
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๒,๔๙๖ รูป ขาดสอบ ๓๗๒ รูป คงสอบ ๒,๑๒๔ รูป สอบได้ ๑,๖๕๖ รูป สอบตก ๔๖๘ รูป (๗๗.๙๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระอภิสิทธิ

์

อภินฺโท อมรธิษณ์

๑๖/๐๔/๒๕๑๖ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระเอกรินทร์ ชินสุธมฺโม ชินณะสงคราม

๑๙/๐๑/๒๕๒๔ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

กลาง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระณัฐนนท์ กตปฺุโ ยังส์

๐๓/๐๕/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

กำแพง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระธนเดช อธิปฺุโ เปรมะศีโล

๐๗/๑๑/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กำแพง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระธน จิตฺตสํวโร อากาศอำนวย

๒๘/๐๒/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

กำแพง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระธน โชติปฺโ วิชากรพลกูล

๐๖/๐๔/๒๕๐๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

กำแพง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระอธิชัย อภิชฺชโว ศรีพราย

๑๘/๙/๒๕๓๗
๕/๕/๒๕๕๙

เก่าโบราณ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระถนิต สนฺติกโร พรหมสถิต

๑๕/๔/๒๔๙๓ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

เก่าโบราณ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระอภิวัฒน์ จารุธมฺโม อินทรวิชะ

๑๘/๘/๒๕๓๕

๕/๒/๒๕๖๐
เก่าโบราณ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระวรธัช นาถธมฺโม ไชยคุณ

๙/๔/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เก่าโบราณ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระพระมานัส ปยธมฺโม นิตย์ภิรมย์

๑/๑๐/๒๕๒๔ ๒๗/๖/๒๕๖๐

เก่าโบราณ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระพระชัชวาล ชยนฺโต บุญกว้าง

๑๔/๑/๒๕๓๕ ๒๘/๖/๒๕๖๐

เก่าโบราณ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระศุภทิน สุภาจาโร เจริญศักดิ

์

๑๔/๘/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
เก่าโบราณ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระจักริน ยโสธโร หวังมีกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐
เก่าโบราณ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระชยธัธ กนฺตสีโล เตียววณิชกุล

๐๙/๐๔/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โกมุทรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระจักรพันธ์ คุณธมฺโม รอดรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โกมุทรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระนิรุตต์ นิรุตฺโต แซ่จึง

๒๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐
เขาเชิงเทียนเทพาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระกวินทร์ ธิตธมฺโม คำเงิน

๑๗/๐๘/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

เขาดิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระวัชรากร สิริธโร ศิริกันยา

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

เขาดิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระอรรถพงษ์ านิสสฺโร ถีระแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

เขาดิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระอภิชัย อุปรกฺขิโต วสิกรัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๓๒
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เขาดิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระวิศรุต วิริยธโร สว่างศรี

๑๔/๐๖/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาดิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระกิตติศักดิ

์

กิตติสทฺโธ ทองดี

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาดิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระรัตนกุล อภิฺจโน อรัญคีรีมาศ

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เครือวัลย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑ / ๔๘

้
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ชบ ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระศรีณย์ สิริมงฺคโล ศิริเจริญ

๑๔/๐๘/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เครือวัลย์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระวณิชชา เขมปฺโ แซ่เตียว

๐๘/๐๕/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เครือวัลย์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระกิตตินันท์ สิริสาโร กังสดาร

๑๔/๐๘/๒๕๓๕
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

เครือวัลย์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระมานะ มานวํโส เสงียมวงษ์

่

๒๑/๑/๒๕๒๐
๑/๗/๒๕๕๗

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระลำพอง สุภโร สมประสงค์

๒๗/๕/๒๕๒๐ ๒๙/๑๒/๒๕๕๗

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระปรีชา ถาวโร อาจทรง

๖/๑๐/๒๕๒๒ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระสุเมธ มุเมโธ น้อยแจ้ง

๑๙/๔/๒๕๓๑ ๒๑/๕/๒๕๖๐

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระสิรวิชญ์ ปฺาธโร วงษ์หีบทอง

๒๕/๓/๒๕๓๖

๔/๖/๒๕๖๐
จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระชลธาร อมโร หอมขจร

๒๐/๑/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระพรทวี ครุโก ดวงใจ

๒๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระวิทยา วรวิชฺโช สมคิด

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระภิญโญ ปฺาธโร สุรสิทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๓๔
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระอรรถฤกษ์ อตฺถสีโล วิริยะประเสริฐ

๑๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระบุญฤทธิ

์

ปฺุกาโม บุรุษเหลียม

่

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระวรวุฒิ วรวุฑฺโฒ หอมขจร

๐๔/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติยโส เหลาโพธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระอดิศร อติสโร คำพินิจ

๐๒/๐๙/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๔๒
พระชวัลวิชญ์ ปฺาธโร พรพงษ์สวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๒๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๔๓
พระนริศ อิสฺสโร สมประสงค์

๒๗/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระสุทิวัฒน์ สุวฑฺฒโน สุกเหลือง

๑๘/๐๙/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระสุบรรณ สุปณฺโณ หอมหวน

๐๕/๑๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ขามพระลา

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

 จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระเศวต ถาวโร เอียมศรี

่

๒๔/๑๑/๒๕๓๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

แจ้งเจริญดอน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๔๘
พระอมร อมโร รัตนะ

๒๑/๐๑/๒๕๒๑
๕/๐๗/๒๕๕๙

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระรัชน์สพล ธนพโล เปรมพลศรี

๖/๐๗/๒๕๑๑ ๕/๐๖/๒๕๖๐

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระกิตติ สามกิจฺโจ สามารถกิจ

๓๐/๐๗/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระวัชรพงษ์ วชิรวํโส สำเนียงเสนาะ

๘/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระชัพวิชญ์ อาทโร บูรณธนาทรัพย์

๓๐/๑๒/๒๕๒๗

๑/๗/๒๕๖๐
ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระนนทิ นนฺทิโก รัตนกมลกุล

๓๐/๐๕/๒๕๓๓
๓/๐๗/๒๕๖๐

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระวราพงษ์ มเหสกฺโก บุญสุวรรณโณ

๐๙/๑๒/๒๕๑๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระสรไกร าณจาโร เนืองจำนงค์

่

๐๓/๐๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระวงศ์สถิตย์ จิรตฺถิโก โตสิงห์

๒๘/๑๒/๒๕๓๖
๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระภากร ปฺากโร

ศิริเดชวัฒนานันท์

๑๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระเรืองฤทธิ

์

อภิวฑฺฒโน มิงมาวงษ์

่

๑๙/๐๑/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระชาญยุทธ ชยธมฺโม พิกุลทอง

๑๓/๑๐/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ช่องมะเฟอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒ / ๔๘

้
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ชบ ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระวรวุฒิ ปฺาวโร เนืองจำนงค์

่

๒๖/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระสุภเดช สุภเตโช ลิมปะดารากุล

๐๓/๐๘/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๖๒
พระวัชรากร วชิรากโร รัตนภาพรรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระสราวุฒิ สราวุฑฺโฒ

เจริญธนาจันทกุล

๑๘/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ช่องมะเฟอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระทวีศักดิ

์

านวุฑฺโฒ ซุ้นเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๑๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ช่องลม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระปตทพงษ์ ปวฑฺฒโน โรจน์อมรรัตน์

๒๑/๐๒/๒๕๒๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ช่องลม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระนพฤทธิ

์

นิพฺภโย สุวณิชย์

๑๙/๐๔/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ช่องลม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระวศิน วรธมฺโม ธรรมวิริยะกุล

๓๐/๐๔/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ช่องลม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระบุญภพ ปฺุมโน กิมซัว

๐๘/๐๙/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ช่องลม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระสงบ อนฺตตโร อินละวงค์

๐๘/๐๘/๒๕๑๙
๑๕/๖/๒๕๕๑

ชากสมอ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระสุพรรณ์ ขนฺติสุโภ อินทร์สำราญ

๐๘/๐๖/๒๕๒๒ ๓๑/๑๒/๒๕๕๗

ชากสมอ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระมโน านจาโร สำรวย

๒๘/๑๐/๒๕๓๕
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

ชากสมอ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระญาณวุฒิ อชิโต วิโย

๐๑/๐๑/๒๕๒๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ชากสมอ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระณัฏฐพัชร์ โชติโก เมธิชัยวุฒิกุล

๒๕/๑๑/๒๕๒๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ชากสมอ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระเจตษฎาภรณ์ ปสนฺโต ทองนพคุณ

๐๑/๐๖/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ชากสมอ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระโชคชัย ิตปฺุโ ญาติเสมอ

๐๑/๐๙/๒๕๑๙ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระสัมพันธ์ เขมโก หอมเสียง

๒๕/๐๓/๒๕๓๔
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระสมประสงค์ มนาโป โพธิมล

๐๑/๑๒/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระดิษฐวัฒน์ าณธโร อักษรมีชัย

๐๘/๑๑/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระภูริทัต ทีปวโส สวัสดี

๐๖/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระณัฐวุฒิ อุชุจาโร ตะเภาพงษ์

๒๘/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระสราวุธ วชิราวุโธ เนืองจำนงค์

่

๐๙/๐๘/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ต้นสน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระภาคภูมิ จิตฺตคุตฺโต จริยาธรรมเจริญ

๒๐/๐๗/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ต้นสน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระนพรัตน์ นิติสาโร สามารถ

๓๐/๑๐/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ต้นสน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระวัฒนฃัย ชยวฑฺโฒ สุโมตยะกูล

๑๖/๑๐/๒๕๒๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ต้นสน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระชาตรี อคฺคจิตฺโต นันทโชติ

๑๑/๐๖/๒๕๒๑ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ต้นสน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระจาฎพัจน์ สุนฺทโร สมรรถวิทยาเวช

๑๓/๑๒/๒๕๑๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ต้นสน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระทรงวุฒิ วุฑฺฒิธโร หนองขอม

๒๕/๐๗/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ตาลล้อม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระธนกร เขมจาโร เพชรศิริ

๑๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

ตาลล้อม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระอภิเษก ทนฺตจิตฺโต จันทร์ขา

๐๘/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ตาลล้อม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระวัชระ วชิราโณ หอมหวล

๓๑/๐๓/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ตาลล้อม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระบุญประเสริญ ธมฺมิโก ญาติเจริญ

๐๓/๐๘/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตาลล้อม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระสถาพร ปสนฺโน บุญเรือน

๒๓/๑๒/๒๕๑๔
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

เตาปูน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระสหรัฐ ภทฺทโก เหลืองอมรศักดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๓๖
๐๘/๐๓/๒๕๖๐

เตาปูน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระมนัสนันทร์ อภิวณฺโณ งามสม

๒๘/๐๖/๒๕๓๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เตาปูน  
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ชบ ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระวิรุฬน์ รตนวณฺโณ จูสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เตาปูน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระนริทนร์ กิตฺติคุโณ เรืองฤทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เตาปูน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระอดิศักดิ

์

อายุวฑฺฒโก นภาโชติ

๐๔/๑๒/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เตาปูน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระชัยพฤกษ์ โชติาโณ ทองปลิว

๔/๕/๒๕๒๐ ๓๐/๓/๒๕๖๐

ไตรมุขชยาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระชลิต ชาตปฺโ ศรีสอาด

๓๐/๓/๒๕๓๔ ๑๙/๕/๒๕๖๐

ไตรมุขชยาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระอภิสิทธิ

์

อภิชชโว สะอาดศรี
๗/๕/๒๕๓๐ ๒๐/๖/๒๕๖๐

ไตรมุขชยาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระกฤษณ์ กตธมฺโม ณเชียงใหม่

๗/๒/๒๕๓๗ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ไตรมุขชยาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระนุติพงษ์ เนปกฺโก สืบสกุล

๖/๕/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๖๐
ไตรมุขชยาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระอภิสิทธิ

์

อภินนฺโท จันทวารีย์

๓๐/๙/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๖๐

ไตรมุขชยาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระแก้วกล้า ธมฺมรโต ทองเอียม

่

๙/๑๐/๒๕๓๖
๕/๗/๒๕๖๐

ไตรมุขชยาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระไพรัตน์ พลปฺโ แซ่เบ๊

๐๗/๐๗/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ไตรมุขชยาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระนนทนันท์ นนฺทโก แจ่มจำรัส

๒๑/๐๙/๒๕๓๕ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระนิวัฒน์ สีลวุฑฺโฒ นิลประภา

๐๗/๐๔/๒๔๙๓ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระธีรพัฒน์ ธมฺมธีโร ทองเจือ

๐๓/๐๗/๒๕๓๓ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระนราวิชญ์ สิริาโณ พูลศรี

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระวรพล พลวโร ศรีสุวรรณ

๒๙/๐๕/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระภูนเรศ นริสฺสโร สุกใส

๓๐/๐๔/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระธีระวัฒน์ ธีรปฺโ ศิริรักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๑๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระธรรมรัตน์ ปริสุทฺโธ บริสุทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระอัฏฐวีร์ านวีโร แตงแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระอนุพงษ์ สุวณฺณวํโส กิมกัว

๒๐/๐๔/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระชโลธร สิริสุวณฺโณ ศรีสุวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระกำพล สิริพโล ศิริโส

๐๓/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระสุทธิศักดิ

์

สุวณฺณสุทฺโธ สุวรรณ์

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติโก อุ่มออง

๒๘/๐๒/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมนิมิตต์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระสุรเชษฐ์ สุรเตโช ชนะพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมนิมิตต์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระธีรโชติ ธีรโชโต กลินวิชิต

่

๒๐/๓/๒๕๒๒ ๘/๑๑/๒๕๕๙

นอก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระจิตกร อุปสนฺโต ตันยะกุล

๙/๙/๒๕๓๓ ๓๐/๖/๒๕๖๐

นอก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระคงพล ภทฺทธมฺโม ชนินทรานันท์

๒๒/๔/๒๕๓๖
๓๐/๖/๒๕๖๐

นอก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระธนกฤต นิภาธโร มากทรัพย์

๓/๔/๒๕๒๕
๒/๗/๒๕๖๐

นอก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระอนุวัฒน์ พลยติโก สิริรัตน์เจริญพร

๑๗/๔/๒๕๒๙

๒/๗/๒๕๖๐
นอก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระอรัณย์ พลธมฺโม ตรีเพ็ชร

๒๘/๓/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
นอก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระพิสิฐ ปฺุรโต โปร่งพักตร์

๑๖/๒/๒๕๓๒

๕/๗/๒๕๖๐
นอก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๒๘
พระโฆษิต สมฺปชาโน ยิมแย้ม

้

๑๑/๑๒/๒๕๓๐

๖/๗/๒๕๖๐
นอก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรณพวรรษ  วิจิตรปฏิมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 นอก  
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ชบ ๒๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรวรเดช  แปนสุวรรณ

๙/๘/๒๕๔๘
 นอก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระศิริชัย ธิตาโภ หลำแค

๑๓/๑๑/๒๕๐๐ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

น้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระสุวรรณ รติโก สิทธิพลไพศาล

๐๗/๐๒/๒๕๑๖ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

น้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระนัธทวัฒน์ รตนวณฺโณ หาญนที

๓๑/๐๗/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

น้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระทรงกลด คุณวีโร สะหุนันท์

๐๘/๐๘/๒๕๓๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

น้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระทศพล ขนฺติพโล ศรีแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

น้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระธนพล ธนสีโล กระแสร์ชล

๑๗/๑๑/๒๕๔๐
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

น้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระศุภกฤต สุภกิจฺโจ นาคปฐม

๑๗/๐๓/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

น้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระสุกิต สุเมโธ เลิศเบญจมงคล

๒๔/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

น้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระวิฑูรย์ อนุตฺตโร เกิดคล้าย

๑๙/๐๗/๒๕๑๑
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

น้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระอธิคม รวิวํโส แวววีระวงศ์

๑๒/๐๑/๒๕๓๔
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

นันทวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระอภิสิทธ์ ิตาโณ สมรูป

๒๓/๐๖/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

นันทวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระดนัย วีริยวุฑฺโฒ วิริยะธนะกิจ

๑๔/๐๘/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

นันทวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๔๓
พระประธาน านุตฺตโร เทพยธิยา

๑๐/๐๙/๒๕๒๙ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

นาเขือน

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๔๔
พระธนวัฒน์ กิตฺติคุโณ วิจิตรธวัชชัย

๑๔/๑๑/๒๕๓๗
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

นาเขือน

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระบรรยง อธิปฺโ สมบุญ

๑๘/๐๑/๒๕๑๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นาเขือน

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระณัฐพล ิตสาโล อุมา

๓๑/๐๓/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นาเขือน

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระธนกฤต กุสลจิตฺโต กิจจาฤทธิงาม

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

นาเขือน

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระมนตรี มหาวีโร จันทร์ภักดี

๑๙/๑๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นาเขือน

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๔๙
พระณัฐพงษ์ จิตฺตปฺุโ เกิดกรุง

๒๕/๐๔/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระอธิพัชร์ จารุวณฺโณ ศิริพัฒนทวีสุข

๑๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

บางเปง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๕๑
พระอภิวัฒน์ อนาลโย จ่ายเพ็ง

๑๔/๐๗/๒๕๓๙
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

บางเปง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระวัชระ ชินวโร สุขเรือง

๑๐/๐๙/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บุญญราศรี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๕๓
พระอมรเพ อินฺทปฺโ อินพุ่ม

๑๑/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บุญญราศรี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระชยาพันธ์ ติกฺขวีโร เทศริต

๘/๐๗/๒๕๓๕ ๒/๐๗/๒๕๖๐

บุญญราศรี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระสิริชล ิติโก คามีศักดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๓๕

๒/๐๗/๒๕๖๐

บุญญราศรี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๕๖
พระอัครวัฒณ์ ภูริปฺโ จักรทิพย์

๑๑/๑๐/๒๕๒๗ ๒๔/๐๑/๒๕๖๐

ปาวชิรบรรพต  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระวีระชัย เวสฺสวํโส เวทย์วีระพงศ์

๑๓/๑๐/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาวชิรบรรพต  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระนรากร ถิรธมฺโม สามวัง

๐๔/๐๒/๒๕๓๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ปาวชิรบรรพต  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรสุทธิชัย  วงษ์ทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

 ปาวชิรบรรพต  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระเตชินท์ จิรวฑฺฒโน จิรสินานนท์

๑/๑/๒๕๐๖ ๑๕/๖/๒๕๖๐

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระถาวร ถาวรจิตฺโต วินทะไชย

๑๒/๔/๒๕๐๙ ๑๕/๖/๒๕๖๐

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระนพดล กิตฺติปฺโ ภัทรปญญาพร

๑๕/๑/๒๕๑๖ ๑๕/๖/๒๕๖๐

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระชญช์ภัค วชิรวํโส วงษ์พัฒณเศรษฐ

๒๐/๑๒/๒๕๑๘
๑๕/๖/๒๕๖๐

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระพรพิทักษ์ สุขิโต การะเมฆ

๑๙/๑/๒๕๓๓ ๑๕/๖/๒๕๖๐

ปาอัมพวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕ / ๔๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระโสรปญ โสภณปฺโ ยะสะวุฒิ

๑/๘/๒๕๓๙ ๑๕/๖/๒๕๖๐

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระชัทศาณัฐ กิตฺติโสภโณ อนันตประยูร

๒๖/๗/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระวรธรรม ิตธมฺโม ตันติธรรม

๒/๙/๒๕๓๕ ๑/๗/๒๕๖๐
ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระอดิเรก านุตฺตโร แจ้งสว่าง

๑๖/๕/๒๕๒๗

๓/๗/๒๕๖๐
ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระนันทศักดิ

์

ปโมทิโต สาริกาพันดุง

๓/๑๒/๒๕๓๐
๓/๗/๒๕๖๐

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระวิริทนัย ฉนฺทธมฺโม สวัสดิสุข

์

๖/๖/๒๕๓๒
๓/๗/๒๕๖๐

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระนที กมฺมสุโภ พรมีศรี

๓๐/๑๐/๒๕๓๒

๓/๗/๒๕๖๐
ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระอำนวย จินตามโย อมรเวชกิจ

๗/๘/๒๕๓๓ ๓/๗/๒๕๖๐
ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระภาคภูมิ อภินนฺโท อภิวัฒนสิริ

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐
ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระกช สุขกาโม สาทรสวัสดิ

์

๕/๑๑/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๖๐
ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระสมนึก ิตสีโล คำหอมหวาน

๑๖/๐๖/๒๕๑๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

ผาสุการาม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระณภัทธิ

์

อคฺคธมฺโม จันทนา

๒๙/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ผาสุการาม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระพงศกร อรุโณ กุลจิรารัตน์

๑๓/๕/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
โพธิ

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระวรากรณ์ วรกิจโจ อรยะรุ่งเรืองกิจ

๐๒/๐๒/๒๕๓๗ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระสมหมาย ิตสุโข ชานุชิต

๒๗/๑๐/๒๕๐๓ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระยงยุทธ เตชธมฺโม ทองเอียม

่

๒๓/๐๙/๒๕๓๒ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระอุดม กตธมฺโม ศรีสุธรรม

๐๗/๑๐/๒๕๑๑ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระพงษ์สิทธิ

์

เตชวโร เบญจธนรัตน์

๑๗/๐๘/๒๕๓๙ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระสิรวุฒิ สมจิตฺโต ระย้าแดง

๑๒/๐๕/๒๕๓๘
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระวัชรดนัย สิริมงฺคโล ฐาปนพงศ์ภูมิ

๐๘/๐๒/๒๕๓๔ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระจิรวัฒน์ สุทฺธมโน ชืนศิริ

่

๑๐/๑๑/๒๕๓๘
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระณรงค์ชัย านวโร ถนอมแนบ

๒๐/๑๑/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระวิรัตน์ สีลสํวโร บุญนิธิ

๐๖/๑๒/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระจิรวัฒน์ มหพฺพโล แสวงผล

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระณัฐวุฒิ ิตธมฺโม การะกิจ

๒/๐๖/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระชโลรถ จิตฺตสํวโร ปยะวาทินทร์

๐๗/๐๘/๒๕๓๓ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระณัฐวัตร กนฺตวีโร ทองเพ็ญ

๒๗/๑๑/๒๕๓๘

๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระพระวันเฉลิม ปรกฺกโม ชมศรี

๑๒/๐๘/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระวีรยุทธ านิสสโร งามขำ

๐๑/๑๑/๒๕๓๒ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ศรีสำราญจิต  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระอัมพร จารุธมฺโม ดวงสวรรค์

๑๖/๐๑/๒๕๑๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสำราญจิต  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๙๕
พระรัชยุทธ นิติสาโร รินทนาพิพัฒน์

๒๕/๐๗/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสำราญจิต  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระวสันต์ เนติธมฺโม ละอองศรี

๒๔/๐๗/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสำราญจิต  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระฐาปณัฐ จนฺทปฺโ โสมสอน

๑๑/๐๑/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสำราญจิต  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระทักษ์นัย ิตสุทฺโธ ก้อนทองคำ

๑๐/๔/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

สวนนำตก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระคมเพชร อินฺทปฺโ อินทศร

๑๖/๒/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สวนนำตก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖ / ๔๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระภากร อาภากโร สันติวณิชย์

๓๑/๑๒/๒๕๒๑

๒/๗/๒๕๖๐
สวนนำตก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระธนัทกร พลคุณวีโร แตงร่ม

๑๙/๑๑/๒๕๐๕
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

สังกะสี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระธนัชพงษ์ อติภทฺโท อัครกังวาลพัสร์

๐๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระอนุสรณ์ อนุสฺสโร อร่ามเวชวรนันท์

๐๗/๐๗/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระวิชญ์ธนัติ อภิปุณฺโณ เกิดภารา

๒๗/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระกฤษฐ์สวุฒิ ิตปฺุโ เรืองมิงพร

่

๒๐/๐๓/๒๕๑๗ ๐๓/๐๘/๒๕๖๐

สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระธีรพัทร านวโร วารีรักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๓๘
๒๘/๐๕/๒๕๖๐

สำนักบก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระนภดล คุณวีโร แจ้งเจริญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สำนักบก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระขรรค์ชัย ขนฺติธโร เจริญสุข

๓๑/๑๒/๒๕๓๓
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สำนักบก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระสมบัติ ปริปุณฺโณ ศิริสุทโธ

๑๖/๐๒/๒๕๓๘
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

สำนักบก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๑๐
พระสมหมาย กตธมฺโม ลิมเจริญ

้

๐๙/๑๐/๒๕๓๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สำนักบก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระศุภกร ภทฺทโก พิจิตรนารัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

เสม็ด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระศุภวรรต โชติโก หน่องพงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๓๖
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เสม็ด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระพงศกร ปยธมฺโม พันธุเวช

๑๗/๑๒/๒๕๓๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เสม็ด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระปฏิญญา จิตเมโธ วิมลธรรม

๐๔/๐๙/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

เสม็ด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระวีรดล ธมฺมธีโร ลิมภักดี

้

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เสม็ด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระจริภัทร์ ทินฺนวโร คำจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เสม็ด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระยุรนันท์ ธมฺมทีโป สร้อยคีรี

๑๒/๑๑/๒๕๓๗
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เสม็ด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระเดชา ิตปฺุโ จูกลิน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เสม็ด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระอนุชิต อธิปฺโ การะกิจ

๑๒/๐๒/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เสม็ด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระนันทวัฒน์ ธมฺมวุฑโฒ นันจันทึก

๑๓/๐๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เสม็ด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระณัฐดนัย วิสารโท มุลทากุล

