

พระไชยวัฒน์ ปยวฑฺฒโน จอมประเสริฐ

๑๑/๐๕/๒๕๑๑ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

กลางคลองหลวง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๙๖

พระชัยวัฒน์ อิทฺธิโชโต
ธันวาเฉลิมเกียรติ

๒๐/๐๓/๒๕๒๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

กลางทุมมาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๙๗
พระธวัชชัย กิตฺติภทฺโท ยุทธนาการ

๑๓/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กลางทุมมาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๙๘

พระรัชตะ เตชทตฺโต จองวิจิตรกุล

๑๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

กลางทุมมาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๓๙๙

พระอำนวย กตปุณโน คำพา

๑๘/๑๒/๒๕๑๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

กุฎโง้ง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๐๐
พระสุรชัย ขนฺติพโล หินจีน

๑๔/๐๕/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

กุฎโง้ง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๐๑
พระไพรัตน์ ปภากโร แซ่เตียว

๑๒/๑๐/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

กุฎโง้ง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๐๒
พระปณณธร วรธมฺโม คำแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

กุฎโง้ง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๐๓
พระสุเทพ สุชาโต ชัยสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

กุฎโง้ง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๐๔
พระจตุรงค์ ธมฺมสโร สวัสดี

๑๙/๐๖/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กุฎโง้ง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๐๕
พระโอภาส โอภาโส หาญณรงค์

๐๒/๐๖/๒๔๙๘ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

เกาะแก้วคลองหลวง
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๐๖
พระพิทยา ปภสฺสโร วิบุญญผล

๐๙/๐๕/๒๕๓๗ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

เกาะแก้วคลองหลวง
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๐๗
พระสำราญ ปฺาวุฑฺโฒ กองกุ้ย

๐๕/๐๑/๒๕๐๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

เกาะแก้วนครสวรรค์
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๐๘
พระปรีชาวิทย์ วรปฺโ ศิวนันทากรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๑๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

เกาะแก้วนครสวรรค์
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๐๙
พระภานุพงษ์ สุภาทโร แซ่ก๊วย

๐๖/๐๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

เกาะแก้วนครสวรรค์
 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๑๐
พระศักดิชัย

์

วราสโภ ไชณรงค์

๐๔/๐๖/๒๕๒๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เกาะแก้วนครสวรรค์
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๑๑

พระทศพล กมฺพโล วงศ์สิงหะกุล

๐๒/๐๖/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เกาะแก้วนครสวรรค์
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๑๒
พระวุฒิพงษ์ ถาวโร ฮวบลิม

้

๐๗/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เกาะแก้วนครสวรรค์
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๑๓

พระโกวิท จนฺทโก พิมน้อย

๐๑/๐๒/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

เกาะแก้วนครสวรรค์
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๑๔

พระพีรวิชญ์ อนาวิโล ดาดาษ

๐๑/๑๒/๒๕๒๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

เกาะแก้วนครสวรรค์
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๑๕

พระกริชศดา เมธิโก ใจพรหม

๐๕/๐๙/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะแก้วนครสวรรค์
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๑๖
พระธนวัฒน์ อธิวโร สุรกิจบวร

๐๑/๐๒/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะแก้วนครสวรรค์
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๑๗

พระไทยคม สุตาคโม รุ่งขจรกลิน

่

๐๖/๐๘/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะแก้วนครสวรรค์
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๑๘

พระยศพร ยสพโล ไทยเจริญพร

๐๘/๑๒/๒๔๙๔ ๐๔/๑๒/๒๕๕๓

แก้วน้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๑๙

พระสำราญ ขนฺติโก ศรีเรือง

๒๕/๑๒/๒๕๐๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

แก้วน้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๒๐
พระวินัย ปฺาวโร พิทยาคม

๑๕/๐๑/๒๕๑๓ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

แก้วน้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๒๑

พระชุมพล อธิปฺโ เหล่าเจริญ

๐๒/๐๖/๒๔๘๙ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

แก้วน้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๒๒

พระปริญญา ชินวโร บุษบา

๐๔/๐๗/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

แก้วน้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๒๓

พระสาทิตย์ ขนฺติโก มัติโก

๑๔/๐๓/๒๕๐๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

แก้วน้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๒๔
พระฉัตราวุฒิ ชินวโร โสพล

๑๖/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

แก้วน้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๒๕

พระอนันท์ ปฺาวโร คูหาวรรณ

๐๓/๐๗/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

แก้วน้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๒๖

พระปยะพล ธมฺมวโร ฟองมาลา

๐๕/๑๑/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

แก้วน้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๒๗

พระจิรวิชญ์ ธมฺมธีโป กลินกุหลาบ

่

๒๐/๑๐/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

แก้วน้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๒๘
พระณัฐวุฒิ ชินวโร ดีสงคราม

๑๗/๑๐/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

แก้วน้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๒๙

พระวสันต์ จกฺกวโร สังข์แก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๒๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๓๐
พระชัยณรงค์ อรุโณ วิทยประภารัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๓๑

พระอภิเดช านิโย สมยารักษ์

๐๔/๐๔/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๓๒
พระทศพร กตธมฺโม บวรรัตนเมธี

๐๒/๐๓/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๓๓

พระกานต์ จนฺทสาโร เปลียนศิลาทอง

่

๐๓/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๓๔

พระเอกณรงค์ สิริปฺุโ เล็กอ่อน

๐๖/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๓๕

พระภานุวัฒน์ านวีโร เล็กอ่อน

๐๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๓๖
พระศิวา สํวโร หมืนเดช

่

๐๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๙/๐๙/๒๕๕๙

แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๓๗

พระศักดิสิทธิ

์ ์

สิริธโร กำลังหาร

๐๖/๐๙/๒๕๓๗ ๑๙/๐๙/๒๕๕๙

แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๓๘

พระเปรมบดิณทร์ อินฺทโชโต ศรีมา

๐๒/๐๗/๒๕๐๘ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

เขาคีรีรมย์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๓๙

พระธนกฤติ กิตฺติธโร เฟองย้อย

๐๒/๑๑/๒๕๓๐ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เขาคีรีรมย์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๔๐
พระศุภากร มหาาโณ ผาสุข

๐๕/๐๒/๒๕๒๐ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๔๑

พระวิชาญ ธนปฺโ สำนักวิชา

๐๗/๐๔/๒๕๑๙ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๔๒

พระยศภัทร ธมฺมรกฺขิโต วงษ์เสถียร

๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๔๓

พระสุธี สิรินฺธโร เหลืองอ่อน

๐๖/๐๒/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๔๔
พระสรศักดื สิริธมฺโม บุญเอียม

่

๐๙/๐๖/๒๕๓๕ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

โคกพนมดี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓ / ๕๒

้
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ชบ ๒๑๕๙/๐๔๔๕

พระอลงกรณ์ อติณฺจโน ชวนะเวช

๑๑/๐๑/๒๕๓๕ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

โคกพนมดี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๔๖

พระกฤติน สิริมงฺคโล ทองสว่างแจ้ง

๑๐/๐๖/๒๕๓๕ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

โคกพนมดี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๔๗
พระณรงชัย านวุฑฺโฒ ทับมี

๐๒/๐๑/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โคกพุทธา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๔๘

พระชูเกียรติ จรณธมฺโม ด้วงตัน

๐๒/๐๓/๒๕๓๗ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

โคกเพลาะ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๔๙

พระอำพล เตชพโล ปองเรือ

๑๗/๓/๒๕๓๓ ๑๕/๗/๒๕๕๘

ชุมแสงศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๕๐
พระวันฉัตร มงฺคโล มงคลชัยฤกษ์

๕/๕/๒๕๓๔ ๑/๕/๒๕๕๙
ชุมแสงศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๕๑
พระเปรม านวุฑฺโฒ กาญจนฐากูร

๑๘/๑๑/๒๕๓๕
๒๖/๕/๒๕๕๙

ชุมแสงศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๕๒

พระธีรพล ธีรพโล อัศวไมตรี

๑๕/๘/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ชุมแสงศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๕๓

พระจารุวัฒน์ อิทฺธิเตโช กนกวิริยากร

๕/๑๑/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ชุมแสงศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๕๔

พระอภิสิทธิ

์

อภิสิทฺโธ แซ่ปง

๑๐/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

ชุมแสงศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๕๕
พระพงศธร านวีโร ลิมภักดีสวัสดิ

้ ์

๒๘/๐๗/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

เซิดสำราญ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๕๖

พระสิทธิศักดิ

์

ติสาโร มังคัง

่ ่

๑๒/๑๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เซิดสำราญ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๕๗

พระสังวรณ์ ปภสฺสโร ทองโชติฉัตร

๒๙/๐๙/๒๕๐๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เซิดสำราญ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๕๘

พระพรชัย ปวโร สมบัติก่อสุข

๑๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เซิดสำราญ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๕๙
พระทรงชัย านวีโร ลีสี

๐๙/๐๕/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เซิดสำราญ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๖๐
พระภานุมาส จนฺทสาโร ใจงาม

๑๙/๐๓/๒๕๓๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ดอนทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๖๑

พระพลกฤษณ์ วิชิโต บุญสุววรณโณ

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๖๒

พระสิทธิโชค ปริปุณฺโณ สุขพิทักษ์

๑๘/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๖๓
พระประสิทธิชัย วิจาโร ช้างแย้ม

๒๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ดอนทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๖๔

พระวัลลภ ขนฺตธมฺโม สุขสดชีพ

๒๘/๐๒/๒๕๓๗ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๖๕

พระปราโมทย์ ธมฺมวโร ศรสำแดง

๐๘/๐๖/๒๕๓๓ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

ตระพังทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๖๖

พระยุคนทร นีลวณฺโณ ศรีวรรณ

๐๑/๐๖/๒๕๑๙ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

ตระพังทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๖๗
พระโสภี อินฺทปฺโ สร้อยทอง

๑๑/๐๑/๒๕๑๘ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

ตระพังทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๖๘

พระณัฐพงษ์ สุวณฺโณ เงินงาม

๐๗/๐๖/๒๕๓๕ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

ตระพังทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๖๙

พระอมรเทพ อมโร นิยม

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

ตระพังทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๗๐
พระสำเภา ธมฺมิโก คำสิงห์

๐๔/๐๑/๒๕๑๒ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

ตระพังทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๗๑
พระสายชล เทวธมฺโม จันทร์เฉย

๐๘/๐๗/๒๕๐๒ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

ตระพังทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๗๒

พระธิปไตร สุทฺธจิตฺโต จันทร์แพง

๐๓/๐๖/๒๕๓๗ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

ใต้ต้นลาน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๗๓

พระพัฒนพงค์ สุทธสีโล นารายณ์

๐๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไตรรัตน์วนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๗๔

พระณัฐภัทร ิตธมฺโม จันทนา

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

ท่ากระดาน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๗๕
พระวรศักดิ

์

ภทฺทโร อภิชิตพงค์ชัย

๙/๑๒/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

ทุ่งขวาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๗๖

พระสันติชัย ขนฺติวโร เกิดจงรักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๓๓ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๗๗

พระธนสรณ์ กนฺติสาโร ขุนอินทอง

๒๒/๑๑/๒๕๓๖
๒๖/๖/๒๕๕๙

ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๗๘

สามเณรจักร  จันทรมณฑล

๓๐/๔/๒๕๔๓

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๗๙
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 แซ่ย้าง
๒/๙/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔ / ๕๒

้
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ชบ ๒๑๕๙/๐๔๘๐
สามเณรรายมิน  พรมาน

๙/๑๐/๒๕๔๐

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๘๑

สามเณรชวิน  แซ่ซ้ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๘๒
สามเณรแซ่ส่อ  เวียงวนาวิทย์

๑๓/๔/๒๕๔๓

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๘๓

สามเณรเกษมศักดิ

์

 แซ่หาญ

๒๕/๖/๒๕๔๓

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๘๔

สามเณรพิชัย  แซ่ว้าน

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๘๕

สามเณรฉันทพล  แซ่ว่าง

๒๐/๓/๒๕๔๔

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๘๖
สามเณรจิรภัทร  จันทร์ศรีเมือง

๒๙/๖/๒๕๔๔

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๘๗

สามเณรชัยโย  สิทธิวัฒน์

๑๗/๗/๒๕๔๔

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๘๘

สามเณรสุริยะ  เจริญวัฒนะกุล

๑๙/๑/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๘๙

สามเณรณัฏฐชัย  ศักดิเจริญชัย

์

๒๔/๓/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๙๐
สามเณรอนุสิทธิ

์

 แซ่หว้า
๔/๔/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๙๑

สามเณรอภิสิทธิ

์

 ลันวารี

่

๒๙/๔/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๙๒

สามเณรสมชาย  แซ่ย่าง
๒/๖/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๙๓

สามเณรธนวิชญ์  กังผอ

๑๐/๙/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๙๔
สามเณรธนวัฒน์  กังผอ

๑๐/๙/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๙๕

สามเณรสรวิศ  แซ่ว้า

๒๓/๙/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๙๖

สามเณรสุวรรณ  ชมกรเลิศ

๒๘/๒/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๙๗

สามเณรพิทวัส  พุฒิไชยจรรยา

๑๐/๔/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๙๘
สามเณรวรายุทธ  ลากุล

๑๖/๔/๒๕๔๓

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๔๙๙

สามเณรอภิรักษ์  แซ่ย้า

๒๑/๗/๒๕๔๓

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๐๐
สามเณรวุฒิชัย  แซ่ย้า

๑๖/๙/๒๕๔๔

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๐๑
สามเณรโกสินทร์  เจริญผลิตผล

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๐๒
สามเณรไทธนาวุฒิ  แซ่ย่าง

๒๑/๑/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๐๓
สามเณรชูชัย  ไพรอุดมพันธ์

๑/๒/๒๕๔๕
 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๐๔
สามเณรสมชาย  แซ่ย้าง

๑/๒/๒๕๔๕
 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๐๕
สามเณรภวัต  กำธรเดชะ

๒๖/๒/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๐๖
สามเณรยุทธนา  เลาหลือ

่

๒๗/๓/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๐๗
สามเณรพงศ์เทพ  วงศ์มานพ

๘/๕/๒๕๔๕
 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๐๘
สามเณรกนกพิชญ์  แหวนสัมฤทธิ

์

๑๙/๗/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๐๙
สามเณรนิคม  แซ่ว่าง

๑/๘/๒๕๔๕
 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๑๐
สามเณรสรวิชญ์  ธีระฐิติโชติ

๔/๙/๒๕๔๕
 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๑๑

สามเณรเดชานนท์  แซ่เฮ่อ

๑๘/๙/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๑๒

สามเณรธนพล  วารีพิทักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๑๓

สามเณรเพชร  เพชรสร้างตน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๑๔
สามเณรธีรยุทธิ

์

 วารีพิทักษ์
๔/๑/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕ / ๕๒

้
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ชบ ๒๑๕๙/๐๕๑๕

สามเณรภาราดร  นิทะโน

๑๒/๑/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๑๖

สามเณรวีรเทพ  แซ่ลี

๑๒/๓/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๑๗
สามเณรสุทธิกมล

์

 พุทธประวัติ

๒๑/๓/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๑๘

สามเณรเม้ง  แซ่ยัง

่

๒๓/๔/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๑๙

สามเณรธีรวัช  วงละคร
๒/๖/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๒๐
สามเณรวิรัญจ์  แซ่ย้าง

๒๖/๖/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๒๑
สามเณรอภิชาติ  สิงห์มอ

๑/๗/๒๕๔๖
 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๒๒

สามเณรสรชัย  แก้วศิริพณิชย์

๒๔/๗/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๒๓

สามเณรพันธวัช  แซ่หว้า

๒๗/๗/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๒๔

สามเณรจักรกฤษ  แซ่ย้าง
๒/๙/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๒๕
สามเณรจิรวัฒน์  นรศรี

๗/๙/๒๕๔๖
 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๒๖

สามเณรเสกสรร  วารีพิทักษ์
๗/๙/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๒๗

สามเณรธนดล  วนาเฉลิมเกียรติ

๑๖/๙/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๒๘

สามเณรอัสนี  ศิริเมฆา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๒๙
สามเณรนัฐพงษ์  แซ่ย่าง

๗/๑๒/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๓๐
สามเณรสุพศิน  พลมา

๒๘/๑/๒๕๔๑

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๓๑

พระชัยพงศ์ สิริธมฺโม ยิงยง

่

๑/๑/๒๕๓๑ ๒๘/๓/๒๕๕๙

นากระรอก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๓๒

พระคณาวุฒิ านวุฑฺโฒ นทีธารทอง

๑๗/๔/๒๕๓๙
๘/๕/๒๕๕๙

นากระรอก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๓๓
พระอภิสิทธิ

์

สุมงฺคโร ปญจะ

๒๘/๑/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

นากระรอก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๓๔

พระอภินัทธ์ อาจาโร อยู่เย็น

๓๐/๗/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

นากระรอก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๓๕

พระดนัย อธิปฺุโ บุญเพ็ชร์

๒๐/๑๒/๒๕๑๓

๓/๗/๒๕๕๙
นากระรอก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๓๖

พระบรรจง ปฺาวโร อรุโณ

๘/๑๗/๒๕๑๐ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

นามะตูม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๓๗
พระพรหมชาติ ชินวโร ลิวเจริญ

้

๑๓/๐๖/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

นามะตูม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๓๘

พระอาทรศักดิ

์

รตนโชโต มุกดาหาร

๐๒/๑๒/๒๕๓๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

นามะตูม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๓๙

พระธนกร อคฺคธมโม พิเพก

๑๐/๐๒/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นามะตูม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๔๐
พระธีราทัต จารุวํโส วงศ์ปรากฏ

๑๙/๐๒/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นามะตูม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๔๑
พระกิตติพัศ สุธมฺโม บุญมะ

๐๓/๑๑/๒๕๑๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

นามะตูม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๔๒

พระสุรัฐ ปฺุกาโม พรงาม

๑๓/๐๘/๒๕๐๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นามะตูม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๔๓

พระหฤษฎ์ ปภากโร เสริมศักดิศศิธร

์

๒๕/๐๕/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นามะตูม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๔๔

พระณัฐพล ขนฺติโก เมียงโฮ้

่

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

เนินตามาก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๔๕
พระฐิติพงษ์ ิติาโณ แสนหมุด

๐๔/๑๑/๒๕๓๕ ๐๖/๐๒/๒๕๕๘

เนินแร่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๔๖

พระนภดล สิริปฺโ แซ่ตัง

้

๐๖/๐๕/๒๕๑๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

เนินสัก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๔๗

พระไพโรจน์ ธมฺมวโร ประดิษฐ์เทศ

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เนินสัก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๔๘

พระธวัชชัย พุธาโณ วงศ์พรม

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เนินสัก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๔๙
พระอภิชาต กิตฺตินาโถ กัณตัก

๐๒/๐๒/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

เนินสัก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖ / ๕๒

้
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ชบ ๒๑๕๙/๐๕๕๐
พระจตุรงค์ เขมทตฺโต แดงศรี

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

เนินสังข์สฤษฎาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๕๑

พระวันเฉลิม จิรสุโภ เกลาเกลียง

้

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

เนินสังข์สฤษฎาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๕๒
พระภูริศ เทวธมฺโม สกุลคุณสวัสดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

เนินสังข์สฤษฎาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๕๓

พระเฉลิมลาภ ปฺาวโร เงินกอบ

๐๓/๐๖/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

เนินหลังเต่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๕๔

พระชนาธิป จนฺทโชโต กวินสิริรักษ์

๐๗/๐๑/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เนินหลังเต่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๕๕

พระมงคล มงฺคโล อินทร์ภักดี

๑๖/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เนินหลังเต่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๕๖
พระบดินทร์ จารุธมฺโม แพงดี

๑๑/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เนินหลังเต่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๕๗

พระมานพ โชติธมฺโม เกาะงาม

๑๘/๑๒/๒๕๒๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เนินหลังเต่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๕๘

พระสัมพันธ์ กตสาโร สรไกร

๑๕/๐๘/๒๕๐๓ ๑๖/๑๒/๒๕๓๖

เนินหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๕๙

พระสถิตพงษ์ อคฺคปฺโ เศวตดิษ

๑๓/๐๕/๒๔๙๔ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

เนินหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๖๐
พระจำเริญ เตชวณฺโณ วรรณโอทอง

๑๔/๐๓/๒๕๐๕ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

เนินหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๖๑

พระธานี เตชธมฺโม โพธฺสุวรรณ์

๒๗/๐๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

เนินหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๖๒

พระเจตนิพัทธ์ าณวีโร
อารีย์ราษฎร์พิทักษ์

๒๗/๐๖/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เนินหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๖๓

พระอวยชัย อธิปฺโ เชษฐรตานนท์

๓๐/๐๑/๒๕๐๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เนินหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๖๔
พระสำเร็จ วฑฺฒโน รอดคลองตัน

๐๗/๐๒/๒๕๑๑ ๑๗/๑๐/๒๕๕๘

บ้านช้าง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๖๕

พระกมลสันต์ กมโล แซ่อึง

้

๒๘/๑๒/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านช้าง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๖๖

พระภานุเดช สีลเตโช สามารถ

๐๘/๑๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านช้าง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๖๗

พระธีระพงศ์ ธีรธมฺโม บุพพฤทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

บ้านในบน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๖๘
พระอภิวัฒน์ ิตธมฺโม อยู่รัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บ้านในบน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๖๙

พระสถาพร ขนฺติธมฺโม ชัยสวัสดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านในบน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๗๐
พระอาทร ปริฺาโน หาทรัพย์

๑๙/๑๒/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านในบน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๗๑

สามเณรเอดรินทร์  พรมสี

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

 บ้านในบน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๗๒
พระสุทัศน์ กฺนตสาโร มานะ

๒๐/๐๒/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

บ้านศาลา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๗๓

พระธรรมรัตน์ ชยธฺมโม พิมกลัด

๐๗/๐๒/๒๕๒๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านศาลา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๗๔

พระอนุสรณ์ อาทโร สอนศิริ

๐๑/๐๒/๒๕๒๗ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๗๕

พระสนธยา นควโร พลูศิริ

๐๗/๑๒/๒๕๒๒ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๗๖
พระพิทักษ์ โชติปฺโ ไทยปอม

๐๓/๐๘/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๗๗

พระชัยวัฒน์ ปภากโร ซือตรง

่

๐๕/๐๙/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๗๘

พระจักรพันธ์ โชติมนฺโต ศรีเรือง

๑๓/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

โบสถ์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๗๙

พระสุรเดช โสภโน จ้อยลี

๑๓/๐๕/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๘๐
พระสราวุฒิ ปโยโค พรหมวัลย์