๒๕/๐๘/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เสม็ด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระฉัตรชัย อติภทฺโท เนตรสงคราม

๑๐/๑๑/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เสม็ด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระวรรณวิชชา สุจิณฺโณ มากเจริญศรี

๐๔/๐๖/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เสม็ด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระเสกสรรค์ านวโร ลักขณา

๒๒/๐๔/๒๕๒๔ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

หนองรี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระสุรศักดิ

์

เทวธมฺโม วาจาใจ

๐๗/๐๙/๒๕๓๔ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

หนองรี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๒๖
พระทวีป ธมฺมปาโล แซ่เจีย

่

๐๑/๐๕/๒๕๑๔ ๓๐/๐๓/๒๕๖๐

หนองรี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระธีระยุทธ ปภาโส นนทศักดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๑๖
๐๓/๐๔/๒๕๖๐

หนองรี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระธีรพงศ์ เตชวโร ลาภผล

๑๕/๐๒/๒๕๓๕ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

หนองรี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระขจรเกียรติ อภินนฺโท เกียรติเขมภัสร์

๐๔/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองรี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระอภิวัฒ ฉนฺทสุโก เนืองจำนงค์

่

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองรี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระวัชรชัย ธมฺมธีโร เนืองจำนงค์

่

๑๐/๐๘/๒๕๒๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองรี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระภาณุเดช ภทฺรจรโณ บุญธง

๑/๑๒/๒๔๙๙ ๓/๑๒/๒๕๕๙

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระกิติศักดิ

์

ภทฺรเกสโร ยอดยิง

่

๒๘/๔/๒๕๑๘ ๓/๑๒/๒๕๕๙

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระอนุชา ภทฺรปโย ด่านศรีสุข

๗/๑๑/๒๕๓๔ ๓/๑๒/๒๕๕๙

ใหญ่อินทาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗ / ๔๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระนภดล กนฺตสีโล พงษ์ดำบรรพ์

๓๑/๕/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระนราทิตย์ โอวาทกาโม นิลเทศ

๒๙/๙/๒๕๓๔
๓๐/๖/๒๕๖๐

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระประเสริฐเอก พลาโน รัฐธรรมกิจ

๑๔/๕/๒๔๙๕

๒/๗/๒๕๖๐
ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระธนาธิป พลสกฺโก ผ่องสุภเวช

๒๖/๗/๒๕๒๘

๒/๗/๒๕๖๐
ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระชัยธนา พลชโย วรรักษ์

๒/๒/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๔๐
พระวิศวัสต์ พลถิโร ฤทธิอ่องรัก

์

๑๒/๔/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๔๑
สามเณรกิตติพงษ์  ขุนทอง

๓/๑๐/๒๕๔๔

 ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระชัยวัฒน์ โชติปฺโย

บุญสุวรรณพานิช

๑๙/๐๔/๒๕๓๔
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระวรพล ขนฺติธโร จิตจินดา

๒๒/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๔๔
พระณัชพล กิตฺติาโณ กลับดี

๐๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๔๕
พระไพโรจน์ พลวฑฺฒโน เวชประสิทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๔๖
พระพลวัฒน์ านากโร แซ้อิว

้

๒๙/๑๒/๒๕๓๖
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๔๗
พระกิตติพงษ์ กนฺตสีโล แซ่ลี

้

๒๗/๐๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่เกตุงาม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๔๘
พระคมกฤต สุทฺธจิตฺโต มงคลธนเลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๒๘

๒๐/๓/๒๕๖๐

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๔๙
พระมนัส อิทฺธิาโณ กลินจรูญ

่

๑๘/๐๙/๒๕๒๐ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๕๐
พระพัฒิวัลย์ จิรวฑฺฒโน ลีลาชีวสุทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๓๕
๑๕/๖/๒๕๖๐

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๕๑
พระยุทธนา ชยวุฒฺโท กานะกาศัย

๑๙/๐๔/๒๕๒๖
๒๕/๖/๒๕๖๐

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระอนุวัฒน์ พลภทฺโท วีระผลิน

๒๘/๐๖/๒๕๒๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

อ่างศิลา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระชาน โชติธมฺโม นาคนวล

๐๗/๐๑/๒๕๑๔ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

อุทยานนที  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๕๔
พระศราวุธ กตปฺุโ พุฒสถิย์

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

อุทยานนที  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระอนุวัฒน์ อกิฺจโน สีสุก

๒๐/๐๙/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

อุทยานนที  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๕๖
พระบุญทอง สุจิตฺโต พุทธรสเจริญ

๐๔/๐๘/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

อุทยานนที  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๕๗
พระอนุรักษ์ จิรฏิโก เกตสระ

๒๒/๐๙/๒๕๓๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

อู่ตะเภา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระกษิดิศ สิริวฑฺฒโก สิงห์สา

๑๙/๐๓/๒๕๓๖ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

อู่ตะเภา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระอาทิตย์ อิทฺธิเตโช นีลวัณโณ

๑๗/๑๑/๒๕๓๙
๒๔/๐๗/๒๕๖๐

อู่ตะเภา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระเอกพล สุภกิจฺโจ

ชมพูเงินแสงสกุล

๒๖/๐๘/๒๕๓๗ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

อู่ตะเภา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๖๑
สามเณรอัษฎาวุฒิ  อินทรปฐม

๒๐/๐๓/๒๕๔๑

 อู่ตะเภา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๖๒
พระสุรเชษฐ์ ิตปฺุโฺ ลีสี

๑๖/๐๖/๒๕๔๐ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

เกาะลอย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระศักดิชัย

์

นิพฺภโย พรหมา

๐๕/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เกาะลอย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระคงกฤช เขมงฺกโร คำภักดี

๒๕/๑๑/๒๕๓๙
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เกาะลอย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๖๕
พระชัยณรงค์ ขีณมโล พรหมา

๒๗/๐๓/๒๕๓๒ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เกาะลอย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๖๖
พระบุญฤทธิ

์

มุทุจิตฺโต เกลียงเกลา

้

๑๖/๑๑/๒๕๓๘
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เกาะลอย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๖๗
พระศุภชัย สีลโชโต ผาสุข

๑๓/๐๘/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะลอย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๖๘
พระวรวุฒิ ธมฺมวโร ช่างพาน

๒๕/๐๔/๒๕๓๙ ๒๓/๐๑/๒๕๖๐

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๖๙
พระชาญณรงค์ โชติวโร โพธิทอง

์

๒๓/๐๔/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

โคกขีหนอน

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘ / ๔๘

้
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ชบ ๒๑๖๐/๐๒๗๐
พระฐากูร วิสุทฺโธ สิงห์อาจ

๑๖/๑๑/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๗๑
พระอานันท์ ิตธมฺโม จดแตง

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๗๒
พระอัษฎาวุฒิ ธีรวํโส ทองนพคุณ

๒๖/๑๐/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๗๓
พระพิเชษฐ์ อธิปฺโฺ สนามชัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๗๔
พระธนภัทร ธีรปฺโฺ นกงาม

๐๓/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๗๕
พระอนล ิติธมฺโม เจริญสุข

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๗๖
พระสิทธิโชค สีลเตโช ปนเขียว

๒๐/๑๒/๒๔๘๒ ๒๕/๐๖/๒๕๐๓

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๗๗
พระวสันต์ จารุวณฺโณ ทองโชติฉัตร

๒๙/๑๑/๒๔๗๔
๐๒/๐๗/๒๕๐๓

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๗๘
พระเมธี สีลธโร พุ่มทอง

๑๗/๐๑/๒๔๘๒
๐๒/๐๗/๒๕๐๓

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๗๙
พระชัยชนะ สนฺตกาโย โตเขียว

๑๕/๐๙/๒๔๘๑
๐๗/๐๗/๒๕๐๓

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๘๐
พระจตุรภัทร อิธิเตโช โตศิริวัฒนานนท์

๑๑/๑๑/๒๕๒๗ ๐๘/๑๒/๒๕๕๙

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๘๑
พระสุเทพ กนฺตภูมิพโล เอียมสอาด

่

๑๔/๐๔/๒๔๙๘ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๘๒
พระสุธี อกฺกภูมิพโล สุขทรัพย์

๐๘/๑๐/๒๕๐๓ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระวันชัย จนฺทภูมิพโล สุขทรัพย์

๐๔/๐๑/๒๕๐๙ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๘๔
พระธีระชัย ชยภูมิพโล เสริมชีพ

๑๙/๑๑/๒๕๑๑
๑๕/๐๑/๒๕๖๐

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๘๕
พระวรุตม์ ธีรภูมิพโล เรืองสวัสดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๓๗ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๘๖
พระอรรถพล กิจฺจสาโร สหายา

๑๓/๐๕/๒๕๒๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระธัชชัย เขมจาโร จันทร์บัว

๒๑/๑๐/๒๕๑๑ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๘๘
พระสราวุธ โฆสโก แสงพิทักษ์

๒๓/๐๖/๒๕๒๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๘๙
พระยงยุทธ พลวโร พัฒนาพรชัย

๐๘/๑๒/๒๕๑๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๙๐
สามเณรอัครพล  วงศ์สุวรรณ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

 โคกท่าเจริญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระปฏิภาณ สามตฺถิโก พูลสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ชลธีบุญญาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๙๒
พระศุกล ปยสีโล ทองสนธิ

๐๗/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ชลธีบุญญาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๙๓
พระเฉลิมศักดิ

์

อุชุจาโร สุขสำราญ

๐๘/๐๕/๒๕๒๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ชลธีบุญญาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระวรากรณ์ สุปภาโส มารศรี

๑๕/๑๐/๒๕๑๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ท้ายเซิด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระบรรจง ปฺาวโร ศรีเกตุ

๑๒/๐๒/๒๕๐๒ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ท้ายเซิด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระนาวิน รตนโชโต พานทอง

๐๔/๐๙/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ท้ายเซิด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระรสายนเวท านจาโร บุญดี

๒๗/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท้ายเซิด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระพงศธร สุภทฺโท พรหมอินทร์

๑๐/๐๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บางนาง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๒๙๙
พระอภิสิทธิ

์

อาสโภ ยาตาคม

๒๐/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางนาง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๐๐
พระมาโนช ยนฺตสีโล ฮวดเจริญ

๐๕/๐๓/๒๕๒๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางนาง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระนภดล กิตฺติวฒฺโฑ พรหมสีดา

๐๙/๐๕/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางนาง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระณัฐสิทธิ

์

สุนฺทโร สดใส

๑๐/๑๑/๒๕๓๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บางนาง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระพรศักดินริทร์

์

ปฺาวโร พูนมา

๒๙/๐๘/๒๔๘๒ ๒๘/๐๕/๒๕๐๓

บ้านเก่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๐๔
พระณัฐพล กนฺตสีโล ศรีสุธรรม

๐๔/๑๑/๒๔๘๒ ๒๕/๐๖/๒๕๐๓

บ้านเก่า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙ / ๔๘

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๐๕
สามเณรธเนศพล  กลินกาหลง

่

๒๗/๐๘/๒๔๘๘

 บ้านเก่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๐๖
พระณัฐภพ กิตฺติวณฺโณ รักษาศีล

๒๖/๐๗/๒๔๗๙
๑๐/๐๖/๒๕๐๓

บ้านงิว

้

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๐๗
พระภาณุพันธ์ ปภสฺสโร ไพรวัลย์

๐๖/๐๙/๒๔๗๖ ๐๒/๐๗/๒๕๐๓

บ้านงิว

้

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๐๘
พระเจนณรงค์ กนฺตวีโร บุญขันธ์

๐๑/๐๗/๒๔๘๓ ๐๒/๐๗/๒๕๐๓

บ้านงิว

้

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระเสกสรร สิริภทฺโท จวนจันทร์เพ็ญ

๒๒/๐๓/๒๔๘๒
๐๔/๐๗/๒๕๐๓

บ้านงิว

้

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๑๐
พระวรพล ธมฺมวโร นราวุธากรณ์

๐๕/๐๗/๒๔๘๓ ๐๕/๐๗/๒๕๐๓

บ้านงิว

้

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๑๑
พระเสมอ ทีปงฺกโร คำแพง

๒๑/๑๑/๒๕๒๑
๑๕/๐๒/๒๕๖๐

บ้านงิว

้

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๑๒
พระจรูญ สุเมโธ สดสะอาด

๓๐/๐๘/๒๕๐๔ ๐๑/๐๓/๒๕๖๐

บ้านงิว

้

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๑๓
พระรุ่งอรุณ โชติธมฺโม เกยทอง

๒๘/๐๑/๒๕๒๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านงิว

้

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๑๔
พระจักรกฤษณ์ กนฺตสีโล ทองอินทร์

๒๗/๐๓/๒๔๘๑
๐๓/๐๗/๒๕๐๓

บ้านไร่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๑๕
พระวิศิษฏ์ ปยวณฺโณ อินทรชัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๐ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

บ้านไร่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๑๖
พระณัฐพร ปริปุณโณ ทองศรีมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๐ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

บ้านไร่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๑๗
พระจองพล กิตฺติสาโร จันทรา

๒๒/๐๔/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

บ้านไร่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๑๘
พระวสุ อาภาธโร คูหะมณี

๐๕/๐๑/๒๕๔๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านไร่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๑๙
พระพร ฉนฺทโก ประวัติ

๐๒/๐๓/๒๔๙๗ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

บ้านไร่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๒๐
พระยศฐา ปยวณฺโณ ปทมนิธิ

๐๓/๐๙/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านไร่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๒๑
พระณัฐพล สิริภทฺโท อันเดอส

๑๕/๑๐/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านไร่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๒๒
พระอนุรักษ์ ขนฺติวโร ชัยปฎิวัติ

๐๕/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านไร่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๒๓
พระเชิดชัย ชาคโร มีศิริ

๐๓/๑๒/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านไร่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๒๔
พระหัถพล ปวโร โขมพัด

๐๔/๐๘/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านไร่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๒๕
พระสุทธิพงษ์ รติโก เหลืองอ่อน

๐๖/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านไร่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๒๖
พระณัฐพงศ์ คนฺธสีโล หล้าจำศีล

๒๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

โปงตามุข  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๒๗
พระเกือกูล

้

โกวิโท แวงวรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๓๖ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

โปงตามุข  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระมนัสวี ชยธมฺโม อรอ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โปงตามุข  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระคะนอง คเวสโก แซ่ตัน

๊

๒๒/๐๔/๒๕๑๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โปงตามุข  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระปรีชา อภิาโณ จันทรนาค

๐๑/๑๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โปงตามุข  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระกิตติเชษฐ์ สิริภูมิพโล ทองมา

๐๑/๑๑/๒๕๐๖ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

พานทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระอดิสรณ์ ปฺาวชิโร ภู่เพชร

๐๒/๐๑/๒๕๔๐ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

มาบโปง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๓๓
พระพระธนทัต สุจิตฺโต มงคลศิลป

๐๕/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

มาบโปง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระชัชชล อาสโภ มงคลศิลป

๑๖/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

มาบโปง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๓๕
พระวิทิต สุจิตฺโต บุญธรรม

๐๖/๐๗/๒๕๒๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระจิรานุวัฒน์ อาภากโร สมบูรณ์

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระพิยุทธ อานนฺโท บุญญา

๐๓/๑๐/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๓๘
พระนเรศ อลานโย ทองเพ็ญ

๓๐/๑๒/๒๕๒๗ ๒๗/๐๑/๒๕๖๐

ศรีประชาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๓๙
พระเดชารัตน์ ธนปาโล บัวศรี

๐๕/๑๑/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ศรีประชาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐ / ๔๘

้
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ชบ ๒๑๖๐/๐๓๔๐
พระอนุชา สิริจนฺโท อำศรี

๐๙/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีประชาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๔๑
พระวรวุฒิ นาควโร ทองวงศ์

๑๙/๐๖/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีประชาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๔๒
พระสราวุฒิ อธิมุตโต สมเจริญ

๒๘/๐๘/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีประชาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๔๓
พระธาดา สิริธมฺโม เพิมผล

่

๒๔/๐๓/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีประชาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๔๔
พระอภิมร ถาวโร แผลงศร

๐๘/๐๙/๒๔๗๖ ๒๘/๐๖/๒๕๐๓

หนองกระทุ่ม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๔๕
พระวินนท์ชัย อุชุจาโร แสงจันทร์

๓๐/๐๖/๒๔๘๒ ๒๘/๐๖/๒๕๐๓

หนองกระทุ่ม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๔๖
พระอนันต์สิทธิ

์

สิริธโร ลำเพยผล

๑๓/๑๒/๒๔๘๒
๑๖/๐๖/๒๕๐๓

หนองกะขะ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๔๗
พระธิติ ธมฺมทีโป หนูยงค์

๐๔/๐๒/๒๔๘๑ ๒๙/๐๖/๒๕๐๓

หนองกะขะ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระจุน จนฺทโก โตสนัน

่

๒๑/๐๔/๒๕๐๙ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

หนองกะขะ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๔๙
พระสมชาย จิตตปาโล หนูยงค์

๒๔/๑๐/๒๕๑๕ ๒๔/๐๒/๒๕๖๐

หนองกะขะ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๕๐
พระไพรรัตน์ กิตฺติภทฺโท อินทร์ปฐม

๑๔/๐๔/๒๕๑๖ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

หนองกานำ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๕๑
พระอนุชา โชติปฺโ หงษ์แก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๑๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองกานำ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๕๒
พระเอกพจน์ อาภาธโร บัวพา

๐๕/๐๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองกานำ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๕๓
พระอนันต์ อภิปฺุโ กุลทอง

๓๐/๐๘/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองกานำ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระอนุวัตร์ ขนฺติธโร บัวพา

๒๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองกานำ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๕๕
พระจักรพัฒน์ านวีโร หล้าแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองกานำ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๕๖
พระบุญสม จนฺทสาโร น้อยหลา

๒๖/๑๒/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองกานำ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๕๗
พระอเนก กิตฺติสาโร อดิเรกศร

๐๖/๑๐/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองแช่แว่น  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระชาญชัย อาภสฺสโร นันจะ

๓๐/๑๐/๒๕๑๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองแช่แว่น  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระนัฐทนนท์ ผาสุโก แสนเมือง

๐๙/๑๑/๒๔๘๒
๒๐/๐๕/๒๕๐๓

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระฆโนทัย ขนฺติโก ชัยตระกูล

๒๙/๐๑/๒๔๘๒ ๒๗/๐๕/๒๕๐๓

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระอดิศิกดิ

์

ปสนฺโน หนุนดี

๒๐/๐๓/๒๔๘๓ ๐๔/๐๖/๒๕๐๓

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๖๒
พระณัฐชนน อินฺทวณฺโณ อินทรักษา

๒๔/๑๑/๒๔๘๒
๑๐/๐๖/๒๕๐๓

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระธัชพงศ์ กนฺตสีโล นิธิพรทวีสิน

๒๘/๑๐/๒๔๘๒ ๑๑/๐๖/๒๕๐๓

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๖๔
พระประเสริฐ จกฺกวโร อัปมาโท

๒๕/๐๒/๒๔๘๓ ๑๖/๐๖/๒๕๐๓

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระธนเทพ ธมฺมวโร แสงเจริญ

๐๗/๐๘/๒๔๘๒ ๒๔/๐๖/๒๕๐๓

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระณรงค์พันธ์ กิตฺติโก คงถาวร

๐๙/๐๘/๒๔๗๙ ๒๕/๐๖/๒๕๐๓

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๖๗
พระสารัช ปภาโส แสงกุศล

๒๗/๐๖/๒๔๘๒ ๒๕/๐๖/๒๕๐๓

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๖๘
พระวิชาญ ปฺาวโร คงถาวร

๑๗/๐๖/๒๔๗๙ ๒๗/๐๖/๒๕๐๓

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๖๙
พระมาวิน ิตเมโธ คงถาวร

๓๐/๑๐/๒๔๘๒ ๐๒/๐๗/๒๕๐๓

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๗๐
พระนวพล กนฺตธมฺโม รสพิกุล

๑๒/๑๒/๒๔๘๐
๐๓/๐๗/๒๕๐๓

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๗๑
พระพรพิทักษ์ ทีฆายุโก แสงสอาด

๒๔/๐๙/๒๔๘๐ ๐๕/๐๗/๒๕๐๓

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๗๒
พระวรรณชนะ านจาโร ถาวร

๒๕/๑๐/๒๔๘๑
๐๖/๐๗/๒๕๐๓

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๗๓
พระยสินทร นาถธมฺโม มาลารักษ์

๒๐/๐๓/๒๔๗๙ ๐๙/๐๗/๒๕๐๓

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๗๔
พระพเนียง พุทฺธิสโร แซ่จึง

๒๖/๐๗/๒๕๑๗ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

หนองตำลึง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑ / ๔๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๗๕
พระชัยเชษฐ์ ชาตวีโร แซ่จึง

๐๙/๑๐/๒๕๑๖ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๗๖
พระอภิสัณฑ์ วิสุทฺโธ อุลลาวัลย์

๐๓/๐๒/๒๕๓๖ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๗๗
พระเฉลิมพล กตสาโร คงทน

๐๒/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๗๘
พระกฤษดา นนฺทโก ปรีดากรณ์

๐๓/๐๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๗๙
พระนพเก้า พุทฺธสโร กิจสารุพร

๒๘/๐๒/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๘๐
พระสิทธิพร ทีปธมฺโม แสงสอาด

๐๖/๐๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองตำลึง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๘๑
พระวีรภัทร ปฺาวชิโร แน่นหนา

๒๒/๐๘/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองอ้อ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๘๒
พระวีรสันต์ ฉนฺทกาโม เพ็ชรรัตน์

๑๐/๐๙/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองอ้อ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๘๓
พระกรกต ชยนฺโต แสงสว่าง

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองอ้อ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๘๔
พระศุภวุฒิ มหทฺธโน แสงสว่าง

๓๐/๐๑/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองอ้อ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๘๕
พระไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน แสงอรุณ

๒๙/๑๐/๒๔๘๒ ๑๘/๐๖/๒๕๐๓

ห้วยยาง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๘๖
พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย วีรัมย์

๑๖/๐๘/๒๔๘๒
๐๒/๐๗/๒๕๐๓

ห้วยยาง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๘๗
พระปราณเทพ านวโร แย้มบาน

๒๑/๐๑/๒๔๗๓
๐๔/๐๗/๒๕๐๓

ห้วยยาง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๘๘
พระเอกภพ ภทฺรสมตฺโถ แสงอรุณ

๒๙/๐๘/๒๕๑๒ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยยาง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๘๙
สามเณรนาวิน  เนืองคันธา

่

๑๒/๐๒/๒๔๗๕

 ห้วยยาง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๙๐
พระทวีชัย ถาวโร เทียนทอง

๑๕/๐๔/๒๔๘๑ ๒๓/๐๔/๒๕๐๓

แหลมแค  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๙๑
พระสราวุธ ธมฺมิโก สมจิตต์

๒๓/๐๕/๒๔๘๒ ๑๔/๐๕/๒๕๐๓

แหลมแค  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๙๒
พระสุเมธ สุจิตฺโต สงวนมงคลเดช

๒๙/๐๔/๒๔๘๐ ๑๑/๐๖/๒๕๐๓

แหลมแค  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๙๓
พระชวิน ธมฺมทีโป เฉลิม

๒๑/๐๑/๒๔๘๑ ๑๔/๐๖/๒๕๐๓

แหลมแค  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๙๔
พระธีรภัทธ ชยวุฑโฒ จินดา

๑๘/๐๔/๒๔๘๑ ๒๕/๐๖/๒๕๐๓

แหลมแค  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๙๕
พระจักรกฤช อาทโร เหมือนสนธ์

๐๑/๑๒/๒๔๘๑
๐๒/๐๗/๒๕๐๓

แหลมแค  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๙๖
พระอุทัย นนฺทิโย พรมรักษา

๒๕/๐๔/๒๔๗๕ ๒๕/๐๗/๒๕๐๓

แหลมแค  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๙๗
พระเด่นชัย พลสุโข ขวัญเมือง

๑๗/๕/๒๕๒๑ ๐๙/๐๒/๒๕๖๐

กลางคลองหลวง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระสิทธิรักษ์ พลคุโณ สาวหยุด

๒๕/๖/๒๕๓๓ ๐๙/๐๒/๒๕๖๐

กลางคลองหลวง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระณัฐธีร์ พลสุโภ อมรประจักษ์

๑๗/๑/๒๕๓๕ ๐๙/๐๒/๒๕๖๐

กลางคลองหลวง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๐๐
พระธีรพล จิรสุโภ กัลยาณมณีกร

๗/๑/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

กลางทุมมาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระฐิติศักดิ

์

สุธีโร เนาวพรพรรณ

๓/๑๒/๒๕๒๕ ๑๖/๖/๒๕๕๙

กุฎโง้ง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระประกิต ถิรธมฺโม เทียงขุน

่

๒๑/๑๒/๒๕๑๑ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

เกาะแก้วคลองหลวง
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๐๓
พระวุฒิชัย ิตวีโร แซมหิรัญ

๒๕/๑๐/๒๕๑๐
๑๗/๑/๒๕๖๐

เกาะแก้วคลองหลวง
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๐๔
พระสุชาติ โรจนยาโน ตัญญบุตร

๒๐/๑๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

เกาะแก้วคลองหลวง
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๐๕
พระประพต ปฺุาคโม ชโนทิศ

๓๐/๑/๒๕๑๘ ๑๕/๖/๒๕๖๐
เกาะแก้วคลองหลวง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๐๖
พระกิตติศักดิ

์

สุขิโต แซมหิรัญ

๒๖/๙/๒๕๔๐ ๐๗/๐๘/๒๕๖๐
เกาะแก้วคลองหลวง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๐๗
พระธรรมรัตน์ จนฺทสาโร สายสร้อย

๓/๑/๒๕๓๗
๑/๑/๒๕๖๐ เกาะแก้วนครสวรรค์

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๐๘
พระไพโรจ์ ชุตินฺธโร เผือกประดิษฐ์