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๘๑

พระกัมฺพล ิตาจาโร อินทนิล

๐๔/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๘๒

พระสุทธิรัตน์ ชุตินฺธโร กลินโพธิ

่ ์

๐๓/๐๘/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ปาแก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๘๓

พระโชคชัย ชยปาโล สุขสีดา

๐๓/๐๖/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาแก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๘๔
พระสุธีร์ จิตฺปฺโ สร้อยโสม

๐๓/๐๘/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๘๕

พระภูมิพัฒน์ สิริปฺุโ อุดมศรี

๐๖/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

แปลงกระถิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๘๖

พระวราวุฒิ สุจิตฺโต ใหม่มา

๐๖/๐๓/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

แปลงกระถิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๘๗
พระอดิศักดิ

์

ปฺาธโร แก้วสุข

๐๕/๐๙/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

แปลงกระถิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๘๘

พระธนวัต ชุตินฺธโร ขยันยิง

่

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

แปลงเกตุศรีนิคม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๘๙

พระวรานนท์ สุทฺธจิตฺโต นิลวดี

๐๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แปลงเกตุศรีนิคม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๙๐
พระวิสุทธิกษัตริย์ วราโภ ไชยวงค์

๐๕/๐๔/๒๕๓๑ ๑๒/๐๑/๒๕๕๘

พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๙๑
พระสมชาย กนฺตสีโร คำพร

๐๖/๐๒/๒๕๓๘ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๙๒

พระณรงค์เดช อาภากโล แพงสี

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๙๓

พระเศรษฐพงษ์ สุรเตโช เกิดคล้าย

๐๖/๐๖/๒๕๓๘ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๙๔

พระสมพร สุภาจาโร ขำเหม

๐๕/๐๖/๒๕๑๑ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๙๕
พระพิริยะ ภทฺทาจาโร บังเกล็ด

๑๑/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๙๖

พระวิโรจน์ ถิรจิตฺโต ศรีวะสุตย์

๐๘/๐๗/๒๕๓๖ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๙๗

พระณรงค์ศักดิ

์

ิตธมฺโม โมลา

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๙๘

พระนิธิกร นิติสาโร มีอินต์

๐๖/๐๓/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๕๙๙
พระพีรดนย์ ิตาโน สร้อยเพชร

๒๗/๐๗/๒๕๓๗ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

พลับ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๐๐
พระชลวรรษ คนฺธิโก มุ้งหมาย

๐๕/๐๗/๒๕๓๖ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

พลับ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๐๑
พระอิทธิวัฒน์ ิตปฺโ ทำเนาว์

๒๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

พลับ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๐๒
พระสัมพันธ์ อคฺคจิตฺโต ศรีเกิด

๒๓/๐๔/๒๕๐๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พลับ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๐๓
พระเผ่าพันธุ์ อรินทโม ชูจิตร

๑๓/๑๑/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พลับ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๐๔
พระปรัชญา สิริปฺโ เรืองวุฒิ

๐๒/๑๐/๒๕๓๕ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

พิมพฤฒาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๐๕
พระศักดิพงษ์

์

สุขิโต แสงจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

พิมพฤฒาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๐๖
พระสันฐิติ โสภโณ วัขรนาคา

๒๕/๐๓/๒๕๐๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พิมพฤฒาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๐๗
พระภัทรดร วรปฺโ กาญจนบัตร

๐๘/๑๐/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

พิมพฤฒาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๐๘
พระไกรลาส ขนฺติโก ทวีกิตติวงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

พิมพฤฒาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๐๙
พระธวัชชัย เตชวโร บุญญา

๐๗/๐๑/๒๕๓๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

โพธาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๑๐
พระนัตชา สิริภทฺโท สุดาเดช

๐๔/๐๖/๒๕๓๗ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

โพธาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๑๑
พระมนัสชัย กิตฺติปาโล อำไพ

๑๐/๐๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

โพธาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๑๒

พระสมศักดิ

์

คุณวโร โพธิทอง

์

๐๗/๐๒/๒๕๐๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

โพธาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๑๓

พระบัญชาการ กนฺตสีโร สุดประเสริฐ

๐๑/๐๒/๒๕๓๗ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

ไร่หลักทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๑๔

พระสุทิน ธมฺมวฒฺฑโน ธัญเจริญ

๐๓/๐๓/๒๕๑๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดทรงธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๑๕
พระเอกวุฒิ ิตวิริโย พิศวาส

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดทรงธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๑๖

พระดัมพ์รงค์ อินทวํโส แนวอินทร์

๐๔/๐๕/๒๕๓๙ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดทรงธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๑๗

พระเอกพล ิตจิตฺโต แดงเต๊ะ

๐๔/๐๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดทรงธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๑๘

พระอภิสิทธิ

์

อภิชาโต สืบแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดทรงธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๑๙
พระโสภณ ิตวิริโย ยนต์ศรี

๐๔/๐๖/๒๕๓๕ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดทรงธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๒๐
พระทวีศักดิ

์

านยุตฺโต คงคา

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๒๑

พระเกรียงไกร จนฺทโชโต คงคา

๐๓/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๒๒
พระพัชระ ปฺาธโร เหลืองอ่อน

๐๕/๑๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๒๓

พระกฤษณ์เพชร โกวิโท ภักดีคำ

๐๒/๑๒/๒๕๓๓ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองไผ่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๒๔

พระณัฐวุฒิ กนฺตธมฺโม แก้วทองคำ

๐๒/๐๔/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองไผ่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๒๕

พระวันเฉลิม ยนฺตสีโร ชืนเงิน

่

๐๔/๑๑/๒๕๒๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองไผ่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๒๖
พระธีรศักดิ

์

ธมฺมปาโร อัมรินทร์

๐๗/๑๒/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดใหม่ทรายมูล  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๒๗

สามเณรจักรกฤษ  จันทร์สอน

๐๖/๐๕/๒๕๔๑

 ศาลาแดง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๒๘

พระอนนท์ คุณากโร แซงสีนวล

๐๔/๐๑/๒๕๐๙ ๑๒/๐๓/๒๕๕๘

สำเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๒๙

พระอนุชา สิริปฺโ นิยม

๐๒/๐๑/๒๕๓๔ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

สำเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๓๐
พระสิทธิชัย ธมฺมวโร ทองแพง

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

สำเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๓๑

พระพรหมศิริ สุภตฺโต อุมา

๐๔/๐๖/๒๕๑๑ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

สำเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๓๒

พระศุภฤกษ์ เตชปฺโ อินท์ศร

๐๑/๐๗/๒๕๓๑ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

สำเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๓๓

พระมารุต ปริปุณฺโณ พรหมจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๓๒ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

สำเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๓๔
พระณัฐพล วรปฺโ ศิวะวรเวท

๐๓/๐๔/๒๕๓๘ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

สำเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๓๕

พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติาโณ คู่นา

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

สำเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๓๖

พระเสน่ห์ สุภาจาโร โพธิสวัสดิ

์ ์

๑๒/๐๖/๒๕๑๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

สำเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๓๗

พระณรงค์ชัย รตนโชโต พุทธศรี

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

สำเภา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๓๘
พระจักรกฤษณ์ สคารโร อนันต์วัฒนศิริ

๓/๗/๒๕๓๕ ๗/๗/๒๕๕๙ หนองกระดูกควาย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๓๙

พระพสธร ชินวโร แก้วกระแสร์

๒๐/๘/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองกระดูกควาย  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๔๐
พระช้อย วชิราโณ บุตรนำเพชร

๐๓/๐๘/๒๔๙๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

หนองไก่เถือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๔๑

พระบรรพต ภูมิปฺโ พุทธมาลี

๒๗/๐๓/๒๕๑๘ ๓๐/๑๑/๒๕๕๘

หนองไก่เถือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๔๒
พระวรายุ วรธมฺโม เหลืองอ่อน

๐๖/๐๖/๒๕๓๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองไก่เถือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๔๓

พระอภิสิทธิ

์

อภิสิทฺโธ เกลาเกลียง

้

๑๕/๐๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองไก่เถือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๔๔

พระชูชาติ ชาคโร นิจเจริญ

๒๓/๐๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองไก่เถือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๔๕

พระธีระพัฒน์ ธีรธมฺโม เหลืองอ่อน

๒๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองไก่เถือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๔๖
พระสมศัก ภูมิสิริธมฺโม แจ่มแจ้ง

๒๑/๐๖/๒๕๑๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองไก่เถือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๔๗

พระสาธิต สาธิตสีโล เกลาเกลียง

้

๒๗/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองไก่เถือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๔๘

พระบรรพต ครุธมฺโม เกลาเกลียง

้

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองไก่เถือน

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๔๙

พระวรากร นาควโร แซ่อึง

้

๒๔/๐๙/๒๕๓๗ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๕๐
พระธีรยุทธ ชาคโร บุญกิจสิริวัฒนะ

๒๘/๑๒/๒๕๑๙ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๕๑

พระภานุพงษ์ สุมฺงคโล สีเหลือง

๐๗/๑๐/๒๕๓๗ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๕๒

พระณัฐพล ปยวณฺโณ จันทร์ศรี

๒๖/๑๐/๒๕๓๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๕๓

พระวีรยุทธ วิสุทฺโธ นวลละออง

๒๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๕๔
พระกฤษฎา านวุฑฺโฒ อาริยวัฒน์

๒๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองขยาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๕๕

พระสาธิต ถาวโร สุขสมบูรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๕๖

พระธีรเดช โชติปฺโ สุขสมบูรณ์

๑๖/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๕๗
พระอมรรัตน์ นาควโร ทาอ่อน

๐๑/๑๒/๒๕๓๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๕๘

พระธุวานนท์ ธมฺมวโร สีนวล

๑๕/๑๑/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๕๙

พระภูวดล วิสุทฺโธ จันทร์คำ

๐๙/๑๑/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๖๐
พระสราวุธ านวีโร ทิวาวัลย์

๒๗/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๖๑
พระกฤตภาส สิริจนฺโท วิลัยกุล

๐๕/๑๑/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๖๒

พระปฏิพัฒน์ ยติกโร แซ่ตัง

๊

๒๔/๐๓/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๖๓

พระชนาธิป สุทฺธสีโล พรหมจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๖๔

พระธนวันต์ จารุธมฺโม ดวงจำปา

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๖๕
พระชัยยา ิตมโน ทองแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๖๖

พระพัฒนา จนฺทสาโร ปงประวัติ

๒๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๖๗

พระประสิทธิ

์

รตนโชโต ชลวานิช

๒๗/๑๑/๒๕๐๘ ๑๕/๑๒/๒๕๕๘

หนองข่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๖๘

พระคุณากร คุณกโร แสนศึก

๒๗/๐๙/๒๕๓๖ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

หนองข่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๖๙
พระสุทัศน์ กตปุณฺโณ สุนา

๒๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

หนองข่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๗๐
พระอดุล อนาลโย ธารพันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๑๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

หนองข่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๗๑

พระชาตรี เขมธมฺโม มากบุญ

๒๙/๐๕/๒๕๑๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองข่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๗๒

8ศุภชัย สุทฺธิโก สุรินทร์รักษา

๒๖/๐๘/๒๕๓๗

 หนองข่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๗๓
พระสุพจน์ สิริวณฺโณ ปรุงปญญา

๖/๘/๒๕๑๒ ๑/๖/๒๕๕๘
หนองไทร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๗๔

พระธีรวิช ธีรปฺโ วุฒิวรศิริ
๗/๓/๒๕๓๗ ๑/๖/๒๕๕๙

หนองไทร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๗๕

พระกริช อรุโณ ดาวบริบูรณ์
๑/๖/๒๕๓๕ ๑/๗/๒๕๕๙

หนองไทร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๗๖

พระสุทธินันท์ ชยฺยธมฺโม รักษา
๓/๗/๒๕๓๘ ๑/๗/๒๕๕๙

หนองไทร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๗๗
พระชลศิลป กิตฺติาโณ รัตน์วิทยากร

๒/๕/๒๕๒๗ ๗/๗/๒๕๕๙
หนองไทร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๗๘

พระคำไพ ิตสีโล สิงหาพา

๐๘/๐๒/๒๕๑๕ ๐๒/๐๘/๒๕๕๗

หนองไผ่แก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๗๙

พระณัฐพงษ์ ปภากโร ทองแพง

๑๔/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองไผ่แก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๘๐
พระมงคล จารุธมฺโม แซ่ลี

้

๒๕/๑๐/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่แก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๘๑
พระสิทธิ

์

วรธมฺโม พรประเสริฐ

๒๐/๐๑/๒๔๙๑ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๘๒

พระเอกชัย ตปสีโล เภางาม

๐๑/๐๔/๒๕๒๔ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๘๓

พระสมกิจ ทีฆายุโก ถนอมชาติ

๐๒/๑๑/๒๕๑๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๘๔

พระธวัชชัย ตปสีโล บุญเจริญ

๑๓/๐๘/๒๕๓๑ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๘๕
พระศราวุธ ปยสีโล ไชยโกฏิ

๑๖/๐๕/๒๕๓๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๘๖

พระนครินทร์ จตฺตมโล แซ่ก๊วย

๒๓/๐๖/๒๕๓๕ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๘๗

พระธงชัย ถาวโร แสงเจริญ

๒๙/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๘๘

พระเทอดศักดิ

์

สุเมโธ จานแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๘๙
พระกฤษฎา ยโสธโร ครูส่ง

๑๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วงเก่า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๙๐
พระณัฐวุฒิ สุจิตฺโต เจริญสุข

๑๗/๐๙/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๙๑

พระณัฐพล ถาวโร ตันตราสัย

๒๔/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๙๒
พระอำพล โชติโก บุญชลอ

๓๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๙๓

พระไพฑูรย์ จารุวํโส เภางาม

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๙๔

พระวุฒิชัย ชยวุทโฒ จูฮวย

๒๑/๐๗/๒๕๓๓ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๙๕

พระสิริทัศน์ สิริทสฺสโน ฐิตพัฒนพงษ์
๙/๔/๒๕๑๒ ๘/๕/๒๕๕๙

หนองม่วงใหม่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๙๖
พระวิชัย วิชโย แซ่ตัน

๊

๑๐/๑๑/๒๕๐๗

๙/๕/๒๕๕๙
หนองม่วงใหม่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๙๗

พระนพรัตน์ จตตฺมโร คงสมบัติ

๑๒/๑๒/๒๕๓๘

๕/๖/๒๕๕๙
หนองม่วงใหม่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๙๘

พระพิชเญศ สุจิตฺโต โชคดีวัฌนเจริญ
๓/๓/๒๕๓๒ ๑๗/๖/๒๕๕๙

หนองม่วงใหม่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๖๙๙

พระประชา กิตฺติภทฺโท เครือเพ็ง

๒๖/๐๖/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองเม็ก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๐๐
พระสุริยา ถิรปฺุโ อินทสิงห์

๐๕/๐๒/๒๕๑๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองเม็ก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๐๑
พระศุภชัย กิตฺติปฺุโ ตันหยง

๐๔/๐๙/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองเม็ก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๐๒
พระปฏิภาณ ิตปฺุโ ยศปยะเสถียร

๐๓/๐๗/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองเม็ก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๐๓
สามเณรสิทธิโชค  ชืนอารมณ์

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 หนองเม็ก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๐๔
พระสุพจน์ สุภาจาโร บุญญา

๑๑/๐๖/๒๕๐๔ ๐๓/๐๓/๒๕๕๘
หนองสังข์ประชาบำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๐๕
พระจิระวัฒน์ กนฺตสีโร วงศ์แก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๓๗ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙
หนองสังข์ประชาบำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๐๖
พระอนุกูล อาภากโล ยอดหนู

๑๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙
หนองสังข์ประชาบำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๐๗
พระขวัญชัย ชุตินฺธโร ปนกุล

๑๑/๐๓/๒๕๓๘ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙
หนองสังข์ประชาบำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๐๘
พระอุย พฺรหฺมวโร พรมสงวน

๐๕/๐๕/๒๕๐๐ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙
หนองสังข์ประชาบำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๐๙
พระมงคล มงฺคโล จานทอง

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙
หนองสังข์ประชาบำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๑๐
พระดำรง ธมฺมธโร หอมเสียง

๐๖/๐๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙
หนองสังข์ประชาบำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๑๑

พระธวัชชัย ถิรปฺโ บุญเทศ

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙
หนองสังข์ประชาบำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๑๒
พระศุภสิฐ จนฺทสาโร สถาวร

๑๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๑๓

พระสุรศักดิ

์

ปริสุทฺโธ คงได้

๐๔/๐๖/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๑๔

สามเณรทรงพล  แต่เจริญ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

 หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๑๕

พระณัฐวุฒิ ตนฺติสาโร ผลทวี

๑๓/๑๐/๒๕๓๓
๒๖/๖/๒๕๕๙

หมอนนาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๑๖
พระธำรงศักดิ

์

อภินนฺโท กาสิวัน

๒๔/๙/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

หมอนนาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๑๗

พระอนุภาพ อคฺคจิตฺโต เหลืองอ่อน

๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หมอนนาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๑๘

พระศรัญู กนฺตวีโร อ่วมขันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หลวงพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๑๙

พระสิริเชษฐ์ วิสุทฺโธ ศิลปชัย

๑๘/๐๓/๒๕๐๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยสูบ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๒๐
พระสรากร ธีรวโร เขียวไทย

๓๑/๐๓/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยสูบ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๒๑

พระมานพ วาทกาโม แดงเต๊ะ

๐๑/๐๔/๒๔๙๙ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

หัวถนน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๒๒

พระพนัส สปฺปฺโ อุทัย

๐๖/๐๗/๒๕๓๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

หัวถนน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๒๓

พระประเสริฐ ฉนฺทสุโพ สมินเปก

๐๓/๐๙/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

หัวถนน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๒๔
พระกิติพงษ์ กิตฺติสาโร วิลาศ

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

หัวถนน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๑ / ๕๒

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๒๕

พระณัฐวุฒิ กิตฺติธโร องอาจ

๐๕/๐๖/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

แหลมประดู่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๒๖

พระศราวุฒิ ธมฺมทีโป สิงห์ชัย

๓๑/๑๒/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แหลมประดู่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๒๗
พระณัฐพงษ์ กนฺตสาโร อุทะพันธุ์

๐๒/๑๐/๒๕๑๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

ใหม่เชิงเนิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๒๘

พระสุพรชัย พุทฺธิสาโร กฤษณาโรม

๐๕/๑๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่เชิงเนิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๒๙

พระลำจวน ธมฺมวโร จิตมัน

่

๑๙/๐๒/๒๕๐๙ ๑๗/๐๖/๒๕๕๒

ใหม่ท่าโพธิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๓๐
พระสมบูรณ์ ขนฺธวโร คำเรือน

๐/๐/๒๔๘๕
๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ใหม่ท่าโพธิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๓๑
พระนพเกล้า นาถธมฺโม ห้อยโหน

๑๓/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ใหม่ท่าโพธิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๓๒

พระอนุสรณ์ ปสนฺโน เหลืองอ่อน

๐๓/๐๕/๒๕๒๙ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๓๓

พระชาญณรงค์ อาภากโล มาลี

๐๕/๐๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๓๔

พระจิระพัน จิรธมฺโม นาคศรีสุข

๐๑/๐๓/๒๕๓๘ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๓๕
พระศรวิทย์ ปฺาธโร แย้มศรีจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๓๙ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๓๖

พระอิทธิชัย จารุวณฺโณ นิพนธ์

๐๗/๐๓/๒๕๓๕ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๓๗

พระชนินทร์ สิริธมฺโม สิงหา

๐๔/๐๖/๒๕๓๗ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๓๘

พระปรัชญา สทฺธาธโก ศรีงามขำ

๐๔/๐๖/๒๕๓๘ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๓๙
พระวิชัย ปฺาวุฑฺโฒ เหลืองอ่อน

๐๔/๐๑/๒๔๙๐ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๔๐
พระเกรียงไกร ปสนฺโน สีละศาสตร์

๐๒/๐๕/๒๕๓๖ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๔๑

พระณรงศักดิ

์

ปภาโต หึกขุนทด

๑๑/๐๕/๒๕๒๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๔๒

พระธิติ ชยธมฺโม ทองธรรมชาติ

๐๓/๐๕/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

อัมพวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๔๓
พระอำนาจ สุเมโธ พลอยขำ

๐๖/๐๔/๒๕๒๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๔๔

พระจงกล กิตฺติปาโล ช่างสุวรรณ

๐๒/๑๒/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๔๕

พระวัฒนา อาภาธโร บุญธรรม

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๔๖

พระธชายุทธ ธีรภทฺโท จันทร์แก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๔๗
พระวรกันต์ ปฺาธโร สวนม่วง

๒๐/๐๗/๒๕๓๘
๒๘/๖/๒๕๕๙

กะบกคู่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๔๘

พระเฉลิมวุฒิ สิริจนฺโท บริสุทธิ

์

๒๔/๘/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

กะบกคู่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๔๙

พระอรุณชัย ิตคุโณ ทรัพย์สิน

๒๓/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

กะบกคู่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๕๐
พระพงศธร ธมฺมทีโป ขัวกลาง

้

๓/๘/๒๕๓๙
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กะบกคู่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๕๑
พระนฤเบศร์ านวุฑฺโฒ ตุลวรรธนะ

๑/๒/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

กะบกคู่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๕๒

พระจิรายุทธ์ อภิวณฺโณ ชัยกิจ

๑๗/๓/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กะบกคู่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๕๓

พระจิรภัทธ จารุวณฺโณ แพงไพรี

๑๒/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กะบกคู่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๕๔

พระอาจธวงศ์ ธมฺมสโร สมาธิมงคล

๒๓/๐๕/๒๕๓๙ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

เกาะจันทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๕๕
พระศุภกิจ ปภํกโร รักความสุข

๑๒/๐๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เกาะจันทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๕๖

พระสิทธิโชค สุธมฺโม เอือเฟอ

้

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เกาะจันทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๕๗

พระนภดล ธมฺมธโร จันทร์ลา

๒๓/๐๗/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เกาะจันทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๕๘

พระศุภฤกษ์ จนฺทโสภโณ กรงาม

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เกาะจันทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๕๙
พระไพศาล จนฺทโชโต จำปาเทศ

๑๒/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๑๐/๒๕๕๙

เกาะจันทน์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๒ / ๕๒

้
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ชบ ๒๑๕๙/๐๗๖๐
พระขวัญชัย านวโร ลายทอง

๑๓/๔/๒๕๓๗ ๑๒/๔/๒๕๕๙

เกาะโพธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๖๑

พระชนะชนม์ ชยฺยธมฺโม เหลืองอ่อน

๒๑/๒/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

เกาะโพธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๖๒
พระมาศเฉลิม วิรุณพนฺโธ วิรุณพันธ์