๓/๙/๒๕๓๙
๑/๕/๒๕๖๐ เกาะแก้วนครสวรรค์

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๐๙
พระอาจณรงค์ กนฺตวีโร เกตุแก้ว

๒/๔/๒๕๓๖ ๗/๖/๒๕๖๐ เกาะแก้วนครสวรรค์
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ชบ ๒๑๖๐/๐๔๑๐
พระไกรพิชญ์ พุทฺธิสาโร ผสมทรัพย์

๕/๒/๒๕๓๗
๗/๖/๒๕๖๐ เกาะแก้วนครสวรรค์

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๑๑
พระพีณวัฒน์ สจฺจวโร เหลืองอ่อน

๖/๓/๒๕๓๘
๗/๖/๒๕๖๐ เกาะแก้วนครสวรรค์

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๑๒
พระกิตติพร ติกฺขวีโร มูลจันทร์

๗/๘/๒๕๓๙ ๗/๖/๒๕๖๐ เกาะแก้วนครสวรรค์
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๑๓
พระประวิง อนาลโย นครราช

๑๘/๑๒/๒๕๒๑ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

แก้วน้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๑๔
พระภูษิต ชาคโร ภาระกิจโลหะ

๑๓/๑๒/๒๕๓๔
๑๔/๐๕/๒๕๖๐

แก้วน้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๑๕
พระชาญชัย ชยวุฑฺโฒ ปนสมสกุล

๐๑/๐๓/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

แก้วน้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๑๖
พระจงเจตน์ สุวีโร อ่างทอง

๐๔/๐๓/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แก้วน้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๑๗
พระวัชระ านวีโร นำฟา

๑๖/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แก้วน้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๑๘
พระศุภกฤต ิตธมฺโม แนวอินทร์

๐๓/๐๙/๒๕๑๘ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๑๙
พระสุพจน์ ติสฺสโร จุมจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๒๐
พระนพ าวโร สัตย์ซือ

่

๐๗/๐๒/๒๕๐๓ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๒๑
พระสมพงษ์ อกิฺจโน สัจจะเขตร์

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๒๒
พระณัฐพล วิสุทฺโธ หนูเสริม

๐๓/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๒๓
พระจารุพงค์ อธิจตฺโต ศิริ

๐๑/๑๒/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๒๔
พระอรรถพล อธิปฺโ มีสา

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๒๕
พระนพเดช พลวฑฺฒโน พงษ์สายกาศ

๘/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาคีรีรมย์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๒๖
พระธัญญรัตน์ าณธีโร รัตนไมตรีเกียรติ

๑๑/๒/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

เขาคีรีรมย์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๒๗
พระนัทธพงศ์ สุธีโร อินทรแย้ม

๖/๑๒/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๒๘
พระภานุวัชร ปภสฺสโร กิตยารักษ์

๖/๓/๒๕๔๐ ๑/๗/๒๕๖๐
โคกพนมดี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๒๙
สามเณรจักรพันธ์  ทองแก้ว

๒๐/๗/๒๕๕๔

 โคกพนมดี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๓๐
พระประเสริฐ อธิวโร ศิริวราวาท

๐๑/๐๒/๒๕๐๖ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

โคกพระศิลาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๓๑
พระประมุข ปภากโร ฐิติวงศานนท์

๒๑/๑๑/๒๔๙๙
๐๖/๐๔/๒๕๕๙

โคกพุทธา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๓๒
พระณัฐพล คุณวุฑฺโฒ ลือชา

๑๗/๐๘/๒๕๓๕
๐๒/๐๙/๒๕๖๐

โคกพุทธา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๓๓
พระเอกวิช เอกวิชโย บุญชู

๑๑/๑๒/๒๕๓๗

๒๕/๖/๒๕๖๐

ชุมแสงศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๓๔
พระหิรัญ หิตกาโม อารยวิทย์

๖/๑/๒๕๓๒ ๒๖/๓/๒๕๖๐

เซิดสำราญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๓๕
พระอภัยภูมิ ปภากโร ศรีม่วง

๑๙/๐๑/๒๕๒๑
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

ดอนทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๓๖
พระกรรณ์ณัฐ านิสฺสโร ช้างแย้ม

๑๖/๑๑/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ดอนทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๓๗
พระณัฐพล กิตฺติสาโร ทองระอา

๑๒/๐๔/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ดอนทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๓๘
พระกฤษฎา สุปฺโ ศรีเมฆ

๑๔/๐๘/๒๕๓๕
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ดอนทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๓๙
พระสุวัฒน์ สุธมฺโม ดิษเสถียร

๒๘/๑๐/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๔๐
พระชาญฤทธิ

์

อาภากโร พิมพ์เงิน

๑๔/๐๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๔๑
พระจักรพันธ์ ขนฺติธโร พิมพ์เงิน

๑๖/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๔๒
พระวิมล จกฺกวโร วงษ์ทา

๒๒/๒/๒๕๑๕ ๒๒/๑/๒๕๖๐

ตระพังทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๔๓
พระทวีศักดิ

์

ปวโร หนูสุข

๑๓/๖/๒๕๓๙ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ตระพังทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๔๔
พระมาวิน โอภาโส อุมา

๐๖/๐๒/๒๕๓๙ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ตระพังทอง  
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ชบ ๒๑๖๐/๐๔๔๕
พระธนพนธ์ กิตฺติาโณ จันทร์ทอง

๑๒/๐๙/๒๕๓๙
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ตระพังทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๔๖
พระขวัญชัย สุชาโต คำแก้ว

๒๑/๒/๒๕๓๕ ๐๓/๐๕/๒๕๖๐

ตระพังทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๔๗
พระปริวัฒน์ โชติโก สัตบัญ

๒๖/๑๐/๒๕๓๑
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ตระพังทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๔๘
พระสุรศักดิ

์

นนฺโท นิยม

๑๗/๒/๒๕๓๙ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ตระพังทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๔๙
พระพงศกร ปยวณฺโณ สุขสมบัติ

๐๔/๑๑/๒๕๓๙
๑๘/๖/๒๕๖๐

ตระพังทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๕๐
พระศักดิชัย

์

ขนฺติสาโร จีนญวน

๑๓/๑๐/๒๕๑๐

๘/๗/๒๕๖๐
ไตรรัตน์วนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๕๑
พระมณูศักดิ

์

มหาปุโ รือณีย์

๑๐/๘/๒๕๓๒
๘/๗/๒๕๖๐

ไตรรัตน์วนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๕๒
พระสถาพร จิรวฑฺฒโน เกิดขาว

๓๑/๑๒/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ทรงธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๕๓
พระตะวัน ธมฺมรโต กสิบุตร

๓๐/๑/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ท่ากระดาน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๕๔
พระศิริชัย มหาปฺโ ศรีสุภาพ

๖/๔/๒๕๑๕ ๘/๑๑/๒๕๕๙

ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๕๕
พระธวัชชัย ธมฺมิโก วรรณพิรุณ

๒๔/๕/๒๕๔๐
๒/๖/๒๕๖๐

ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๕๖
สามเณรสามเณรณัฐกิตต์  เรืองโรจน์ชตา

๑๖/๖/๒๕๔๓

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๕๗
สามเณรโกศัลย์  แซ่ย่าง

๒๗/๙/๒๕๔๔

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๕๘
สามเณรสมบูรณ์  อาลัยภูเขา

๑/๕/๒๕๔๕
 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๕๙
สามเณรกมลภพ  แซ่ว้าน

๒๐/๖/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๖๐
สามเณรจ่าคือ  ไพรงามแก้ว

๑/๘/๒๕๔๕
 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๖๑
สามเณรปรมี  แปนแก้ว

๓๑/๑/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๖๒
สามเณรพรชัย  ไพรอุดมพันธ์

๒๗/๒/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๖๓
สามเณรกิตติชัย  วิวัฒน์ไพรอุดม

๑/๔/๒๕๔๖
 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๖๔
สามเณรมานพ  ทองศรี

๒๗/๑/๒๕๔๖

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๖๕
สามเณรชาญวิทย์  แซ่เถา

๒/๖/๒๕๔๗
 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๖๖
สามเณรธีรยุทธ  ฉัตรนารถวรกุล

๘/๖/๒๕๔๗
 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๖๗
พระพิเชษฐ์ สนฺตจิตฺโต ศิวะรังสฤษดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๒๑ ๐๒/๑๐/๒๕๕๙

นามะตูม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๖๘
พระอรรถพล กิตฺติภทฺโท เปลียนผดุง

่

๐๒/๐๓/๒๕๓๕ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

นามะตูม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๖๙
พระธนเดช เตชธมฺโม ครองขจรสุข

๑๙/๐๕/๒๕๓๓ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

นามะตูม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๗๐
พระนิธิ อธิปฺโ ชัยวัฒนพงศ์

๒๓/๐๖/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

นามะตูม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๗๑
พระสมบูรณ์ วิสุทฺโธ พลเภา

๑๐/๐๗/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

นามะตูม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๗๒
พระพีรพล รกฺขิตจิตฺโต ประชาญรักษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

นามะตูม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๗๓
พระสิรวุฒ ปภากโร กิตติโกษา

๒๒/๐๗/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

นามะตูม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๗๔
พระธงชัย โชติโก วจะสุวรรณ

๒๒/๐๓/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

นามะตูม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๗๕
พระอภิสิทธิ

์

ชยาปฺโ บุญจันทร์

๑๗/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๑/๒๕๖๐

เนินตามาก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๗๖
พระคณากร ปยธมฺโม ธนากูลสุข

๐๕/๐๗/๒๕๔๐ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

เนินแร่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๗๗
พระกฤษฎา กมฺมสุทฺโธ เทพพรศรี

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เนินแร่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๗๘
พระธนากร นธิภาโร แซ่จึง

๐๔/๐๕/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เนินสัก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๗๙
พระจักกฤษณ์ ขนฺติธโร สากล

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เนินสัก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔ / ๔๘
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ชบ ๒๑๖๐/๐๔๘๐
พระภูวดล อติพโล พิพัฒน์สกุลวงศ์

๑๙/๐๙/๒๕๓๙ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

เนินหลังเต่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๘๑
พระณัฐวัตร สีลธโร พัดประไพ

๑๔/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

เนินหลังเต่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๘๒
พระสุธีร์ ปฺาทีโป แย้มสะบาย

๒๕/๐๗/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เนินหลังเต่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๘๓
พระพันธวิศ ธนปาโล จันงาม

่

๐๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เนินหลังเต่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๘๔
พระอนุวรรตน์ จิรสุโภ ตระกูลโภไคย

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เนินหลังเต่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๘๕
พระบุญส่ง กลฺยาโณ ช่างแกะ

๒๐ / ๓ / ๒๕๐๔ ๘ / ๑๑ / ๒๕๔๘

เนินหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๘๖
พระอนนท์ อานนฺโท ธรรมชาติ

๑๙ / ๓ / ๒๔๙๓ ๑๒ / ๘ / ๒๕๕๙

เนินหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๘๗
พระชนาธิป อานนฺโท พรหมเสน

๒๐ / ๑๐ / ๒๕๓๙

๖ / ๗ / ๒๕๖๐

เนินหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๘๘
พระอนุวัฒน์ กตธมฺโม ใจกว้าง

๔ / ๑๑ / ๒๕๓๔ ๑๑ / ๖ / ๒๕๖๐

เนินหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๘๙
พระณัฐวุฒิ กตปฺุโ สวัสดี

๓ / ๓ / ๒๕๔๐ ๑๑ / ๖ / ๒๕๖๐

เนินหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๙๐
พระธราพงษ์ รกฺขิตวํโส กำจัด

๗/๒/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

บ้านช้าง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๙๑
สามเณรกิตติศักดิ

์

 พังงา
๑/๒/๒๕๔๕

 บ้านช้าง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๙๒
พระศุภชัย านธมฺโม หาทรัพย์

๐๕/๐๕/๒๕๒๙ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

บ้านในบน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๙๓
พระจิรพงษ์ คุตฺตจิตฺโต วิทยประภารัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านในบน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๙๔
พระวิทวัส โชติปาโล อาศัย

๐๓/๐๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านในบน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๙๕
พระศราวุฒิ สุชีโว พรมศรี

๐๖/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านในบน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๙๖
พระสัญญา ิตพโล พุ่มสวัสดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๑๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านในบน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๙๗
สามเณรศักดิศร

์

 มะลิทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

 บ้านในบน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๙๘
พระณัฐพล สิริภทฺโท นนทะนำ

๑๗/๐๖/๒๕๓๗ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

บ้านใหม่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๔๙๙
พระธนภณ สุปภาโต ทองเฟอง

๒๓/๑๒/๒๕๒๖ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๐๐
สามเณรรชต  โง้วเจริญ

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

 บ้านใหม่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๐๑
พระจรุงฤทธิ

์

ชาโนชโย เต็มศิริ

๐๓/๐๙/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

โบสถ์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๐๒
พระนำพล เนปกฺโก พรหมวัลย์

๒๗/๐๗/๒๕๓๙
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

โบสถ์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๐๓
พระชนกสิน จิรตฺถิโก จักรภัทรฉิมมา

๘/๑๐/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๖๐

ปาแก้ว  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๐๔
พระปุณยภัทร านุตฺตโร ศรีแสง

๑๓/๙/๒๕๓๘

๙/๖/๒๕๖๐
แปลงกระถิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๐๕
พระธิเบศ เตชปฺโ มัติโก

๒๕ / ๑๑ / ๒๕๓๗

๒ / ๗ / ๒๕๖๐

แปลงเกตุศรีนิคม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๐๖
พระฉัตรดนัย อติพโล คชเหียม

้

๒๘ / ๕ / ๒๕๓๘
๒ / ๗ / ๒๕๖๐

แปลงเกตุศรีนิคม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๐๗
พระนิมล สุเมโธ ฉิมทัด

๑๓ / ๒ / ๒๕๑๙
๕ / ๗ / ๒๕๖๐

แปลงเกตุศรีนิคม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๐๘
พระธนพล เขมจาโร นามจิตร

๒๙ / ๔ / ๒๕๓๙
๕ / ๗ / ๒๕๖๐

แปลงเกตุศรีนิคม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๐๙
พระจิรายุทธ จารุธมฺโม แตงแก้ว

๓ / ๖ / ๒๕๔๐ ๕ / ๗ / ๒๕๖๐

แปลงเกตุศรีนิคม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๑๐
พระอนุสรณ์ ชุตินฺธโร ถินทวี

่

๒๖ / ๑๐ / ๒๕๓๖
๒๓ / ๖ / ๒๕๖๐

แปลงเกตุศรีนิคม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๑๑
พระบัญชา เตชวโร อินสุวรรณ

๕ / ๘ / ๒๕๓๘ ๒๙ / ๖ / ๒๕๖๐

แปลงเกตุศรีนิคม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๑๒
พระเชาวลิต สุธมฺโม อินสุวรรณ

๔ / ๑๐ / ๒๕๓๙ ๒๙ / ๖ / ๒๕๖๐

แปลงเกตุศรีนิคม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๑๓
พระวิรัตน์ สีลธโร ยาชะโลม

๐๖/๐๖/๒๕๑๖ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

โปงปากดง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๑๔
พระธนรัฐ จิตฺตสาโร ศิริรักษ์

๐๓/๐๖/๒๕๓๗ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

โปงปากดง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕ / ๔๘

้
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ชบ ๒๑๖๐/๐๕๑๕
พระอธิษฐาน สิริจนฺโท คำพาลี

๐๖/๐๓/๒๕๓๙ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

โปงปากดง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๑๖
พระนัฐพล ิตจิตฺโต โมรา

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

โปงปากดง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๑๗
พระวุฒิภัทร ทินฺนพโล ฉซ่โต๋ว

๐๔/๑๐/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โปงปากดง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๑๘
พระฐานุวัฒน์ านวโร สุจริต

๒๕/๑๑/๒๕๓๕

๑๘/๖/๒๕๖๐

พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๑๙
พระณัฐพล กนฺตวีโร ขำเหม

๖/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๒๐
พระโรจน์ศักดิ

์

รกฺขิโต จันทร์เต็ม

๑๑/๙/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๒๑
พระณรงค์ฤทธิ

์

สุจิตฺโต เลียวกุล

่

๑๑/๑๑/๒๕๓๗

๓๐/๖/๒๕๖๐

พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๒๒
พระสมควร ฉนฺทโก เฉิดฉาย

๑๖/๕/๒๕๒๑

๔/๗/๒๕๖๐
พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๒๓
พระปฏิภาณ ถาวโร เกิดคล้าย

๒๘/๙/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๒๔
พระเกริกคณิศร์ พลวโร ฐิติรัตน์การกุล

๒๗/๑๒/๒๕๑๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

พลับ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๒๕
พระวันเฉลิม ถคุธมฺโม ส่งสกุล

๑๒/๐๘/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

พลับ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๒๖
พระธีระสิทธิ

์

ิตวํโส มัติโก

๑๓/๐๓/๒๕๓๙ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

พลับ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๒๗
พระธรรณธร กิตฺติปฺุโ อนันตวราพงษ์

๓๐/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พลับ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๒๘
พระเพชรัตน์ ปภสฺสโร บัวส่อง

๐๑/๐๑/๒๕๒๖ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

พลับ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๒๙
พระณัฐพนธ์ อภิชวโน เหลืองอ่อน

๒๙/๐๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

พลับ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๓๐
พระวีระศักดิ

์

คุณากโร อัมรี

๐๕/๐๔/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พิมพฤฒาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๓๑
พระสิทธิศักดิ

์

สิทฺธิชโย ทับทิม

๒๔/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โพธาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๓๒
พระปสทวี านวีโร ตรีวงษ์รักมิตร

๒๖/๒/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โพธาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๓๓
พระครองทรัพย์ คุณวโร จานทอง

๐๖/๐๗/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๓๔
พระธนภณ ธนวโร เกียรติสกุล

๐๕/๐๘/๒๕๒๘ ๐๓/๐๘/๒๕๖๐

โพธาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๓๕
พระอโนชา อภสฺสโร โต๊ะเกตุ

๓๑/๓/๒๕๓๙ ๐๖/๑๑/๒๕๖๐

โพธาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๓๖
พระสุทธินันท์ นนฺทิโย จันทร

๒๑/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

ศาลาแดง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๓๗
พระทวี วรปฺโ ธรรมชาติ

๒๒/๙/๒๕๑๐ ๐๙/๑๐/๒๕๕๙

สำเภา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๓๘
พระศรายุทธ สิริวณฺโณ อานนทเสถียร

๐๗/๐๕/๒๕๓๙ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

สำเภา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๓๙
พระธเนศ โชติกโร ยะหัตถะ

๐๕/๐๘/๒๕๓๖ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

สำเภา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๔๐
พระเจริญ สนฺติกโร

เปยมวัฒนาทรัพย์
๐๔/๑๐/๒๕๓๕ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

สำเภา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๔๑
พระวรุฒ อาภสฺสโร วุฒิชัยชาญกุล

๐๕/๐๔/๒๕๔๐
๒๘/๕/๒๕๖๐

สำเภา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๔๒
พระคมาศักดิ

์

สิริปฺโ จันทอง

๒๙/๓/๒๕๓๙ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

สำเภา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๔๓
พระเดชกำพล รตนปฺโ พรหมเปยม

๑๓/๑๒/๒๕๓๒

๑๗/๖/๒๕๖๐

สำเภา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๔๔
พระธนพนธ์ อธิปฺโ ลายทอง

๐๙/๐๑/๒๕๓๙
๑๘/๖/๒๕๖๐

สำเภา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๔๕
พระอภิรุณ เขมวโร ทูลประโคน

๒๔/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สำเภา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๔๖
พระพัฒนเกียรติ ิตวีโร ถินทวี

่

๑๖/๘/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สำเภา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๔๗
พระเทอดชัย านกโร แน่นหนา

๑๕/๐๒/๒๕๒๑
๐๕/๐๘/๒๕๖๐

สำเภา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๔๘
พระชนาธิป สุภาจาโร เจริญวัฒนวิญู

๗/๒/๒๕๔๐ ๗/๕/๒๕๖๐ หนองกระดูกควาย  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๔๙
พระนันทนัท สุทฺธมโน บุญเทวา

๐๒/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองขยาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖ / ๔๘

้
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ชบ ๒๑๖๐/๐๕๕๐
พระสุนทร มหาปฺุโ สมผละชัยยา

๒๑/๐๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๕๑
พระจักรพรรดิ ปยธมฺโม เหลือแป

๑๕/๑๒/๒๕๓๗
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๕๒
พระธนพล กิตฺติปฺโ วารเลิศ

๑๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๕๓
พระกันตินันท์ เตชปฺโ จันทนา

๑๔/๐๗/๒๕๓๓ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๕๔
พระภาณุพงศ์ สิริภทฺโท ทิศพ่วน

๑๙/๐๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๕๕
พระศุภณัฐ สิริจนฺโท จิวน้อย

๋

๒๖/๐๗/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๕๖
พระอรรถวุฒิ ชินวโร แพทอง

๑๓/๐๗/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๕๗
พระยุทธเดช มหาคุโณ ชัยสวัสดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๕๘
พระชุมพล จารุวณฺโณ วิเชียรพงษ์

๒๒/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๕๙
พระธัชกร อธิปฺโ ฉิมเฉิด

๒๔/๐๕/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๖๐
พระวิทวัส ธมฺมวโร ศิริประกอบ

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองขยาด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๖๑
พระธงชัย อาภากโร กีรติวชิรกุล

๑๙ / ๔ / ๒๕๑๙
๑ / ๗ / ๒๕๖๐

หนองข่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๖๒
พระสาธิต จารุธมฺโม มัติโก

๑๔ / ๑ / ๒๕๐๙
๒ / ๗ / ๒๕๖๐

หนองข่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๖๓
พระธีรวัฒน์ กตสาโร สารีการ

๓๐ / ๑๒ / ๒๕๓๔

๒ / ๗ / ๒๕๖๐

หนองข่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๖๔
พระอนัต ธนปฺโ ครองชนต์

๑๑ / ๕ / ๒๕๓๙
๒ / ๗ / ๒๕๖๐

หนองข่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๖๕
พระปฐวี ปฺาวโร รินรักษา

๒๘ / ๘ / ๒๕๓๙
๒ / ๕ / ๒๕๖๐

หนองข่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๖๖
พระศราวุธ จารุธมฺโม เลือมสวรรค์

่

๒๖ / ๖ / ๒๕๓๒
๔ / ๖ / ๒๕๖๐

หนองข่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๖๗
พระปยะพงษ์ ปยธมฺโม จันทร์แจ้ง

๒๓/๑๐/๒๕๓๓ ๗ / ๕ / ๒๕๖๐

หนองข่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๖๘
พระวิษณุ วิสุทฺโธ โพธิคำ

์

๒๔ / ๑๑ / ๒๕๓๕
๑๘ / ๖ / ๒๕๖๐

หนองข่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๖๙
สามเณรธีรไนย  ผาสุข

๑๐ / ๘ / ๒๕๔๒

 หนองข่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๗๐
พระอนุสรณ์ จนฺทธมฺโม

นวลแก้วปญญาชนะ ๑๖/๒/๒๕๒๕

๒/๗/๒๕๖๐
หนองไทร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๗๑
พระภาสวัฒน์ านธมฺโม เนตรนาค

๒๕/๑๑/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
หนองไทร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๗๒
สามเณรชูวิทย์  หอมละออ

๒๘/๘/๒๕๔๐

 หนองไทร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๗๓
พระสัญชัย านงฺกโร พิมพา

๓๑/๑๐/๒๕๑๖
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

หนองปรือ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๗๔
พระสมพร จารุธมฺโม บุตรโคตร

๒๘/๐๓/๒๕๑๙ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๗๕
พระสมพงษ์ กตปฺุโ วิไลรัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๒๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๗๖
พระภานุเดช กตสาโร ทองประสาน

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๗๗
พระภาคภูมิ ปฺาวโร เหลืองอ่อน

๐๒/๐๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๗๘
พระณรงค์ อริโย จวนจันทร์เพ็ญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๗๙
พระณัฐพล ถาวโร แสงเพิม

่

๑๙/๐๖/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๘๐
พระสำเริง สุชาโต สุวดิษฐ์

๑๕/๐๕/๒๔๙๗ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๘๑
พระกฤษฎา ปภาโส สุขประเสริฐ

๒๗/๐๖/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๘๒
พระไชยวิทย์ โกสโร ฤทธิภักดี

์

๑๙/๐๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๘๓
พระอัจฉริยะ ตนฺติปาโล แย้มบาล

๑๖/๐๔/๒๕๐๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองม่วงเก่า  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๘๔
พระสุธีย์ จารุธมฺโม ขจรปรีดาศักดิ

์

๒๗/๒/๒๕๑๖ ๑๓/๗/๒๕๔๐ หนองสังข์ประชาบำรุง

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗ / ๔๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๘๕
พระมนัส รกฺขิตธมฺโม กรรเจียก

๑๔/๘/๒๕๓๙ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐ หนองสังข์ประชาบำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๘๖
พระภูมิภัทร ิตคุโณ มันคง

่

๐๘/๐๗/๒๕๓๙ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐ หนองสังข์ประชาบำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๘๗
พระธีร์รวัช ธมฺมพโล บุญเทศ

๒๖/๑๐/๒๕๓๙
๐๖/๐๔/๒๕๖๐ หนองสังข์ประชาบำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๘๘
พระปฐมพร กนฺตสีโล ศรีสุข

๐๘/๐๑/๒๕๓๖
๑๘/๖/๒๕๖๐ หนองสังข์ประชาบำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๘๙
พระธนนิกร ิตวฑฺฒโน เทพสา

๐๔/๐๓/๒๕๔๐ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๙๐
พระกิตติศักดิ

์

สิริปฺโ ทับทิม

๐๖/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๙๑
พระจักรกฤษณ์ กิตฺติคุโณ สุขแสวง

๐๒/๑๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๙๒
พระหฤษฏ์ านุตฺตโร ถุงทรัพย์

๐๔/๐๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๙๓
พระพีรพล อนิฺชิโต เทพรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๙๔
พระณัฐนนท์ กิตฺติาโณ หนูขาว

๐๒/๑๐/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๙๕
พระกษฎายุ ปภสฺสโร จันทร์ไตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๙๖
พระอุกกฤษฏ์ สนฺตมโน ถินทวี

่

๐๖/๐๘/๒๕๒๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๙๗
พระนิรันดร์ อานนฺทโก เรืองขำ

๑/๑/๒๕๐๙
๑๑/๔/๒๕๕๖

หมอนนาง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๙๘
พระนพพร กิตฺติสมฺปนฺโน นอกพิมพิ

์

๑๓/๑/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หลวงพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๐๕๙๙
พระอภิเษก ปภสฺสรจิตฺโต ทองภู่

๑๓/๖/๒๕๓๙ ๑๔/๖/๒๕๖๐

หลวงพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๐๐
พระพัฒนะ คุณวุฑฺโฒ อรสุนทร

๑๖/๐๘/๒๕๒๓ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยสูบ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๐๑
พระวัชระ ชาคโร แสงจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๓๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยสูบ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๐๒
พระวศิน นนฺโท สุคนธ์นคร

๙/๑๑/๒๕๓๙
๑๐/๔/๒๕๖๐

หัวถนน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๐๓
พระทศพล ขนฺติพโล ลำพูล

๓/๕/๒๕๑๕ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หัวถนน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๐๔
พระอนนทชัย อนาวิโล แหยมกลัด

๒๘/๓/๒๕๓๖ ๑๓/๖/๒๕๖๐

หัวถนน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๐๕
พระวรฉัตร ขนฺติสมฺปนฺโน ทานา

๑๒/๗/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หัวถนน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๐๖
พระกิตติพศ โสธโน นามใหญ่

๑๖/๘/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หัวถนน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๐๗
พระพิชิต วิชฺชาธโร อุดมศรี

๒๐/๔/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

หัวถนน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๐๘
พระพิทยา โฆสโก ประสานคำ

๑๙/๙/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

หัวถนน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๐๙
พระอิสนุพงษ์ โสตฺถิโก เทียนทอง

๑๘/๙/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
หัวถนน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๑๐
พระมานพ อภิปุณฺโณ จุกสีดา

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่ทรายมูล  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๑๑
พระไพบูลย์ ิถสทฺโท เลิศศรีสุวัฒนา

๓๐/๐๑/๒๔๙๕ ๐๒/๑๐/๒๕๕๙

ใหม่ทรายมูล  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๑๒
พระสิงขร ปฺาวโร จันทร์ศรี

๓๐/๐๖/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่ทรายมูล  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๑๓
พระไตรเทพ อภโย มะลิหอม

๑๓/๐๕/๒๕๑๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่ทรายมูล  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๑๔
พระพิพัฒน์ สุนฺธโร มาสร้อย

๑๑/๐๖/๒๕๑๔ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

ใหม่ท่าโพธิ

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๑๕
พระธนาเกียรติ าณวุฑฺโฒ อัมพรพิทักษ์กุล

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่ท่าโพธิ

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๑๖
พระขาว มหาปฺโ จันเสงียม

่

๑๙/๑๐/๒๕๐๓
๑๖/๑/๒๕๖๐

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๑๗
พระชาตรี านจาโร คำภา

๑๓/๘/๒๕๔๐ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๑๘
พระอภิรักษ์ อธิปฺโ เกตุเอียม

่

๑๓/๓/๒๕๓๗ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๑๙
พระภาณุเมศ สิริธมฺโม สีดี

๒๙/๑๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่นาวังหิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘ / ๔๘

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๒๐
พระกิตติศักดิ

์

สิริปฺโ พจนวิชัยกุล

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๒๑
พระอุทัย อติธมฺโม ภูสีนำ

๐๔/๑๒/๒๕๓๕
๑๘/๖/๒๕๖๐

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๒๒
พระทรงกลด สุธมฺโม ภัทรขวัญ

๑๗/๕/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๒๓
พระจิรพงษ์ จิรธมฺโม นกหงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๘
๒๐/๖/๒๕๖๐

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๒๔
พระวิทวัส สมาหิโต รัตนาคม

๐๑/๐๖/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

ใหม่นาวังหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๒๕
พระเดชฤทธิ

์

เตชปฺโ แซ่อึง

้

๐๔/๑๒/๒๕๓๘
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๒๖
พระโยธิน ยสปาโล เพ็ชรแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๐ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๒๗
พระบดินทร์ านิสฺสโร โฉมระ

๐๔/๐๕/๒๕๒๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๒๘
พระสนธยา นรินฺโท ต้นเส็ง

๐๔/๐๙/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๒๙
พระมงคลชัย ธีรภทฺโท ศิริรักษ์

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๓๐
พระอนันต์ อานนฺโท แคล้วคลาด

๓/๑๑/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
กะบกคู่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๓๑
พระประเสริฐ เตชวโร ตันฮก

๒๘/๙/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐

กะบกคู่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๓๒
พระสุธินันท์ จารุวณฺโณ ผาบจันดา

๒๔/๙/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

กะบกคู่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๓๓
พระณัฐพงศ์ ิตคุโณ บุญผาง

๑๙/๒/๒๕๔๐ ๒๘/๕/๒๕๖๐

กะบกคู่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๓๔
พระเสฏฐวุฒิ านุตฺตโร ธีรภาพบรรจง

๔/๑๐/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

กะบกคู่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๓๕
พระชานนท์ ชยานนฺโท ดูลกลาง

๒๓/๗/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๖๐

กะบกคู่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๓๖
พระสุรชัย ชนาสโภ ดูลกลาง

๒๖/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

กะบกคู่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๓๗
พระอนุรักษ์ จนฺทปฺโ ทองหลิม

๓/๙/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

กะบกคู่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๓๘
พระกิตติพค สิริธโร มาลา

๒๔/๘/๒๕๓๓ ๑๑/๙/๒๕๕๙

เกาะจันทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๓๙
พระศรราม โฆสนาโม แสงคำจันทร์

๕/๖/๒๕๓๗ ๒๐/๔/๒๕๖๐

เกาะจันทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๔๐
พระสัมพันธ์ ธมฺมธโร ฤกษ์ชัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๐
๑๘/๖/๒๕๖๐

เกาะจันทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๔๑
พระพิษณุ ปภาโส ระจิตดำรงค์

๓๑/๑๒/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
เกาะจันทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๔๒
พระชัยเฉลิม ชยฺยธมฺโม จำปาทอง

๕/๓/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
เกาะโพธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๔๓
พระวีระกุล วีรธมฺโม พวงอาจ

๒๐/๒/๒๕๓๗ ๒๕/๗/๒๕๖๐

เกาะโพธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๔๔
พระเบญจศักดิ

์

สกฺกธมฺโม แซ่กัว

๑๕/๑๒/๒๕๓๘

๒๕/๗/๒๕๖๐

เกาะโพธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๔๕
พระสมเกียรติ สุชาโต แตงนุ๊ย

๖/๗/๒๕๓๙
๖/๕/๒๕๖๐

เจ็ดเนิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๔๖
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุมิตฺโต สนิทใจรักษ์

๒๖/๗/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

เจ็ดเนิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๔๗
พระมัยลาภ ปฺาวุฑฺโฒ คงน้อย

๑๒/๐๒/๒๕๑๙ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ทับบริบูรณ์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๔๘
พระบุญเกิด จกฺกธมฺโม เจนถูกใจ

๐๒/๐๒/๒๕๑๒ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

ทับบริบูรณ์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๔๙
พระณัชพล กิตฺติปฺโ วงศ์กลม

๐๓/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทับบริบูรณ์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๕๐
พระสาริน เตชธโร บัวขาว

๐๙/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทับบริบูรณ์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๕๑
พระณัฐกิตต์ านจาโร ยงเสมอ

๓๑/๐๗/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทับบริบูรณ์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๕๒
พระจักรพันธ์ จกฺกวโร พรมมา

๘/๔/๒๕๔๐ ๔/๖/๒๕๖๐
ท่าบุญมี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๕๓
พระอดิศักดิ

์

กิตฺติสาโร ซือสัตย์

่

๒๑/๑๐/๒๕๐๖
๑๒/๖/๒๕๖๐

ท่าบุญมี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๕๔
พระธีรภัทร์ จกฺกธมฺโม อินดำ

๒๘/๕/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ท่าบุญมี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙ / ๔๘

้
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ชบ ๒๑๖๐/๐๖๕๕
พระปณณทัด ยสินฺธโร ลำเลียง

๒๖/๕/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ท่าบุญมี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๕๖
พระปฏิพัทธ์ อภิวฑฺฒโณ ฤทธิเดช

์

๘/๑/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ท่าบุญมี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๕๗
พระสุพัฒน์ ปภสฺสโร แจ่มสาง

๒๓/๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ท่าบุญมี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๕๘
พระจิรเดช านวีโร เบญจคุณากร

๑๘/๔/๒๕๐๕ ๑๖/๑/๒๕๖๐

ปรกฟา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๕๙
พระวชิรวัฒน์ กิตฺติปาโล วนัลบุดี

๑๘/๓/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ปรกฟา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๖๐
พระเจษฎา อินฺทวณฺโณ กุสาปน

๒๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๖๑
พระอรรถพันธ์ ติสฺสโร พรรพีศิลป

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๖๒
พระศุภชัย กตคุโณ อุมา

๑๕/๐๘/๒๕๓๑ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๖๓
พระวรจักร์ กิตฺติาโณ วงษ์มา

๑๓/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๖๔
พระอาคม ิตวิริโย ดูรืนรัมย์

่

๐๖/๐๙/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๖๕
พระชนฐณาพงษ์ สาทโร ศิริสานต์ธนากร

๑๖/๑๒/๒๔๙๘

๒/๗/๒๕๖๐
พระพุทธบาทเขานางนม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๖๖
พระชุมพล อินฺทวํโส กมลศรี

๒๘/๑๐/๒๕๐๕

๒/๗/๒๕๖๐
พระพุทธบาทเขานางนม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๖๗
พระเอกภพ จาครโต กลีบสุวรรณ

๑๘/๖/๒๕๒๘

๒/๗/๒๕๖๐
พระพุทธบาทเขานางนม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๖๘
พระศักดิดา

์

ตปสีโล ประไวย์
๑/๒/๒๕๑๗ ๑๖/๑/๒๕๖๐

สระตาพรหม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๖๙
พระภัทรวุฒิ กนฺตวีโร จันทรทาสี

๓๐/๑๒/๒๕๓๙
๑๘/๖/๒๕๖๐

สระตาพรหม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๗๐
พระไตรบดี อธิจิตโต อนันต์สอทธิพร

๓๐/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สายวารี  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๗๑
พระกิตติชัย วชิราวุฒฺโท สุวรรณพาชี

๑๙/๑๐/๒๕๓๙

๒/๖/๒๕๕๘
หนองงูเหลือม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๗๒
พระอนันต์ ธีปธมฺโม สมนาค

๒๘/๑๒/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๕๙
หนองงูเหลือม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๗๓
พระสิทธิพงษ์ ิตวิริโย วันทอง

๑๖/๑๑/๒๕๓๗
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองชุมเห็ด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๗๔
พระองอาจ อคฺคธมฺโม จุมพล

๒๘/๐๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองชุมเห็ด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๗๕
พระจิรายุทธ จรณธมฺโม สมวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองชุมเห็ด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๗๖
พระกิตติ จรณธมฺโม สว่างวงค์

๒๘/๐๘/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
หนองบอนบุญญาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๗๗
พระณัฐวุฒิ านิโย แสงปติ

๑๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๖๐
หนองบอนบุญญาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๗๘
สามเณรรัชชานนท์  ทิพย์ขันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

 
หนองบอนบุญญาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๗๙
สามเณรชยณัฐ  อินแก้วมูล

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

 
หนองบอนบุญญาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๘๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ทองเฟอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 
หนองบอนบุญญาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๘๑
พระชัยพิทักษ์ วรปฺโ วงษ์จันทร์

๒๔/๙/๒๕๓๗

๕/๓/๒๕๖๐ หนองลำดวนพรมศรี
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๘๒
พระพลวริษฐ์ พลธมฺโม พรหมวัลย์

๒๗/๑๐/๒๕๓๗
๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองลำดวนพรมศรี
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๘๓
พระสถาพร โสตฺถิวโร แดงชาติ

๒๓/๔/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐ หนองลำดวนพรมศรี
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๘๔
พระอังกฤษ ขนฺติโก จันทร์สมปอง

๒/๗/๒๕๓๑ ๒/๑๑/๒๕๕๘

เกษตรสุวรรณ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๘๕
พระฐานันดร านุตฺโร จันทร์ตรี

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
เขาชะอาง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๘๖
พระวิชัย ธมฺมวฑฺฒโน ธรรมนิยม

๑๖/๔/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๖๐

เขาชะอาง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๘๗
พระสมพร สมจิตฺโต บัวทอง

๑๘/๖/๒๕๓๓ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

เขาโชคชัยวังทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๘๘
พระคิด ภูมิจิตฺโต ขอบเขตร

๘/๓/๒๕๒๑ ๑๖/๑/๒๕๖๐

เขาดิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๘๙
พระฐิติพงศ์ านวฑฺฒโน แซ่กัง

๑๘/๑๑/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
เขาดิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐ / ๔๘

้
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ชบ ๒๑๖๐/๐๖๙๐
พระจตุพร วิสุทฺธสีโล สมานราษฎร์

๒๓/๑/๒๕๒๘ ๑๙/๓/๒๕๖๐

เขาบ่อกวางทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๙๑
พระอมรเทพ อภิชาโน เกรียงไกรสิริกุล

๑๘/๘/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

เขาบ่อกวางทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๙๒
พระองอาจ ภทฺทธมฺโม ลีกุล

้

๑๙/๘/๒๕๑๓ ๑๖/๖/๒๕๖๐

เขาบ่อกวางทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๙๓
พระจักรพันธ์ าณธมฺโม บุญบรรลุ

๒/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาบ่อกวางทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๙๔
พระสุนทร ิตธมฺโม ยศกิจ

๒๕/๓/๒๕๒๓

๒/๗/๒๕๖๐
เขาบ่อกวางทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๙๕
พระธนกร กตธมฺโม ชนวน

๙/๙/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

คลองตาเพชร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๙๖
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติภทฺโท วัฒนเกษตรกุล

๒๙/๑๑/๒๕๓๖

๒๕/๖/๒๕๖๐

คลองตาเพชร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๙๗
พระปรีชา ชุติปฺโ เหล่ามา

๑๗/๓/๒๕๓๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

คลองตาเพชร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๙๘
พระคณาวุฒิ ภทฺทวุทฺโธ เลียมคำ

่

๙/๑/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

คลองตาเพชร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๖๙๙
พระอำนาจ อุชุจาโร อัมพิน

๒๖/๗/๒๕๓๐
๗/๗/๒๕๖๐

คลองตาเพชร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๐๐
พระไพรวัลย์ เตชธมฺโม ดาซุย

๖/๖/๒๕๓๘ ๖/๖/๒๕๕๘
คลองมะเดือ

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๐๑
พระณัฐชัย กตปฺุโ ถนอมคุณ

๓๐/๙/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

คลองมะเดือ

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๐๒
พระไพรัตน์ อุชุจาโร แซ่ตัง

้

๙/๑๑/๒๕๑๒

๒/๓/๒๕๖๐
คลองมะเดือ

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๐๓
พระโสฬส สุนฺทโร ขจรกลิน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๐
๒๑/๕/๒๕๖๐

คลองมะเดือ

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๐๔
พระวีรวัฒน์ อคฺคธมฺโม สุบิน

๑๙/๒/๒๕๓๒
๑๐/๖/๒๕๖๐

คลองมะเดือ

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๐๕
พระธเนศพล ฉนฺทธมฺโม แซ่เตียว

๑๖/๙/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

คลองมะเดือ

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๐๖
พระวิทยา อภิวฑฺฒโน เรืองวิวัฒนโรจน์

๒๖/๑๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
คลองมะเดือ

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๐๗
พระวิชัย กมโล กมล

๕/๑๐/๒๕๒๐ ๑๐/๖/๒๕๖๐

คลองมือไทร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๐๘
พระศุภณัฐ สุภกิจฺโจ มารอด

๙/๑๐/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คลองมือไทร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๐๙
พระวิโรจน์ วิโรจโน อุดมศักดิสกุล

์

๑๐/๕/๒๕๑๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

คลองมือไทร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๑๐
พระจีระศักดิ

์

ณฏิโก โกฏิทอง

๓๐/๖/๒๕๓๖ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗

ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๑๑
พระภานุวัฒน์ อธิปฺโ โสวาที

๒๑/๑/๒๕๓๓ ๒๔/๕/๒๕๕๙

ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๑๒
พระประเสริฐ อธิปฺโ ไมตรีจิตร์

๒๗/๘/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๑๓
พระเฉลิมพล ฉวีวณฺโณ ระยับศรี

๑๒/๘/๒๕๒๙ ๓๐/๙/๒๕๕๙

ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๑๔
พระมานพ จนฺทสโร เพ็ญแจ่ม

๑๒/๔/๒๕๐๙ ๑๒/๒/๒๕๖๐

ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๑๕
พระพิมุข ธมฺมานนฺโท แสนงาม

๖/๑๒/๒๕๑๒

๘/๓/๒๕๖๐ ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๑๖
พระสมัย สมาจาโร กัมปนาทชลธี

๒๙/๓/๒๕๒๖ ๑๒/๓/๒๕๖๐

ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๑๗
พระณัฐวุฒิ อุตฺตมปฺโ แก้วคำ

๑๙/๕/๒๕๓๙ ๑๒/๓/๒๕๖๐

ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๑๘
พระวรกมล ขิปฺปาภิฺโ เทศทิศ

๑/๘/๒๕๒๖
๙/๔/๒๕๖๐ ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๑๙
พระธนารัตน์ านวุฑฺโฒ บุญเทียง

่

๒๒/๒/๒๕๓๘
๑๐/๕/๒๕๖๐

ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๒๐
พระเสกสรร สุขกาโม ตันโสตเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๐๙
๒๓/๕/๒๕๖๐

ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๒๑
พระชาญณรงค์ อาทิตเสธโร อินทร์แย้ม

๔/๔/๒๕๒๕ ๕/๗/๒๕๖๐ ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๒๒
สามเณรภูวดล  ศรีโพธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

 ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๒๓
พระธนัชชา ปฺาพโล ตันชัยวิทยากุล

๑๖/๑๐/๒๕๓๓
๑๕/๑/๒๕๖๐

ทับเจริญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๒๔
พระสายชล ฉนฺทธมฺโม เหล่ายา

๑/๖/๒๕๓๗ ๒๙/๑/๒๕๖๐

ทับเจริญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๑ / ๔๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๒๕
พระธนโชติ โสภนสีโล วงษ์ธนรุจ

๒/๕/๒๕๔๐ ๑/๗/๒๕๖๐
ทับเจริญ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๒๖
พระเจนภพ ธนปฺโ โรจนเรืองรอง

๕/๓/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งศาลา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๒๗
พระธีรศานต์ จนฺทสุวณฺโณ กรึกพุดซา

๓๐/๓/๒๕๓๖ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ธาตุทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๒๘
พระศักดา สีลธโร น้อยช่างเหล็ก

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ธาตุทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๒๙
พระสมนึก วชิราวุโธ ลาภวงศ์ไพบูลย์

๑๔/๑๑/๒๕๐๗

๗/๗/๒๕๖๐
ธาตุทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๓๐
พระสิทธิพงศ์ วชิราวุโธ พาเลียง

้

๑๔/๑/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
ธาตุทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๓๑
พระธนวัฒน์ วชิราวุโธ บาลชัยภูมิ

๒๙/๑๑/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
ธาตุทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๓๒
พระสิทธิเดช วชิราวุโธ อุมา

๙/๑๒/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
ธาตุทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๓๓
พระกฤตภัค กิติคุโณ แซ่อิว

๊

๑๒/๘/๒๕๒๔ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

บวรราษฎร์บำรุง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๓๔
พระพิมลราช อคฺคธมฺโม หอมหวน

๘/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บวรราษฎร์บำรุง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๓๕
พระพงศ์ธร เขมรโต ศิริปุ

๑๗/๘/๒๕๓๕ ๒๘/๕/๒๕๖๐
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๓๖
พระพยุง กุสลจิตฺโต เกตุกลิน

่

๔/๓/๒๕๐๐
๑๘/๖/๒๕๖๐

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๓๗
พระเนติพงษ์ จนฺทโชโต จันทะคาร

๓๐/๘/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๓๘
พระณัฐพล สุภาจาโร สุภาสังข์

๑๗/๒/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๓๙
พระบุญญฤทธิ

์

ปฺุนาโค มณฑา

๑๓/๒/๒๕๔๐ ๒๒/๖/๒๕๖๐
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๔๐
พระนิกร อภิชาโต ชัยศรี

๒๙/๑๒/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๔๑
พระณัฐดนัย กตปฺุโ วงค์ศรีชา

๑๙/๕/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๔๒
พระโสภณ โสภโณ แซ่อิว

๊

๑๒/๑๒/๒๕๓๔

๒๖/๖/๒๕๖๐
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๔๓
พระสิทธิโชค สุทฺธปฺโ ผกามาลยเทพ

๗/๒/๒๕๓๕ ๑/๗/๒๕๖๐ บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๔๔
พระชาญวิทย์ ชยธมฺโม กฤษฎาภิวัฒน์

๑๙/๒/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐ บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๔๕
พระนราธิป นราธิโป ธวัชนโรดม

๑๒/๒/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐ บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๔๖
พระพิสิฏพล ชุตินฺธโร รุ่งสิริวิฑูร

๒๙/๘/๒๕๓๒ ๒๙/๗/๒๕๕๕

บุญญาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๔๗
พระอดิศักดิ

์

รณฺชโย ก้องเบญจวัตร

๑๐/๑/๒๕๓๓ ๒๔/๑๑/๒๕๕๖

บุญญาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๔๘
พระวิรัตน์ สุจิตฺโต ภาจันทร์คู

๒๒/๖/๒๕๓๘ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

บุญญาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๔๙
พระประสิทธิ

์

ถิรสทฺโธ เอียมสอาด

่

๙/๙/๒๕๓๘ ๑๕/๑/๒๕๖๐

บุญญาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๕๐
พระสุรเชษฐ มทฺโธ ออเพชร

๘/๘/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บุญญาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๕๑
พระสุชาติ วชิราวุโธ สีทนชัย

๒๓/๖/๒๕๑๖

๗/๗/๒๕๖๐
โปร่งเกตุ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๕๒
พระบุญเหลือ วชิราวุโธ วงษ์ชัยเดช

๙/๒/๒๕๒๕ ๗/๗/๒๕๖๐
โปร่งเกตุ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๕๓
พระศรีมงคล วชิราวุโธ จินดาพงษ์

๒/๖/๒๕๓๕
๗/๗/๒๕๖๐

โปร่งเกตุ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๕๔
พระวีระ วชิราวุโธ บุญมานัด

๒๐/๑๑/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
โปร่งเกตุ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๕๕
พระสาธิต วชิราวุโธ พิทักษา

๑๓/๑๑/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
โปร่งเกตุ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๕๖
พระสมภพ มหาสกฺโก นมัสการ

๒๑/๑/๒๕๓๑

๖/๑/๒๕๖๐
วังรีคีรีวันวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๕๗
พระภิรมณ์ ภทฺทปฺโ ชดช้อย

๒๔/๖/๒๕๓๖

๔/๖/๒๕๖๐
วังรีคีรีวันวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๕๘
พระอำพล ปฺาวชิโร คำพล

๑๔/๒/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วังรีคีรีวันวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๕๙
พระโอภาส ปฺาวโร ถาวร

๘/๑๒/๒๕๓๗
๒๐/๕/๒๕๖๐

สำเภาทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๒ / ๔๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๖๐
พระศตวรรษ อติพโล สากล

๒๒/๖/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สำเภาทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๖๑
พระณัฐพล กตธมฺโม สืบญาติ

๗/๘/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สำเภาทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๖๒
พระภาณุพงศ์ ชุติปฺโ สืบญาติ

๒๘/๑๒/๒๕๓๘

๒๕/๖/๒๕๖๐

สำเภาทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๖๓
พระธีรสิญจ์ ติสฺสโร ชัยวัฒนะ

๒/๙/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
สำเภาทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๖๔
พระพงษ์พิทักษ์ สุธมฺโม ความดี

๓๑/๕/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
สำเภาทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๖๕
พระอคเดช สิริปฺโ พิมเสน

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

๒๓/๖/๒๕๖๐
สุวรรณารัญญิกาวาส

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๖๖
พระกวินธร ธรธมฺโม ทองอนันต์

๒๓/๑๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐ สุวรรณารัญญิกาวาส
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๖๗
พระเกรียง วชิราวุโธ สินตะพัตร์

๒๐/๕/๒๕๒๖
๗/๗/๒๕๖๐ สุวรรณารัญญิกาวาส

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๖๘
พระภารณุมาศ จนฺทสาโร นาสูง

๑๕/๑๐/๒๕๓๙
๒๓/๔/๒๕๖๐

หนองเสม็ดสันติธรรมาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๖๙
พระสาฤทธิ

์

ภานวุฑฺโฒ ประชุม

๒๔/๑๐/๒๕๔๐
๒๓/๔/๒๕๖๐

หนองเสม็ดสันติธรรมาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๗๐
พระสมภพ กนฺตสีโล ชะนะ

๑/๑/๒๕๓๗ ๒/๖/๒๕๖๐

หนองเสม็ดสันติธรรมาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๗๑
พระทนันชัย เตชธมฺโม ฉิมพาลี

๑๒/๑๒/๒๕๓๙

๑๑/๖/๒๕๖๐
หนองเสม็ดสันติธรรมาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๗๒
พระปฐมพงศ์ มหาวีโร แซ่น้า

๑/๙/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐
หนองเสม็ดสันติธรรมาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๗๓
พระกนกพงศ์ กิตฺติสาโร สีดา