๑๓/๘/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

เกาะโพธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๖๓

พระเสกสรรค์ ฉนฺทธมฺโม พลทอง
๙/๘/๒๕๓๘ ๔/๗/๒๕๕๙

เกาะโพธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๖๔

พระอภิชาตี อภิชาโต เปรมศรี
๙/๙/๒๕๓๓ ๑๑/๗/๒๕๕๙

เกาะโพธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๖๕

พระจรินทร์ จนฺทสโร โพธิเมือง

์

๒๖/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

เจ็ดเนิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๖๖
พระคณาธิป ปภาโส จรุญผล

๒๙/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เจ็ดเนิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๖๗

พระนันทพงศ์ นนฺทโส ใจแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เจ็ดเนิน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๖๘

พระภาณุพงษ์ สิริจนฺโท ลิปปานนท์

๐๕/๐๖/๒๕๒๓ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗

ทับบริบูรณ์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๖๙

พระสำราญ จนฺทิโก จันทอง

๑๗/๑๑/๒๕๑๐ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

ทับบริบูรณ์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๗๐
พระวิทยา ปฺาธโร โพธิงาม

์

๒๐/๐๘/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ทับบริบูรณ์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๗๑

พระชจรศักดิ

์

สุภทฺโท อุทโท

๓๐/๖/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ท่าบุญมี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๗๒

พระเมธาสิทธิ

์

สีลสุทฺโธ แซ่ล้อ

๑๓/๑๒/๒๕๓๔
๑๙/๖/๒๕๕๙

ท่าบุญมี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๗๓

สามเณรเอกณรงค์  ธนูผาย

๒๗/๔/๒๕๔๐

 ท่าบุญมี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๗๔
พระธันยพร วราโณ ธรรมศิริ

๐๒/๑๒/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๗๕

พระปรีชา อภิชาโน ลีลาวสีนนท์

๐๔/๑๑/๒๕๐๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๗๖

พระณัฐกุล จารุธมฺโม ตรีวงศ์รักมิตร

๒๓/๘/๒๕๓๘ ๓๐/๕/๒๕๕๙

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๗๗

พระธนพงษ์ ธนปฺโ บุญมี
๔/๙/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๗๘
พระกฤษณะ กิตฺติาโณ สิงห์ครุ

๒๘/๐๖/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๗๙

พระกิติศักดิ

์

กิติสกฺโก อินทรีย์

๒๔/๐๖/๒๕๐๗ ๒๘/๑๒/๒๕๕๒ พระพุทธบาทเขานางนม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๘๐
พระสายชล ธิทสทฺโท ช่างเหล็ก

๐๒/๐๓/๒๕๐๕ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙ พระพุทธบาทเขานางนม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๘๑

พระวชิรวิทย์ ถาวรจิตฺโต โพธิมาก

์

๒๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙ พระพุทธบาทเขานางนม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๘๒
พระธนวัฒน์ จนฺทสาโร ปูผ้า

๐๑/๑๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ พระพุทธบาทเขานางนม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๘๓

พระชุมพล จนฺทโชโต สบายดี

๑๖/๐๑/๒๕๐๓ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดปรกฟา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๘๔

พระวีรยุทธ รตนโชโต ลีกุล

้

๒๔/๐๙/๒๕๑๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดปรกฟา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๘๕

พระอนุชา จารุธมฺโม ตาดทอง

๐๓/๐๘/๒๕๓๖ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดปรกฟา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๘๖
พระโชคชัย อุตฺตโม แสงคำจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๓๕ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดปรกฟา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๘๗

พระจักรภพ โชติวโร คงดี

๑๕/๐๓/๒๕๒๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดปรกฟา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๘๘

พระนัทธพงศ์ นาควโร ลิมเลิศตระกูล

้

๒๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปรกฟา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๘๙

พระอนุวัตร อุทโย เหนียวแน่น

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปรกฟา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๙๐
พระธนายุทธ อาภากโร แซ่จึง

๑๗/๐๗/๒๕๓๗ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

สระตาพรหม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๙๑

พระสัมฤทธิ

์

จนฺทสโร รัตนขันติชัย

๒๖/๐๑/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สายวารี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๙๒

พระบุญโต จนฺทปฺโ ชัญญะ

๒๕/๔/๒๕๒๐
๗/๗/๒๕๕๗

หนองงูเหลือม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๙๓

พระสุพร ภูมิปาโล ยินดีรำ

๘/๑๒/๒๕๐๙
๒/๖/๒๕๕๘

หนองงูเหลือม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๙๔
พระภาณุพงศ์ ภูมิภิฺโ สีดา

๑๘/๔/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

หนองงูเหลือม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๓ / ๕๒

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๙๕

พระปรมัตถ์ เขมธมฺโม
ปรมปญญาวรกุล

๔/๑๐/๒๕๐๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองงูเหลือม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๙๖

พระฐติวัฒน์ อุทโย ตันวิเชียรชัช

๒๗/๓/๒๕๒๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองงูเหลือม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๙๗
พระสุริยา สุจิตฺโต พุทธศิริ

๑๗/๐๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองชุมเห็ด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๙๘

พระคุณากร ยติโก ยอดหนู

๒๔/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองชุมเห็ด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๗๙๙

พระชาญเดช ขนฺติพโล โคพิมาย

๐๖/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙
หนองบอนบุญญาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๐๐
พระโกมินทร์ โกวิโท รัตนา

๒๔/๐๗/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙
หนองบอนบุญญาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๐๑
พระฉัตรชัย ฉตฺตธมฺโม เครือดี

๐๔/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙
หนองบอนบุญญาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๐๒
พระจีระพันธ์ อานนฺโท ปนรัมย์

๒๙/๐๙/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
หนองบอนบุญญาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๐๓
พระวัชรินทร์ านวีโร เหมรัตน์สกุล

๐๖/๑๑/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙
หนองบอนบุญญาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๐๔
พระณัฐพล ชินวีโร แสนโคตร

๒๕/๐๑/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙
หนองบอนบุญญาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๐๕
สามเณรรักชริน  จุมจันทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

 
หนองบอนบุญญาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๐๖
สามเณรศรันยู  โพธิเย็น

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

 
หนองบอนบุญญาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๐๗
สามเณรสุรชาติ  บุญมา

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

 
หนองบอนบุญญาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๐๘
พระต่อพงศ์ ชินฺนวํโส ไวประเสริฐ

๔/๔/๒๕๒๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙
หนองลำดวนพรมศรี

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๐๙
พระอินทัช อินฺทปฺโ ศักดิดี

์

๙/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙
หนองลำดวนพรมศรี

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๑๐
พระปรัชญา รชฺชปฺโ มาชู

๒๘/๕/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙
หนองลำดวนพรมศรี

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๑๑

พระคมสันต์ านุตฺตโร หอมหวล

๑๖/๑๒/๒๕๓๕ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

เกษตรสุวรรณ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๑๒

พระธนากร สุจิณฺโณ สมบูรณ์ยิง

่

๒๙/๐๕/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เกษตรสุวรรณ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๑๓
พระสุขพล ปฺาวโร ปะวันนา

๐๘/๐๗/๒๕๐๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกษตรสุวรรณ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๑๔

พระสุพันธ์ นนฺทสาโร กองเวิน

๑๒/๐๑/๒๕๑๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เกษตรสุวรรณ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๑๕

พระนฤชล ชลสีโล กวินปกรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาชะอาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๑๖

พระมนตรี มนฺตสีโล กวินปกรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาชะอาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๑๗
พระโชคทวี โชติสีโล ซองแซง

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาชะอาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๑๘

พระกิตติศักดิ

์

ปาวจนสีโล คำพิมพ์

๑๓/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาชะอาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๑๙

พระธนากร ทีปสีโล อินธูป

๒๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาชะอาง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๒๐
พระเจริญ ปฺาวุโธ มีสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๔๙๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาโชคชัยวังทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๒๑
พระสมยศ สมคฺคยโส ดวงเพชร

๐๗/๐๓/๒๕๒๘ ๒๔/๑๒/๒๕๕๘

เขามะกรูด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๒๒

พระประพันธ์ อนุตฺตโร สีม่วง

๑๘/๐๒/๒๕๓๙ ๐๙/๑๒/๒๕๕๘

คลองโค  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๒๓

พระอาชานนท์ อภินนฺโท พวงย้อม

๑๖/๐๗/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

คลองโค  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๒๔

พระยอดเพชร สุเมโธ สุระ

๐๕/๐๗/๒๕๑๑ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

คลองตาเพชร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๒๕
พระธัชนนท์ ขนฺติมโน บุญธรรม

๐๖/๐๓/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

คลองตาเพชร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๒๖

พระศิราวุฒิ ถิรปฺโ ศรีปญญา

๑๓/๑๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

คลองตาเพชร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๒๗

พระธนชาต อภินนฺโท วัฒนเกษตรกุล

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

คลองตาเพชร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๒๘

พระชิตณรงค์ อติชาคโร กมล

๒๗/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองตาเพชร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๒๙
พระพนา ขนฺติพโล อารมย์

๒๘/๐๔/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองตาเพชร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๔ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๓๐
พระรณชัย รณฺชโย ชะเวียตะคุ

๒๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

คลองตาเพชร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๓๑

พระวิเชียร ฉนฺทสีโล ศิริจันทร์ดา

๐๔/๐๓/๒๕๑๒ ๑๐/๐๓/๒๕๕๘

คลองมะเดือ

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๓๒
พระอุ๊ฐ จนฺทโชโต สาคำ

๒๕/๑๒/๒๕๑๖
๐๙/๐๔/๒๕๕๘

คลองมะเดือ

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๓๓

พระสุรสิทธิ

์

จนฺทธมฺโม แก้วอำนวย

๒๓/๐๔/๒๕๓๔ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

คลองมะเดือ

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๓๔

พระสายันต์ กนฺตธมฺโม สมรส

๒๐/๑๒/๒๕๑๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองมะเดือ

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๓๕

พระนนชัย ิตสีโล แดงสา

๑๖/๐๒/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองมะเดือ

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๓๖
พระวิชัยรัตน์ ปภสฺสโร ดีดพิมพ์

๐๘/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองมะเดือ

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๓๗

พระมานพ มาณวสีโล พุ่งเหลง

๐๑/๐๑/๒๕๐๒ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

คลองมือไทร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๓๘

พระนพพล พุทฺธสีโล ชาลือ

๒๐/๐๕/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองมือไทร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๓๙

พระธีรวัตน์ สิริสีโล ทองศิริ

๒๓/๐๔/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

คลองมือไทร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๔๐
พระโฉม ปฺุกาโม จันทร์เทียน

๑๗/๐๗/๒๔๙๑ ๑๘/๐๗/๒๕๓๒

ทุ่งศาลา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๔๑

พระกัมพล กมฺมพโล คงบัวแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๓๒ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

ทุ่งศาลา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๔๒

พระสิทธิพร อาภสฺสโร จันทร์ดอกดวง

๐๓/๑๑/๒๕๓๓ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

ทุ่งศาลา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๔๓

พระประสงค์ อาภสฺสโร สิงห์ทอง

๒๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งศาลา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๔๔
พระอานนท์ จิรธมฺโม ทัดสา

๒๖/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งศาลา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๔๕

พระณัฐภพ กิตฺตินาโม ส่งโสภา

๒๒/๐๑/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งศาลา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๔๖

พระสมเกียรติ มหาวีโร พงษ์เถือน

่

๑๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งศาลา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๔๗

พระธนวัฒน์ สิริภทฺโท พงษ์เถือน

่

๑๑/๐๓/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งศาลา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๔๘
พระนพพร กิตฺติวุฑฺโฒ แดงคับ

๑๕/๐๑/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งศาลา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๔๙

พระเลิศพงษ์ วรปฺโ คุ้มทอง

๓๑/๑๒/๒๕๒๓
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งศาลา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๕๐
สามเณรณัฐพงศ์  มิงสอน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

 ทุ่งศาลา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๕๑

พระธงชัย รกฺขิตธมฺโม พากเพียร

๑๐/๐๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ธาตุทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๕๒
พระนพดล กตสาโร ขลิบเงิน

๒๗/๐๖/๒๕๒๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ธาตุทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๕๓

พระณัฐพล นนฺทธมฺโม แซ่ปง

๐๓/๐๔/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ธาตุทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๕๔

สามเณรนัทพงศ์  หงษ์ศาลา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

 ธาตุทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๕๕

สามเณรสิรภพ  คงคาล้อม

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

 ธาตุทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๕๖
พระสมพงษ์ ชุติทตฺโต สาระปา

๒๘/๐๗/๒๕๐๒ ๑๕/๑๒/๒๕๕๖

เนินดินแดง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๕๗

พระจำรูญ านุตฺตโร ดวงจิต

๐๓/๑๐/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เนินดินแดง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๕๘

พระสุรเกียรติ วิสารโท สอนน้อย

๑๐/๐๑/๒๕๓๙ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๕๙

พระนคร โฆสวโร ลิมประเสริฐ

้

๒๗/๐๕/๒๕๓๓ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๖๐
พระธนภณ โฆสธมฺโม พันธุ์สนิท

๒๐/๐๘/๒๕๓๓ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๖๑

พระจิรานุวัชฐ์ อายุวฑฺฒโก
ประกาศกิตติคุณ

๒๖/๐๗/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๖๒

พระสิทธิศักดิ

์

สิริภทฺโท แซ่อึง

้

๐๓/๐๒/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๖๓

พระวิชชา วิสุทฺธสีโล กิจแสวงสุข

๒๐/๐๕/๒๔๙๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๖๔
พระศักดิดา

์

ชวนปฺโ ธรรมนิติพงศ์

๐๓/๐๓/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๕ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๖๕

พระสิทธิพร ถิรจิตฺโต หิรัญญาการ

๐๙/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๖๖

พระอนิรุทธิ

์

ภทฺทธมฺโม อนุชิตเจริญกิจ

๑๒/๑๐/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๖๗
พระสมพงศ์ กิตฺติปฺโ สุกใส

๐๙/๐๘/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๖๘

พระอารักษ์ รกฺขิตวํโส ลีเจริญ

้

๑๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๖๙

สามเณรธวัชชัย  รุ่งแสง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

 
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๗๐
พระปกรณ์ ปยธมฺโม เลียดประถม

๐๕/๐๗/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

บุญญาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๗๑
พระกิตติศักดิ

์

สุทนฺโต
ทิวาวรรณกิตติกุล

๐๕/๑๐/๒๕๑๓ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

บุญญาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๗๒

พระนันทวัฒน์ ชนาสโภ เกลาเกลียง

้

๐๙/๐๓/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บุญญาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๗๓

สามเณรณัฐวุฒิ  ทองแย้ม

๒๑/๐๙/๒๕๓๙

 บุญญาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๗๔

พระสังคม วิสารโท พรมพิทักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๐๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วังรีคีรีวันวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๗๕
พระสมมาตร ขนฺติธโร ศรีคำ

๑๒/๑๐/๒๕๑๓ ๐๒/๐๓/๒๕๕๘

วังรีคีรีวันวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๗๖

พระอุทร วิสุทฺธโร ศรีคำ

๒๙/๑๑/๒๕๓๓
๐๒/๐๒/๒๕๕๙

วังรีคีรีวันวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๗๗

พระจักรกริช จกฺกวโร ศรีธรรม

๑๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วังรีคีรีวันวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๗๘

พระจักรพันธ์ จกฺกธมฺโม เกสร

๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วังรีคีรีวันวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๗๙
พระอนุสรณ์ อธิจิตฺโต จันทนา

๐๙/๐๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

สำเภาทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๘๐
พระวรายุทธ สาทโร มานิช

๒๙/๑๒/๒๕๓๘
๐๑/๐๕/๒๕๕๙

สำเภาทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๘๑

พระธนชัย จารุธมฺโม วงษ์จันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สำเภาทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๘๒

พระอัครพงษ์ ขนฺติธโร จัดนอก

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สำเภาทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๘๓
พระปยนันท์ านวีโร กวินวรรณกุล

๒๓/๑๐/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สำเภาทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๘๔

พระสหรัฐ กิตฺติสาโร นุชเจริญผล

๐๘/๐๘/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สำเภาทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๘๕

พระพิเชษฐ์ ปฺาโภ จันทร์แสง

๑๐/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สำเภาทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๘๖

พระกีรติ จนฺทวํโส คูหา

๐๓/๑๐/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สำเภาทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๘๗
พระมงคล มงฺคลธมฺโม แซ่ตัง

้

๑๔/๐๕/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
สุวรรณารัญญิกาวาส

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๘๘

พระนิมิตร จรณธมฺโม พงษ์เถือน

่

๐๔/๐๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณารัญญิกาวาส
 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๘๙

พระบำรุง ปภสฺสโร มัธยัสถ์

๒๐/๐๓/๒๕๐๑ ๐๗/๐๓/๒๕๕๔ หนองเสม็ดสันติธรรมาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๙๐
พระวีรศักดิ

์

วิสุทฺธสีโล บุญศิริ

๐๙/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙ หนองเสม็ดสันติธรรมาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๙๑
พระนิรุต ภูริาโณ โสมวิลัย

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙ หนองเสม็ดสันติธรรมาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๙๒

พระเจษฎา ปตสีโล นาคำ

๒๗/๐๖/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

อมพนม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๙๓

พระสาริศ เชฏสีโล วงษ์เจริญ

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

อมพนม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๙๔

พระอดิศักดิ

์

ทฬฺหสีโล ฉลองคำ

๐๓/๐๒/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อมพนม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๙๕
พระคุณากร คุณสีโล ไพรวัน

๑๘/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อมพนม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๙๖

พระทรงกลด จนฺทนสีโล ดอกจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อมพนม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๙๗

พระนิติกร รกฺขนสีโล แก้วพิทักษ์

๒๓/๐๙/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

อมพนม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๙๘

พระชูชัย ปคฺคหสีโล สาระพากร

๑๘/๐๘/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

อมพนม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๘๙๙
สามเณรเจษฎา  จันสมุทร

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

 อมพนม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๖ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๐๐
พระศรวัณ ปฺาวุโธ แสงนัทธี

๒๙/๐๒/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

เขาบ่อกวางทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๐๑
พระถิรกร ธีรวโร แซ่เตียว

๑๖/๑๑/๒๕๓๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาบ่อกวางทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๐๒
พระจักรพันธ์ จนฺทปฺโ คงสม

๑๑/๐๗/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เขาบ่อกวางทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๐๓
พระณรงค์ศักดิ

์

สุมงฺคโล แสงสุริศรี

๐๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เขาบ่อกวางทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๐๔
พระพงษ์สิทธิ

์

สุรปฺโ เหลือเอียม

่

๒๘/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาบ่อกวางทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๐๕
พระตรีนุพงษ์ ปฺาวชิโร ถินทวี

่

๒๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาบ่อกวางทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๐๖
พระดิเรก านุตฺตโร ประมาณ

๐๔/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาบ่อกวางทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๐๗
พระบุญมา ปยธมฺโม หาริบุตร

๐๔/๑๑/๒๔๙๘ ๓๑/๐๘/๒๕๕๖

เขาซก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๐๘
พระเฉลิม มณิวณฺโณ มณีอินทร์

๐๕/๐๗/๒๕๑๐ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

เขาซก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๐๙
พระพิรุณ ภูมิวิรุโณ ญาติเสมอ

๐๙/๑๐/๒๕๒๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

เขาซก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๑๐
พระออด ขนฺติพโล บุญธรรม

๑๐/๐๘/๒๕๐๘ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

เขาซก  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๑๑

พระชาตรี อาภากโร บุญอยู่

๒๙/๑๐/๒๕๑๖ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

คลองพลู  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๑๒

พระณัฐพงศ์ ถาวโร แสงสุวรรณ

๒๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

คลองพลู  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๑๓

พระวสุนนท์ ธมฺมิโก ประสิทธิวัฒน์

๑๑/๐๖/๒๕๓๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

คลองพลู  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๑๔
พระสมชาย สุเมโธ แก่นวงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

คลองพลู  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๑๕

สามเณรจักริน  เอือจิรกาล

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๑

 คลองพลู  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๑๖

พระชัยพฤกษ์ ปฺาพหุโล นิละนนท์

๑๔/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๑๗

พระสำลี ปภากโร สืบสุนทร

๐๑/๑๑/๒๕๐๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองสิบแปด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๑๘
พระสำรวม ขนฺติโก รูปสะอาด

๒๓/๐๑/๒๕๐๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

คลองสิบแปด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๑๙

พระธีระวัฒน์ อตฺตทีโป วิเศษชาติ

๒๗/๐๑/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

คลองสิบแปด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๒๐
พระอภิชัย อาภาธโร จันทร์มี

๒๔/๐๓/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

คลองสิบแปด  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๒๑

พระวีรยุทธ ิตสีโล จิตรสม

๑๐/๐๔/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

เนินสี

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๒๒
พระมงคล ธมฺมรตโน รัตนะ

๐๓/๑๒/๒๕๒๐ ๑๑/๑๐/๒๕๕๘

เนินสี

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๒๓

พระสุนทร ปภงฺกโร โภคา

๑๙/๐๗/๒๕๑๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินสี

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๒๔

พระชาญวิทย์ ปคุณวิชฺโช รุจิกมลพงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เนินสี

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๒๕

พระณัฐพล ปยสีโล เจริญผล

๒๘/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
บรรพตนิมิตธรรมาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๒๖
พระปฐมพงศ์ ปภาโส สุขสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
บรรพตนิมิตธรรมาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๒๗

พระชาญชัย จิรธมฺโม หนองยาว

๒๘/๐๗/๒๕๐๗ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

บ่อนำซับ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๒๘

พระอภิสิทธิ

์

ิตมโน เกตุมาลา

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บ่อนำซับ  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๒๙

พระกิตติพงศ์ สุมงฺคโล เนาวไชยพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๐๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๓๐
พระณัฐสิทธิ

์

สุเมธโส ดีเชียง

๑๔/๐๑/๒๕๑๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๓๑

พระอรรณพ คุณวโร ภู่ชัย

๐๙/๐๗/๒๕๓๓ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๓๒

พระไพโรจน์ วรสทฺโธ
ชีวาภรณาภิวัฒน์

๑๕/๐๗/๒๕๓๕ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๓๓

พระเอกชัย ยตินฺธโร พงษ์สุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๒๙
๐๓/๐๔/๒๕๕๙ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๓๔
พระสังวาลย์ เตชวโร เต็มปกษี

๐๑/๐๕/๒๕๐๕ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๗ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๓๕