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐
หนองเสม็ดสันติธรรมาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๗๔
พระวัชรพงษ์ ปฺาวชิโร ยิงยง

่

๒๖/๔/๒๕๒๓
๓๐/๖/๒๕๖๐

หนองเสม็ดสันติธรรมาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๗๕
พระพิภพ ปฺาวชิโร บรรจงผล

๑๑/๘/๒๕๐๓ ๑๖/๓/๒๕๖๐

หลุมมะนาว  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๗๖
พระณัฐธนพล ิติวฑฺฒโน

ชำนาญกิจวัฒนาฐิติ ๓๑/๓/๒๕๔๐
๗/๕/๒๕๖๐

อมพนม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๗๗
พระบัวสวรรค์ สมาจาโร ถานะ

๑๖/๖/๒๕๓๐ ๑๑/๖/๒๕๕๙

อ่างกระพงศ์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๗๘
พระวีระวุฒิ ถิรจิตฺโต เนาวดี

๑๙/๗/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

อ่างกระพงศ์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๗๙
พระธนวรรษ ธมฺมจาโร เจริญดี

๐๕/๐๘/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

เขาซก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๘๐
พระเทพทัต เทวธมฺโม ดารา

๓๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

เขาซก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๘๑
พระเจษฎา จิรสุโภ วีระโพธิประสิทธิ

์ ์

๑๗/๐๑/๒๕๑๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

เขาซก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๘๒
พระธนกร โชตโก วัฒนแต้ตระกูล

๒๔/๐๗/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาซก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๘๓
พระณัฐพล านวีโร รักษาศิล

๑๘/๑๑/๒๕๓๕
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาห้วยมะระ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๘๔
พระจิรพัฒน์ อคฺคปฺโ จันแดง

๐๙/๐๗/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาห้วยมะระ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๘๕
พระณชพล กิตฺติปฺโ จันแดง

๒๘/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาห้วยมะระ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๘๖
พระสันติ อธิจิตฺโต อินแก้ว

่

๑๒/๑๐/๒๕๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

คลองพลู  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๘๗
พระบัณฑิต วิชโย ทองผา

๐๑/๐๒/๒๕๓๒ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองพลู  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๘๘
สามเณรสุรสิทธิ

์

 เพ็ชรวัฒนา

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

 คลองพลู  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๘๙
สามเณรธนวันต์  ดวงเพชร

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

 คลองพลู  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๙๐
สามเณรนัทวัฒน์  ผิวขำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

 คลองพลู  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๙๑
พระประสิทธิ

์

ิตธมฺโม เครืองยา

่

๐๔/๐๓/๒๕๐๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘ คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๙๒
พระชลัมพล อานนฺโท ชิงชัยชนะ

๒๗/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐ คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๙๓
สามเณรศรายุ  บรรพต

๑๔/๐๕/๒๕๔๑

 

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๙๔
สามเณรคมกริด  โชติพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

 

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๓ / ๔๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๙๕
พระพงศธร ขนฺติสุโภ มิโน

๒๑/๑๐/๒๕๓๔ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

จรุงปรีชาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๙๖
พระสุริยา ธมฺมิโก แซ่เล้า

๑๙/๑๐/๒๕๑๗ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

เฉลิมลาภ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๙๗
พระประคอง สุภโร อุทัยศรี

๑๗/๑๒/๒๕๑๓ ๑๑/๑๐/๒๕๕๙

เนินสี

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๙๘
พระฉัตรชัย าณสํวโร สุวรรณฤทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๓๔ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

เนินสี

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๗๙๙
พระสิทธิชัย กนฺตธมฺโม บุญเจริญ

๓๐/๐๘/๒๕๓๒ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

เนินสี

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๐๐
พระทรงชัย มหปฺผโล ธนูทอง

๑๘/๐๗/๒๕๓๕ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

เนินสี

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๐๑
พระวิสิทธิ

์

มงฺคลิโก บวรสิริสกุล

๓๑/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เนินสี

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๐๒
พระสัญชัย สุชีโว ยืนหยัดชัย

๐๘/๐๕/๒๕๑๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เนินสี

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๐๓
พระนิพล อภินนฺโท ผาสุข

๐๒/๐๗/๒๕๒๑ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เนินสี

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๐๔
สามเณรณัฐพงษ์  รูปคม

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

 เนินสี

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๐๕
พระอรุณ จิรสุโภ ไชยเดช

๒๙/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐ บรรพตนิมิตธรรมาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๐๖
พระอำนาจ ิตกุสโล ชัยสีทอง

๐๖/๐๖/๒๕๒๗ ๐๓/๑๑/๒๕๕๙ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๐๗
พระสายัณห์ โชติโก หลักทอง

๑๐/๐๗/๒๕๒๒ ๑๘/๑๑/๒๕๕๙ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๐๘
พระสมชาย สุจิณฺโณ บู่ทอง

๑๑/๐๔/๒๕๓๒
๐๕/๐๒/๒๕๖๐ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๐๙
พระสุธีรัตน์ เตชปฺโ โคตะมัง

๑๖/๐๘/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๑๐
พระวัชรพงศ์ วรสทฺโท จันหอม

๒๐/๐๖/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๑๑
พระชนะภัย อุชุจาโร ทรัพย์สมบัติ

๒๔/๑๒/๒๕๓๘
๑๘/๐๖/๒๕๖๐ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๑๒
พระสมศักดิ

์

ถิรจิตฺโต แซ่แต้

๒๘/๑๐/๒๕๑๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๑๓
พระคทาวุธ ธีรวํโส กาญจนศักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๑๔
พระเกรียงไกร ปภากโร สังข์ทอง

๒๑/๐๑/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๑๕
พระโสภณ กตธมฺโม ใจตรง

๐๔/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๑๖
พระวิทยา มหพฺพโล หงษา

๑๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐ ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๑๗
พระปญญา สุขกาโม เหลือรอด

๒๔/๑๑/๒๕๑๒
๒๓/๐๒/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๑๘
พระกำจาย กมฺมสุโภ อยู่ยืด

๐๖/๐๓/๒๕๑๓ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๑๙
พระธวัฒชัย เทวงฺกโร เพ็ชรรินทร์

๓๐/๐๔/๒๕๓๗ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๒๐
พระจีระศักดิ

์

านิโย อินทรวิชัย

๐๓/๐๓/๒๕๒๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๒๑
พระประเสริฐ ขนฺติสุโภ กลินเนียม

่

๑๐/๐๕/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๒๒
พระโกวิทย์ วิโรจโน วินิจผล

๐/๘/๒๕๑๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๒๓
พระวัชระ ปภากโร ดัดสมัย

๑๐/๐๑/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๒๔
พระสุริยา มหาคุโณ สิงห์จันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๒๕
พระอลงกรณ์ ปยสีโล ทองศรี

๑๖/๐๖/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๒๖
พระฉัตรชัย กิตฺติโสภโณ รสสุคนธ์

๒๒/๐๘/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๒๗
พระเฉลิมชัย ปภสฺสโร พูลมาก

๒๘/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๒๘
พระวรายุทธ มหาวีโร จรูญผล

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๒๙
พระชลธิต ธมฺมวโร คงอยู่

๒๙/๐๖/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิริธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๔ / ๔๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๓๐
พระไกรสร ิตวํโส จิวทองหลาง

๋

๑๐/๐๗/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๓๑
พระธนพงษ์ โชติธมฺโม เงิมเกษม

๑๔/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๓๒
สามเณรธนดล  สำเนา

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

 หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๓๓
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ิตเวโท วิเศษพูล

๒/๑๐/๒๕๒๘ ๒๓/๒/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๓๔
พระณัฐวุฒิ ชิตมาโร พรมประดิษฐ์

๑๕/๔/๒๕๔๐ ๑๕/๓/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๓๕
พระจักรินทร์ กตธมฺโม หวังสุข

๑๗/๓/๒๕๔๐ ๑๑/๔/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๓๖
พระสุรชาติ อุชุจาโร อรุณประเสริฐ

๒๔/๗/๒๕๓๗ ๒๗/๕/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๓๗
พระอุดม ปภงฺกโร มีศิริ

๒๖/๑๐/๒๕๓๘

๓/๖/๒๕๖๐
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๓๘
พระรุ่งวิกรัย มหพพฺโร ช่อชะลาศรี

๙/๕/๒๕๓๙
๘/๖/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๓๙
พระปรพล ชุติปฺโ จำนงธรรม

๒๖/๔/๒๕๓๗
๑๐/๖/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๔๐
พระทวีวัฒน์ ฉนฺทกโร งามญาติ

๒๓/๑/๒๕๓๙
๑๐/๖/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๔๑
พระศรัญ นวาสโภ หอมรืน

่

๒๗/๑/๒๕๓๙
๑๐/๖/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๔๒
พระจิรภาส จกฺกวโร สุขสวัสดิ

์

๑๐/๙/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๔๓
พระวรวุฒิ มทฺทโว หล้าหลาบ

๓๑/๑๐/๒๕๓๙
๑๘/๖/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๔๔
พระสุทธิพงษ์ สนฺตกาโย อินทร์ชำนาญ

๖/๖/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๔๕
พระพงศ์ภัค ปโยโค คงคำ

๖/๖/๒๕๓๖ ๑๙/๖/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๔๖
พระพัชรพล เปมสีโร วัสสะธารา

๒๓/๓/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๔๗
พระปองภพ สุมงฺคโล วัสสะธารา

๑๐/๕/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๔๘
พระภูมิพัตน์ สุวุฒโฒ ภาคแสวง

๒๑/๓/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๔๙
พระธนศักดิ

์

ปสนฺโน ค่าเจริญ
๙/๒/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๕๐
พระศุภสิน อนาวิโร คงประเวศ

๒๔/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๕๑
พระคุณานนต์ สุวทฺโฒ ราษีจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๓๙
๒๙/๖/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๕๒
พระฉัตรชัย โสภโณ อยุ่พุ่ม

๑๑/๑๐/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๕๓
พระสิทธิกร อภิปาโร โรจน์สัตรัตน์

๑๔/๕/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๕๔
พระธนวุฒิ ิตธมฺโม มีแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๕๕
พระอนุพงษ์ นิราสโย เขินอำนวย

๒/๖/๒๕๓๓
๖/๗/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๕๖
พระพีรทัต สุปณฺโ ทองมา

๒๑/๓/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๕๗
พระชนะชล อสฺสโว สีสรรค์

๘/๓/๒๕๓๕ ๗/๗/๒๕๖๐
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๕๘
พระวรพล วฑฺฒโน พรหมมา

๒๕/๕/๒๕๓๗ ๒๒/๗/๒๕๖๐

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๕๙
พระบุญฤทธิ

์

อิทฺธิปฺโ สายประภากร
๑/๗/๒๕๐๔ ๒/๗/๒๕๖๐

เขาถำ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๖๐
พระชยาพัฒน์ ชยาปฺโ อนุวัน

๒๘/๗/๒๕๑๑

๒/๗/๒๕๖๐
เขาถำ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๖๑
พระคมสันต์ คมสนฺโต ราศี

๒๕/๔/๒๕๓๐
๒/๗/๒๕๖๐

เขาถำ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๖๒
พระพงศธร ทสพโล พิงไทยสงค์

๒๕/๖/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
เขาถำ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๖๓
พระชาป โสภิโต โสภิตะ

๗/๒/๒๕๔๐ ๓/๗/๒๕๖๐
เขาถำ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๖๔
สามเณรเกตุ  สุวรรณี

๖/๓/๒๕๔๓
 เขาถำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๕ / ๔๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๖๕
สามเณรชินภาค  ตาแม่ก๋ง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

 เขาถำ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๖๖
พระณัฐวุฒิ พลธมฺโม ศรีเมษา

๘/๓/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาน้อยคีรีวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๖๗
พระธงชัย ธนปาโล วงษ์คำคูณ

๑๑/๔/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

เขาน้อยคีรีวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๖๘
พระพิรุณ ปริปฺุโน อยู่สุข

๖/๖/๒๕๒๘ ๔/๗/๒๕๖๐ คลองใหญ่สถิตยาราม
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๖๙
พระวงษกร คนฺธสีโล รอบคอบ

๔/๔/๒๕๓๑
๕/๗/๒๕๖๐ คลองใหญ่สถิตยาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๗๐
พระพงศวัชร์ ธมฺมวโร ศรีสุริยโชติกุล

๓๑/๕/๒๕๒๓ ๒๑/๕/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๗๑
พระสรธร ปฺาวโร แสงทับทิม

๗/๘/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๗๒
พระกำพลศักดิ

์

อติพโล สามารถกุล

๒๘/๘/๒๕๓๗ ๒๑/๗/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๗๓
พระสุทธิชาติ สุธมฺโม ชิวปรีชา

๒๗/๑๒/๒๕๓๙

๖/๘/๒๕๖๐
เจริญธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๗๔
พระคนึง ถิรจิตฺโต สงคุ้ม

๑๕/๒/๒๕๑๘ ๓/๑๒/๒๕๕๙

ชากนิมิตวิทยา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๗๕
พระนิติพัฒน์ นิราสโย ลาภเกียรติกุล

๒๔/๑/๒๕๓๕ ๓/๑๒/๒๕๕๙

ชากนิมิตวิทยา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๗๖
พระธีรวัฒน์ ธีรวุฑฺฒโน หงษ์สายพิน

๑๐/๑๐/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
ชากนิมิตวิทยา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๗๗
พระจิตติ จิตฺติทนฺโน ธิชาภรณ์

๑๔/๖/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ชากนิมิตวิทยา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๗๘
พระพงศ์กรณ์ ิตกุสโล ไกรวิจิตร

๙/๘/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ชากนิมิตวิทยา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๗๙
พระนรุตต์ อธิปฺโ เกตุอรุณโรจน์

๕/๑/๒๕๔๐ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ชากนิมิตวิทยา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๘๐
พระวารุทธ์ ติกฺขวีโร สว่างไพร

๒๒/๒/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ชากนิมิตวิทยา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๘๑
พระสุเทพ จารุธมฺโม พวงดี

๒๐/๓/๒๕๒๒ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ตาลดำผดุงราษฎร์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๘๒
พระณัฐกานต์ นิสินฺโน ลิมภักดี

้

๒๔/๑๒/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

เนืองจำนงค์

่

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๘๓
พระกฤษฎา เตชปโ พิมพ์สกุล

๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๖๐

บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๘๔
พระนิพนธ์ ชาครธนฺโม คงประเวศ

๑๕/๔/๒๕๔๐ ๒๒/๕/๒๕๖๐

บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๘๕
พระสุวิศิษฎ์ สุภกิจฺโร จรุงพัฒนานนท์

๖/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๘๖
พระชลัมพล พลธมฺโม ขำเงิน

๒๔/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๘๗
พระนภดล โชติปฺโ ชูกลิน

่

๒/๒/๒๕๓๒ ๑/๗/๒๕๖๐
บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๘๘
พระจักรฤษ สุตธมฺโม ทวีโชคสิริกุล

๑๐/๒/๒๕๓๘
๑/๗/๒๕๖๐

บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๘๙
พระอนุวัฒน์ จนฺทปฺโ ภิญโญสิริพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๙๐
พระเขมินท์ สมจิตฺโต ศักดาขจรเกียรติ

๒๗/๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๙๑
พระปณภัช ิตปฺโ ห่วงรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๙๒
พระพูนศักดิ

์

ภทฺทธมฺโม สถาวร

๑๙/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๙๓
พระดวง ลาภสมฺปนฺโน โภชนพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๖๐
บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๙๔
พระนฤนาท ชุติปฺโ จินตนาเลิศ

๖/๒/๒๕๓๓ ๒๔/๒/๒๕๖๐

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๙๕
พระอาจณรงค์ ภทฺทธมฺโม สุภาผล

๔/๔/๒๕๔๐ ๒๘/๕/๒๕๖๐

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๙๖
พระศราวุธ วรมงฺคโล จึงสฃวนสิทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๓๖
๑๘/๖/๒๕๖๐

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๙๗
พระประเมิน ตสฺสโร สารีบุญฤทธิ

์

๑/๑๐/๒๕๐๓ ๒๔/๖/๒๕๖๐

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๙๘
พระนพพล ธมฺมวโร เจริญวิทย์

๓๐/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๘๙๙
พระสุขใจ จิรฏิโก เนืองจำนงค์

่

๕/๑/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๖๐
บุญญฤทธยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๖ / ๔๘

้
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ชบ ๒๑๖๐/๐๙๐๐
พระณัชพล คุณวุฑฺโฒ ปรีชาวิทย์

๑๔/๒/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๐๑
พระจักรพันธ์ อภิปุณฺโณ พิมพ์สวัสดิ

์

๒๓/๓/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

บุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๐๒
พระสุทธิกานต์ สทฺทาธิโก แสงนวล

๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๐๓
พระปฏิภาณ ภูริปฺโ แสงมณี

๒๖/๑๒/๒๕๓๙

๒๙/๖/๒๕๖๐

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๐๔
พระอรรถพล อตฺตพโล คำดี

๑๐/๖/๒๕๒๘ ๒๒/๔/๒๕๖๐

พยอม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๐๕
พระณัฐพงศ์ ภุชิสฺสวํโส ชมชืน

่

๒๘/๘/๒๕๓๑
๒๐/๕/๒๕๖๐

พยอม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๐๖
พระธวลธรรม ธุรธมฺโม วิเชียรพงษ์

๒๐/๙/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๖๐

พยอม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๐๗
พระไพโรจน์ ปยปุตโต บุตรดี

๔/๑๑/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๖๐

พยอม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๐๘
พระอรรถวัต อตฺถกโร จรูญพันธ์พูนทวี

๑๑/๗/๒๕๓๓ ๒๔/๖/๒๕๖๐

พยอม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๐๙
พระสัณฐิติกาณจ์ สณฺิโต เพ็ญหาญ

๕/๖/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

พยอม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๑๐
พระเนรมิตร นิมิตฺโต สุขศิริ

๑๕/๔/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

พยอม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๑๑
พระธานี ภทฺรเทโว คงวิจิตร

๒๕/๗/๒๕๓๒ ๓/๑๒/๒๕๕๙
ภัททันตะอาสภาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๑๒
พระเทียนชัย ชยวิสุทฺโธ โล่ห์วิสุทธิ

์

๘/๗/๒๕๓๒
๑/๗/๒๕๖๐ ภัททันตะอาสภาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๑๓
พระธนานุสรณ์ คมฺภีรปฺโ สรณะ

๑๓/๒/๒๔๙๙

๒/๗/๒๕๖๐ ภัททันตะอาสภาราม
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๑๔
พระธวัชชัย กิตฺติคุโณ พุ่มทอง

๙/๙/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

มาบไผ่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๑๕
พระศุภฤกษ์ ขนฺติวโร ศิริโภค

๒/๙/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

มาบไผ่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๑๖
พระวิริยะ นาถกโร ผกาโสพล

๘/๖/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

มาบไผ่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๑๗
พระจักรกรินทร์ สุทฺธิมโน อึงเบียว

้ ้

๒๖/๑/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
มาบไผ่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๑๘
พระฤทธิไกร สุตธมฺโม แซ่อิว

๊

๒๔/๑๑/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
มาบไผ่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๑๙
สามเณรอดิศร  นาราช

๗/๙/๒๕๔๕
 มาบไผ่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๒๐
สามเณรจิรศักดิ

์

 สืบเพ็ง
๖/๘/๒๕๔๗

 มาบไผ่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๒๑
สามเณรณัฐพงษ์  พงษ์โพธิ

์

๑๓/๘/๒๕๔๕

 มาบไผ่  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๒๒
พระณัฐวุฒิ นิติสาโร ขวัญอยู่

๒/๘/๒๕๔๐ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์เรืองสุข  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๒๓
พระสัมฤทธิ

์

อคฺควณฺโณ เริงหิรัญ

๓/๑๐/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐
สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๒๔
พระแสงจันทร์ จนฺทวณฺโณ ลาหนองแดน

๒/๑๐/๒๔๘๗
๔/๗/๒๕๖๐ สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๒๕
พระพรชัย ปยธมฺโม ดวงแสง

๕/๔/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองเขิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๒๖
พระกฤตภพ ธมฺมปติโก จันทวงศ์

๔/๓/๒๕๐๐ ๓/๗/๒๕๖๐
หนองเขิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๒๗
พระสุธาร ธมฺมสุนฺทโร โอสถเจริญ

๔/๑๑/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
หนองเขิน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๒๘
พระสมพร สมจิติโต ประมงคล

๑๔/๑๒/๒๕๑๓ ๒๑/๑๑/๒๕๕๙

หนองชันจันทนาราม
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๒๙
พระกฤษดา ชุติมนฺโต โมคำ

๒๑/๖/๒๕๒๐ ๒๒/๑/๒๕๖๐
หนองชันจันทนาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๓๐
พระกฤษณะ ปโชโต บัวแสง

๑๕/๓/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองนำเขียว  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๓๑
พระอติคุณ อธิปฺโ โค้วตระกูล

๒๔/๗/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

หนองนำเขียว  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๓๒
พระธานี สุธีโล เชือพล

้

๑๑/๕/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
หนองนำเขียว  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๓๓
พระวัชรากร ธมฺมิโก เรือนทอง

๒๑/๑๐/๒๕๓๖
๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองบอนแดง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๓๔
พระสนธยา นิราสโย ไชยอุด

๖/๒/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

หนองบอนแดง  
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ชบ ๒๑๖๐/๐๙๓๕
พระณัฐวุฒิ ปฺาวโร สุขญาติ

๙/๖/๒๕๓๑
๒/๗/๒๕๖๐

หนองยาง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๓๖
พระลภณ วิสทฺโธ สีงามขำ

๑๑/๑/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

หนองยาง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๓๗
พระฉัตรชัย กนฺตสีโล เหลืองอ่อน

๒๗/๕/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
หนองสรวง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๓๘
พระนิวัฒน์ จนฺทสุทฺโธ ทองมา

๒/๗/๒๕๓๙ ๒๘/๖/๒๕๖๐

หนองสรวง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๓๙
พระกมล ขนฺติธโร เซ้งใช่

๑๗/๑๐/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
หนองสรวง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๔๐
พระลิขิต อาภรโณ ธงไช

๔/๘/๒๕๓๔
๖/๗/๒๕๖๐

หนองสรวง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๔๑
พระวุฒิ วุฑฺฒิธมฺโม ไกรโพธิ

์

๓/๓/๒๔๘๘ ๙/๔/๒๕๖๐
อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๔๒
พระธนรัตน์ ธนวฑฺฒโน สนิท

๑๒/๖/๒๕๔๐
๔/๖/๒๕๖๐

อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๔๓
พระสุชานนท์ สุวิชาโน กรีดกราย

๓/๒/๒๕๔๐ ๑๓/๖/๒๕๖๐

อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๔๔
พระอภิศักดิ

์

อภิสกฺโก อัมพิน

๒๑/๓/๒๕๓๓ ๑๘/๖/๒๕๖๐

อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๔๕
พระนพรัตน์ รตฺตโน ภัทรภาคย์พงษ์

๒๔/๖/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๔๖
พระอานนท์ อานนฺโท บุญเจริญ

๑๗/๘/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๔๗
พระราเมศ ราชโต พลายบัว

๒๖/๑๒/๒๕๒๑

๒/๗/๒๕๖๐
อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๔๘
พระศุภกร สุภาจาโร จันทร์เรือง

๑๓/๓/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

อ่างเวียน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๔๙
พระวิรัจชัย อตฺตเปโม ฤทธิแฉ่งทอง

์

๑๗/๖/๒๔๙๙ ๒๖/๓/๒๕๖๐

วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๕๐
พระรุ่งโรจน์ ปสนฺโน ถึกมา

๑๐/๕/๒๕๑๑ ๒๖/๓/๒๕๖๐

วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๕๑
พระบุญส่ง กิตติปวโล แซ่จง

๑๐/๖/๒๕๑๔ ๒๖/๓/๒๕๖๐

วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๕๒
พระอาณัติ อธิปฺโ เจริญนาน

๑๒/๑๐/๒๕๒๓
๒๖/๓/๒๕๖๐

วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๕๓
พระสมศัก สุวโจ หงษา

๑๙/๑๐/๒๕๑๘
๑๖/๗/๒๕๖๐

วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๕๔
พระพงศ์เพชร ปฺาพโล เกตุสอาด

๒๘/๑๐/๒๕๑๕
๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดเขาช่องลม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๕๕
พระวรพงษ์ อคฺคธมฺโม เข็มเพ็ชร

๑๓/๑๐/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๖๐
วัดเขาช่องลม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๕๖
พระเกียรติศักดิ

์

กนฺตผโล ตุ้มม่วง

๑๗/๑/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๕๗
สามเณรพงศกร  โยธา

๒๒/๑/๒๕๔๖

 วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๕๘
พระชัยวัฒน์ เจตนาสุโภ จันทร์เหลือง

๓๐/๑/๒๕๓๙
๗/๖/๒๕๖๐

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๕๙
พระจิรายุ สุเมธโส ศรีนภาสุข

๑๐/๗/๒๕๓๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๖๐
พระรณชัย ปฺาทีโป ใจเย็น

๓๐/๑๒/๒๕๓๐

๑/๗/๒๕๖๐
วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๖๑
พระสฤษดิคุณ

์

คุณวุฑฺโฒ ผลโยธิน

๒๑/๑๑/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๖๒
พระพิภพ จิรสุโภ โพนธาตุ

๒๔/๑/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๖๓
พระศักดิสิทธิ

์ ์

อุตฺตโร บุตรแก้ว

๓๑/๘/๒๕๒๙ ๑๕/๑๐/๒๕๕๒

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๖๔
พระสุนทร ขนฺติโก เครือแสง

๕/๙/๒๕๐๓
๑๕/๔/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๖๕
พระทวิด อาทโร กุสารัมย์

๒๑/๖/๒๕๑๙ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๖๖
พระสมพร กนฺตธมฺโม กอบธัญญกิจ

๔/๑๑/๒๕๓๖
๒๐/๖/๒๕๖๐

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๖๗
พระพงศกร ปริปุณฺโณ บุญประคม

๒/๑/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๖๘
พระทัศนัย ปยธมฺโม ทองคำ

๒/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๖๙
พระจิตต์จรัญ านุตฺตโร มันแดง

่

๙/๑๒/๒๕๑๓

๑/๗/๒๕๖๐
วัดเขาตะแบก  
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ชบ ๒๑๖๐/๐๙๗๐
พระพงศกร านิสฺสโร สิงหนาม

๒๐/๑๑/๒๕๑๗

๑/๗/๒๕๖๐
วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๗๑
พระธเนศ ิตธมฺโม งามโต

๘/๙/๒๕๒๕
๑/๗/๒๕๖๐

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๗๒
พระพงษ์วสัณห์ ปภาทิโร ชวดสูงเนิน

๒๔/๘/๒๕๒๘

๑/๗/๒๕๖๐
วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๗๓
พระบัญชา กิตฺติคุโณ ประสมสิน

๒๒/๖/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๗๔
พระธนาทร ปฺุมโน เทพพิทักษ์

๑๒/๑๐/๒๕๒๓
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๗๕
พระเจตน์สฤษฎิ

์

จิตฺตทนฺโต นามแสน

๑๘/๑/๒๕๐๙
๕/๗/๒๕๖๐

วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๗๖
พระสุระเดช พลสุทฺโธ อนุสุริยา

๑๕/๗/๒๔๙๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๗๗
พระอำนาจ พลติสฺโส สังข์ทอง

๑๔/๙/๒๕๐๖
๒/๗/๒๕๖๐

วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๗๘
พระประทีป พลมนาโป โพธิศรี

์

๑๘/๕/๒๕๑๐
๒/๗/๒๕๖๐

วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๗๙
พระดำรง ปฺาวุโธ หอมใส

๑๓/๑/๒๕๒๐ ๒๙/๗/๒๕๕๘

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๘๐
พระยศกร อติภทฺโท สมบูรณ์

๒๐/๑๐/๒๕๓๙
๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๘๑
พระธนากรณ์ โชติธมฺโม เจริญธรรม

๓๑/๓/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๘๒
พระตรีเมษ ชุติปฺโ โพธิทองนาค

์

๓/๔/๒๕๒๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๘๓
พระทวิวัฒน์ อธิโต กองกูต

๑๕/๖/๒๕๑๒

๒/๗/๒๕๖๐
วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๘๔
พระวิระ ขนฺติวโร สุขเผือก

๓/๘/๒๕๑๒ ๒/๗/๒๕๖๐
วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๘๕
พระศักดิสิทธิ

์ ์

อาทโร โชติภัทรสุมล

๒๒/๔/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๖๐
วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๘๖
พระวัชรพงษ์ ตปคุโณ ทองคำมา

๒๔/๔/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๘๗
สามเณรจิรายุ  พิมพ์จันทร์

๒๑/๘/๒๕๔๔

 วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๘๘
พระนรินทร์ อมโร แซ่กัง

๒/๑/๒๕๓๗ ๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดเขาหินลาด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๘๙
พระสมศักดิ

์

ธมฺมจิตฺโต แซ่จัน

่

๑๕/๕/๒๕๐๓ ๑๔/๕/๒๕๖๐

วัดเขาหินลาด  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๙๐
พระบุญสม ปฺุพโล แก้วขอนแก่น

๒๔/๒/๒๕๒๐ ๒๖/๒/๒๕๖๐
วัดเครือศรัทธาธรรม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๙๑
พระเด่น อนามโย สิงห์ไกร

๑๔/๑๒/๒๕๒๓

๖/๓/๒๕๖๐ วัดเครือศรัทธาธรรม
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๙๒
พระประพบ ปหฏโ บริบูรณ์ทรัพย์

๒๖/๑๒/๒๕๓๓

๓๐/๔/๒๕๖๐ วัดเครือศรัทธาธรรม
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๙๓
พระกฤษณะ กลฺาณธมฺโม ควรหมัน

่

๑/๕/๒๕๓๘ ๓๐/๔/๒๕๖๐ วัดเครือศรัทธาธรรม
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๙๔
พระอัมรินทร์ คุณสาโร ทวินิจกุล

๑๓/๕/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐ วัดเครือศรัทธาธรรม
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๙๕
พระปรัชญา สุเมธโส คำสอาด

๗/๑๐/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐
วัดเครือศรัทธาธรรม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๙๖
พระวีรพงษ์ ปยุตฺโต เจริญศิล

๘/๖/๒๕๒๑ ๒/๗/๒๕๖๐ วัดเครือศรัทธาธรรม
 

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๙๗
พระจักรกฤษณ์ จกฺกวโร สีตา

๒๗/๕/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐ วัดเครือศรัทธาธรรม

 

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๙๘
พระมานพ สํวโร บุตรดี

๒๔/๕/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๑๖๐/๐๙๙๙
พระธเนตร มหาปฺโ ต่างเชือ

้

๒๑/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๐๐
พระจิรวัฒน์ จารุขมฺโม โพธิมี

์

๑๖/๒/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดจุกกะเฌอ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๐๑
พระกิติกร อุปสนฺโต เดชเสน

๒๗/๑๐/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดจุกกะเฌอ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๐๒
พระธนวินท์ ธนวุฑฺโฒ สาดศรี

๒๐/๕/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

วัดจุกกะเฌอ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๐๓
พระธนพล ธนปฺโ กิงแก้ว

่

๖/๕/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๖๐

วัดจุกกะเฌอ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๐๔
พระสันติ สนฺติกโร ละออเอียม

่

๑๑/๕/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
วัดจุกกะเฌอ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๙ / ๔๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่
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ชบ ๒๑๖๐/๑๐๐๕
พระสุริยา สุทฺธิจิตฺโต สมสุริวงศ์

๑๕/๖/๒๕๒๗ ๒๗/๘/๒๕๕๙

วัดตโปทาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๐๖
พระธันวา สนฺตมโน แจ่มรอด

๑๒/๑๒/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๐๗
พระศุภวิชญ์ ปสนฺนมโน ยอดแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๓๙

๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๐๘
พระธีรศักดิ

์

ธีรวโร ทองมี
๓/๒/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๖๐

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๐๙
พระวราพงศ์ ถาวโร สังข์นนท์

๒๒/๘/๒๕๐๗ ๑๐/๖/๒๕๖๐

วัดเนินกระบก  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๑๐
พระฉลวย อตฺถกาโม ศรีสมุทร

๒๙/๑๒/๒๕๑๑

๒๘/๗/๒๕๖๐

วัดเนินกระบก  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๑๑
พระสุรเดช โชติโก ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๕/๒๕๐๖ ๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๑๒
พระคณิน คุณวีโร อินทวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๓๘

๗/๕/๒๕๖๐
วัดเนินตอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๑๓
พระพันธกานต์ พลาโณ กังวลงาน

๖/๙/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๑๔
พระสุรกาญจน์ ธีรวโร บุญสกุลฤทธิ

์

๒๐/๘/๒๕๐๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๑๕
พระอชิต เตชธมฺโม บัวภักดี

๗/๕/๒๕๒๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๑๖
พระณัฐกิตติ

์

ิตธมฺโม พันธ์ทอง
๓/๓/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๑๗
พระศรรามติ

์

สิริปฺโ ศีลวันต์

๑/๑๐/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๑๘
พระจักรกฤษณ์ โกสโล พระชิดพิน

๒๗/๑๒/๒๕๓๖

๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๑๙
พระณัฐพร จารุธมฺโม เนตรวิเชียร

๒๐/๙/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๒๐
พระศุภากร สิริมงฺคโล ภาคน้อย

๒/๘/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๒๑
พระกฤษดา านิโย สมิงทยาน

๓๐/๑๐/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๒๒
สามเณรวิชัย  เหลืองสะอาด

๒๒/๑/๒๕๔๗

 วัดเนินตอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๒๓
พระณัฐชัย กุสลจิตฺโต พวงสุวรรณ

๕/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๒๔
พระปารเมศ ปริชาโต พูนผล

๒๖/๙/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๒๕
พระธงชัย ธมฺมธโร มงคลสระ

๑๗/๔/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๒๖
พระเสถียรบุญนิธิ ปริปุณฺโณ หงส์ทอง

๒๘/๑๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๒๗
พระรัตนะ รตโน มณีพัก

๒/๑/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๒๘
สามเณรสิทธิพล  สิงห์ลอ

๔/๕/๒๕๔๔
 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๒๙
สามเณรศิริมงคล  รอดงาม

๑๖/๘/๒๕๔๔

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๓๐
สามเณรณัฐวุฒิ  สุผากอง

๒๖/๙/๒๕๔๔

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๓๑
สามเณรดลนุพงษ์  ลุนวงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๓๒
สามเณรอนนท์  สิงทิศ

๒๗/๖/๒๕๔๕

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๓๓
สามเณรธีรภัทร  จันแดง

๘/๑๐/๒๕๔๕

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๓๔
สามเณรกชนันท์  วันกลิง

้

๙/๕/๒๕๔๖
 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๓๕
สามเณรนัทธพงษ์  นารอด

๑๒/๙/๒๕๔๖

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๓๖
สามเณรวุตธิชัย  ละอองพาว

๕/๑๑/๒๕๔๖

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๓๗
สามเณรรัชพล  มะหะหมัด

๑๐/๗/๒๕๔๗

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๓๘
สามเณรอัสซาน  เดียบี

้

๓๐/๗/๒๕๔๗

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๓๙
สามเณรณัฐวุฒิ  ทิมกระโทก

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

 วัดเนินบุญญาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๐ / ๔๘

้
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ชบ ๒๑๖๐/๑๐๔๐
สามเณรสกล  ชลศิริพงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๔๑
สามเณรพรพิพัฒน์  สายรัตน์

๑๗/๕/๒๕๔๘

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๔๒
พระณัฐพงษ์ ชยธมฺโม ลิมงาม

้

๑/๗/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดบางพระ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๔๓
พระอนุชา สุภาจาโร สุจริต

๒๓/๕/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

วัดบางพระ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๔๔
สามเณรธรรมนูญ  แซ่ลี

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

 วัดบางพระ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๔๕
สามเณรปฏิพล  เขือนไชย

่

๑๒/๑/๒๕๔๖

 วัดบางพระ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๔๖
พระปรีชพล ปยธมฺโม สิริประชาชัยกุล

๑๖/๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
วัดบ้านนา  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๔๗
พระภานุพล สุภทฺโท กัลยา

๑๒/๕/๒๕๓๘ ๔/๑๒/๒๕๕๙

วัดบึงราชาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๔๘
พระธนพล กตคุโณ จุ้ยม่วงศรี

๑๐/๖/๒๕๑๗
๘/๑/๒๕๖๐

วัดบึงราชาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๔๙
พระณปพน กมฺมสุโภ รุ่งโรจน์

๒๖/๑๑/๒๕๓๗

๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดบึงราชาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๕๐
พระธนิณทร กตสาโร รุ่งสว่าง

๒๐/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดบึงราชาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๕๑
พระอวิรุทธิ

์

ปสนฺโน จุ้ยม่วงศรี
๗/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดบึงราชาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๕๒
พระพิชิต อคคฺเตโช มูลเหล็ก

๒๖/๔/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
วัดบึงราชาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๕๓
พระธีรวัฒน์ ติสสฺโร เกิดปอม

๑๖/๑๑/๒๕๒๖

๖/๗/๒๕๖๐
วัดบึงราชาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๕๔
พระเอกราช นาถปุโณ กระแสร์โสม

๑๐/๙/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

วัดปชานาถ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๕๕
พระกฤตมงคล กิตติธโร สนิทขำ

๓/๔/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
วัดปชานาถ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๕๖
พระประเสริฐ สาทโร เถินบุรินทร์

๒๓/๖/๒๕๐๔ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

วัดปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๕๗
พระวุฒิกร วุฑฒิโก คงศิริ

๓/๔/๒๕๓๑
๘/๗/๒๕๖๐ วัดปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๕๘
พระธรรมรัตน์ ปริชโ สลับศรี

๓๑/๑๐/๒๕๓๘
๒๕/๓/๒๕๖๐

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๕๙
พระทัศน์พล ชวลฺวฑฺฒโน พงษ์พัฒนเจริญ

๖/๘/๒๕๓๔ ๑๐/๖/๒๕๖๐

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๖๐
พระณรงค์ศักดิ

์

ิตกุสโล บัวจันทร์
๔/๘/๒๕๓๖ ๑๐/๖/๒๕๖๐

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๖๑
พระปรัชญ์ จรณินฺโท คุณทรงเกียรติ

๙/๑๐/๒๕๒๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๖๒
พระฐิติพันธุ์ ณฏนนฺโท ธิติภมรรัตน์

๘/๕/๒๕๒๘ ๑/๗/๒๕๖๐
วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๖๓
พระชนินทร์ ชนินฺทโร พิทักษ์วศิน

๑๐/๕/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๖๔
พระเสกสรรค์ ปฏิพโล เกตุสาลี

๙/๔/๒๕๒๔
๕/๗/๒๕๖๐

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๖๕
พระอังกูร นรภทฺโท กิตติวรกาล

๔/๕/๒๕๒๘
๕/๗/๒๕๖๐

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๖๖
พระปราชญ์ ปฺาปโชโต คงสิทธิเศรษฐา

๒๙/๙/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๖๗
พระกฤษณ์ ชนุตโร กฤตมโนรถ

๒๘/๗/๒๕๒๑

๗/๗/๒๕๖๐
วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๖๘
พระพีรพัฒน์ ณฏสิทฺโธ พงษ์พัฒนเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๖๙
พระอนุรุธ ปยธมฺโม วัฒนา

๒/๑/๒๕๑๘ ๔/๑๒/๒๕๕๙

วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๗๐
พระภานุพันธ์ อติเมโธ ดีดเปาะ

๑๙/๑๑/๒๕๓๓

๒๑/๕/๒๕๖๐

วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๗๑
พระพลวัติ ิตพโล ผาสุก

๒๑/๓/๒๕๓๓ ๒๘/๕/๒๕๖๐

วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๗๒
พระณัฐพล วรปฺโ ศรีสดชุ่ม

๑๕/๕/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๗๓
พระรัฐพงศ์ รตนปฺโ ลือมงคล

๑/๕/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๗๔
พระชนกานต์ สุมงฺคโล ลือมงคล

๑๑/๓/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดพรหมาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๑ / ๔๘

้
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ชบ ๒๑๖๐/๑๐๗๕
พระอาณัติ อนีโฆ พรหมไพโรจน์

๒๑/๑๐/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๗๖
พระณัฐวุฒิ ปฺาวุฒฺโฒ หลินเอม

๒๒/๗/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๗๗
พระณัฐฐศรัณฐ์ ปวฑฺฒโน ญาณสมบัติ

๕/๑๐/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๖๐

วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๗๘
สามเณรศุภชัย  วิสุทธิมงคล

๕/๑๐/๒๕๔๔

 วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๗๙
พระกิตติศักดิ

์

ภูริปฺโ กลินหอม

่

๓๐/๑๒/๒๕๒๕
๒๙/๓/๒๕๖๐

วัดพระประทานพร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๘๐
พระวัชรพงศ์ ภูริปฺโ พวงระกำ

๑๒/๑๐/๒๕๓๘

๗/๕/๒๕๖๐ วัดพระประทานพร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๘๑
พระอนุสรณ์ อนุตฺตโร พรหมมา

๒๐/๓/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดพันเสด็จนอก  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๘๒
พระชำนาญยุทธ อธิจิตฺโต ทับมาโนช

๑๖/๖/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดพันเสด็จนอก  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๘๓
พระกัมพล กมโล คงสีทอง

๒๙/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดพันเสด็จนอก  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๘๔
พระขวัญชัย านวีโร เสวกสูตร

๒๘/๑๐/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
วัดพันเสด็จนอก  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๘๕
พระกฤษณะ ปภากโร กุจิรพันธ์

๒/๙/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
วัดพันเสด็จนอก  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๘๖
พระประเสริฐ ติสาโร ฉำพิพัฒน์

๑/๙/๒๕๐๐
๒๘/๑๐/๒๕๕๙

วัดพันเสด็จใน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๘๗
พระวรรณ์รุจน์ ภทฺทโก แพงอก

๑๕/๘/๒๕๓๖ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

วัดพันเสด็จใน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๘๘
พระสว่าง วิสารโท แซ่เล้า

๑/๑/๒๔๙๗ ๑๕/๑/๒๕๖๐

วัดพันเสด็จใน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๘๙
พระแสวง ปริสาสโก แซ่เล้า

๖/๑๐/๒๔๙๘ ๑๕/๑/๒๕๖๐

วัดพันเสด็จใน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๙๐
พระณัฐธนัชต์ กิตฺติกทฺโท อำไพวงษ์

๗/๑๑/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
วัดพันเสด็จใน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๙๑
พระพิสุทธิ พฺรหฺมโชโต เศษทัก

๑๐/๘/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดพันเสด็จใน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๙๒
พระสมศักดิ

์

ปรกฺกโม แสงผึง

้

๙/๖/๒๔๙๖ ๑๖/๑/๒๕๖๐

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๙๓
พระประสม จารุธมฺโม โสภาหาร

๒๘/๖/๒๕๒๖ ๑๖/๑/๒๕๖๐

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๙๔
พระนุกูล อนากุโล ปติพืช

๑๑/๙/๒๕๐๙ ๑๘/๒/๒๕๖๐

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๙๕
พระฤกษ์ชัย สฺโต อำเจริญ

๒๘/๘/๒๕๓๕

๕/๓/๒๕๖๐ วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๙๖
พระธีรวัต จิตฺตพุทฺโธ ศรีเบ็ญจรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๓๕

๗/๖/๒๕๖๐ วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๙๗
พระวุฒิศักดิ

์

สฺโต ประกอบการ

๒๑/๑๐/๒๕๓๗
๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๙๘
พระสรยุทธ์ ชาตเมโธ เขมา

๒/๗/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๐๙๙
พระพงศกร กิตติโสภโณ ชันไพบูลย์

้

๑๒/๙/๒๕๓๗ ๑๕/๖/๒๕๖๐

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๐๐
พระสวาท สุชาโต จิตสันเทียะ

๒๑/๑๒/๒๔๙๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๐๑
พระกษิดิศ ยโสธโร กลินหอม

่

๑๗/๘/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐ วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๐๒
สามเณรธนกร  กองสิน

๒๑/๑/๒๕๔๔

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๐๓
สามเณรวีรพงษ์  โกมลเปริน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๐๔
สามเณรธารารัก  อัญมณีเจริญ

๒๑/๓/๒๕๔๖

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๐๕
สามเณรปรีชา  เพ่งพิศ

๘/๙/๒๕๔๖
 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๐๖
สามเณรภัทรนิษฐ์  ยังยืนสกุลวงศ์

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๐๗
สามเณรเสกสรร  คุ้มครอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๐๘
สามเณรชรินทร์พิพัฒน์  บัวลอย

๒/๕/๒๕๔๗
 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๐๙
สามเณรสุเมธ  เหมือนเพ็ชร

๑๐/๓/๒๕๓๘

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๒ / ๔๘

้
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ชบ ๒๑๖๐/๑๑๑๐
สามเณรวุฒิชัย  วเรณยา

๒๐/๖/๒๕๔๒

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๑๑

สามเณรศักดิพล

์

 มีการ
๓/๗/๒๕๔๕

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๑๒
สามเณรทิวากร  ไชโยธา

๒/๑๒/๒๕๔๕

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๑๓

สามเณรปญญาธรรม  คล้ายสุริยวงศ์

๒๒/๔/๒๕๔๖

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๑๔

สามเณรสรศักดิ

์

 วงศ์นางรอง

๒๖/๘/๒๕๔๗

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๑๕

สามเณรเจษฎาพร  ปราบท่าโพธิ

์

๗/๙/๒๕๔๗
 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๑๖
สามเณรนันทวุฒิ  ยังโหมด

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๑๗

พระจิตชาย านวโร เจวจินดา
๑/๑/๒๔๙๐

๒๒/๓/๒๕๕๘

วัดมโนรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๑๘

พระจักรกฤษณ์ นนฺทิโค นันทิโค

๑/๑๑/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดมโนรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๑๙

พระตวงสิทธิ

์

โชติธมฺโม คงประเสริฐ

๒๑/๙/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดมโนรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๒๐
พระวัชรพงศ์ เขมาสโย หุ่นศรี

๒๗/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดมโนรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๒๑

พระอภิชาติ อภิปฺุโ เกตุกันหา

๑๐/๗/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

วัดมโนรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๒๒

พระปุญโญ เตชธมฺโม สงคราม

๒๐/๕/๒๕๓๗ ๒๒/๑/๒๕๕๗

วัดมาบบอน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๒๓

พระนฤนาถ โอภาโส ศักดิวงษ์

๑๐/๙/๒๕๒๑ ๒๒/๗/๒๕๕๘

วัดมาบบอน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๒๔
พระธีรพล อคฺคธมฺโม แย้มภู

๒/๙/๒๕๒๒ ๑๒/๓/๒๕๖๐

วัดมาบบอน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๒๕

สามเณรทรัพย์เจริญ  สุขคุ้ม
๘/๒/๒๕๔๘

 วัดยางเอน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๒๖

พระสมศักดิ

์

ยโสธโร แจ่มจำรัส

๓๑/๓/๒๕๑๐
๙/๔/๒๕๕๘

วัดระเวิงรังสรรค์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๒๗

พระโชคเดชา ปฺาวโร สาดแสง

๒๕/๔/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๖๐

วัดระเวิงรังสรรค์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๒๘
พระคฑาวุฒิ านวโร ศิริมนาทร

๒๙/๙/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดระเวิงรังสรรค์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๒๙

พระมานพ ธมฺมวโร รัตนา
๕/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดระเวิงรังสรรค์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๓๐
พระขวัญชัย สุภทฺโธ ทับทิมสุก

๓/๘/๒๕๐๙
๑๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๓๑

พระเรืองยศ กิตฺติโก ประคองแก้ว

๒๒/๕/๒๕๑๕ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๓๒
พระสมศักดิ

์

สุภกิจฺโจ มีเวียงจันทร์
๑/๔/๒๕๐๙ ๑๔/๓/๒๕๖๐

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๓๓

พระปญญา สนฺตจิตฺโต สุวดิษฐ์

๒๘/๑๒/๒๔๙๙

๒๑/๕/๒๕๖๐

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๓๔

พระพุทธิพงศ์ สนฺตจิตฺโต เปรมอ่อน
๕/๑/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๓๕

พระสุริยา ปยธมฺโม ดาบใหม่

๑๕/๗/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๓๖
พระธนิสร นนฺโท บำรุงศิลป

๗/๑/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๓๗

พระรัตนชัย คเวสโก ทองมาก

๒๒/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๓๘

พระเสกสรร นนฺทสาโร รอดบุญลือ
๕/๘/๒๕๒๐ ๒/๗/๒๕๖๐

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๓๙

พระวัชรพนธ์ ชนาสโภ เปรมเจริญ

๑๖/๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๔๐
พระรณฤทธิ

์

ิตสทฺโธ วัฒนะนาวินรัตน์
๔/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๔๑

พระกฤษดา อตฺถกาโม กิจไพบูลย์

๑๖/๓/๒๕๔๐ ๒๗/๗/๒๕๖๐

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๔๒

พระปฐม จิตตฺธมฺโม ตันสุวรรณ
๒/๓/๒๕๐๔

๒๙/๘/๒๕๕๙
วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๔๓

พระถิรวรรธน์ ภิรธมฺโม บุญมา

๑๐/๘/๒๕๒๘
๙/๓/๒๕๖๐ วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๔๔
พระอรรถพล อตฺถธมฺโม จีนปรีชา

๒/๑๐/๒๕๒๙
๒/๗/๒๕๖๐ วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๓ / ๔๘

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๔๕

พระอานนท์ อานนฺโท ทิมทอง
๕/๕/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐ วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๔๖

พระอภินันท์ นนฺทธมฺโม นะมินิล

๒๔/๔/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐ วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๔๗
พระสิรภพ สิรธมฺโม อินทวงศ์

๒๕/๔/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐ วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๔๘

พระอุกกฤษฏ์ อภิวุฒฺโท คูณวัตร์

๒๗/๑๑/๒๕๓๗

๔/๕/๒๕๖๐
วัดวังหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๔๙

พระอำนาจ านิสฺสโร สิริดล

๒๐/๑๑/๒๕๓๙
๒๘/๕/๒๕๖๐

วัดวังหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๕๐
พระธันวา วรจิตฺโต ใจใหญ่

๓/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๖/๒๕๖๐

วัดวังหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๕๑
พระชัยโรจน์ ชยโรจโน คำภิรานนท์

๒๙/๖/๒๕๒๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดวังหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๕๒

พระปานพชร สีลสุทฺโธ
ปุญทวีกีรติกานต์

๒๗/๘/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดวังหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๕๓

พระพัทธนันท์ พทฺธนนฺโท ออกัน

๑๗/๙/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
วัดวังหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๕๔

พระนครินทร์ นครปาโล พรหมมา
๑/๕/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
วัดวังหิน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๕๕
พระสยาม นนฺทพโล ตุลานนท์

๖/๑/๒๕๒๒ ๑๙/๑/๒๕๖๐

วัดศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๕๖

พระธนะชัย ขนฺติโก นุสันเทียะ

๑๖/๒/๒๕๒๔

๑/๔/๒๕๖๐
วัดศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๕๗

พระยุทธภูมิ กนฺตสีโล ธรรมชาติ
๖/๘/๒๕๓๓

๑/๔/๒๕๖๐
วัดศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๕๘

พระสมุทรวารี าณวีโร

เกษมสันต์ ณ อยุธยา ๑๗/๓/๒๕๑๓

๓/๖/๒๕๖๐
วัดศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๕๙
พระณัฐกิต ิติโก อุดมทรัพย์ยิง