พระบัวศรี ปฺุกาโม ใยสุข

๐๑/๐๔/๒๔๙๑ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๓๖

พระนิยม กิตฺติคุโณ จินตริน

๒๐/๐๓/๒๕๑๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๓๗
พระธนาคาร ธนปาโล พรหมพิทักษ์พร

๒๐/๐๖/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๓๘

พระอภิวัลย์ ปฺุกาโม ตันติวัฒนวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๙ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๓๙

พระชัยรัตน์ ิติสมฺปนฺโน คำผง

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๔๐
พระณัฐพนธ์ วิสุทฺธิจิตฺโต จินตริน

๑๐/๑๑/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๔๑
พระวัชรพล วิชฺชาธโร ทีแพง

๒๕/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๔๒

พระธนิน ธมฺมาวุโธ รัตน์เจริญ

๑๙/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๔๓

พระพร้อมพงษ์ วิสุทฺโธ ธนคุณธีรพัฒน์

๒๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๔๔

พระอนุพงศ์ อุชุจาโร สกุลพิสิษฐ์

๑๒/๑๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๔๕
พระวันชัย นาควโร ขันทอง

๒๖/๐๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๔๖

พระกุลชาติ อธิปฺโ ภูศรี

๐๑/๑๒/๒๕๓๕ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๔๗

พระกฤษณะ อนาลโย ไชยสุวรรณ

๐๗/๐๒/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๔๘

พระนฤพล สุจิตฺโต อภิชัยกุล

๐๙/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๔๙
พระประพันธ์ เตชธมฺโม เลิศอะยะโส

๑๐/๑๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๕๐
พระมนตรี อภินนฺโท นูพัฒน์

๐๖/๐๙/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๕๑

พระสมโภช มหาปฺโ คงธรรมถาวร

๒๑/๐๖/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๕๒

พระอานุภาพ ขนฺติพโล สังข์ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๓๔
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๕๓
พระจักรกฤษณ์ กมฺมสุโภ แดงจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๓๔
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๕๔

พระธานี ธมฺมวโร ทองคำ

๐๔/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๕๕

พระโชคชัย ขนฺติธมฺโม ตรงสิริโชค

๑๓/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๕๖

พระธีรภัทร านงฺกโร บุญสรรค์

๑๒/๑๒/๒๕๓๓
๑๓/๒/๒๕๕๙

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๕๗
พระสุชาติ โฆสคฺโณ แช่มประสงค์

๑๗/๑/๒๕๓๗
๙/๔/๒๕๕๙

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๕๘

พระสุทธิกุล ิตธมฺโม เจริญผล

๒๒/๑๒/๒๕๓๖

๗/๕/๒๕๕๙
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๕๙

พระศักดินรินทร์

์

สิริปฺโ เจือรัมย์

๒๒/๙/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๕๙

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๖๐
พระอมรินทร์ านุตฺตโร สืบนิคม

๙/๙/๒๕๒๔ ๒๘/๕/๒๕๕๙

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๖๑
พระชาญวิทย์ านิสฺสโร มิหรน

๑๒/๗/๒๕๓๘
๔/๖/๒๕๕๙

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๖๒

พระสราวุธ อภิชาโน เปรมศรี

๒๗/๘/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๖๓

พระธานินทร์ ปรกฺกโม ปริสุเก

๒๘/๕/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๕๙

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๖๔

พระเกรียงไกร มหาสโย ฉัตรเงิน

๑๐/๒/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๖๕
พระสิทธิพล ธมฺมปาโล สุขสวัสดิ

์

๑๑/๕/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๖๖

พระนนทกานต์ มหาคุโณ คงวงษ์ญาติ

๑๒/๙/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๕๙

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๖๗

พระฉัตรบดินทร์ เตชวโร สิงห์แสงอ่อน

๓๐/๑๑/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๕๙
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๖๘

พระนพดล อริชโย ชุมพล

๒๓/๑๐/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๖๙
พระสหวัฒน์ ธมฺมวโร เกิดผล

๑๓/๗/๒๕๓๔ ๑๓/๗/๒๕๕๙

กุณฑีธาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๘ / ๕๒

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๗๐
พระสิทธา สิริธโร อำไพสกุลชาติ

๑๙/๖/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๗๑

พระจักรพันธ์ านกโร คำสาร

๑๒/๑๐/๒๕๓๖
๑๖/๗/๒๕๕๙

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๗๒
พระองอาจ อนาวิโล เจียมจุ้ย

๑๘/๗/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๗๓

สามเณรธนกฤต  มะริด

๒๔/๗/๒๕๔๒

 กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๗๔

พระสรัล สิริวุฑฺโฒ ศรจันทร์

๒๒/๒/๒๕๓๙ ๑๘/๔/๒๕๕๙

เขาน้อยคีรีวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๗๕

พระนลธวัช อภิวณฺโณ แขวงรักษ์
๘/๑/๒๕๓๙ ๒/๖/๒๕๕๙

เขาแรต  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๗๖
พระณัฐพงษ์ กนฺตวีโร ไทยแก้ว

๘/๑/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๕๙

เขาแรต  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๗๗

พระอุเทน กิตฺติภทฺโธ จากศรีพรม

๑๙/๙/๒๕๒๐ ๑๗/๑/๒๕๕๙

เจริญธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๗๘

พระจิรยุทธ มหาวีโร เจริญศิลป

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๑๘/๔/๒๕๕๙

ชากนิมิตวิทยา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๗๙

พระยศพล ยสพโล วรวาส
๒/๙/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ชากนิมิตวิทยา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๘๐
พระณัฐวุฒิ ชินวโร วัฒนศิริ

๒๓/๗/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๙

ชากนิมิตวิทยา  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๘๑

พระดิเรก สิริมงฺคโล ลุ่มลึก

๑๘/๔/๒๕๐๖ ๒๐/๓/๒๕๕๙

ตาลดำผดุงราษฎร์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๘๒

พระณัฐวุฒิ นาถธมฺโม ปาลอภิไตร
๑/๒/๒๕๓๗ ๙/๗/๒๕๕๙

ท่อใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๘๓

พระพุฒิพงศ์ พุทฺธิสาโร ศรีสมบูรณ์

๒๑/๑/๒๕๓๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่อใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๘๔
พระสุทิน ธมฺมทินฺโน อภิรักษ์ชาติสกุล

๑๐/๙/๒๕๐๓ ๔/๑๒/๒๕๕๘

เนืองจำนงค์

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๘๕

พระสุริยา สุริยธมฺโม ศิริสาร

๑๑/๑/๒๕๒๔ ๔/๑๒/๒๕๕๘

เนืองจำนงค์

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๘๖

พระชัยณรงค์ กนฺตสีโล แซ่ตัน

๊

๑๕/๖/๒๕๓๕
๑/๕/๒๕๕๙

เนืองจำนงค์

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๘๗

พระอมรชัย ชยฺยสีโล แฉล้มภักดิ

์

๑๐/๘/๒๕๓๕
๗/๕/๒๕๕๙

เนืองจำนงค์

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๘๘
พระฐิตพล ิตาจาโร โตทอง

๑๓/๓/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๕๙

เนืองจำนงค์

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๘๙

พระจักรพงษ์ ฉนฺทธมฺโม นิลเกษ
๓/๕/๒๕๓๗ ๑๕/๕/๒๕๕๙

เนืองจำนงค์

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๙๐
พระทวีวัฒน์ กิตฺติธโร

ลีเกตุประชาลักษณ์

้

๙/๑/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๕๙

เนืองจำนงค์

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๙๑

พระนพพล พลธมฺโม เสงียม

่

๒๙/๕/๒๕๓๒ ๑๓/๗/๒๕๕๙

เนืองจำนงค์

่

 

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๙๒
พระธีระ านิสฺสโร ทองทา

๑๘/๔/๒๕๓๔ ๒๒/๑๒/๒๕๕๘

บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๙๓

พระชัยพฤกษ์ าณธโร บุญส่ง

๒๖/๓/๒๕๓๔ ๒๒/๕/๒๕๕๙

บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๙๔

พระกฤตณสกล กิตฺติาโณ พรสวัสดิ

์

๓/๓/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๙๕

พระปยะพันธ์ ภทฺทธมฺโม พุ่มพวง

๒๔/๙/๒๕๒๙
๙/๗/๒๕๕๙

บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๙๖
พระเพชรพล อภิปุณฺโณ อรุณธัญญะ

๓๐/๑๐/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๙๗

พระโกสม สุทฺธปฺโ ตังบุญเติม

้

๑๖/๑๑/๒๔๙๖
๑๕/๗/๒๕๕๙

บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๙๘

พระกัมปนาท ิตาโณ ฌานยิบ
๒/๓/๒๔๙๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๕๙/๐๙๙๙

พระกิตติภูมิ โสภณจิตฺโต ยุบลภาค

๑๖/๖/๒๕๓๘ ๒๐/๗/๒๕๕๙

บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๐๐
พระชัยภูมิ วยวุฑฺโฒ สุภาผล

๓๑/๕/๒๕๑๐ ๓/๑๑/๒๕๕๘

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๐๑
พระปราโมทย์ กตปฺุโ ชูสวัสดิ

์

๒๒/๔/๒๕๐๐
๑๓/๑๒/๒๕๕๘

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๐๒
พระมหัทวิทย์ วรธมฺโม พุทธสอน

๑/๑๑/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๐๓
พระนิพนธ์ ขนฺติจิตฺโต แสงอรุณ

๑๓/๑/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๐๔
พระองอาจ อภิชฺชโว ผกามาลยเทพ

๑๑/๘/๒๕๒๘
๓/๗/๒๕๕๙

บุญญฤทธยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๙ / ๕๒

้
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๐๕
พระพงศกร ปสนฺโน ศิลปศาสตร์

๑๔/๗/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๐๖
พระอรรณพ ชินวโร ชือธนบูรณ์

้

๒๙/๑๐/๒๕๓๔
๑๐/๗/๒๕๕๙

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๐๗
พระยศกร นิราสโย เผือกประดิษฐ์

๓/๙/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๐๘
พระนิรุทธ์ สุทนฺโต ถนอมสัตย์

๒๖/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๐๙
พระคมสัน สุวีโร ลีเจริญ

้

๑๙/๓/๒๕๓๖ ๑๑/๗/๒๕๕๙

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๑๐
พระสุจิน ธมฺมิโก บัวเขียว

๒๖/๑/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๑๑
พระกิตินันท์ เตชธโร เนืองจำนงค์

่

๖/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๑๒

พระจักรกฤษณ์ ธมฺมาวุโธ นิมนวล

่

๑๖/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๑๓

พระพิษณุ ปริปุณฺโณ หนูแก้ว

๑๓/๑/๒๕๑๕ ๒๘/๑/๒๕๕๗

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๑๔

พระสมใจ รจิธมฺโม แสงสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๐๑ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๑๕
พระวรโชติ ติกฺขปฺโ อุทัยศรี

๗/๙/๒๕๑๗
๑๔/๑๒/๒๕๕๘

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๑๖

พระไกรสร กิจฺจธโร สุขบุรี

๓๐/๑/๒๕๓๘
๘/๗/๒๕๕๙

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๑๗

พระวัฒนา โชติวโร พิมพ์สกุล

๓๑/๑๒/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๑๘

พระเจษฎา ปริชาโน เจียรมานพ

๑๔/๔/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๑๙
พระธนศักดิ

์

อภิวโร นาคพุ่ม

๒๕/๔/๒๕๒๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๒๐
พระปราโมทย์ ิตมโน ศรีวนิช

๑๑/๖/๒๕๒๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๒๑

สามเณรธนวุฒิ  คงช้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๒๒

พระทวิช ทวิโช นาคใยยธรรม

๑๙/๑๒/๒๕๑๘
๑๑/๑/๒๕๕๙

พยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๒๓
พระเปรมศักดิ

์

วิชานนฺโท วิชนนท์
๖/๗/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๕๙

พยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๒๔

พระรณชัย ธมฺมรกฺขิโก ศรีรักษา

๒๑/๕/๒๕๓๔ ๑๙/๖/๒๕๕๙

พยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๒๕

พระสุรเชษฐ์ สุรเชฏโ วิริยะจิตสมบูรณ์

๑๓/๒/๒๕๓๕
๓/๗/๒๕๕๙

พยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๒๖

พระพงษ์ตระการ วิริโย วิริยะจิตสมบูรณ์

๑๘/๒/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

พยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๒๗
พระขจรพงษ์ อิทฺธิโก อิทธิศานต์

๑๘/๑๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
พยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๒๘

พระธวัช วชิโร อิมระรืน

่ ่

๑/๑๑/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

พยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๒๙

พระธีรเดช ธีรเตโช พรสงวนทรัพย์

๒๘/๑๑/๒๕๓๕

๙/๗/๒๕๕๙
พยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๓๐
พระวิสุทธิ

์

วิสุทฺธิโก แก้วประยูร

๑๗/๘/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๓๑
พระภานุพงษ์ สุริโย นำจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

พยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๓๒

สามเณรณัฐวัฒน์  นิกรพิพัฒน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 พยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๓๓

พระปรวัชร าณวชิโร ลอยล่อง

๖/๑๒/๒๕๓๑ ๑๒/๖/๒๕๕๙
ภัททันตะอาสภาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๓๔

พระสิทธิพล คุณวโร ประสาททอง

๒๒/๗/๒๕๓๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙
ภัททันตะอาสภาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๓๕
พระสุรพงษ์ สุมงฺคโล อยู่ยืด

๑๗/๗/๒๕๓๕ ๒๒/๕/๒๕๕๙

มาบไผ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๓๖

พระบุญเลิศ กมโล ธนูชัย
๓/๖/๒๕๓๙ ๕/๖/๒๕๕๙

มาบไผ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๓๗

พระวัชระ สุทฺธสีโล ยังสะอาด
๗/๒/๒๕๓๖ ๑๙/๖/๒๕๕๙

มาบไผ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๓๘

พระนิรุต มหิสฺสโร เกตุอรุณโรจน์

๓๑/๑/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มาบไผ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๓๙
พระปยะรัตน์ าณวโร สุขทนารักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

มาบไผ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๐ / ๕๒

้
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ชบ ๒๑๕๙/๑๐๔๐
สามเณรอู่ทอง  สืบเพ็ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

 มาบไผ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๔๑

สามเณรสนธยา  พันธุ์บัว

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 มาบไผ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๔๒
สามเณรวรวุฒิ  โยยิง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

 มาบไผ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๔๓

สามเณรณัฐพล  โพธิไพร

์

๒๗/๘/๒๕๔๖

 มาบไผ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๔๔

สามเณรวันชนะ  มานิตย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

 มาบไผ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๔๕

พระขวัญชัย ถาวโร ชูราศรี
๓/๗/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์เรืองสุข  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๔๖
พระกัลป กนฺตธมฺโม ภูศรี

๑๙/๙/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์เรืองสุข  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๔๗

พระสหรัฐ สารจิตฺโต ศรีลาชัย

๓๐/๑๑/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์เรืองสุข  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๔๘

พระอ่อน คุณสํวโร เขียนน้อย

๒๔/๑๑/๒๕๐๑
๔/๑๒/๒๕๔๗

สำนักขาม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๔๙

พระมนัส มนจิตฺโต พึงพา

่

๒/๑/๒๕๒๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สำนักขาม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๕๐
พระพนม อาภาธโร คำเสถียน

๙/๒/๒๕๑๒ ๙/๑/๒๕๕๙ สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๕๑

พระอภินันท์ กตสาโร ศิริ

๑๐/๑/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๕๙
สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๕๒

พระองอาจ อคฺคธมฺโม คำแก้ว
๑/๙/๒๕๓๔ ๑๙/๖/๒๕๕๙

สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๕๓

พระวัชรินทร์ ทนฺนวโร คิมหันต์
๔/๙/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๕๔
พระผดุงศักดิ

์

าณวีโร สายศ

๑๒/๓/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙
สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๕๕

พระสุรวุฒิ ธมฺมวฑฺฒโน อุทัยศรี

๒๖/๗/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

หนองเขิน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๕๖

พระรังสิทธิ

์

ธมฺมพโล แซ่โง้ว

๒๕/๘/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

หนองเขิน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๕๗

พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสาโร เมืองพุทธา

๒๐/๔/๒๕๓๔
๙/๔/๒๕๕๙ หนองชันจันทนาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๕๘
พระวีรยุทธ วีรปฺโ นาบำรุง

๒๙/๔/๒๕๓๗
๙/๔/๒๕๕๙ หนองชันจันทนาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๕๙

พระกันต์ศักดิ

์

กนฺตสีโล ชัยศรี

๑๒/๑๒/๒๕๓๘

๒๐/๗/๒๕๕๙
หนองชันจันทนาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๖๐
พระเลิศยศ พลวุฒฺโฑ ทิพยไกรศร

๒๖/๑๐/๒๕๓๑
๑๔/๒/๒๕๕๙

หนองบอนแดง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๖๑

พระทวีศักดิ

์

ทีปวํโส เกษร

๑/๑๒/๒๕๑๒ ๑๓/๓/๒๕๕๙

หนองบอนแดง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๖๒
พระศราวุฒิ สิริภทฺโท ไชยพิพัฒนขจร

๒๕/๘/๒๕๓๖ ๒๗/๓/๒๕๕๙

หนองบอนแดง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๖๓

พระพงษ์สิทธิ

์

พุทฺธาโณ สีสม
๖/๙/๒๕๓๕ ๑๕/๕/๒๕๕๙

หนองบอนแดง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๖๔

พระบุญฤทธิ

์

อินฺทปฺโ เทียงขุน

่

๖/๙/๒๕๓๕ ๑๕/๕/๒๕๕๙

หนองบอนแดง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๖๕

พระสรศักดิ

์

ปภสฺสโร เชือสูง

้

๑๑/๑๑/๒๕๓๒

๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองบอนแดง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๖๖
พระอัครินทร์ วชิรวํโส โคตรชัย

๒๗/๑๐/๒๕๓๖
๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองบอนแดง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๖๗

พระทนงศักดิ

์

ชาคโร คงคารวิวรรณ

๒๔/๓/๒๕๑๓ ๑๘/๕/๒๕๕๙

หนองไผ่แก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๖๘

พระชัชวาล กนฺตธมฺโม สุขนันที

๒๔/๑๑/๒๕๓๘
๑๘/๕/๒๕๕๙

หนองไผ่แก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๖๙

พระปฐมพงศ์ สนฺตมโน ปะฮง

๑๙/๔/๒๕๓๖ ๒๓/๖/๒๕๕๙

หนองไผ่แก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๗๐
พระอานนท์ อภโย อุทัยหลำ

๒๖/๒/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองไผ่แก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๗๑

พระปยวัฒน์ ปยสีโล กฤษณานุกูล

๒๘/๓/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองไผ่แก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๗๒

พระณรงค์ศักดิ

์

สุนฺทโร จันทวงษ์

๒๖/๖/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองไผ่แก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๗๓

สามเณรทรงพล  แซ่ลี

้

๑๑/๘/๒๕๔๐

 หนองไผ่แก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๗๔
พระทองเพิม

่

านิสฺสโร จันเทียง

่ ่

๒๒/๘/๒๕๐๕
๔/๗/๒๕๕๘

หนองยาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๑ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๗๕

พระวรณ์ภัทร านุตฺตโร วิถีธรรมศักดิ

์

๙/๓/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองยาง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๗๖

พระรัชชานนท์ ยติโก จรุงพัฒนานนท์
๔/๙/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองยาง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๗๗
สามเณรอานนท์  พรหมบัญชา

๒๔/๓/๒๕๔๒

 หนองยาง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๗๘

พระภาสกร จิตฺตสุโภ ศรีสุภาพ

๑๔/๑๒/๒๕๓๖
๑๕/๕/๒๕๕๙

หนองสรวง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๗๙

พระอนุชาติ สุชาโต จารึกสกุล

๑๔/๑๐/๒๕๒๐

๕/๖/๒๕๕๙
หนองสรวง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๘๐
พระณัฐพล กิตฺติภทฺโท วรวรรณ

๑๕/๐๘/๒๕๓๗
๑๑/๗/๒๕๕๙

หนองสรวง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๘๑
พระนพดล ผาสุโก แก้วอาจ

๑๗/๑๐/๒๕๓๔ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๘๒

พระวรนาท าณวโร ภัทรเมธีธรรม

๑๑/๔/๒๕๓๓
๕/๖/๒๕๕๙

อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๘๓

พระสมโภชน์ อิสฺสโร เจียมจุ้ย

๒๔/๑๑/๒๕๒๘
๑๒/๖/๒๕๕๙

อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๘๔

พระธนกฤต โฆสโก ทองก่อม

๑๔/๑/๒๕๓๔ ๑๒/๖/๒๕๕๙

อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๘๕
พระธนัชชา โชติโก ผาสุข

๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๕๙

อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๘๖

พระอาคม อุตฺตโร ธรรมงาม

๒๕/๑๐/๒๕๒๔
๒๔/๖/๒๕๕๙

อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๘๗

พระณัชพล ปวโร
กังวานเลิศปญญา

๒๘/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๕๙

อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๘๘

พระสุวิทย์ อภิปุณฺโณ ทองใบ
๓/๗/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๘๙
พระพีรพัฒน์ กิตฺติภทฺโท ท้าวภุชฌงค์

๖/๓/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๙๐
พระพิษณุพล ปยสีโล อิมเจริญ

่

๘/๖/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๙๑

พระมนตรี ิตสทฺโท พุ่มพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๑๑

๑๐/๑/๒๕๕๙ วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๙๒

พระวีรภัทร เตชชมฺโม
ปุญทวีกีรติกานต์

๒๘/๙/๒๕๓๔ ๒๐/๔/๒๕๕๙ วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๙๓
พระสุชาติ ปสนฺนจิตโต สุขเกษม

๑๘/๕/๒๕๓๒
๒/๕/๒๕๕๙

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๙๔

พระทัศนัย ทนฺติจิตโต เสนา

๑๓/๖/๒๕๓๕ ๒๖/๕/๒๕๕๙ วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๙๕

พระศิวดล กิตติสาโร กิงจำปา

่

๒๗/๙/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๙๖

พระสินเมธา สีลวฒฺโน สำอางค์เอม
๘/๓/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๕๙

วัดถำยายปริก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๙๗
พระรชต กตธมฺโม ยินดีทีป

๒๕/๑/๒๕๐๓
๗/๗/๒๕๕๖

วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๙๘

พระวิทยา สทฺธาธิโก เกิดแช่ม

๓๐/๑๑/๒๕๒๒

๖/๘/๒๕๕๘
วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๐๙๙

พระภาคิไนย อาภาธโร เนติศรี

๐๑/๐๕/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๐๐
พระเกียรติศักดิ

์

สุภาจาโร มีบุญ

๑๕/๑๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๐๑
พระสมพงษ์ ขนฺติพโล พิมพิพัฒน์

๒๕/๑๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๐๒

พระธีรวัฒน์ ิตสีโล สัพโส

๑๒/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๐๓

พระวิชิตพงษ์ กตธมฺโม สรรเสริญ

๓๐/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๐๔

พระสำราญ สิรินฺธโร ขวนทองเท้า
๑/๗/๒๕๐๙

๒๔/๔/๒๕๕๘

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๐๕
พระนเรศวร ิตวุฑฺโฒ รุณรักษ์

๒๖/๓/๒๕๑๘ ๒๔/๗/๒๕๕๘

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๐๖

พระณัฐพงษ์ สมจิตฺโต เหงขุนทด

๓๐/๓/๒๕๓๓ ๒๙/๕/๒๕๕๙

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๐๗

พระชลทิตย์ ปรกฺกโม เนตรสว่าง

๑๓/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๐๘

พระเมธาพันธ์ สุเมธวํโส พิศวัสน์ชานน

๒๓/๒/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๐๙
พระเทอดศักดิ

์

คเวสโก สดมุ้ย

๒๔/๗/๒๕๑๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดเขาดินวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๒ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๑๐

พระวัชรพณ อตฺถกาโม ปรารมภ์

๙/๑๐/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๑๑

พระสมชาย กนฺตธมฺโม วีระวงษ์
๗/๒/๒๔๙๗ ๑๘/๓/๒๕๕๒

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๑๒

พระสมชาย สํวโร ศิริทัย

๒๗/๑๐/๒๕๐๔

๕/๓/๒๕๕๓
วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๑๓

พระณรงค์ชัย พุทธสาโร พุ่มพวง

๒๘/๑๑/๒๕๓๑
๑๕/๖/๒๕๕๕

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๑๔

พระสุจิต ธีรานนฺโท ก้อนจินดา

๐๖/๑๒/๒๕๒๙ ๒๓/๐๓/๒๕๕๖

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๑๕

พระบุญยัง สมานนฺโท ประกอบนอก

๐๙/๑๐/๒๕๒๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๑๖

พระนคร สุขิโต สวยศิลป
๑/๕/๒๕๒๔

๒๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๑๗

พระบัณฑิต ผาสุโก กล้าหาญ
๕/๖/๒๕๑๘ ๒๘/๑/๒๕๕๘

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๑๘

พระบุญช่วย สุขกาโม ศรีโย

๓๐/๐๕/๒๕๒๙ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๑๙

พระณรงค์รัตน์ ขนฺติโก พูจาด

๑๔/๔/๒๕๒๓
๔/๕/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๒๐
พระสุรนาถ สุขิโต ใช้คุณ

๑๓/๐๘/๒๕๐๐ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๒๑

พระปรุฬห์ ิตธมฺโม ชิงชม

๒๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๒๒

พระสิทธิศักดิ

์

สุเมโธ เชียมขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๒๓

พระชวลิต อคฺคธมฺโม กลินหอม

่

๑๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๒๔

พระอภิวัฒน์ ฉนฺทสาโร คำหงษา

๒๙/๐๔/๒๕๒๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๒๕

พระสาโรจน์ อนาลโย หอซิน

่

๑๒/๑๐/๒๕๐๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๒๖

พระธีรสิทธิ

์

จนฺทสาโร สนน้อย

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๒๗

พระเจษฎางค์ ปฺาวโร จับชิน

้

๒๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๒๘

พระธณินธร สุเมโธ โกมลสุต
๖/๗/๒๕๒๒ ๑๒/๗/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๒๙

พระสิริกร ปภสฺสโร ใบเงิน

๑๔/๐๑/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๓๐

พระภาคิน ถาวโร สมณะ

๒๔/๐๘/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๓๑

พระโต ปสนฺโน เบก่า

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๓๒

สามเณรธานี  นานประโคน

๓๑/๐๑/๒๕๓๑

 วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๓๓

สามเณรกานต์ศักดิ

์

 จิตบุณย์กุลธร

๐๕/๑๒/๒๕๔๐

 วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๓๔

สามเณรณัฐวุฒิ  นาหัวนิล

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

 วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๓๕

สามเณรอภิชาต  กมลรักษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

 วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๓๖

พระทนง กมโล ประทวน

๑๑/๑/๒๕๐๘ ๒๖/๘/๒๕๕๘

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๓๗

พระจรัส เปมิโย ฟกทอง

๑๖/๑๑/๒๕๑๕
๒๖/๙/๒๕๕๘

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๓๘

พระศิริศักดิ

์

อาสโภ ศิริโภค

๒๐/๓/๒๕๓๙
๓/๔/๒๕๕๙

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๓๙

พระพงษ์ศักดิ

์

ปนาโท เต็กบุญตาม

๒๖/๙/๒๕๑๕ ๑๒/๔/๒๕๕๙

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๔๐
พระนิรุตน์ สมจิตฺโต พูลพิพัฒน์

๒๓/๑๑/๒๕๒๗
๒๓/๔/๒๕๕๙

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๔๑

พระสุริยา ขนฺติโก นิลสมบูรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๒๐
๓๐/๔/๒๕๕๙

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๔๒

พระมณเทียร านฺวโร วิไลลักษณ์

๒๕/๑๑/๒๕๒๔
๒๓/๖/๒๕๕๙

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๔๓

พระบุญส่ง ิตธมฺโม จงรักษ์ลิขิต
๔/๘/๒๔๘๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๔๔

สามเณรตะวัน  เอียงปราณี

้

๒๒/๑/๒๕๔๔

 วัดเขาพุทธโคดม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๓ / ๕๒
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ชบ ๒๑๕๙/๑๑๔๕

สามเณรกิตติพงษ์  ผ่องศรีใส

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

 วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๔๖

พระสมบัติ ยติวณฺโณ โหลทอง

๕/๑๐/๒๕๑๕ ๑๐/๖/๒๕๕๔

วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๔๗

พระธารารัตน์ อภโย วงศ์ทิพรัตน์

๒๙/๖/๒๕๒๓ ๑๕/๒/๒๕๕๘

วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๔๘

พระอุดม อุตฺตโม สุรกิจบวร

๑๓/๑๐/๒๕๑๗ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๔๙

พระปกรณ์กิตติ

์

อุฎฺาโน สุขศร

๑๕/๑/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๕๐

พระวิริทธิพล จุลฺลสีโล จุลศรี

๒๙/๔/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๕๑

พระศิริศักดิ

์

ปคุโณ หินแก้ว

๑๘/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๕๒

พระอัศเดช อตฺถกาโร ผ่องแผ้ว

๒๕/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๕๓

สามเณรสุรพงค์  พลับยินดี

๔/๑๒/๒๕๔๑

 วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๕๔

พระนิติศาสตร์ ชุตินฺธโร กลินศิริ

่

๒๐/๗/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดเขาหินลาด  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๕๕

พระสำเภา ภทฺรธมโม เกรียงเกล็ด
๘/๖/๒๔๙๒

๒๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดเครือศรัทธาธรรม
 

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๕๖

พระชัยกฤต อติพโล ศรีบุญเรือง
๙/๖/๒๕๑๗ ๑/๕/๒๕๕๙ วัดเครือศรัทธาธรรม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๕๗

พระจิรายุทธ จิรวฑฺฒโน แก้วงาม

๓๐/๕/๒๕๓๔
๑/๕/๒๕๕๙ วัดเครือศรัทธาธรรม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๕๘

พระประทีป กตทีโป เอียมสะอาด

่

๒๐/๒/๒๕๑๐ ๒๒/๕/๒๕๕๙
วัดเครือศรัทธาธรรม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๕๙

พระนัฐพงษ์ ธีรวํโส ศิริกุล

๒๖/๑/๒๕๓๙
๕/๖/๒๕๕๙ วัดเครือศรัทธาธรรม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๖๐

พระธีรพล ธีรพโล สวัสดี

๒๒/๑๐/๒๕๓๗
๑๖/๖/๒๕๕๙

วัดเครือศรัทธาธรรม
 

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๖๑

พระเสฏฐวุฒิ ปุวนฺโต นิจภิรมย์

๒๗/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๕๙
วัดเครือศรัทธาธรรม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๖๒

พระทวีชัย กลฺยาณรโต จันมณี

่

๑๙/๘/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙ วัดเครือศรัทธาธรรม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๖๓

พระวัชรภูมิ ิตวายาโม พาลี

๑๖/๐๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๖๔

พระสถาพร สุภาภาโร แก้วคำ

๒๒/๙/๒๕๓๘ ๑๔/๒/๒๕๕๙

วัดจุกกะเฌอ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๖๕

พระธนกร กิตฺติคุโณ ลออเอียม

่

๓/๑๐/๒๕๓๗ ๒๔/๔/๒๕๕๙

วัดจุกกะเฌอ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๖๖

พระดำเนิน ผลาโณ สุขสมบูรณ์

๙/๑๐/๒๕๓๖ ๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดจุกกะเฌอ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๖๗

พระสัมพันธ์ จิรสุโภ เตสระน้อย
๔/๓/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดจุกกะเฌอ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๖๘

พระภาณุพงศ์ พลวุฑฺโฒ สังข์แก้ว
๔/๔/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดจุกกะเฌอ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๖๙

พระนัฐพล สิริภทฺโท เปรมเจริญ

๒๓/๗/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

วัดจุกกะเฌอ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๗๐

พระจักรินทร์ จิตฺติกาโร ทองศิริ

๒๔/๑/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

วัดจุกกะเฌอ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๗๑

พระสุเทพ อติภทฺโท อยู่ท้วม

๓๐/๙/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

วัดจุกกะเฌอ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๗๒

พระณัฐพล มหาวีโร สุวรรณลภาพร
๙/๕/๒๕๓๔ ๙/๗/๒๕๕๙

วัดจุกกะเฌอ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๗๓

พระณัฐวรรษ กิตฺติธโร อินาวัง

๒๕/๔/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดจุกกะเฌอ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๗๔

พระวิทวัส วรปฺโ เจริญสุข

๑๗/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดจุกกะเฌอ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๗๕

พระศิรทัช ธีรภทฺโท เฉียงเอก
๘/๖/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดจุกกะเฌอ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๗๖

พระตันติกร ตนฺติปาโล ปราบณรงค์
๗/๙/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดจุกกะเฌอ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๗๗

พระสุเนตร ชินวโร โพธิสวัสดิ

์ ์

๒๐/๙/๒๕๒๐ ๑๒/๔/๒๕๕๘

วัดตโปทาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๗๘

พระเรวัต ถิราโณ อยู่ทรัพย์

๑๕/๓/๒๕๐๑ ๓๐/๘/๒๕๕๘

วัดตโปทาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๗๙

พระวสันต์ กตปฺุโ หลักบ้าน
๙/๖/๒๕๓๙ ๑๐/๔/๒๕๕๙

วัดนาพร้าว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๔ / ๕๒

้
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ชบ ๒๑๕๙/๑๑๘๐

พระนัฐพล ชินวโร ทองขาว

๒๐/๒/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๘๑

พระเอกสิทธิ

์

านรโต ประสานทรัพย์

๒๕/๓/๒๕๓๕
๓/๗/๒๕๕๙

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๘๒

พระวศิน ปริปุณฺโณ ตังประดิษฐ์ชัย

้

๒๕/๒/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๘๓

พระวีระพล โสภณจิตฺโต แซ่ลี

้

๑๒/๒/๒๕๐๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๘๔

พระภานุพันธุ์ โชติปฺโ รามัด

๑๓/๒/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๘๕

พระระติศักดิ

์

ธมฺมโชโต เอมอิม

่

๑๑/๑๑/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๘๖

พระโสภณ ปภากโร เพ็งสุข
๔/๖/๒๕๓๕ ๕/๖/๒๕๕๙

วัดเนินกระบก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๘๗

พระอุดมภาพ สีลธโร วิจิตร

๑๑/๑๒/๒๕๑๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๘๘

พระดอกรัก ติกฺขวีโร ศรีสมุทร

๓๐/๐๖/๒๕๑๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๘๙

พระอานนท์ อานนฺโท รุ่งโรจน์

๒๙/๐๙/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๙๐
พระสมเกียรติ อติลาโภ พุทธใจบุญ

๑๓/๑๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๙๑

พระสุชาติ สุชาโต บังกระโทก
๓/๙/๒๕๒๒

๑๙/๑๑/๒๕๕๘

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๙๒

พระสมเกียรติ เตชพโล อรุณ

๒๐/๘/๒๕๓๑
๓/๗/๒๕๕๙

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๙๓

พระจตุพร ปยธมฺโม มาตรชัยภูมิ

๑๔/๕/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๙๔

พระวชิระ วชิราโณ บุญทวี

๑๕/๓/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๙๕

พระกิตติศักดิ

์

อิทฺธิเตโช ปองแก้ว

๒๕/๕/๒๕๒๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๙๖

สามเณรฤทธิธิพล

์

 รุ่งเรือง

๔/๑๐/๒๕๔๓

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๙๗

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ศิริรัตน์
๙/๓/๒๕๔๖

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๙๘

สามเณรชนาธิป  บัวคำ

๒๓/๖/๒๕๔๕

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๑๙๙

สามเณรสิทธิพล  บุราณ
๓/๔/๒๕๔๔

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๐๐
สามเณรณัฐพงษ์  ทองดีนอก

๒๘/๖/๒๕๔๖

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๐๑

สามเณรสมศักดิ

์

 บุญพิศาล
๙/๕/๒๕๔๖

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๐๒
สามเณรวัชรพัธ  หงษ์สำโรง

๑๕/๒/๒๕๔๗

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๐๓

สามเณรฐิตากร  ตาลทรัพย์

๑๗/๓/๒๕๕๑

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๐๔

สามเณรยสินธร  อาญาเมือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๐๕

สามเณรธวัช  มุสิกบุญเลิส
๓/๑/๒๕๔๕

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๐๖
สามเณรมนตรี  ม่วงสอน

๒๐/๖/๒๕๔๖

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๐๗

สามเณรศลันธร  น้อมศักดิศรี

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๐๘

สามเณรวิทยา  คอนชัย
๔/๒/๒๕๔๖

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๐๙

สามเณรอนุพงษ์  พรหมเมตตา

๘/๑๐/๒๕๔๓

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๑๐
พระสมโภชน์ สิริภทฺโท เพ็งสุข

๒๓/๙/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๕๙

วัดบ้านนา  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๑๑

พระกฤช สุกฺกธมฺโม กฤษณะภูติ

๓๑/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

วัดบ้านนา  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๑๒

พระอนุสิษฐ์ อนุภทฺโท ชมพิศ

๒๑/๕/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านนา  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๑๓

พระวีรภาพ พทฺธสีโล คำแสน

๑๘/๑๑/๒๕๒๕

๕/๗/๒๕๕๘
วัดบ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๑๔

พระอิทธิพันธ์ อิทฺธิพทฺโธ มงคลศิล

๑๔/๑๑/๒๕๓๘

๑๐/๔/๒๕๕๙

วัดบ้านห้วยกรุ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๕ / ๕๒

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๑๕

พระอนุรักษ์ กมโล กำมะเลศ

๒๖/๙/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๑๖

พระจีระศักดิ

์

ปภสฺสโร ศรีลาชัย

๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๔/๒๕๕๙

วัดบึงราชาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๑๗

พระอนุชา สุชาโต พิลึก

๑๖/๒/๒๕๓๙
๑/๕/๒๕๕๙

วัดบึงราชาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๑๘

พระพิรุณ ภทฺทาโร ศรีสรรค์

๒๔/๓/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๕๙

วัดบึงราชาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๑๙

พระเกษมสันต์ สุขกาโม จันทร์สุข

๑๒/๕/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดบึงราชาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๒๐

พระณัฐวุฒิ านงฺกโร แย้มสุวรรณ

๒๗/๓/๒๕๓๙
๗/๖/๒๕๕๙ วัดปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๒๑

พระศุภณัฐ มหาวีโร พันธุ์ผึง

้

๒๕/๓/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙ วัดปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๒๒

พระไชยา สุทฺธิสทฺโธ บุญส่ง

๑๙/๑๐/๒๕๓๓
๑๒/๗/๒๕๕๙

วัดปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๒๓

พระธนสาร าณสาโร โฮมวงศ์
๘/๓/๒๔๙๘ ๖/๓/๒๕๕๙

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๒๔

พระทศพร กรวิชโ สถิตย์เสเถียร

๑๑/๖/๒๕๓๓ ๒๓/๔/๒๕๕๙

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๒๕

พระวรนพ โชติปโ ภิรธเนศ

๒๖/๙/๒๕๓๘
๑/๕/๒๕๕๙

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๒๖

พระณัฐวุฒิ ณฎฺิโก เฟองฟู
๕/๖/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๕๙

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๒๗

พระธชพรสิทธิ

์

ธชพโล จิรสถิรกุล

๒๘/๙/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๒๘

พระชัยชนะ ชยธโร เอนอ่อน

๒๘/๖/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๒๙

พระกฤตชัย เขมินฺโท เจริญภัณฑ์

๒๘/๙/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๓๐

พระชยพล ชยพโล ทัศนสวัสดิ

์

๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๓๑

พระวิทวัส ชโวทโย แซ่จิว

๒๘/๒/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๓๒

พระสิริศักดิ

์

ปฺาวโร เลียงฮะ

่

๑๗/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๓๓

พระบดี ธีรเมโธ ศรีไกรภักดิ

์

๑๓/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๓๔

พระพจนา จนฺทปฺโ จาวหรี

๒๔/๕/๒๕๐๓ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๓๕

พระวรา เตชวโร ฉิมพลี

๑/๑๑/๒๕๒๓ ๑๕/๓/๒๕๕๙

วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๓๖

พระภัสดา ฉนฺทธมฺโม สกุลณีย์

๒๕/๔/๒๕๓๒ ๒๗/๓/๒๕๕๙

วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๓๗

พระสมพงษ์ ขนฺติโก พูลสวัสดิ

์

๔/๔/๒๕๐๓
๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๓๘

พระธีรพล อธิปุโ คุ้มคง
๑/๙/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๓๙

พระชาญณรงค์ กตปุโ สนธิ

๒๒/๖/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๔๐

พระธรรมรงค์ ปฺาวโร อำสาริกา

๒๑/๑/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๔๑

พระขวัญชัย อาภสฺสโร แซ่กัง

๒๖/๓/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๔๒

พระศิริพงษ์ จิตฺตทนฺโต เฉลิมทอง

๒๓/๘/๒๕๒๖ ๑๓/๓/๒๕๕๙

วัดพระประทานพร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๔๓

พระแดง เทวธมฺโม บุญแสน

๒๕/๑๐/๒๕๑๘
๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดพระประทานพร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๔๔

พระสุริยะ มหิสฺสโร ทองสุข

๑๖/๔/๒๕๓๕ ๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดพระประทานพร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๔๕

พระณัฐวุฒิ วิสุทฺธจิตโต รอดผจญ

๒๒/๕/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดพระประทานพร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๔๖

พระสุริยุป สุขิโต วีศรี

๒๐/๑๐/๒๕๓๘
๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดพระประทานพร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๔๗

พระภานุวัฒน์ จนฺทวํโส สว่างอารมณ์

๑๑/๔/๒๕๓๘ ๑๙/๗/๒๕๕๘

วัดพันเสด็จนอก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๔๘

พระภูวรินทร์ สุทธสีโล ตันถาวร

๒๔/๑/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

วัดพันเสด็จนอก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๔๙

พระสิทธิกร289 ถิรวิริโย รัตนะเศรษฐี
๙/๑/๒๕๒๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดพันเสด็จนอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๖ / ๕๒

้
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ชบ ๒๑๕๙/๑๒๕๐

พระสนธยา าณเตโช ส่องแสง

๓/๑๐/๒๕๐๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดพันเสด็จนอก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๕๑

พระยุทธนา สุจิตฺโต พรหมมา

๑๗/๑๒/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดพันเสด็จนอก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๕๒

พระพยงค์ จนฺทปฺโ แสงสว่าง

๒๐/๘/๒๕๑๗ ๑๑/๑๑/๒๕๔๙

วัดพันเสด็จใน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๕๓

พระศรีมหาโพธิ

์

จนฺโทภาโส บุญธิรักษ์

๙/๑๑/๒๕๐๕
๔/๑/๒๕๕๘

วัดพันเสด็จใน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๕๔

พระณัฐวุฒิ านิสฺสโร อุดมศักดิ

์

๒๙/๓/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๕๘

วัดพันเสด็จใน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๕๕

พระอดิศักดิ

์

รวิวํโส นารี

๓๑/๑๒/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๕๙
วัดพันเสด็จใน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๕๖

พระยุทธพิชัย กลฺยาโณ กิจนพบูรณ์
๒/๖/๒๕๑๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดพันเสด็จใน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๕๗

พระณัฐพล อาภสฺสโร เตชะขจีพาณิชย์
๔/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดพันเสด็จใน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๕๘

พระจักรพันธ์ เสียเซียง

่ ้

ตุ้มทองคำ

๒๘/๑/๒๕๓๕ ๒๔/๔/๒๕๕๕

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๕๙

พระธีรพล จิตฺตสุโภ แย้มสรวญ

๑๖/๑๐/๒๕๓๓ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๖๐
พระณัฐวุฒิ านวุฑฺโฒ ลิมเจริญ

้

๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๖๑

พระอภิชาติ ชาคโร ชินศรี

๒๓/๕/๒๕๓๒
๖/๓/๒๕๕๙

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๖๒

พระไตรภพ ิตาโภ สุวรรณทิพ

๒๑/๓/๒๕๓๓ ๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๖๓

พระสุชาติ สุจิตฺโต พิมพวง

๑๘/๑๒/๒๕๓๕
๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๖๔

พระอุดมทรัพย์ อุตฺตโม หวานลำ

๑๒/๖/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๖๕

พระกรสมุทร โกวิโล มะณีกุล
๔/๓/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๖๖

พระอนิรุจน์ ปริชาโน แก้วรุ่งเรือง

๒๔/๕/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๖๗

พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสาโร เลิศวรากรชัย
๔/๔/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๖๘

พระพีระพงศ์ ิติโก เข็มศักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๓๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๖๙

พระฉัตรชัย กิตฺติโก กาวิน

๒๐/๕/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๗๐

พระอภินันท์ ปริปุณฺโณ อนุชน

๒๕/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๗๑

พระกมลภพ ิตธมฺโม สุขสอาด
๖/๙/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๗๒