่

๒๘/๑๐/๒๕๓๕
๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๖๐
พระจักกฤษณ์ กนฺตผโร บุญเครือ

๑๔/๑๐/๒๕๓๙

๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๖๑

พระพรชัย ขนฺติวโร พัฒนกุล

๑๒/๑๑/๒๔๙๙
๑๕/๓/๒๕๕๙

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๖๒

พระชาญวิทย์ ปสาโท จันทฤาวัฒน์
๔/๘/๒๕๑๓ ๑๑/๒/๒๕๖๐

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๖๓
พระเดชา สุปภาโต บุญทนาวงค์

๒๑/๓/๒๕๒๘

๖/๔/๒๕๖๐
วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๖๔

พระชัยวัฒน์ ฉนฺทโก พรมมา

๑๗/๔/๒๕๒๒

๕/๖/๒๕๖๐
วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๖๕

พระภัทรพล ฉนฺทสุโภ มามูล

๒๗/๗/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๖๖

พระนันทวัช อคฺครโต ด้วงเจริญ

๑/๑๑/๒๕๓๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๖๗
พระภัฎธณัฐ กตฺติปฺโ แหยมดอนไพร

๑๔/๖/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๖๘

พระฉัตรพัฒน์ อคฺคทินโน มาสอาด

๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๖๙

พระธนพล ขนฺติธมฺโม เทพณรงค์

๒๒/๙/๒๕๒๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๗๐
พระภาวัช ติกขปฺโ ตุนภรณ์

๒๕/๖/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๗๑
พระอัษฎา สุปภาโต วัฒนะพินิจกุล

๒๐/๑๐/๒๕๓๘
๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๗๒

พระอเนก ปฺาวโร กาญจนกันติ

๒๒/๑๒/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๗๓

พระสันติ สารคนฺโธ สาครสุคนธ์

๑๕/๗/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๗๔

พระอดิศร อาภทฺธโร สุวรรณมงคล

๒๙/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๗๕
พระอมรรัตน์ ทตฺตมโน รัตนประเสริฐ

๒๙/๖/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๗๖

พระณัฐชพน ฉนฺทชาโต มุสิทธิมณี

์

๒๐/๙/๒๕๓๗
๗/๗/๒๕๖๐

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๗๗

สามเณรศรยุทธ์  แซ่อัง

๊

๒๑/๗/๒๕๔๓

 วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๗๘

สามเณรทัศนัย  เกิดดี

๑๐/๔/๒๕๔๓

 วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๗๙
สามเณรธนพล  ครวงษ์

๑๙/๑/๒๕๕๑

 วัดศรีรัตนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๔ / ๔๘
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๘๐
พระศุขพัชร ปฺาวชิโร ใจช่วง

๒๘/๕/๒๕๓๕ ๑๙/๖/๒๕๖๐

วัดสันติคีรีเขต  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๘๑

พระชยภณ อภิปฺุโ เปรืองปราชญ์

่

๒๕/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดสันติคีรีเขต  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๘๒
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโก วงค์ภักดี

๒๖/๙/๒๕๓๖ ๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดสุรศักดิ

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๘๓

พระสมศักดิ

์

อธิจิตฺโต ว่องไว

๒๕/๑/๒๕๐๓ ๒๕/๑/๒๕๖๐

วัดสุรศักดิ

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๘๔

พระเฉลิมพล อานนฺโท ศิริ

๑๙/๑๐/๒๕๔๐
๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดสุรศักดิ

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๘๕

พระณัฐพล กนฺตสีโล วรรณารุณ

๒๒/๔/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
วัดสุรศักดิ

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๘๖
พระจิรศักดิ

์

ถิรปสาโท พึงพันธ์

่

๒๒/๑๐/๒๕๐๙ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

วัดหนองขาม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๘๗

พระศตพล วิชฺชากโร เจริญพร

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
วัดหนองขาม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๘๘

พระมงคล กนฺตวณฺโณ เพ็ญกุล

๑๔/๑๐/๒๕๓๙
๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดหนองขาม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๘๙

พระอนุสรณ์ ปฺุสมฺถโว เงินแก้ว

๒๒/๗/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดหนองขาม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๙๐
พระพงศกร กตคุโณ นาคี

๘/๗/๒๕๒๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดหนองขาม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๙๑

พระณรงค์ ิตาโณ ทรัพย์กุญชร

๒๙/๓/๒๕๑๐ ๑๓/๕/๒๕๖๐

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๙๒

พระนพพร วรปโ อ่วมประทุม
๗/๔/๒๕๓๖

๔/๖/๒๕๖๐
วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๙๓

พระสุทธิพงศ์ สุทฺธสีโล ขยันทำ

๒๐/๓/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๙๔
พระวิศรุต เตชปฺโ บุญเกิด

๓/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๙๕

พระกรวิชญ์ วราสโภ ศิริจัด

๒๖/๔/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๖๐

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๙๖

พระณปภัท ิตาโณ บุตรทจี

๑๘/๙/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๙๗

พระพงศ์ฐีรญ ปภสฺสโร สืบญาติ

๒๕/๘/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๙๘
พระศุภเกียรติ นาภกโร เจริญกลิน

่

๑๒/๑๑/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๖๐/๑๑๙๙

พระวีรากร เขมกาโม วิญญาสุข

๑๐/๓/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๐๐
พระชัยวัฒน์ อคฺคธมฺโม ทิมเขียว

๓/๑๒/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๐๑
พระณฐวัตร ขนฺติวโร ใจตรง

๒๒/๙/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๐๒
พระอภินันท์ อติธาคโร นิตยผล

๑๒/๙/๒๕๓๖

๘/๗/๒๕๖๐
วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๐๓
พระวัชรพันธุ์ ธมฺมรโส เลิศอุทัย

๓/๖/๒๕๓๘ ๘/๗/๒๕๖๐
วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๐๔
พระเทวินทร์ ฉนฺทกาโม นิตยผล

๑๘/๓/๒๕๔๐
๘/๗/๒๕๖๐

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๐๕
พระโรจนศักดิ

์

ิตสาโร ซือเอียะ

๊

๒๗/๖/๒๕๒๗

๙/๔/๒๕๖๐
วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๐๖
พระธงชัย อติพโล ชิตเจริญ

๒๑/๕/๒๕๓๙ ๑๓/๕/๒๕๖๐

วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๐๗
พระวิทวัส สมาจาโร สิงห์คาน

๑๘/๔/๒๕๔๐
๔/๖/๒๕๖๐

วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๐๘
พระพรเทพ านวโร สอาดพงษ์

๒๑/๔/๒๕๓๖

๕/๖/๒๕๖๐
วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๐๙
พระณัฐพงษ์ คุณวโร คงศิลา

๒๒/๘/๒๕๓๗

๗/๖/๒๕๖๐
วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๑๐
พระธานินทร์ ธนปฺโ คูณแก้ว

๒๙/๓/๒๕๓๖ ๑๙/๖/๒๕๖๐

วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๑๑

พระสิทธิชัย ธีรปฺโ ฉายชูผล

๑๐/๑๐/๒๕๒๗
๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๑๒

พระจักพันธ์ จนฺทปฺโ มาลาอบ
๙/๓/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๑๓

พระธนกฤษ ปฺาวุโธ เพ็ชรสัญญา

๙/๑๒/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๑๔
พระธนากร านกโร เพ็ชรสัญญา

๗/๕/๒๕๔๐ ๔/๗/๒๕๖๐
วัดหนองฆ้อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๕ / ๔๘
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ชบ ๒๑๖๐/๑๒๑๕

สามเณรจิรทัศน์  ชังอินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

 วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๑๖

พระสักดิกรินทร์

์

วรสทโท สังขบูรณ์

๓๐/๓/๒๕๒๐ ๒๖/๒/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๑๗
พระศุภชัย านวีโร เขือนมัน

่ ่

๑๒/๑/๒๕๓๗

๘/๑/๒๕๖๐
วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๑๘

พระวินัย นนฺทโก ลำจันทร์

๑๖/๖/๒๕๑๖ ๑๑/๒/๒๕๖๐

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๑๙

พระสายชล กมโล ษรสุข

๓๐/๑/๒๕๑๓ ๒๖/๒/๒๕๖๐

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๒๐
พระธีระพงษ์ อภินนฺโท อุ่นเมือง

๓๐/๔/๒๕๓๘
๒/๔/๒๕๖๐

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๒๑
พระทินกร ผลาโณ เดือนขาว

๒๑/๘/๒๕๓๗ ๑๑/๕/๒๕๖๐

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๒๒

พระธีรพงษ์ จารุวณฺโณ จันทร์บาง

๑๑/๖/๒๕๓๙

๒/๖/๒๕๖๐
วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๒๓

พระสมศักดิ

์

ถิตติภทฺโท หอมสิงห์

๒๔/๑๐/๒๕๒๐
๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๒๔

พระพัฒน์พงษ์ กิตฺติโก ขวัญสมบูรณ์

๕/๑๑/๒๕๒๒ ๒๑/๖/๒๕๖๐

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๒๕
พระอภิชิต อภินนฺโท ชืนบาน

่

๒๔/๙/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๒๖

พระโชคอนันต์ กิตฺติปฺโ แก่นสิงห์

๑๒/๘/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๒๗

พระทินกร วราโณ มาเลิศ

๔/๑๐/๒๕๓๒
๒/๗/๒๕๖๐

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๒๘

พระปรัชญา ปฺาวโร ด้วงเมฆ

๑๕/๘/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๒๙
พระภูเบศร์ ปุกาโม ศรีธงชัย

๒/๕/๒๕๓๔ ๕/๑๑/๒๕๕๙

วัดห้วยปราบ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๓๐
พระกอล์ฟ สุขิโต ฤทธิแรง

๑๗/๒/๒๕๒๗ ๑๖/๓/๒๕๖๐

วัดห้วยปราบ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๓๑

พระจันทร์เพชร ปสนฺโน เรืองพิศาล

๒๔/๙/๒๕๓๕ ๑๕/๕/๒๕๖๐

วัดห้วยปราบ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๓๒

พระธวัชชัย ธมฺมทีโป สุวรรณโน

๓๐/๑/๒๕๓๑ ๒๘/๕/๒๕๖๐

วัดห้วยปราบ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๓๓
พระวันลบ กตธมฺโม ต่อประเสริฐ

๒๒/๗/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

วัดห้วยปราบ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๓๔

พระนุชาติ สุขิโต เกิดปรุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๐
๒๒/๖/๒๕๖๐

วัดห้วยปราบ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๓๕

พระวรวิทย์ สุจิตฺโต สุธรรมพงษ์

๑๘/๖/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดห้วยปราบ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๓๖

พระมารุจน์ มารชิโน ตอนสี

๑๓/๘/๒๕๓๐ ๑๕/๕/๒๕๖๐

วัดหินกอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๓๗
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติภทฺโท มีธรรม

๒๑/๕/๒๕๓๑ ๑๕/๕/๒๕๖๐

วัดหินกอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๓๘

สามเณรพลภัทร  กิตติปาลกุล
๗/๘/๒๕๒๓

 วัดหินกอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๓๙

สามเณรธีรพล  ปาทาน

๒๗/๘/๒๕๓๓

 วัดหินกอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๔๐
พระเสถียร สุภาจาโร พรินปน

้

๑๒/๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐ วัดหุบบอนวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๔๑
พระกฤษณะ กิจฺจสาโร วีสม

๒๒/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐ วัดหุบบอนวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๔๒

พระพีระพล ปริสุทฺโธ จันทร์นิมิตร
๘/๖/๒๕๓๘ ๙/๓/๒๕๖๐

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๔๓

พระจิรภัทร อินฺทโชโต สุทธวิชัย

๑๙/๕/๒๕๓๔ ๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๔๔

พระปยะ านวุฑฺโฒ ถนอมรอด

๑๐/๒/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๔๕
พระธนวัต กิตฺติปฺโ ฮวบนรินทร์

๓/๖/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๔๖

พระสุชาติ ขนฺติโณ สิงหราช

๓๑/๕/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๔๗

พระเสกสิทธิ

์

เขมเทโว ช่างไม้

๑๗/๑/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๔๘

พระพงศกร พุทธสาโร ถนอมรอด

๒๖/๙/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๔๙
พระจักรพงศ์ จิตฺตกาโร เปลียนสร้าง

่

๓/๕/๒๕๔๐ ๒๑/๕/๒๕๖๐

วัดใหม่เนินพยอม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๖ / ๔๘

้
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ชบ ๒๑๖๐/๑๒๕๐
พระสุทธิรักษ์ อธิปฺโ มีทอง

๑๑/๔/๒๕๒๗
๑๐/๖/๒๕๖๐

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๕๑

พระธนวัฒน์ จนฺทสีโล ผลวิชา

๑๑/๓/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๕๒
พระเกรียงชัย กนฺตวีโร รักไทย

๒/๓/๒๕๓๐ ๑/๗/๒๕๖๐
วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๕๓

พระพงศกร านิสโร วงษ์อุทา
๓/๕/๒๕๐๔ ๒๒/๔/๒๕๖๐

วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๕๔

พระสุรศักดิ

์

ชยวฑฺโฒ ปญญา

๑/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๕/๒๕๖๐

วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๕๕

พระอนุรักษ์ อิสฺสรสีโล ภักดีคำ

๒๑/๗/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๖๐

วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๕๖
พระธีรภัทร ชยธมฺโม รำเรือง

๑๖/๕/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๕๗

พระธวัชชัย เขมธโร แสงพวง
๕/๘/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๕๘

พระพุฒิสรรค์ ภูรีวฑฺฒโน หุ่นเจริญ

๑๓/๔/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๕๙

พระกนกพล โกสลฺโล โอฬาริกพันธุ์

๒๕/๖/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๖๐
พระกิติคุณ สฺจิตฺโต ไกรกุลศรุต

๒/๘/๒๕๓๔ ๖/๗/๒๕๖๐
วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๖๑

พระคำหลอด นิภาธโร สีมุข
๙/๘/๒๕๐๘ ๗/๗/๒๕๖๐

วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๖๒

พระทองดี กนฺตวณฺโณ ปอมแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๒๘
๑๒/๗/๒๕๕๙

เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๖๓

พระสุนทร อภิชฺชโว สายวัน

๒๑/๙/๒๕๑๔
๑๐/๔/๒๕๖๐

เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๖๔
พระไพรัช กมฺมสุโถ พันทวี

๒๑/๕/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๖๕

สามเณรชิษณุชา  หงษ์ปอง
๑/๕/๒๕๕๑

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๖๖

สามเณรอัจฉริยะ  ติระนานนท์
๗/๕/๒๕๔๕

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๖๗

สามเณรเอกรินทร์  แก้วทับทิม

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๖๘
สามเณรปฎิภาณ  โสดาบุตร

๒๖/๙/๒๕๕๐

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๖๙

สามเณรธนพล  ซาหลวย

๑๒/๔/๒๕๕๐

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๗๐
สามเณรเวคิน  วะระคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๗๑

สามเณรอำนวย  ทับไทยสง

๒๕/๔/๒๕๔๕

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๗๒
สามเณรนัทธพงศ์  มิสาโท

๘/๒/๒๕๔๘
 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๗๓

สามเณรมนตรี  ซาหลวย

๑๙/๔/๒๕๕๐

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๗๔

สามเณรธีรโชติ  จันทิ

๑๗/๓/๒๕๔๙

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๗๕

สามเณรพรพจน์  กิงแล

๒๖/๓/๒๕๔๗

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๗๖
สามเณรศุภกร  สุขช่วย

๒๐/๙/๒๕๔๖

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๗๗

พระวินัย ธมฺมทีโป ดีเลิศ

๒๔/๑๒/๒๕๓๗
๑๘/๐๖/๒๕๖๐ เขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๗๘

พระพัฒนพงษ์ ชุติปฺโ แสงจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๓๘
๑๘/๐๖/๒๕๖๐ เขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๗๙

พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิจิตฺโต เกตุแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐ เขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๘๐
พระณรงค์เดช ชุตินฺธโร รูปคมสัน

๒๔/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐ เขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๘๑

พระวันชัย สุภทฺโท ม่วงยัง

๑๕/๐๕/๒๕๐๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐ เขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๘๒

พระจิรเดช ธมฺมเตโช มิงประยูร

่

๐๒/๑๑/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐ เขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๘๓

พระจำเนียร านวีโร บัวผุด

๒๒/๐๗/๒๕๐๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

เขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๘๔
พระคำพัน กนฺตวณฺโณ แพงไทยสง

๒๓/๐๕/๒๕๑๕
๐๓/๐๑/๒๕๖๐

เขาโพธิทอง

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๗ / ๔๘

้
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ชบ ๒๑๖๐/๑๒๘๕

พระณัฐพล ปยธมฺโม เพิมสิน

่

๒๗/๐๔/๒๕๓๗
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

เขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๘๖

พระนิรันด์ อาทโร ไชยศิริ

๐๘/๐๒/๒๕๓๐ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

เขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๘๗
พระชีวัน ชินวโร บุญแต่ง

๑๕/๐๖/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๘๘

พระณัฐนันท์ คุณวีโร บุญสมทบ

๒๘/๐๘/๒๕๓๘
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๘๙

พระภัทรภณ ยโสธโร ทองทา

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๙๐
พระยุทธพงษ์ กิตฺติวณฺโณ พลอยบุตร

๒๕/๐๕/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๙๑
พระอัครภูมิ ปริปุณฺโณ บริบูรณ์

๓๑/๐๕/๒๕๓๑ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

เขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๙๒

พระธนญชัย ปยสีโล สืบยุคล

๐๕/๐๓/๒๕๒๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๙๓

พระปรีชา สุชีโว พันธ์ทองดี

๐๘/๐๓/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๙๔

พระจิระพงษ์ ธีรวโร แขกอ่อน

๐๘/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๙๕
พระนวพล กตสาโร เจริญประมง

๒๕/๐๒/๒๕๓๒
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๙๖

พระสมาน ถามพโล นามวัน

๒๕/๐๘/๒๕๒๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เขาโพธิทอง

์

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๙๗

พระเจษฏา เขมฺจิตฺโต ทองอยู่
๓/๑/๒๕๓๗

๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เขามะกอก  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๙๘

พระเถลิงศักดิ

์

ธนปาโล ภูมิพักตร์

๑๓/๔/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
เขามะกอก  

ชบ ๒๑๖๐/๑๒๙๙
พระปวัตน์ านกโร ราชู

๐๖/๑๒/๒๕๓๒ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๐๐
พระธนัญชัย ิตปาสํโส กีทีปกูล

๒๗/๐๓/๒๕๓๙
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๐๑
พระณัฐพงษ์ รตนาลงฺกาโร แก้วลังการ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๐๒
พระอัมรินทร์ จารุวณฺโณ เนียมทับ

๑๙/๑๒/๒๕๓๒
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๐๓
พระฐิติวงศ์ ิติวํโส ทองแย้ม

๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๐๔
พระพงศธร ิตาจาโร คำจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๐๕
พระนภัส จารุวํโส สุวรรณคำ

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๐๖
พระกิตติพงษ์ อุตฺตมวํโส หงส์คำ

๑๗/๑๐/๒๕๒๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๐๗
พระกรวิชญ์ ิตปฺโ บุญอินทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๐๘
พระนริส ิตปฺโ โอนอ่อน

๑๒/๐๔/๒๕๑๕ ๑๕/๑๐/๒๕๕๗

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๐๙
พระเขียว ชาคโร วันนา

๐๙/๐๕/๒๕๑๐ ๒๐/๐๒/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๑๐
พระทักษิณ กิตติภทฺโท ธนกำ

๒๒/๐๗/๒๕๑๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๑๑
พระสุไพรัตน์ ธมฺมิโก บุญชู

๐๕/๐๒/๒๕๐๔ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๑๒

พระณัฐพงศ์ กลฺยาโณ เทียงตรง

่

๒๗/๐๑/๒๕๑๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๑๓

พระจิรัฏฐ์ อาภากโร สนามเขตร์

๑๕/๐๙/๒๕๓๔ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๑๔

พระจตุรงค์ ตโมนุโท ปรีหะจินดา

๐๑/๐๖/๒๕๓๓ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๑๕
พระนคร ขนฺติธโร เจริญบุญณะ

๑๔/๐๒/๒๕๓๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๑๖

พระจิราวัฒน์ ปฺาวโร แสวงกิจ

๑๙/๑๐/๒๕๓๒ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๑๗

พระวศิน สุภทฺโท เลิศฤทธิ

์

๓/๑/๒๕๔๐ ๒๐/๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๑๘

พระชนะภัย ชยธมฺโม เรืองไสยพร

๒๙/๑๐/๒๕๒๒ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๑๙
พระสุระชัย จิรธมฺโม ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๒๕ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๘ / ๔๘

้
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่
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ชบ ๒๑๖๐/๑๓๒๐
พระภรต กนฺตธมฺโม จำรัส

๐๕/๐๙/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๒๑

พระสุเทพ สุธมฺโม โมรา

๐๖/๐๖/๒๕๐๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๒๒
พระวรวิทย์ สิริธมฺโม บุญอินทร์

๑๙/๐๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๒๓

พระวรพงศ์ วรธมฺโม ศิริวรรณ

๐๘/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๒๔

พระพีรกานต์ คุเณสโน สมใจ

๑๑/๐๘/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๒๕

พระมานะ มานิโต หยังเจริญ

่

๐๒/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๒๖
พระอเนก อตฺถกาโร บุญช่วยเหลือ

๒๓/๐๙/๒๕๒๒
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๒๗

พระรังสรรค์ ทนฺตกาโย มากซุง

๑๓/๐๖/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๒๘

สามเณรธีระยุทธ์  สุวรรณวงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๒๙

สามเณรกฤษณพงศ์  สุทธิวารี

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๓๐
สามเณรวีรภัทร  นิรชน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๓๑

สามเณรนันทพงศ์  สุดมี

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๓๒

สามเณรณัฐวุฒิ  คุณช่างทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๓๓

สามเณรนครินทร์  กึกกอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๓๔
พระธนกฤต ธมฺมกาโม นิลสว่าง

๒๔/๐๑/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ต้นกระรอก  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๓๕

พระพิสิทธิ

์

สุภาจาโร แซ่ลี

้

๒๓/๖/๒๕๓๘ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ตะเคียนทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๓๖

สามเณรวิสูตร  ธนะธีระพงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๒๐

 ตะเคียนทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๓๗

พระศุภชัย เตชพโล สุขพุ่ม

๒๓/๑๑/๒๕๓๙
๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ทวนทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๓๘
พระปาณชัย ปฺาธโร ทรัพย์พรม

๑๘/๐/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ทวนทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๓๙

พระชนาธิป ชนวุฑฺโฒ ทำประโยชน์

๒๐/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทวนทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๔๐
พระดนุสรณ์ จิรสุโภ จันทรทอง

๑๔/๐๑/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ทวนทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๔๑

พระเอกราช ผาสุโก มังคัง

่ ่

๑๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทวนทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๔๒
พระฉัตรชัย จิตฺตมโล สวยศรี

๐๘/๐๔/๒๔๘๘ ๐๔/๑๒/๒๕๔๙

ท่ากระดาน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๔๓

พระทศพล กิตฺติาโน ติยวัฒน์

๑๘/๐๖/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๔

ท่ากระดาน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๔๔

พระอุดร อุตฺตโร ศรีสมบูรณ์

๑๕/๑๒/๒๔๙๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

ท่ากระดาน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๔๕

พระกิตติพัฒน์ สุมิตฺโต จันทเปรมจิตต์
๓/๖/๒๕๓๖ ๒๖/๒/๒๕๖๐

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๔๖
พระวิรวัช วิสารโท วงศ์พันธุ์

๑๙/๖/๒๕๓๔ ๒๘/๕/๒๕๖๐

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๔๗

พระธวัชชัย เขมปฺโ ศิริมาก

๑๙/๕/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๖๐

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๔๘

พระสหรัฐ ธมฺมเตโช ผึงฉิมพลี

่

๒๒/๖/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๔๙

พระนฤรงค์ กนฺตสีโล ศรีบุญเรือง
๘/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๕๐
พระคณาธิป นนฺทิโย พึงสมศักดิ

่ ์

๒๑/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๕๑

พระกิตติธัช สารโท รักพงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๓๙
๒๙/๖/๒๕๖๐

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๕๒

พระสถาพร ปโยโค อ่อนคลาย
๙/๔/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
เทพบุตร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๕๓

พระอภิสิทธิ

์

อภิปุณฺโณ ห้วยใหญ่
๕/๑/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐

เทพบุตร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๕๔
พระอนนท์ ชินวโร สุดพุ่ม

๒/๗/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๖๐
เทพบุตร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๙ / ๔๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๕๕

พระณัฐพงค์ านรโต บุญรักษา

๒๗/๓/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
เทพบุตร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๕๖

พระไพบูลย์ สุจิตฺโต นันเสียง

๑๘/๗/๒๕๓๓

๘/๗/๒๕๖๐
เทพบุตร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๕๗
สามเณรพีรวิชญ์  สารศิริ

๘/๙/๒๕๔๗
 เทพบุตร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๕๘

พระคุณากร ปฺาวชิโร ชืนอารมย์

้

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๒๔/๐๒/๒๕๖๐

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๕๙

พระกิตติศักดิ

์

อภิวณฺโณ บุญบำรุง

๐๒/๐๖/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๖๐
พระกิตติพงษ์ เตชธมฺโม พรรณศาล

๐๔/๐๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๖๑
พระนัฐวุฒิ ปฺาวโร รักษา

๑๙/๐๓/๒๕๔๐ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๖๒

พระปฏิภาน ปฺาธโร อุทุมพิรัตน์

๑๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๖๓

พระวิศรุต อภิวณฺโณ จำพิมาย

๑๖/๑๐/๒๕๓๑ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๖๔

พระฉัตรชัย ธมฺปาโล ทับทิม

๒๐/๐๗/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๖๕
พระพงศ์เศวต ตปสีโล งามสมมิตร