สามเณรศุภเศรษฐ์ เสียส่วง

่

ธีรวัฒน์วิจิตร
๗/๑/๒๕๔๓

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๗๓

สามเณรจันทร์เจริญ เสียเฮียบ

่ ๊

หนูชำ

๑๔/๒/๒๕๔๓

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๗๔

สามเณรชนสรณ์ เสียกู๋

่

พุ่มพวง
๓/๔/๒๕๔๓

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๗๕

สามเณรอานนท์ เสียบี

่ ่

แจ่มชาวนา

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๗๖

สามเณรอรุณ เสียเฮา

่

นุยพูน

๑๖/๘/๒๕๔๔

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๗๗

สามเณรกฤษดา เสียพี

่ ่

ดำรัส

๒๒/๙/๒๕๔๔

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๗๘

สามเณรทินภัทร เสียอิม

่

สีละสัง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๗๙

สามเณรเจษฎา เสียอ๋วง

่

ทิพย์อักษร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๘๐
สามเณรณัฐนนท์ เสียเปยว

่

โก๊ะกระโทก

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๘๑

สามเณรอุดมทรัพย์ เสียลัก

่

พัฒนมาศ

๑๕/๙/๒๕๔๕

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๘๒

สามเณรถนัดกิจ เสียเกีย

่

สุขวิเศษ

๔/๑๐/๒๕๔๕

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๘๓

สามเณรธนกฤต เสียงึน

่ ้

กองเกิด
๔/๖/๒๕๔๖

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๘๔

สามเณรฆฤณ  ศรีสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๗ / ๕๒

้
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ชบ ๒๑๕๙/๑๒๘๕

พระศรายุทธ สุทฺธจิตโต ทับทิม
๒/๒/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดมโนรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๘๖

พระณัฐวุฒิ ิตลีโล ใบกุหลาบ

๒๗/๑/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดมโนรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๘๗

พระมงคลชัย าณาโภ ตานี

๑๔/๙/๒๕๒๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดมโนรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๘๘

พระชัยรัตน์ ขนฺติโก ฮ่วมกี

๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดมโนรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๘๙

พระสุขประเสริฐ เปสโล สถิตย์เสถียร

๑๙/๙/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดมโนรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๙๐

พระพิสิษฐ์ ิติโก จุติวาณิช

๒๗/๕/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดมโนรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๙๑

พระกฤตภาส สุขโต จุติวาณิช
๗/๔/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดมโนรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๙๒

สามเณรณัฐนันท์  ไพรโรจน์

๑๙/๖/๒๕๔๕

 วัดมโนรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๙๓

สามเณรจิราวัฒน์  คำคล้าย

๕/๑๒/๒๕๔๕

 วัดมโนรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๙๔

พระวรเชษฐ์ กนฺตปฺโ คงถาวร
๖/๑/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙

วัดมาบบอน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๙๕

พระสุชัย อาจารสุโภ แซ่เจียว

้

๗/๓/๒๕๑๘ ๓๑/๓/๒๕๕๙

วัดยางเอน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๙๖

พระรเด่น ธมฺมวโร แกะมา

๒๕/๑๑/๒๕๒๐

๑/๕/๒๕๕๙
วัดยางเอน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๙๗

พระยมนา ธรปฺโ พริงพงษ์

้

๒๗/๘/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดยางเอน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๙๘

พระธีรพงษ์ อตฺตทีโป สมทิพย์
๕/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดยางเอน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๒๙๙

สามเณรพงศธร  โยธา

๒๒/๑/๒๕๔๖

 วัดยางเอน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๐๐
พระวีรชัย ปภากโร ศิริไทย

๑๔/๘/๒๕๐๑ ๑๓/๗/๒๕๓๕

วัดระเวิงรังสรรค์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๐๑

พระถวิล ปฺาวโร ลิภูนนท์

๑๓/๗/๒๕๐๔ ๒๖/๔/๒๕๕๘

วัดระเวิงรังสรรค์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๐๒

พระสิทธิพงษ์ อิทฺธิาโณ สวัสดิ

์

๙/๗/๒๕๓๒
๑๕/๑๑/๒๕๕๘

วัดระเวิงรังสรรค์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๐๓
พระอนุวัฒน์ ธมฺมวโร สุขศรีหทัย

๒๑/๑๑/๒๕๒๙
๒๗/๖/๒๕๕๙

วัดระเวิงรังสรรค์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๐๔

พระสังวรณ์ ชุตินฺธโร ทองสัมฤทธิ

์

๑/๖/๒๕๐๗ ๓/๗/๒๕๕๙
วัดระเวิงรังสรรค์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๐๕

พระขวัญชัย านรโต เจริญสุข

๒๒/๑๑/๒๕๓๒

๓/๗/๒๕๕๙
วัดระเวิงรังสรรค์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๐๖

พระณัฐวุฒิ วิมโล โพธิแฉล้ม

์

๑๗/๔/๒๕๓๙ ๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๐๗
พระวุฒินันท์ กนฺตสีโล จิตเจือจุน

๓/๗/๒๕๓๒ ๒๙/๕/๒๕๕๙

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๐๘

พระจิรายุ อมโร เตียวลักษณ์
๒/๔/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๐๙

พระธนวรรธน์ จิรธมฺโม หิรัญพงศ์พสุ

๒๕/๑๒/๒๕๒๗
๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๑๐

พระธีรพงษ์ ปฺาวโร สาธุชน
๗/๙/๒๕๓๒ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๑๑

พระภุชชงค์ ชยปาโล นรจิตร์

๑/๑๒/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๑๒

พระภัฐวุฑ ปสนฺโน นรจิตร์

๑๐/๑๒/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๑๓

พระฤทธิเดช ปฺาพโล บริบูรณ์
๒/๒/๒๕๓๘ ๗/๗/๒๕๕๙

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๑๔

พระกรุงทอง านวุฑฺโฒ แสวงวงศ์

๑๒/๒/๒๕๑๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๑๕

พระอัตรนาท ปฺาวุโธ หนูทอง

๑๑/๓/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๑๖

พระพงศธร เตชปฺโ โภชนะ
๑/๙/๒๕๒๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๑๗

พระศิวพร สุจิตฺโต ศรีวรกุล

๒๐/๑๐/๒๕๓๘
๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๑๘

สามเณรธนพล  ทังสุธีรานนท์

๓๑/๕/๒๕๔๔

 วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๑๙

พระจักรกฤษ จิรธมฺโม แสงเมือง
๖/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๑/๒๕๕๙

วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๘ / ๕๒

้
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ชบ ๒๑๕๙/๑๓๒๐

พระกิติศักดิ

์

กิตฺติธมฺโม บุญนาค

๑๘/๖/๒๕๒๓ ๒๑/๕/๒๕๕๙
วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๒๑

พระวิสิทธิ

์

วิสุทฺโธ บำรุงเงิน

๒๐/๑๑/๒๕๑๑
๑๓/๖/๒๕๕๙

วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๒๒

พระธวัชชัย ธมฺมวโร เทียนคำ
๔/๒/๒๕๑๓ ๒๐/๖/๒๕๕๙

วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๒๓

พระพงศกร กิตฺติธมฺโม แผ้วฉำ

๓/๑๐/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙ วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๒๔

พระธำรง รตฺตนธมฺโร คงนิวัฒน์ศิริ
๔/๖/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๒๕

พระวิสิทธิ

์

วิสุทฺโธ พลเมือง

๒๕/๗/๒๕๑๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙
วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๒๖

พระประจญ ปฺุจาโร ใยงาม

๒/๑๐/๒๕๑๒
๑/๕/๒๕๕๙

วัดวังหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๒๗

พระบริรักษ์ สิริรกฺขิโต พรมวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

๙/๗/๒๕๕๙
วัดวังหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๒๘

พระนัทชัย ขนฺติพโล เชาวน์ดี

๑๙/๑๐/๒๕๒๔ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

วัดวังหิน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๒๙

พระปณิธาน ิติาโณ ครองแก้ว

๑๑/๙/๒๕๒๘ ๒๒/๗/๒๕๕๓

วัดศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๓๐
พระชินกร ชินกโร ไม้จันทร์

๙/๒/๒๕๓๒ ๒๕/๖/๒๕๕๙

วัดศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๓๑

พระวชิรพันธุ์ วชิรภทฺโธ
เอียมสุขประเสริฐ

่

๒๓/๑๐/๒๕๓๓

๓/๗/๒๕๕๙
วัดศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๓๒

พระอมร อมโร จุฬาพรพรหมณ์

๓๑/๘/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๓๓

พระเอราวัณ อภิฉนฺโต สีดาโคตร์

๑๒/๗/๒๕๓๐ ๒๔/๔/๒๕๕๙

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๓๔

พระจตุรวิทย์ ิติสีโล มานะกิจ
๗/๘/๒๕๓๔ ๑๖/๕/๒๕๕๙

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๓๕

พระวัชรินทร์ อาทโร แบแพร่ง
๑/๖/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๓๖

พระวีรไชย สํวโร สภาวจิต

๒๙/๓/๒๕๓๓ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๓๗

พระวรายุส านกโร สว่างอารมณ์

๑๖/๘/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๓๘

พระธิติ สุธีโร วีรเมธากุล

๑๙/๓/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๓๙

พระสหรัฐ กตทีโป เกตุสาลี

๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๔๐

พระฐาปน ชุตินฺธโร ยิมสวัสดิ

้ ์

๑๘/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๔๑

พระณรงค์ านวีโร แคล้วคลาด

๒๓/๖/๒๕๑๙ ๑๘/๕/๒๕๕๙

วัดสันติคีรี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๔๒

พระเสกสรรค์ สุมงฺคโล คงน้อย
๓/๓/๒๕๓๘ ๕/๖/๒๕๕๙

วัดสันติคีรี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๔๓

พระสุพจน์ ผลปฺโ กะการดี

๒๕/๖/๒๕๐๗ ๓/๑๐/๒๕๕๘

วัดสุรศักดิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๔๔

พระธวัชชัย านุตฺตโร จันดาวงศ์
๘/๒/๒๕๒๑ ๑๒/๑/๒๕๕๙

วัดสุรศักดิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๔๕

พระธวัช สาทโร สิทธิประเสริฐ

์

๑๓/๑๐/๒๕๓๘
๒๒/๖/๒๕๕๙

วัดสุรศักดิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๔๖

พระศตวรรษ ปภากฺโร กลินจงกล

่

๑๒/๕/๒๕๓๑ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดสุรศักดิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๔๗

พระอภิรัฐ านฺตตฺโร รักสนิท

๒๑/๒/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดสุรศักดิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๔๘

พระอัฐกร กมโล ศีรพันธ์

๒๐/๑๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๕๙
วัดสุรศักดิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๔๙

พระสุรเดช อตฺถสีโล สลับศีร

๑๓/๕/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดสุรศักดิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๕๐
พระจิรศักดิ

์

จารุวณฺโณ บัวคลี

่

๒๓/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดสุรศักดิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๕๑

พระพูลศักดิ

์

ขนฺติโก นาคทัง

่

๓/๕/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดสุรศักดิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๕๒

สามเณรอานุภาพ  ถาวร
๒/๑/๒๕๔๐

 วัดสุรศักดิ

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๕๓

พระสำราญ อินฺทยาโน สุทัศน์
๑/๑/๒๔๙๘ ๒๒/๗/๒๕๕๓

วัดหนองขาม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๕๔

พระแสง ิตธมฺโม พวงเพชร

๒๙/๗/๒๔๙๕ ๒๖/๔/๒๕๕๘

วัดหนองขาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๙ / ๕๒

้
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่
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๕๕

พระทัตธน สนฺตมโน อะโน
๒/๑/๒๕๑๓ ๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดหนองขาม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๕๖

พระธนกร ยโสธโร สวนมะลิ
๗/๔/๒๕๓๖ ๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดหนองขาม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๕๗

พระปกาสิต วิชาธโร หาญกล้า

๒๖/๗/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดหนองขาม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๕๘

พระทศพร โชติธมฺโม อินผลเล็ก

๒๗/๒/๒๕๓๙ ๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดหนองขาม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๕๙

พระรัฐพงศ์ เขมานนฺโท ทับเกตุ

๒๙/๔/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

วัดหนองขาม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๖๐

พระปฎิญญา สุหสฺโช นาคสุข

๒๙/๙/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดหนองขาม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๖๑

พระรัชพล อภิชฺชโว เปรมเจริญ

๓๐/๕/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

วัดหนองขาม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๖๒

พระเกรียงไกร คมฺภีรธมฺโม ศิริกุล

๑๓/๑๒/๒๕๓๖

๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหนองขาม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๖๓

พระสุรพงษ์ เตชพโล ประสินทอง

๑๖/๘/๒๕๑๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๖๔

พระสุรพล คุณสมฺปฺโณ พูลผกา
๓/๔/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๖๕

พระมงคล ปฺาสาโร สุรกุล

๑๖/๕/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๖๖

พระจักรกราวุฒิ ิตเมโธ วิจารณ์

๑๖/๓/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๖๗

พระวรวุธ โชติปฺโ เทศพุ่ม

๙/๑๒/๒๕๒๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๖๘

พระศรัณย์ ภทฺทธมฺโม หลักชัย

๓๑/๘/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๖๙

พระมะนาว ถิรปฺโ เมฑา

๑๕/๑๒/๒๕๑๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๗๐

พระประสงค์ อภิชาโน จันทรามิ

๒๒/๑/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๗๑

พระผดุงศักดิ

์

มหาปฺุโ เจริญกลิน

่

๘/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๗๒

พระธีรพงศ์ ธีรปฺโ แขกวงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๓๙ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๗๓

พระสมชาย ปภากโร รัตนวงศ์

๑๗/๑๐/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๗๔

พระภาวัต สุตธมฺโม เพ็ชรสัญญา

๑๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๗๕

พระนฤพนธ์ ขนฺติพโล เพ็ชรสัญญา

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๗๖

พระรุณ จนฺทปฺโ ทองนาค

๒๙/๑๑/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๗๗

พระวุฒิไกร ขนฺติวีโร เกิดนุช

๐๕/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๗๘

พระภาณุวัฒน์ จิตฺตปฺโ บัวทอง

๐๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๗๙

พระปกรณ์เกียรติ านวีโร ฟองสมุทร

๒๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๘๐

สามเณรบุญมี  เทียงขำ

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๘๑

พระอัครดนัย กตสาโร คงคาศรี

๒๓/๑๒/๒๕๒๘
๒๘/๒/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๘๒

พระไชยวัฒน์ วิสารโท คำหนู

๓๐/๑๒/๒๕๓๘
๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๘๓

พระทองปาน านาถโร จันทิตย์

๑๖/๑๑/๒๕๓๑
๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๘๔

พระธนกร ธมฺมทีโป ขำนอก
๘/๖/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๘๕

พระอิทธิ อคฺคธมฺโม นารี

๑๐/๙/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๘๖

พระจารุพงษ์ จารุธมฺโม นาคสุข
๑/๓/๒๕๓๗ ๗/๗/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๘๗

พระธงชัย สุจิตฺโต สุขจิต

๕/๑๐/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๘๘

พระสายฟา อธิปฺโ ท้าวมิตร

๒๕/๙/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๘๙

พระวีรชล ปฺาทโร สมุทรสินธุ์

๒๓/๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๐ / ๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่
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ชบ ๒๑๕๙/๑๓๙๐

พระอนุสรณ์ อาภสฺสโร เทศรุ่งเรือง
๙/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๙๑

พระกิติศักดิ

์

สุภทฺโท ศรีพรหมมา

๒๑/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๙๒

พระภัทรพงศ์ ิตาโณ สุขเจริญ

๑๐/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๙๓

พระปฐมพร ชุตินฺธโร พฤษศรี

๒๔/๙/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๙๔

พระศิรชัช ปภสฺสโร จันทร์เล็ก

๒๖/๘/๒๕๓๖
๑/๗/๒๕๕๙

วัดหนองเลง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๙๕

พระสัมพันธ์ โกสโล ศรีคุ้มวงษ์
๘/๗/๒๕๓๔ ๑๗/๕/๒๕๕๘

วัดห้วยปราบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๙๖

พระทีรพล ธมฺมจาโร ประสงค์สุข

๒๔/๑/๒๕๓๓
๕/๗/๒๕๕๘

วัดห้วยปราบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๙๗

พระธนพงษ์ โกวิโท ทองวิเชียร

๒๘/๑๑/๒๕๓๗
๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดห้วยปราบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๙๘

พระภานุวัฒน์ จารุวณฺโณ เสรีวัลลภ

๓๑/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหินกอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๓๙๙

พระปฏิวัติ วิสารโท ตุ้ยวงศ์

๑๘/๑/๒๕๓๘ ๑๒/๔/๒๕๕๙
วัดหุบบอนวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๐๐
พระไชยพร จิตธมฺโม บุญการณ์

๑๙/๗/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙ วัดหุบบอนวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๐๑

พระอภิสิทธิ

์

ปฺาวโร หีบแก้ว

๒๙/๖/๒๕๓๘ ๓๐/๖/๒๕๕๙

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๐๒

พระจตุรงค์ กนตวีโร วิมลทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๓๕

๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๐๓

พระรณชัย จนทเทโว มีสุข

๑๒/๕/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๐๔
พระทศพร ปริปุณโณ แปงห้อง

๕/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๐๕

พระนพรัตน์ านจาโร ศรีเรือง

๒๔/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๐๖

พระอรรถพล เขมกาโม ศรีเรือง

๒๖/๑๒/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๐๗

พระวุฒิกรณ์ วิชฺชากโร สุขเจริญ

๑๗/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๐๘
พระนำ จนฺทสโร ขำสอน

๓/๑/๒๕๐๐ ๑/๒/๒๕๕๔
วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๐๙

พระชัยพร สนฺติทโร บัวเคล้า

๒๔/๔/๒๕๓๕ ๑๐/๕/๒๕๕๘

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๑๐

พระวทัญู เตชรณฺโณ ขำเจริญ

๑๘/๗/๒๕๓๕
๗/๖/๒๕๕๘

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๑๑

พระเอนกพงศ์ อธิวโร พ่วงพันธุ์ไผ่
๕/๓/๒๕๓๒ ๑๐/๔/๒๕๕๙

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๑๒

พระธีระพงษ์ เตชวโร นาควิมล
๙/๕/๒๕๒๙ ๑๔/๕/๒๕๕๙

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๑๓

พระบุญฤทธิ

์

จนฺทสโร ฉำจิตร

๓๑/๕/๒๕๓๗ ๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๑๔

พระวิศรุต เตชปฺโ สมบูรณ์สิทธิ

์

๔/๙/๒๕๓๖ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๑๕

พระอุดมศักดิ

์

อธิปฺโ
พันธุ์ลิขิตอาภรณ์

๓๑/๖/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๑๖

พระศุภกร ปฺาธโร โอวาท

๑๗/๒/๒๕๓๗
๔/๗/๒๕๕๙

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๑๗

พระสุรสิทธิ

์

านวโร อินสืบวงศ์

๑๗/๑/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๕๙

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๑๘

พระพีระยุทธ ปทวธโร บุญชินวุฒิกุล

๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๑๙

พระสรายุทธ านวโร หิรัญ

๒๐/๑๑/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๒๐
พระเจริญพงษ์ สนติทโร ศรีประภานุมาศ

๑๘/๒/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๒๑

พระนิยม อินฺทสโร ประวัติพร

๑๕/๑๑/๒๕๑๓
๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๒๒

พระกฤศ คุตฺตวฑฺฒโณ ทองเลือม

่

๒๑/๓/๒๕๓๗ ๒๗/๓/๒๕๕๙

วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๒๓

พระตรีเพชร เอกวณฺโณ ดวงศิริ
๙/๗/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๒๔

พระเกรียงศักดิ

์

นาถสีโล แจ้งกระจ่าง
๖/๕/๒๕๓๙ ๕/๖/๒๕๕๙

วัดอัมพวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๑ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๒๕

พระคณาวุฒิ โฆสิตธมฺโม แสงจันทร์

๑๘/๓/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๒๖

พระเจนศักดิ

์

ิตวโร เกิดไพบูลย์

๑๓/๑๐/๒๕๓๖
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๒๗

พระธนภัทร สนฺตจิตโต บุญประสพ

๑๗/๑๒/๒๕๓๗

๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๒๘

พระธีรวุฒิ ชุตินฺธโร ประกอบธรรม

๑๗/๑/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๒๙

พระพงศธร นาถสีโล เสานอก

๒๒/๑/๒๕๑๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๓๐

สามเณรจักรกฤษ  กัณฑะวงศ์

๑๗/๗/๒๕๔๗

 วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๓๑

สามเณรอิศเรศ  ทวีชัย

๒๔/๓/๒๕๔๔

 วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๓๒

พระคำรบ วฑฺฒโน แพรอ่วม

๒๐/๗/๒๕๑๓ ๒๖/๗/๒๕๕๙

เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๓๓

สามเณรพีรวัฒน์  ธรรมธุระ
๔/๘/๒๕๔๕

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๓๔

สามเณรธีรภัทร  เฉิดสุวรรณ

๒๙/๕/๒๕๔๗

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๓๕

สามเณรภาสกร  ม่วงคำหมืน

่

๑๓/๓/๒๕๔๔

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๓๖

สามเณรเมธา  ยิงใหญ่

่

๑๗/๒/๒๕๔๗

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๓๗

สามเณรชินดนัย  สุกใส

๒๒/๘/๒๕๔๗

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๓๘

สามเณรสิรินทร์  รอดรักษ์

๗/๑๒/๒๕๔๔

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๓๙

สามเณรฤทธิไกร  สินชัย

๕/๑๑/๒๕๔๖

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๔๐

สามเณรธีรยุทธ  ห้วยใหญ่

๑๒/๕/๒๕๒๑

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๔๑

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ปถวัลย์

๒๘/๖/๒๕๕๐

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๔๒

พระภานุพงศ์ ปวโร สนิทยานนท์

๑๖/๑๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙ เขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๔๓

พระกฤษกร กตกุสโล พันธ์อุทิศพงศ์

๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ เขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๔๔

พระทุเรียน ขนฺติธโร รัชสิห์

๔/๐๑/๒๕๒๕ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

เขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๔๕

พระณัฐนันท์ กตปฺุโ ปรีดาวัลย์

๒๗/๐๕/๒๕๓๗ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

เขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๔๖

พระวัชรพงษ์ อนุตฺตโร นอสูงเนิน

๓/๐๗/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๔๗

พระอนุพงษ์ เตชพโล รัตนอัมพรกูล

๒๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๔๘

พระนิพนธ์ ธมฺมโชโต ดาษดืน

่

๑๐/๖/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

เขามะกอก  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๔๙

พระฐิติสีโล ิติโก อุบล

๑๓/๐๗/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๕๐

พระอำนวย มงฺคลิโก ริยา

๑๕/๐๒/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๕๑

พระสราวุธ ิตคุโณ ไทยสมบูรณ์

๘/๑๒/๒๕๑๙ ๒/๑๒/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๕๒

พระสุดา สุจิตฺโต วงมาเกษ

๒๑/๔/๒๕๓๘
๔/๔/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๕๓

พระนนทชา นิสโภ สีเหลือง

๑๗/๔/๒๕๓๓
๒/๕/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๕๔

พระสุรเดช ปภากโร ขาวละมัย

๒๑/๙/๒๕๓๘ ๒๓/๕/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๕๕

พระภวดล เขมธมฺโม เข็มเพ็ชร

๒๑/๘/๒๕๓๘
๗/๖/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๕๖

พระจีรพล ขนฺติพโล กุลวิมล

๒๑/๖/๒๕๓๖ ๑๐/๖/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๕๗

พระธีรพันธ์ กิตฺติโก พลายทอง

๒๕/๒/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๕๘

พระชานนท์ ธมฺมิโก อมราพิทักษ์วงค์
๓๐/๗/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๕๙
ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๕๙

พระวรพงษ์ ขนฺติโก ทองสุ่น

๑๖/๑๐/๒๕๓๘
๑๑/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๒ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๖๐

พระอานนท์ ปฺาวโร สุวรรณจิระ
๙/๓/๒๕๒๖ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๖๑

พระขจรศักดิ

์

ขนฺติสาโร แก้ววิสุทธิ

์

๒๔/๗/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๖๒

พระอดิศักดิ

์

สนฺติกโร สาริมานนท์

๑๕/๑๑/๒๕๓๙
๑๕/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๖๓

พระสุทธิพันธ์ จารุธมฺโม วังเวง

๑๙/๕/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๖๔

พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุขิโต ทรัพย์วิเชียร

๒๑/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๖๕

สามเณรธนกร  หนูเอียม

่

๒๕/๑/๒๕๔๒

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๖๖

สามเณรสิทธิพล  เพ็ชรมะดัน

๒๗/๘/๒๕๔๒

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๖๗

สามเณรธนพล  นึกเว้น

๒๗/๒/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๖๘

สามเณรเสกข์ศักย์  ศรีวิชัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๖๙

สามเณรกิตติ  มหาเสนา
๑/๕/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๗๐
สามเณรธีรพงศ์  บุญมี

๒/๑๐/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๗๑

สามเณรนนทวัฒน์  มะลิวัลย์

๒๑/๓/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๗๒

สามเณรจักรกรี  บ่อชน
๖/๑/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๗๓

สามเณรวรวิทย์  แสงมาศ

๓๐/๑/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๗๔

สามเณรสรวิชญ์  สมุทรคีรี

๕/๑๐/๒๕๔๘

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๗๕

พระสมควร อาภากโร สว่างพบ

๗/๐๕/๒๕๑๗ ๑/๐๔/๒๕๕๙

ทวนทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๗๖

พระธนากร สุทฺธิสุทฺโธ เกตุทอง

๒๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

ทวนทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๗๗

พระชาคริต ขนฺติมโน โครตบิน

๒๒/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ทวนทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๗๘

พระชัยยศ าณทีโป หวาดปูเต๊ะ

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ทวนทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๗๙

พระณรงค์ฤทธิ

์

านวุฑฺโฒ ทำประโยชน์

๙/๐๖/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทวนทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๘๐

พระบุญจันทร์ กนฺตสีโล เครือสี

๐๘/๐๔/๒๔๘๕ ๒๑/๐๔/๒๕๔๓

ท่ากระดาน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๘๑

พระสมบูรณ์ สิริจนฺโท แซ่ลิม

้

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๒๗/๑๑/๒๕๔๘

ท่ากระดาน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๘๒

พระสัญชัย จนฺทวํโส บุญมี

๑๒/๑/๒๕๓๑ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๘๓

พระสมศักดิ

์

สิริปฺโ เนียมพางค์

๑๕/๘/๒๕๑๘ ๑๐/๑/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๘๔

พระกฤษณะ สุปฺโ เกษประดิษฐ์

๒๒/๕/๒๕๓๐ ๒๒/๕/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๘๕

พระสุรินทร์ ฉนฺทธมฺโม อินทสิงค์

๒๘/๑๑/๒๕๓๘
๑๒/๖/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๘๖

พระธงชัย วิสุทโธ บัญญัติศิลป

๑๓/๕/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๘๗

พระณัฐพงค์ อานนฺโท ชัยธร

๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๘๘

พระปราโมทย์ ผาสุกาโม บุญห่อ

๑๐/๑๐/๒๕๓๔
๒๑/๖/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๘๙

พระธเนศ ธมฺมธโร เกตุแจ้

๒/๑๒/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๙๐
พระอินทมาศ สุจิณฺโณ พิพัฒน์

๗/๔/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
เทพบุตร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๙๑

พระพงษ์ดนัย ฉนฺทโก โหนแหย็ม

๒๗/๒/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๙๒

พระอัษฎาวุธ ฉนฺทกโร สร้อยสังวาลย์

๒๔/๙/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๙๓

พระณัฐพล ชวโน พวงลำเจียก

๓๐/๗/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๙๔

พระจำนง สุจิณฺโณ อินนุ่ม
๖/๔/๒๕๑๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

เทพบุตร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๓ / ๕๒

้
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ชบ ๒๑๕๙/๑๔๙๕

พระอดิสรณ์ กนฺตสีโล อ่อนคลาย

๒๔/๕/๒๕๒๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๙๖

พระมนูญศักดิ

์

ธมฺมโชโต ศรีสมัย

๑๕/๘/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๙๗

พระทนบุญ จารุธมฺโม สิทธิเขตกรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๓๗
๑๘/๗/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๙๘

พระศิลายุทธ นนฺทโก ปนกริด

๑๔/๑/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๔๙๙

พระอิทธิ อนีโฆ แข็งฤทธิ

์

๓๐/๖/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๐๐
พระบุญมี ปภสฺสโร ชัยตาดี

๒๘/๑๑/๒๕๒๘ ๑๖/๑๒/๒๕๕๘

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๐๑
พระศักดิวิทยา

์

ธมฺมสโร ณรงค์พิทักษ์

๒๕/๔/๒๕๓๘
๙/๔/๒๕๕๙

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๐๒

พระจีรพันธ์ ฉนฺธโก ยิมงาม

้

๒๑/๖/๒๕๓๑ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๐๓

พระศรชัย จิตคุโณ จันทร์ทอง

๑๕/๓/๒๕๒๐ ๒๔/๖/๒๕๕๙

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๐๔

พระรุ้งประชา ปภาโส กระแสโสม

๑๒/๑๐/๒๕๓๒

๕/๗/๒๕๕๙
ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๐๕
พระดำรง ธมฺมทินฺโน เดชวงษา

๒๖/๘/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๐๖

พระปฐวีกานต์ ธมฺมรโต หอมมณี

๒๙/๘/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๐๗

พระอธิษฐาน สิริธโร ยังเจิมจันทร์

๑๓/๙/๒๕๓๔ ๒๑/๑๑/๒๕๕๙

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๐๘

พระนนทนันท์ นนฺโท วรรณะใจ

๒๙/๑๐/๒๕๒๐
๑/๐๑/๒๕๕๙ นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๐๙
พระรุ่งทิพย์ จารุธมฺโม รัตน์เรือง

๖/๐๖/๒๕๑๕ ๓/๐๔/๒๕๕๙ นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๑๐

พระธีรภัทร จิตฺตสํวโร คนแรง

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๑๑

พระชาตรี ธนปาโล อิมใจ

่

๗/๐๘/๒๕๑๑ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๑๒

พระภุชงค์ โสภณปฺโ สังสมศักดิ

์

๗/๐๒/๒๕๓๕ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๑๓

พระณัฐพงษ์ กิตฺติาโน สาคร

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๑๔

พระมนัส ภูริาโน บุญแผน

๒๒/๐๖/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๑๕

พระอนนท์ สุทฺธิมโน ศรีไพร

๓/๐๔/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๑๖

พระธนาคม อาภานนฺโท ไซร์แก้วท้วม

๑๘/๐๖/๒๕๓๘
๙/๐๗/๒๕๕๙ นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๑๗

พระทศพร สุทธฺปฺโ ใจพุก

๒๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๑๘

พระอดิเรก โสภณจิตฺโต เขียวแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๑๙

พระอนุรักษ์ มหาปฺุโ บุญสังข์

๒๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๒๐

พระอนุชา จิตธมฺโม อ่อนละม้าย

๑๔/๐๙/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๒๑

พระทรงพล กิตฺติาโน ม่วงฉาว

๒๙/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๒๒

พระบุญธนิต จิรธมฺโม คุ้มพลาย

๐๔/๐๑/๒๕๒๐ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๒๓

พระอธิป อธิปฺโ สายสร้อย

๒๗/๑๐/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๒๔

พระสิทธิพงศ์ สิริธมฺโม สายสาหร่าย

๒๘/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๒๕

พระชัชวาล ปภากโร ทยอมใหม่

๒๔/๐๙/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๒๖

พระสมโภชน์ ภทฺทปฺโ แซ่ตัง

้

๐๑/๐๔/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๒๗

พระอาทิตย์ อคฺควโร สวัสดี

๑๙/๐๖/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๒๘

พระปารเมศ วชิราโณ ประกอบธรรม

๒๗/๐๖/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๒๙

พระนันทวัฒน์ สนฺตกาโย นาคจู

๐๔/๑๑/๒๕๒๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

บางละมุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๔ / ๕๒

้
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ชบ ๒๑๕๙/๑๕๓๐

พระทัศนะ ธมฺมิโก วงศ์ปุน

๑๐/๐๕/๒๕๒๓ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘

บางละมุง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๓๑

พระพีรพงษ์ ิตวโร กรฉาทิน

๐๖/๑๒/๒๕๑๕ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

บางละมุง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๓๒

พระกิตติธัช สิริวฑฺฒโน มุ่งหาเงิน

๑๗/๐๖/๒๕๓๗ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

บางละมุง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๓๓

พระศิริชัย ปฺาธโร โฉมศิริ

๒๑/๑๐/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

บางละมุง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๓๔

พระสุพัฒน์ สีลเตโช เกิดมณี

๐๓/๑๑/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บางละมุง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๓๕

พระจีรวุฒิ อาภสฺสโร ตินตะบุระ

๑๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางละมุง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๓๖

พระศรัณย์ รตฺตโน แทนสมบัติ

๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๓๗

พระธวัชชัย จิตฺตธมฺโม พรมเสน

๒๒/๑/๒๕๓๔ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๓๘

พระสัมฤทธิ

์

านวีโร จันท์ครอบ
๑/๓/๒๕๑๖ ๑๒/๕/๒๕๕๙

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๓๙

พระจามร ปสนฺโน ฉิมแม้นพันธ์
๖/๙/๒๕๒๒ ๑๒/๕/๒๕๕๙

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๔๐
พระชาญชัย ิตสุโข สิงหพันธ์

๒๐/๙/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๔๑

พระอนุพงศ์ อนุตฺตโร อุ่นใจ

๑๖/๑/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๔๒

พระราเชนท์ นิราสโย อุรางรัมย์

๑๔/๔/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๕๙

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๔๓

พระวิทวัส วิสารโท มานสกุลกิจ

๑๑/๗/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๕๙

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๔๔

พระณัฐกิตติ

์

อาสโภ ชูสรานนท์

๑๐/๑๒/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๕๙
บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๔๕

พระจิรวัฒน์ อุตฺตโม บุณรังศรี

๑๖/๔/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๔๖

พระกฤษณะ าณวโร รอดมณี

๒๖/๗/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๔๗

พระยงยุทธ์ ิตสีโล สุขวาสนะ

๒๗/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๔๘

พระสุรศักดิ

์

ถิรธมฺโม สังข์เงิน

๒๓/๙/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๔๙

พระชวลิต โอวาทกฺขโม สิงสาธร

๓๐/๑๐/๒๕๓๗
๑๔/๗/๒๕๕๙

บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๕๐

พระวงศ์วรัณ ปฺุสมฺภโว มุขดา

๒๙/๖/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๕๑

สามเณรนพรัตน์  ชัยพนัส

๑๕/๑/๒๕๔๒

 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๕๒

สามเณรมฆวัน  ศรีผ่อง
๓/๒/๒๕๔๐

 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๕๓

พระธวัชชัย พลาโณ แสงเจริญ

๒๘/๐๒/๒๕๐๘ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

ประชุมคงคา  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๕๔

พระสกานต์ สุจิณฺโณ สายสมุทร

๒๖/๐๓/๒๕๓๖ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

ประชุมคงคา  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๕๕

พระไพบูลย์ ธนปาโล ศฤงคาร

๒๔/๐๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ประชุมคงคา  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๕๖

พระชัชวาล อติภทฺโท วิลาวรรณ

๑๔/๐๗/๒๕๓๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ประชุมคงคา  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๕๗

พระทศพล ชินฺนวโร ทรงโยธิน

๒๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ประชุมคงคา  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๕๘

พระณัฐวุฒิ สํวโร โชหนู
๙/๙/๒๕๓๗ ๒๕/๑/๒๕๕๙

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๕๙

พระณัฐพงษ์ สุทฺธิมโน คำพ่วง

๑๕/๑๒/๒๕๓๘
๑๔/๕/๒๕๕๙

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๖๐
พระทศพร ขนฺติมโน นกศิริ

๑๒/๖/๒๕๓๘ ๒๐/๕/๒๕๕๙

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๖๑

พระเอกรัตน์ คุณากโร พัฒนกูล

๒๒/๓/๒๕๒๕ ๒๓/๕/๒๕๕๙

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๖๒

พระอรุณเทพ อรุโณ มาโชค

๑๕/๑/๒๕๓๗
๕/๖/๒๕๕๙

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๖๓

พระณรงค์ศักดิ

์

ิตาโส หอมชืน

่

๑๕/๒/๒๕๓๘ ๑๐/๖/๒๕๕๙

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๖๔

พระศุภชัย สุจิตฺโต อินทรชิต

๑๘/๙/๒๕๓๕ ๑๒/๖/๒๕๕๙

มาบฟกทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๕ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๖๕

พระจักกฤษ โชติปฺโ รัตน์สุข

๑๓/๘/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๖๖

พระรัตนชัย สุวีโร ไชยสิทธิ

์

๓/๑๑/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๖๗

พระชโลธร จนฺทสโร ศิริมาก

๑๕/๗/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๖๘

พระศุธีลักษณ์ อริยวํโส อ่อนยังยืน

่

๒๓/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๖๙

พระบุญทวี ปฺุกาโก รักษ์วนิชพงษ์

๒๘/๒/๒๕๒๓ ๑๗/๖/๒๕๕๙

ยางใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๗๐

พระสมศักดิ

์

ถามวโร จ้อยอิมศรี

่

๒๘/๒/๒๕๓๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ยางใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๗๑

พระชัยมงคล พุทธวิริโย ผสมนาค

๑๖/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วังทองเจริญธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๗๒

พระฐิติพงศ์ สุทธิาโณ บุญเยียม

้

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วังทองเจริญธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๗๓

พระไตรภพ ปยปุตฺโต ทองคำ

๒๓/๐๕/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วังทองเจริญธรรม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๗๔

พระรุ่ง จิตปฺุโ พูลสวัสดิ

์

๑๑/๙/๒๕๐๕ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดพุทธิวราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๗๕

พระศักดิชัย

์

านวโร แสงอ่อน

๑๐/๐๒/๒๕๓๑
๕/๐๓/๒๕๕๙

วัดพุทธิวราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๗๖

พระพสธร ิตวํโส กลินอุงบล

่

๘/๐๓/๒๕๒๖ ๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดพุทธิวราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๗๗

พระณัวุฒิ านุตุตฺโร สิงห์แก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดพุทธิวราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๗๘

พระอาทิตย์ อติพโล ไวทำ

๑๕/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดพุทธิวราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๗๙

พระวัฒศักดิ

์

อุตฺตโม ทรัพย์เนตร

๒๐/๐๙/๒๕๓๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดพุทธิวราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๘๐

พระกฤชภิญโญ ิตพโล บุญประสพ

๑๐/๑๒/๒๕๓๘ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดพุทธิวราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๘๑

สามเณรณัฐฐากร  มโนราช

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 วัดพุทธิวราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๘๒

สามเณรศักดิชัย

์

 สุธรรม

๘/๐๑/๒๕๔๕

 วัดพุทธิวราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๘๓

สามเณรศุภสิทธิ

์

 ราชขันตรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

 วัดพุทธิวราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๘๔

สามเณรโชคทวี  วันดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

 วัดพุทธิวราราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๘๕

พระนฤเบศร์ อกิฺจโน ไชยคำภา

๒๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๘๖

พระปริญญา ปยธมฺโม ทับทิมเทศ

๒๒/๐๙/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๘๗

พระพันศักดิ

์

ิตสีโล ใจประสงค์

๐๓/๐๑/๒๕๓๙ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ศรีธรรมาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๘๘

พระกิตติพร โสภณสีโล แสงจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๓๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ศรีธรรมาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๘๙

พระวิวัฒน์ ปฺาวฑฺฒโก สาทตพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ศรีธรรมาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๙๐

พระธีรศักดิ

์

ธีรปฺโ รัตนสิน

๐๖/๐๘/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีธรรมาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๙๑

พระพงศกรณ์ ปยุตฺโต โฉดแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีธรรมาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๙๒

พระสนัน

่

มหานาโม แตงไทย

๑๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีธรรมาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๙๓

สามเณรธนพัฒน์  โคประโคน

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

 ศรีธรรมาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๙๔

สามเณรปรีชา  ธงทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

 ศรีธรรมาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๙๕

พระอดิศร อภิวโร ทองระอา

๑๔/๐๔/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๙๖

พระปยะพงษ์ กิตฺติปาโล เอียมสวัสดิ

่ ์

๑๘/๐๗/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๙๗

พระจักรกฤษ์ กิตฺติปฺโ ทิมแสง

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๙๘

พระชวลิต ถิรจิตฺโต ซือตรง

่

๒๓/๑/๒๕๐๘ ๒๗/๕/๒๕๕๙

สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๕๙๙

พระอภิวัฒน์ จิรฎฺิโก สกุลโพน

๐๕/๑๐/๒๕๓๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

สังกะเปรียว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๖ / ๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๐๐
พระสมโภชน์ สุภทฺโท ต้นเงิน

๑๓/๑๑/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สังกะเปรียว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๐๑

พระวิวัฒน์ จิรสุโภ สิทธิศาสตร์

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สังกะเปรียว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๐๒
พระวิเชษฐ ปสนฺโน แสงพวง

๑๕/๐๘/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สังกะเปรียว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๐๓

พระสถาพร ภทฺทโก วีระณรงค์

๑๗/๐๘/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สังกะเปรียว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๐๔

พระสาคร ปฺาวุโธ เหมือนใจ

๑๐/๐๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

สังกะเปรียว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๐๕

พระวชิรวิทย์ ธมฺมสโร ชินเครือ

๒๒/๐๕/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สังกะเปรียว  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๐๖
พระวุฒิชัย ณฎฺิโก คำนึงถึง

๑๔/๐๗/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สันติคาม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๐๗

พระนราเศรษฐ์ จนฺทสาโร ศรีสาคร

๑๖/๑๐/๒๕๒๘
๒๗/๔/๒๕๕๙

สันติธาราวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๐๘

พระจักรินทร์ สิริภทฺโท อ่อนมัน

่

๑๕/๖/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สันติธาราวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๐๙

พระประเสริฐ ธมฺมโชโต ปนสิริ
๗/๖/๒๕๑๒ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สันติธาราวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๑๐
พระศตวรรษ ปยวณฺโณ กลินจันทร์

่

๑๒/๑๐/๒๕๓๘
๑๔/๗/๒๕๕๙

สันติธาราวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๑๑

พระปรัชญา กิตฺติคุโณ เกิดทอง

๒๕/๙/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สันติธาราวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๑๒

พระวรวิทย์ จารุธมฺโม จันท่าม่วง

๑๕/๑๒/๒๕๓๕
๑๖/๗/๒๕๕๙

สันติธาราวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๑๓

พระคมกฤต อภิชาโน เล็กศรีนาค

๑๕/๒/๒๕๒๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

สันติธาราวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๑๔

พระณัฐกิติ

์

รกฺขิตธมฺโม หมืนรามสุข

่

๒/๐๗/๒๕๓๙ ๒/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีประชาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๑๕

พระบัณฑิต ชุติปฺโ มงคลทรัพย์

๑๔/๐๕/๒๕๓๙
๓/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีประชาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๑๖

พระวีรวัฒน์ วิสารโท กีเจริญ

้

๑๗/๐๒/๒๕๓๖
๙/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีประชาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๑๗

พระสุรพัน จนฺทโชโต บุตรพรม

๒๘/๐๙/๒๕๓๖
๙/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีประชาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๑๘

พระธงชัย ธมฺมวุโธ กำเริบ

๑๑/๐๖/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีประชาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๑๙

พระวรชิต ถามวโร ภักดีเสน่หา

๑๓/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีประชาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๒๐

พระวรพจน์ อายุวฑฺฒโก เรืองเดช

๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๒๑

พระเนวิน านุตฺตโร บุญสมทบ

๒๕/๐๕/๒๕๓๗
๖/๐๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๒๒

พระอนุชา ิติาโน อินทนน

๙/๑๑/๒๕๓๘ ๖/๐๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๒๓

พระอดิศร สนฺตจิตฺโต คำเชือ

้

๔/๐๒/๒๕๓๘ ๘/๐๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๒๔

พระอัครพล จนฺทสีโล ไชยวัฒนะกุล

๒๐/๑๒/๒๕๓๘
๘/๐๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๒๕

พระธนชล ธนวฑฺฒโก ศรีแก้วอินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๓๔
๙/๐๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๒๖

พระปรัชญา สุธมฺโน พิรุณดี

๑๐/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๒๗

พระวิษา กิตฺติคุโณ ปญญาวัน

๒๘/๐๕/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๒๘

พระอัษฎา สุวิชาโน ฉำบุญรอด

๒๘/๐๖/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๒๙

พระมนตรี อุปสนฺโต รัตนโสภณ

๑๔/๑๒/๒๕๑๘

๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองเกตุน้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๓๐
พระทนาย ภูริปฺโ มาน้อย

๒๑/๐๑/๒๕๓๑ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองเกตุน้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๓๑

พระวีระ มหาวีโร บุญยัง

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองเกตุน้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๓๒

พระธนาชัย จนฺทวณฺโณ อินทร์กำเนิด

๒๐/๐๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

หนองเกตุน้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๓๓

พระเฉลิมวงศ์ จนฺทสาโร อายุยืน

๒/๐๑/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองปรือ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๓๔

พระกิตตินันท์ กตสาโร อายุยืน

๑๙/๐๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองปรือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๗ / ๕๒

้
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ชบ ๒๑๕๙/๑๖๓๕

พระณัฐพงศ์ ขนฺติสุโภ เกษมศิริ

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองปรือ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๓๖

พระศิริโชค วิสุทฺธิจิตฺโต เอกสุวรรณ

๘/๑๒/๒๕๓๖ ๒๐/๓/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๓๗

พระปญญา จนฺทสโร แถวทิม

๑๖/๓/๒๕๐๘
๒/๖/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๓๘

พระธนพัฒน์ โชติาโณ โชติวัลลภ

๒๖/๓/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๓๙

พระนันทวัฒน์ กิตฺติสาโร อินทนา

๒๔/๙/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๔๐

พระอิสรา เขมโก ยอดพึง

่

๓/๗/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๔๑

พระรัฐศาสตร์ าณโสภโณ เกษมศิริ

๒๘/๒/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๔๒

พระกิตติธัช สมจิตฺโต ชมพัฒนา

๘/๑๒/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๔๓

พระหฤษฏ์ ิตสุโภ อิมสิน

่

๑/๒/๒๕๓๒ ๓/๗/๒๕๕๙
หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๔๔

พระคมสัน วรปฺโ อิมสิน

่

๒๐/๖/๒๕๓๓
๓/๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๔๕

พระนิตินันต์ ปริปุณฺโณ สุบรรณ์

๑๕/๙/๒๕๓๕
๔/๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๔๖

พระชูเกียรติ าณวุฑโฒ หนองใหญ่

๓๑/๕/๒๕๓๑ ๑๒/๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๔๗

พระก้องเกียรติ กิตฺติโสภโณ หนองใหญ่

๓๐/๙/๒๕๓๔ ๑๒/๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๔๘

พระวีระชัย ธมฺมธีโป มะลิเทศ

๒๕/๕/๒๕๒๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๔๙

พระภานุพงษ์ ิตโสภโณ น้อยทรง

๑๕/๕/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๕๐

พระรัฐชา ธีรวโร เชือแก้ว

้

๒๕/๙/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๕๑

พระพีระพล เตชวโร จันทร์จรูญ

๒๖/๕/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๕๒

พระอานนท์ ธมฺมทีโป ประดิษฐจา

๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๔/๔/๒๕๕๗

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๕๓

พระมนตรี นฎฺิโก ห้วยใหญ่

๑๒/๑๐/๒๕๓๗
๒๘/๒/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๕๔

พระกิตติศักดิ

์

อนีโฆ แสงประทุม

๑๗/๒/๒๕๒๘ ๑๓/๓/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๕๕

พระศุภชัญ สารโท แซ่ซือ

้

๒๑/๓/๒๕๒๙
๕/๔/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๕๖

พระณัฐพล ธมฺมิโก แจ้งไข่

๙/๑๒/๒๕๓๒
๘/๕/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๕๗

พระสุเมธ โสภโณ เย็นอุดม
๖/๔/๒๕๓๓ ๘/๕/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๕๘

พระอาวุธ ติสฺสวํโส คงขาว

๓๐/๙/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๕๙

พระฉัตรเฉลิม สุขุมาโล สิงห์ฮวบ

๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๖๐

พระทวีศักดิ

์

ิตเมโ เจียรสุข

๒๕/๑๑/๒๕๓๕
๑๙/๖/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๖๑

พระชาตรี โสรโต ไชยพัฒน์

๒๓/๘/๒๕๒๘ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๖๒

พระกิตติวัฒน์ สิริมงฺคโร ปานะกูล
๙/๗/๒๕๓๖ ๗/๗/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๖๓

พระพลศิทธิ

์

ณฏิโก สุนอุ่น

๒๓/๑๒/๒๕๓๕

๑๐/๗/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๖๔

พระจิรวัฒน์ ปฺุนาโค แสนงาม
๒/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๖๕

พระบดิพัฒน์ สุพจฺโจ วอนเมือง

๑๔/๔/๒๕๓๘ ๒๙/๗/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๖๖

พระธนะพล โชติโ โชคเฮงตระกูล

๒๐/๘/๒๕๑๗ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๖๗

พระอุ่น อินฺทปฺโ ชืนช้อย

่

๑๔/๕/๒๕๑๕ ๑๔/๕/๒๕๕๘

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๖๘

พระอนิวัฒน์ อคฺคธมฺโม หมืนศรี

่

๖/๑/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๖๙

พระอนุรักษ์ านวีโร คิดดี

๒๕/๓/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ใหม่สำราญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๘ / ๕๒

้
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ชบ ๒๑๕๙/๑๖๗๐

พระณัฐวุฒิ ปภฺสฺสรจิตฺโต โพธิทอง

์

๑๕/๙/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๗๑

พระวินัย กิตฺติโสภโณ พึงสนิท

่

๒๑/๕/๒๕๒๒ ๒๙/๖/๒๕๕๙

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๗๒

พระธนพล กิตฺติสมฺปนฺโน กุลฉวะ

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๒๙/๖/๒๕๕๙

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๗๓

พระวีระชาติ โชติธมฺโม มะลิเทศ

๑๘/๑๐/๒๕๓๗
๑๑/๗/๒๕๕๙

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๗๔

พระวุฒิพันธ์ ปฺาวชิโร หนองใหญ่

๑๑/๔/๒๕๓๔ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๗๕

พระพีรศักดิ

์

สติสมฺปนฺโน เจริญสุข

๑๘/๑๐/๒๕๓๙
๑๔/๗/๒๕๕๙

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๗๖

พระอนุภัทร ปภาธโร มาลัยทอง

๒๒/๑๑/๒๕๑๖

๑๐/๑/๒๕๕๙

อินทนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๗๗

พระนัฐพงษ์ ขนฺติสาโร คณะแก้ว
๖/๗/๒๕๓๐

๑๖/๒/๒๕๕๙

อินทนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๗๘

พระอนุภาพ ิตสุโข พลคง
๘/๒/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

อินทนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๗๙

พระวิชัย คุณวีโร คำภีระ

๑๗/๑๐/๒๕๒๐ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๘๐
พระวิชัย สุภทฺโท พลอยวิเศษ

๐๓/๐๙/๒๕๒๕ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๘๑

พระชาญชัย โอภาโส หงส์อรุณ

๑๙/๐๙/๒๕๓๖ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๘๒

พระวีรพล กิตฺติโก พิมพ์จันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๘๓

พระณัฐพิพัฒน์ ฉนฺทสุโภ นันทโชติวนิช

๑๗/๐๑/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๘๔

พระธนกฤต กตสาโร ไชยฉิม

๑๖/๐๑/๒๕๓๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๘๕

พระสิทธิโชค ธมฺมเตโช สุขเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๘๖

พระธงไท สุเมโธ นิลทิรัง

๑๘/๑๒/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๘๗

พระคุณกร อุปสนฺโน ทรงธนวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๓๓
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๘๘

พระเอกกัมพล รตนโชโต น้อยวิมล

๑๕/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๘๙

พระธนายุ อาภสฺสโร กุณฑล

๑๕/๑๐/๒๕๒๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๙๐

พระอภิชาติ ขนฺติจิตฺโต สิงห์เจริญ

๐๙/๐๔/๒๕๒๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๙๑

พระชัยชาญ สุชีโว ติงแตง

่

๒๒/๐๕/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๙๒

พระจรูญ อภิปุณฺโณ พุ่มเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๙๓

พระปวรวรรณ กิตฺติคุโณ จิระวงษ์ถาวร

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๙๔

พระอภิชัย อินฺทวีโร อนันทยากร

๐๑/๑๑/๒๕๐๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๙๕

พระสรศักดิ

์

สนฺตจิตฺโต แก้วไตรรัตน์

๑๑/๐๙/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๙๖

พระวรเมธ ธมฺมสโร คีรีแลง

๑๑/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๙๗

พระวราพงษ์ จนฺทสโร พรมประโคน

๑๗/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๙๘

พระจักรกฤษณ์ จนฺทวํโส ปรางค์ปรุ

๐๙/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๖๙๙

พระวิทวัส วราโณ ปญญา

๒๑/๐๖/๒๕๓๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๐๐
พระกัมพล กนฺตวีโร นุ่มเจริญ

๐๔/๐๙/๒๕๓๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๐๑

พระเอกชัย นาควโร นามสนิท

๒๘/๐๓/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๐๒

พระอัษฎาทร ธมฺมปูชโก

ภุมรินทร์ ณ อยุธยา
๒๙/๐๖/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๐๓

พระธนเดช อาทโร เอกธนาพรเดช

๑๑/๐๔/๒๕๑๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๐๔
พระณัฐพร กิตฺติปาโล นุชนา

๐๑/๐๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๙ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๐๕

พระศักรินทร์ ถามวโร คูณสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๐๖

พระธิติวุฒิ ธมฺมยาโค เสียงใส

๑๐/๑๒/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๐๗
พระฟาแกร่ง เขมิโย ลาธุรี

๗/๓/๒๕๐๙ ๔/๘/๒๕๕๙
เขาบำเพ็ญบุญ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๐๘

พระคำพัน ถิรธมฺโม พวงไธสง

๒๙/๔/๒๕๑๐
๔/๘/๒๕๕๙

เขาบำเพ็ญบุญ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๐๙

พระศราวุธ อกิฺจโน กองหนูเพชร
๘/๔/๒๕๒๘ ๔/๘/๒๕๕๙

เขาบำเพ็ญบุญ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๑๐

พระปฏิญญา โสภณมโน ชำนาญยนต์
๕/๒/๒๕๓๖ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ทรงเมตตาวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๑๑

พระวรันธร กิตฺติวณฺโณ ฤทธิรงค์

๒๓/๘/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๕๙ ทรงเมตตาวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๑๒

พระดลธรรม คุณากโร สมบูรณ์คุณากร

๓/๑๑/๒๕๒๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ทรงเมตตาวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๑๓

พระประพจน์ ปฺาทีโป อ่อนละม้าย

๒๐/๖/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ทรงเมตตาวนาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๑๔

พระปฐมภูมิ สุทฺธิจิตฺโต ประสาททอง

๑๗/๒/๒๕๓๒
๔/๒/๒๕๕๙ ทรัพย์นาบุญญาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๑๕

พระชยรัฐ ิตคุโณ ฉัตรหิรัญ

๑๗/๘/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙
ทรัพย์นาบุญญาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๑๖

พระอรรถพล โกวิโท ผลทอง

๑๔/๑๐/๒๕๓๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

ทรัพย์นาบุญญาราม
 

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๑๗

พระสัพพัญู อกิฺจโน แขกวงษ์

๑๙/๑/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙
ทรัพย์นาบุญญาราม

 

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๑๘

พระกิจจา สุธมฺโม พัวประเสริฐ

๑๒/๐๓/๒๕๓๖ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๑๙

พระอนุ สุวณฺโณ บุญเอียม

่

๐๑/๐๒/๒๕๒๓ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๒๐

พระเกียรตินันท์ ปยสีโล วรศิริ

๐๒/๑๐/๒๕๒๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๒๑

พระเทวินทร์ อภินนฺโท บำรุงทรัพย์

๒๘/๑๑/๒๕๐๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๒๒

พระอาณี อนุตฺตโร ชูศรีสุข

๒๗/๐๘/๒๕๒๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๒๓

พระสรายุทธ โสภณสีโล คุณความดี

๒๔/๑๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๒๔

พระนันทวัฒน์ ยสวฑฺฒโน บินยานี

๐๗/๑๐/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๒๕

พระบุญเทิด วรปฺโ อาจหาญ

๒๖/๐๕/๒๕๑๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๒๖

พระสิทธิพร กิตฺติธโร พัฒนารังคะ

๑๐/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๒๗

พระภาณุเดช สนฺตมโน จันทวโร

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๒๘

พระสมศักดิ

์

ปสาโท เชียวชาญแต่ง

่

๒๖/๑๐/๒๕๑๑
๑๑/๘/๒๕๕๙

นาจอมเทียน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๒๙

พระวิรุฬ สุธีโล รัตนตุมหิ

๒๗/๕/๒๕๐๙ ๑๗/๘/๒๕๕๙

นาจอมเทียน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๓๐

พระจักรพันธ์ โกวิโท เจริญสุข

๑๑/๑/๒๕๓๖ ๑๐/๘๐/๒๕๕๙

นาจอมเทียน  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๓๑

พระมนตรี มหาวีโร สบายดี

๒๗/๗/๒๕๐๔ ๒๓/๒/๒๕๕๗

บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๓๒

พระเดชฤทธิ

์

ธมฺมทีโป ลำดวน

๑๐/๒/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๕๙

บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๓๓

พระสายชล จิตฺตสุโภ วัฒสิริ
๗/๕/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๕๙

บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๓๔

พระอำมาตย์ ภูริปฺโ อุดมสุข

๑๔/๑๐/๒๕๓๖
๒๙/๖/๒๕๕๙

บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๓๕

พระจตุรงค์ อุตฺตมปฺโ กานดา

๑๑/๔/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๓๖

พระรัฐภูมิ ติสฺสโร โพธิสุวรรณ

์

๐๒/๐๓/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ปายุบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๓๗

พระกอบชัย กนโก เขียวชอุ่ม

๑๕/๒/๒๕๓๑ ๑๕/๖/๒๕๕๙

วัดเขาบายศรี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๓๘

พระประยุทธ โชติปฺโ ถาวรพงษ์

๒๑/๑๐/๒๕๒๙
๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดเขาบายศรี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๓๙

พระจักรกฤษณ์ จารุวณฺโณ โยธี

๒๙/๑๒/๒๕๓๕
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดเขาบายศรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๐ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๔๐

พระชิติพัทธ์ สุวีโร จินตนากุล

๒๕/๓/๒๕๓๗ ๑๗/๖/๒๕๕๙

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๔๑

พระสุพรรณ ทีปงฺกโร หนันสุข

๑๔/๗/๒๕๒๗ ๒๕/๖/๒๕๕๙

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๔๒

พระณัฐพงศ์ ชุติปฺโ ไลไธสง
๓/๘/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๔๓

พระอดิศักดิ

์

สุเมโธ พุดบุรี
๙/๘/๒๕๓๔ ๑/๗/๒๕๕๙

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๔๔

พระสุรศักดิ

์

านวโร พุกรัตน์

๓๐/๑/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๕๙

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๔๕

พระจักรกริช อิสฺสโร หนองใหญ่

๒๐/๓/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๕๙

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๔๖

พระธงชัย อริยวํโส พลับสวัสดิ

์

๓๐/๑/๒๕๓๗
๗/๗/๒๕๕๙

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๔๗

พระธีรพงษ์ ธีรปฺโ วรรณศรี

๒๔/๔/๒๕๓๓
๙/๗/๒๕๕๙

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๔๘

พระณัฐพงศ์ สมนฺตปาสาทิโก พิทักษ์กรณ์

๑๔/๒/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๔๙

พระจตุรพร จิตฺตสํวโร นาคประสิทธิ

์

๒/๑๑/๒๕๓๖ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๕๐
พระภานุพงศ์ สติเวปุลฺโล สุขมหันต์

๘/๔/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๕๑

พระธัชนนท์ ภทฺทธมฺโม สุขเกษม

๕/๑๑/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๕๒

พระกษิดิเดชฤทธิ

์ ์

สุรปฺโ อินทร์ฤทธิ

์

๑/๘/๒๕๒๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๕๓

พระสุรเดช สุรเตโช แสนสุข
๒/๑/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๕๔

พระชัยวัฒน์ มหาวีโร จริงจิตร

๓๑/๗/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๕๕

พระสมภพ มหาวายาโม บัวบาน

๑๖/๙/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๕๖

พระณัฐธนา สนฺตมโน คงกลำ
๕/๑/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งโปรง  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๕๗

พระธัชชัย คเวสโก วงศ์คำจันทร์

๑๗/๙/๒๕๒๒ ๒๐/๖/๒๕๕๙

วัดรังสีสุนทร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๕๘

พระธนวรรธ กิตฺติโก อ่อนท่าลาด
๑/๗/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดรังสีสุนทร  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๕๙

พระบุญเรือง กรุโณ เครือเตปน

๒๑/๖/๒๕๒๖ ๑๐/๔/๒๕๕๗

วัดราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๖๐

พระรังสรรค์ ปชฺโชโต งามเพราะ
๔/๑/๒๕๑๑ ๒/๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๖๑

พระไว จิตฺตสํวโร จันธิมา

๓/๑๑/๒๕๑๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๖๒

พระอภิวัฒน์ อตฺตภโร คงได้

๑๘/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๖๓

สามเณรศุภกิจ  แซ่เตีย

๒๖/๔/๒๕๔๗

 วัดราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๖๔

สามเณรวิเชฐ  วงษ์แหลมสิงห์
๙/๗/๒๕๔๗

 วัดราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๖๕

พระสุรชาติ ฉนฺทวิโล หงษ์สูงเนิน

๒๗/๑๑/๒๕๒๒ ๑๓/๐๓/๒๕๕๗

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๖๖

พระยุทธนา คุณยุตฺโต ศรีจันทร์มา

๑๔/๐๕/๒๕๓๓ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๖๗

พระศิริชัย กิตฺติวณฺโณ นวลจำปา

๒๖/๑๒/๒๕๓๗
๐๓/๐๔/๒๕๕๙

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๖๘

พระมณฑล กิตฺติสมฺปนฺโน แก่นจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๓๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๖๙

พระอาดัม ติสฺสโชโต คล้ายสุบรรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๖
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๗๐
พระวรนาถ อนุภทฺโท วรดิถี

๑๗/๐๓/๒๕๓๔ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๗๑

พระณัฐพงษ์ คุณวีโร เฟองฟู

๑๕/๐๘/๒๕๒๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๗๒

พระศิวะณัฐ อุปสโม แซ่แต้

๐๕/๐๖/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๗๓

พระกิตติณัฐ สุทฺธปฺโ ไม้แก่นสาร

๑๐/๐๕/๒๕๑๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๗๔

พระอรรถพร ปฺาภรโณ จารุจารีต

๐๙/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สัตหีบ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๑ / ๕๒
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๗๕

พระภูวนารถ ิติโสภโณ เมืองรวมญาติ

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๗๖

พระชินดนัย อิทฺธิโสภโณ ตรีราภี

๑๐/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๗๗

พระกิตตินันท์ อนุตฺตโร ผลารุจิ

๒๔/๐๙/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๗๘

พระณัฐพงษ์ อาสโภ เล็กสราวุธ

๒๔/๑๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๗๙

พระศักดิดา

์

อาภรโณ แสงเพ็ชร

๑๓/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๘๐

พระสิรภพ ปสฎฺโ ปญญายงค์

๒๔/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๘๑

พระวัฒนา ชุติวณฺโณ เทียมถวิล

๑๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๘๒

พระสาธิต วิสุทฺธิสาโร สร้อยญานะ

๒๕/๙/๒๕๑๑ ๒๙/๔/๒๕๕๙

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๘๓

พระวิทวัส ธนปาโล พรมแดง

๑๘/๖/๒๕๓๗
๕/๖/๒๕๕๙

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๘๔

พระธารา โสภณมโน ประทุมมี

๑๑/๘/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๘๕

พระสมพงษ์ สุรกฺโข สมเพ็ชร

๒๙/๑/๒๕๓๖ ๑๓/๖/๒๕๕๙

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๘๖

พระสินชัย สติสมฺปนฺโน รอดทอง

๑๐/๑๐/๒๔๙๕
๒๐/๖/๒๕๕๙

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๘๗

พระคีตศิลป ปภาโส วรรณา

๑๖/๑๑/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๘๘

พระจักรี จกฺกวโร ประมูลโภชน์
๔/๗/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๘๙

พระสมภพ ชุตปฺโ เดชเจริญ

๒๖/๑๒/๒๕๓๘
๑๔/๗/๒๕๕๙

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๙๐

พระวีระพันธ์ ปฺาวชิโร พงษ์เกิดลาภ
๒/๑/๒๕๐๗

๑๗/๗/๒๕๕๙

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๙๑

พระเฉลิมพล จิรวฑฺฒโน นามมะเริง

๒๑/๑๑/๒๕๓๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๙๒

พระทศพร ชุตินฺธโร นาคจันทร์

๑๖/๗/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๙๓

พระธเนศพล โชติโย พูลกระจ่าง
๒/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๙๔

พระภูมินทร์ ิตาโณ พูลเพิม

่

๑๕/๒/๒๕๓๘ ๑๔/๓/๒๕๕๘

หนองจับเต่า  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๙๕

พระดนัย ชุตินฺธโร มากเมฆ

๑๐/๑๐/๒๕๓๘
๓๐/๕/๒๕๕๙

หนองจับเต่า  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๙๖

พระคมสันต์ กตปฺุโ เนียมโสด

๑๑/๓/๒๕๓๘
๙/๖/๒๕๕๙

หนองจับเต่า  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๙๗

พระชัยวัฒน์ กิตฺติคูโณ เกริกอิสริยะ

๑๓/๓/๒๕๓๑ ๒๓/๖/๒๕๕๙

หนองจับเต่า  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๙๘

พระนพเกล้า อชิโต จำปาทอง

๒๙/๙/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๕๙

หนองจับเต่า  

ชบ ๒๑๕๙/๑๗๙๙

พระสุพรชัย สุขกาโม จันทรโสภณ

๗/๑๐/๒๕๐๙
๕/๗/๒๕๕๙

หนองจับเต่า  

ชบ ๒๑๕๙/๑๘๐๐
พระยงยุทธ ปฺุกาโม บางประเสริฐ

๑/๘/๒๕๓๔ ๖/๗/๒๕๕๙
หนองจับเต่า  

ชบ ๒๑๕๙/๑๘๐๑
พระบุรินทร์ ปภาโต แสนคำภา

๒๓/๒/๒๕๓๒ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ใหม่อยู่สงัด  

ชบ ๒๑๕๙/๑๘๐๒

พระประสิทธิ

์

สิริจนฺโท โฉมจันทร์

๑๔/๘/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

อัมพาราม  

ชบ ๒๑๕๙/๑๘๐๓

พระสหชาติ อติภทฺโท ญาติเจริญ
๒/๑/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

อัมพาราม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมกวี)

เจ้าคณะภาค ๑๓

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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