๓๐/๑๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๖๖

พระสราวุฒิ ทิตฺตโก พวงพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๖๗

พระนนธชัย ผาสุโก แสงสามารถ

๐๕/๐๓/๒๕๔๐
๓๙/๖/๒๕๖๐

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๖๘

พระอภิสิทธิ

์

โชติปฺโ จันทร์ดง

๑๘/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๖๙
สามเณรกรวุฒิ  แสงประสิทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๗๐
พระเชิดศักดิ

์

ตุฎจิตฺโต สอนวงค์

๓๐/๐๑/๒๕๑๔ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๗๑

พระนิรันดร์ ยติโก แขกอ่อน

๑๘/๐๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๗๒

พระสันติ มหาปฺโ หลอมทอง

๑๗/๐๔/๒๕๒๑ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๗๓
พระวรายุทธ ตปสีโล บุญล้อม

๑๘/๐๑/๒๕๔๐ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐ นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๗๔

พระศุภฤก สนฺตจิตฺโต นาคคล้าย

๒๔/๐๙/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐ นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๗๕

พระธรรมสรณ์ กุสลจิตฺโต ยะสะวุฒิ

๑๗/๐๓/๒๕๔๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๗๖

พระวิสิษฐ์พล ปภสฺสโร แก้วดวงดี

๑๖/๐๘/๒๕๑๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๗๗
พระนคร กิจฺจสาโร เนือนาค

้

๒๑/๑๒/๒๕๑๓
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๗๘

พระสุภิวัฒน์ สิริมงฺคโล ใจยังยืน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๗๙

พระสราวุธ กิตฺติสุขุโม นพรัตน์

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐ นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๘๐
สามเณรธนัท  วัชราทรัพย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

 
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๘๑
พระสมเกียรติ ิตปฺโ ศรีฤทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๘๒

พระธนกร ขนฺติธโร ประกอบธรรม

๐๘/๐๙/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๘๓

พระธนกฤต ขนฺติพโล ประกอบธรรม

๐๘/๐๙/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๘๔

พระศุภชัย สิริธมฺโม จิตรบุญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๘๕
พระอภินันท์ สีลเตโช มณีโชติ

๐๓/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๘๖

พระศิริพงษ์ ปฺาธโร สุเฌอ

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๘๗

พระบุลากร ิตโสภโณ ประกอบธรรม

๐๓/๑๒/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๘๘

พระอาทิตทพล อตฺตสาโร หัสดง

๐๓/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๘๙
พระพีรพล ธมฺมเตโช มังคัง

่ ่

๓๐/๐๘/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

นาลิกวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๐ / ๔๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๙๐
พระวุฒิไพศาล ปฺาทีโป วนิชโรจน์

๑๔/๑๑/๒๔๙๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๙๑

พระนราพันธุ์ อคฺคปฺโ กลมเกลียง

้

๑๑/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๙๒
พระสุรพศ ภทฺทธมฺโม อ้นเงิน

๒๓/๐๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

นาลิกวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๙๓

พระมนตรี ฉนฺทสีโล แก้วนำเย็น

๐๗/๐๘/๒๕๒๒ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บางละมุง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๙๔

พระลัทธิพงศ์ พุทฺธสีโล ยืนชนม์

๑๕/๐๘/๒๕๒๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บางละมุง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๙๕

พระวิโรจน์ ปุณฺณาโภ เฟองมา

๐๒/๐๙/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางละมุง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๙๖
พระจำรักษ์ สุมงฺคโล เล่งซง

๑๙/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางละมุง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๙๗

สามเณรบันเทิง  ตังกิม

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

 บางละมุง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๙๘

พระอนุจิต ฉนฺทธมฺโม ดาวเหล็ก

๒๗/๑๑/๒๕๒๗

๙/๕/๒๕๕๙
บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๓๙๙

พระสมยศ กิตฺติวณฺโณ ทัพจีน

๒๔/๙/๒๕๐๕ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๐๐
พระจารุพัสตร์ อธิปฺโ เข็มทอง

๑๘ / ๕ / ๒๕๔๐

๐๙/๐๔/๒๕๖๐

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๐๑
พระทรงศักดิ

์

มหาปฺโ มูลคำสุข

๖ / ๓ /๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๐๒
พระจิรพงศ์ จิรธมฺโม พงษ์ธนู

๑๒  / ๔ / ๒๕๓๗

๒๑/๐๕/๒๕๖๐

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๐๓
พระสุรชาติ ชินวโร สกุลมา

๑๗ /  ๑๒  /๒๕๓๙

๒๘/๐๕/๒๕๖๐

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๐๔
พระอานนท์ อานนฺโท มะลิซ้อน

๒๕ / ๖ /๒๕๓๘
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๐๕
พระจตุรงค์ อภิชฺชโว สุขสาคร

๔ / ๑๐ / ๒๕๓๐
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๐๖
พระศุภวัฒน์ ปยสีโล ชมสวัสดิ

์

๒๒ / ๗ / ๒๕๓๖

๑๑/๖/๒๕๖๐

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๐๗
พระธวัชชัย ธมฺมวโร สิมสีแก้ว

๒/๑๑/๒๕๓๙ ๑๕/๖/๒๕๖๐

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๐๘
พระอดิเรก อุฎฺาโน นาคพยัพ

๑๖  / ๑๒/๒๕๐๕

๑๙/๖/๒๕๖๐

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๐๙
พระกิตติมากร กมโล สมสูงเนิน

๖/๔/๒๕๓๓ ๒๑/๖/๒๕๖๐

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๑๐
พระธีรพงษ์ สาโม เจริญสุข

๕/๑๐/๒๕๓๓ ๒๑/๖/๒๕๖๐

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๑๑

พระทักษิณ ถาวโร กาญจนสมบัติ

๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๑๒
พระกิตติ สุขกาโม ทองอ่อน

๒๖/๑/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๑๓

พระวิทยา ปยธมฺโม ธีรอรรถ

๒๔/๓/๒๕๐๙ ๘/๑๑/๒๕๕๘

บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๑๔

พระภาณุพงศ์ านสมฺปนฺโน บุญกะยะ

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

๒๘/๕/๒๕๖๐

บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๑๕

พระปราโมทย์ ิตกุสโล สมเย็น

๒๕/๑๐/๒๕๓๘
๒๒/๖/๒๕๖๐

บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๑๖
พระไพโรจน์ ิตธมฺโม ชูจิตร์

๑๓/๖/๒๕๒๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๑๗

พระอนุรักษ์ มหาสิปฺโป โปรยขุนทด
๙/๘/๒๕๑๖ ๒/๗/๒๕๖๐

บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๑๘

พระจรูญวิทยา ปภาโท สวัสดิกิจ

์

๑๓/๓/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๑๙

พระสกุลทอง กิตฺติคุโน เถาจี

้

๐๒/๑๐/๒๕๒๔ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

ประชุมคงคา  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๒๐
พระกุณนที ขนฺติสาโร พวงขาว

๐๘/๑๒/๒๕๓๓
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

ประชุมคงคา  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๒๑

พระหอมขจร อุชุจาโร ปยะกุล

๒๘/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประชุมคงคา  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๒๒

พระฉัตรชัย จารุวณฺโณ สายใยทอง

๐๕/๐๕/๒๕๓๕ ๒๔/๐๑/๒๕๖๐

พุทธิวราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๒๓

พระเฉลิมพล จตฺตวิโล พฤกษ์เกษม

๓๐/๐๕/๒๕๓๘ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

พุทธิวราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๒๔
พระสายชล กิตฺติโก พงษ์ธนู

๑๐/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

พุทธิวราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๑ / ๔๘

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๒๕

พระอนิรุทธิ

์

จตฺตวิโล เข็มคม

๑๖/๑๑/๒๕๓๖
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

พุทธิวราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๒๖

พระพระเมธิชัย ปฺาวุโธ ใบศิลา

๒๔/๑๑/๒๕๓๗
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

พุทธิวราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๒๗
พระอนุชิต โสภณสีโล ฮวดบำรุง

๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๖๐

พุทธิวราราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๒๘

พระวทัญญ คุณสมฺปนฺโน ทองไพรววณ

๑๐/๐๘/๒๕๓๕ ๐๙/๑๒/๒๕๕๙

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๒๙

พระธีรยุทธ ธีรปฺโ วุฒิยา

๑๘/๐๓/๒๕๒๔ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๓๐
พระณัฐวุฒิ ชาโนทโย สุภาผล

๑๕/๐๕/๒๕๒๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๓๑
พระวรายุทธ นิปโก ศรีสมบัติ

๐๔/๐๑/๒๕๒๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๓๒

พระพินิจ มงฺคลิโก วงค์สุข

๒๑/๐๙/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๓๓

พระธนัท ขนฺติสาโร คล้ายสอน

๒๖/๐๓/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๓๔

พระทินกร ชยสภิรโต ราศรี

๒๖/๐๑/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๓๕
พระไพรวัลย์ ิติสมฺปนฺโน สิงห์คำ

๐๒/๐๙/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๓๖

พระศรัญญ มารชิโน จำแนกหมาย

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๓๗

พระบัญชา ปุาคโม หอมชืน

่

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๓๘

พระพงศกร เมตฺตจิตฺโต พูลสุข

๐๕/๐๙/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๓๙
สามเณรวุฒิชัย  บัวแดง

๒๐/๑๑/๒๕๒๔

 มาบฟกทอง  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๔๐
พระณัฐพล ปภสฺสโร เกตุคง

๒๐/๐๓/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ยางใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๔๑

พระสุรพงศ์ ผลาโน พลอยสำลี

๒๑/๐๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

ยางใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๔๒

พระวีรยุทธ์ ธมฺมเตโช วงสวาห์

๐๖/๐๘/๒๕๐๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วังทองเจริญธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๔๓
พระสุภาพ มหาปุโ หนูสู

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

วังทองเจริญธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๔๔

พระภาคภูมิ มหาปฺโ หนูสู

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

วังทองเจริญธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๔๕

พระชิษณุพงศ์ จนฺธมฺโม รักความสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วังทองเจริญธรรม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๔๖

พระอมรเทพ อมโร ใจประสงค์

๐๕/๑๐/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีธรรมาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๔๗
พระจิรายุทธ อกฺกปฺโ ทาภักดี

๐๑/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ศรีธรรมาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๔๘

พระชัยยาวัฒน์ ขนฺติมโน ผุดเผือก

๐๒/๐๗/๒๕๑๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีธรรมาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๔๙

พระมงคลสิริ นาถกโร สิริพุทโธ

๓๐/๐๕/๒๕๓๐ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

ศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๕๐
พระชวลิต ปฺาทีโป จันทรบูรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๓๔
๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๕๑
พระภัทรพล ภทฺทรพโล บุญรุ่งเจริญสุข

๒๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๕๒

พระศิริชัย สิริธโร
แสวงหาความสุข

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๕๓

พระประกิจ อาจารสมฺปนฺโน แจ้งกระจ่าง

๐๒/๑๒/๒๕๒๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๕๔

พระเสกสรร านิสฺสโร สารสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๕๕
พระบุรัสกร ิตสทฺโธ กาญจนพิพักตร์

๑๐/๐๘/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๕๖

พระปฏิภาณ ปริปุณฺณสีโล จันทร์หอม

๑๓/๐๔/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๕๗

พระอนุสรณ์ อนุสโร นพรัตน์

๐๒/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๕๘

สามเณรชัยสิทธิ

์

 สัตทะจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๕๙
พระนัฐวุฒิ ถาวโร ถาวร

๑๔/๐๗/๒๕๓๕ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

สว่างฟาพฤฒาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๒ / ๔๘

้
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ชบ ๒๑๖๐/๑๔๖๐
พระจักรกฤษณ์ ปฺาวโร จันทร์หอม

๑๘/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๖๑

พระศักดิสิทธิ

์ ์

ตปสีโล อนันตกูล

๒๘/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๖๒
พระสุรกานต์ ปฺาทีโป กระจอนนาค

๒๓/๐๕/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๖๓

พระสมพงศ์ ผาสุโก ขวัญยืน

๒๔/๐๒/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๖๔

พระนฤเบศ โชติาโณ โพธิทอง

์

๑๓/๐๘/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๖๕

สามเณรสุริยวงศ์  พรหมมาศ

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๖๖
พระชาญวิทย์ อาภสฺสโร บำรุงยา

๒๒/๐๕/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๖๗

พระไพรัช กิจฺจสาโร บานตลี

่

๑๕/๐๓/๒๕๒๕
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๖๘

พระทศพร ขนฺติธโร สุกอำ

๒๗/๑๑/๒๕๓๘
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๖๙

พระกิตติพัฒน์ สิริภทฺโท เสือตาด

๐๗/๐๓/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๗๐
พระพลวัต ิตสีโล คนซือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๗๑

พระฉัตรชญา สุภทฺโท นุ่มเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๗๒

พระพงศ์วิชญ์ ธมฺมทินฺโน เทียมประเสริฐ

๑๖/๐๙/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

สังกะเปรียว  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๗๓

พระพงษ์สนิท พุทฺธสโร ธรรมวิเศษ

๐๓/๐๖/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สังกะเปรียว  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๗๔
พระวรเดช อนุตฺตโร จันประธาตุ

๐๗/๐๑/๒๕๓๑ ๒๖/๐๘/๒๕๖๐

สังกะเปรียว  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๗๕

พระวิรัตน์ กิตฺติสมฺปนฺโน คำประดิษฐ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สันติคาม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๗๖

พระสมาน ถาวโร ภาสดา

๑๒/๑/๒๕๒๘

๗/๔/๒๕๖๐
สันติธาราวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๗๗

พระนิวัฒิ ิตคุโณ จางวิริยะ

๖/๑๒/๒๕๐๔
๗/๖/๒๕๖๐

สันติธาราวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๗๘
พระบุญเลิศ จิรสุโภ เถือนภู

่

๒๗/๓/๒๕๒๒

๗/๖/๒๕๖๐
สันติธาราวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๗๙

พระศุภกฤษณ์ สุเมโธ สุขน้อย

๑๒/๙/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

สันติธาราวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๘๐
พระฐาปนีย์ ฉนฺทธมฺโม เพ็งพันธ์

๒/๗/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สันติธาราวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๘๑

พระณัฐวุฒิ ิตธมฺโม เถือนพูล

่

๒๘/๙/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สันติธาราวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๘๒
พระสุริโย กิตฺติปาโล หลิมสกุล

๑๑/๙/๒๕๓๒

๔/๗/๒๕๖๐
สันติธาราวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๘๓

พระอนุสรณ์ อนุตฺตโร จันทร์ทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

สามัคคีประชาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๘๔

พระศักรินทร์ นรินฺโท อยู่สบาย

๑๕/๐๖/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคีประชาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๘๕

พระอัจชยะ านุตฺตโร คงเพ็ชร

๒๘/๐๘/๒๕๓๙
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคีประชาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๘๖
พระชาติไทย โสภณสีโล จันทร์ทอง

๒๕/๐๘/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีประชาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๘๗

พระสมเกียรติ สจฺจวโร รอดภัย

๒๑/๐๑/๒๕๒๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สายสุคนธ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๘๘

พระจรัส วราโภ สียางนอก

๑๑/๐๔/๒๕๓๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สายสุคนธ์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๘๙

พระจักรพงษ์ ขนฺติจิตโต ใจหาญ

๑๐/๐๒/๒๕๑๑
๑/๑๑/๒๕๕๗

สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๙๐
พระนฤกิต อุปวฑฺฒโน นามแสง

๐๔/๐๔/๒๕๓๘
๒๙/๖/๒๕๖๐

สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๙๑

พระธนา จกฺกวโร เรืองจ้อย

๒๙/๑๐/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๙๒

พระณัฐพล ยติโก จันทร์มาก

๓๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๙๓

พระจีราวัฒน์ จิรวฑฺฒโน บำรุงเงิน

๐๕/๐๓/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๙๔
พระธีระ าณวีโร พัฒนงาม

๐๙/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุทธาวาส  
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ชบ ๒๑๖๐/๑๔๙๕

พระวันชัย อนีโฆ คำแจ่ม

๐๘/๐๒/๒๕๓๐ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองเกตุน้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๙๖

พระสมทบ อนงฺคโน อยู่สบาย

๑๙/๐๖/๒๕๐๓ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐

หนองเกตุน้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๙๗
พระอำนาจ ิตพโล แหวนเพ็ชร

๒๑/๐๑/๒๕๓๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองเกตุน้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๙๘

พระกฤษณะ ิตปฺุโ กะการดี

๑๕/๐๕/๒๕๓๔ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองเกตุน้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๑๔๙๙

พระชม ธิตจินฺโน คำแจ่ม

๐๘/๐๗/๒๕๐๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองเกตุน้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๐๐
พระธนบดี กิจฺจธโร วงศ์จันศาล

๐๗/๑๐/๒๕๐๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองเกตุน้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๐๑
พระสัญญพงศ์ สจฺจวโร ปนประสงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองเกตุน้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๐๒
พระคมสัน กตสาโร ทับทิมเทศ

๒๕/๐๘/๒๕๓๕
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

หนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๐๓
พระพงษ์ศิริ ชนาสโภ พวงเค้า

๒๑/๐๑/๒๕๓๕ ๒๑/๐๒/๒๕๖๐

หนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๐๔
พระประเสริฐ เตชวโร ใต้สันเทียะ

๐๑/๐๗/๒๕๒๗ ๐๑/๐๘/๒๕๖๐

หนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๐๕
พระสุกฤษฏ์ จารุวรณฺโณ โปร่งพักตร์

๐๙/๐๔/๒๕๓๖ ๐๑/๐๘/๒๕๖๐

หนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๐๖
พระชยินทร์ ขนฺติธมฺโม พุ่มไม้

๐๕/๐๗/๒๕๔๐ ๐๑/๐๘/๒๕๖๐

หนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๐๗
พระชมชวน ชุตินฺธโร นารัมย์

๑๐/๐๑/๒๕๐๔ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

หนองปรือ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๐๘
พระสุชาติ สุชาโต แสดใหม่

๑๒/๐๔/๒๕๓๔ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองปรือ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๐๙
พระประสงค์ ถิรธมฺโม โต้เขีย

๑๕/๐๕/๒๕๑๓
๙/๑๐/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๑๐
พระศาสตรา ิตสีโร แย้มพักดี

๑๕/๐๘/๒๕๓๖
๒๒/๔/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๑๑

พระอนิรุต จนฺทสาโร ทองปลืม

้

๐๑/๑๐/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๑๒

พระพงศ์ศิริ ปภากโร เขมะโยธิน

๑๔/๑๒/๒๕๓๙

๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๑๓
พระชินศิษฏ์ กิตฺติโสภโณ ช่างไม้

๑๕/๑๒/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๑๔

พระวีระยุทธ านวโร บุตตะชา

๒๓/๐๙/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๑๕

พระทศพล กตปุโ อ่อนละมัย

๑๓/๐๕/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๑๖

พระนันทชัย ธมฺมธโร ปานพรม

๐๙/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
หนองใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๑๗
พระวงศ์วัฒน์ มหาปุโ สุคนธพงษ์

๒๗/๓/๒๕๓๒ ๒๘/๙/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๑๘

พระปญญา จนฺทโก อินทร์เทศราช

๒๗/๑๐/๒๕๑๓ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๑๙

พระอนิรุจน์ จนฺทโชโต สุนอุ่น
๒/๘/๒๕๓๗ ๑๒/๒/๒๕๖๐

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๒๐
พระไกรสร กุสลจิตฺโต กรุดสาท

๒๖/๔/๒๕๓๖ ๑๙/๒/๒๕๖๐

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๒๑
พระอำนวย ถามพโล คงมัน

่

๖/๑๑/๒๕๓๖ ๑๔/๕/๒๕๖๐

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๒๒

พระสหรัฐ นิปโก เกตุแจ้

๓๐/๓/๒๕๓๙
๙/๖/๒๕๖๐

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๒๓

พระกรกฎ นาคเสโน ปนศรี

๑๙/๑๐/๒๕๓๔
๑๕/๖/๒๕๖๐

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๒๔

พระสดายุ สุทฺธิจิตฺโต ผาลิการ

๑๐/๕/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๒๕
พระศุภวัฒน์ ิติสีโล ไพรเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๓๘

๒๐/๖/๒๕๖๐

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๒๖

พระชัยธวัช อภิปุณฺโณ เจริญผล

๑๗/๑๑/๒๕๓๙

๒๐/๖/๒๕๖๐

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๒๗

พระนัฐวุฒิ โฆสคุโณ คอนทองคำ

๑๐/๖/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๒๘

พระณรงค์ฤทธิ

์

วิสุทฺธาโส หนูสิน

๒๗/๑๑/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๒๙
พระกิติศักดิ

์

โชตโก ศิริวงษ์

๑๐/๙/๒๕๒๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ห้วยใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๔ / ๔๘
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ชบ ๒๑๖๐/๑๕๓๐
พระสุทธิพงษ์ สิริจนฺโท บัวบาน

๑/๙/๒๕๓๘ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๓๑

พระเจตน์สฤษฏิ

์

โอภาโส แย้มเพียร

๑๗/๓/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๓๒
พระชาคริต อสุสโว จีระวัฒนานันท์

๑๘/๖/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๓๓

พระยุทธดนัย าณธโร ศิริมาก

๒๙/๔/๒๕๒๙

๒/๗/๒๕๖๐
ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๓๔

พระรังสรรค์ ฌานวโร ศิริผล

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๓๕

พระเอกชัย คุตฺตทฺวาโร สุนอุ่น

๒๓/๑๐/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๓๖
พระเตชธรรม านิสฺสโร ย้อยกระโทก

๒๐/๐๓/๒๕๒๗ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๓๗

พระกัมพล จนฺทสาโร ลอยสูงวงศ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๓๘

พระวรัญู จิตฺตสํวโร รินทะรึก

๒๘/๐๑/๒๕๔๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๓๙

พระชินวัตร กมฺมสุทฺโธ พูลเกษม

๒๓/๑๐/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๔๐
พระนิวัตน์ นรินฺโท มีชำนาญ

๒๕/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๔๑

พระวรวุฒิ ิตธมฺโม แย้มไสว

๐๖/๐๗/๒๕๓๗ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๔๒

พระอัครภูมิ อคฺคปโ อยู่สบาย

๐๘/๐๗/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๔๓

พระวุฒินันท์ านวีโร อ้นประเสริฐ

๑๓/๑๒/๒๕๓๘
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๔๔
พระบูรพา ิตวินโย พุมมา

๐๒/๐๔/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๔๕

พระชาญยุทธ กลฺยาโณ มณีรัตน์

๐๖/๐๗/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๔๖

พระฉลอม จารุธมฺโม ทองนาท

๒๐/๓/๒๕๑๖ ๒๐/๓/๒๕๕๙

อินทนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๔๗

พระสิทธิชัย สุทธิจิตฺโต สนธิรักษา

์

๔/๙/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

อินทนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๔๘
พระชวลิต อธิมุตฺโต เอียมสวัสดิ

่ ์

๒๓/๕/๒๕๒๑

๗/๗/๒๕๖๐
อินทนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๔๙

พระวิศิษฐ์ โฆสิโต ลัดหลวง

๒๙/๑๑/๒๔๙๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๕๐
พระพิริยะ ปฺาสาโร นวลสุวรรณ์

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๕๑

พระจิรวัฒน์ อุตฺตโม อิฐงาม

๑๑/๐๕/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๕๒
พระเชษฐมาส ขนฺติสุโภ คำสวาสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๕๓

พระจิรวัฒน์ ชาครธมฺโม มังมูลสิริทรัพย์

่

๐๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๕๔

พระโอภาส อินฺทปฺโ สุปยะวัฒน์

๑๖/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๕๕

พระอมรเทพ อินฺทโชโต จันทร์นำเงิน

๐๙/๐๔/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๕๖
พระศรายุทธ ธมฺมธโร เนียมดวง

๒๑/๐๙/๒๕๒๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๕๗

พระยุทธการ ิตมโน โชติแสง

๐๒/๐๙/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๕๘

พระภาสกร เขมวโร เหมือนแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๕๙

พระภูษิต ถิราโณ วิริยะกิจ

๐๘/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๖๐
พระภาณุพัฒน์ เปมสีโล ธรรมโลกา

๑๑/๐๕/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๖๑

พระต้อม วรธมฺโม ตันเจริญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๖๒

สามเณรพงศกร  อ้วนเจริญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

 เขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๖๓

พระปรีดา ทินฺนวโร มีสกุล

๒๔/๑๐/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เขาชีจรรย์  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๖๔
พระธีระ าณธโร ศรีแจ่มดี

๐๖/๐๑/๒๕๐๒ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘

เขาน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๕ / ๔๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๖๕

พระลุน สุขิโต คะโมฤทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๑๐ ๐๑/๐๓/๒๕๖๐

เขาน้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๖๖

พระญาณกร อุชุจาโร ศรีวิลัย

๓๑/๐๑/๒๕๒๕ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

เขาน้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๖๗
พระพรพิษณุ ถาวโร อู่สามเรือน

๑๓/๑๑/๒๕๒๕
๒๙/๐๔/๒๕๖๐

เขาน้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๖๘

พระพงศ์ณภัทร ิติธมฺโม โชติช่วง

๐๑/๑๑/๒๕๓๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาน้อย  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๖๙

พระสันติศักดิ

์

คุณากโร แช่มช้อย

๒๓/๑๐/๒๕๓๘
๒๘/๕/๒๕๖๐

เขาบายศรี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๗๐
พระอานนท์ โสภโณ จันสาย

๑๕/๗/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เขาบายศรี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๗๑
พระเสน่ห์ ถามวโร บัวสี

๑๔/๕/๒๕๒๖

๒/๗/๒๕๖๐
เขาบายศรี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๗๒

พระรวยนิรันดิ

์

วราโณ กาญจนอารีย์

๒๙/๑/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
เขาบายศรี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๗๓

พระไตรภพ เตชปฺโ บัวสกุล
๔/๓/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
เขาบายศรี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๗๔

พระนัฐพล สมจิตฺโต ช้างแก้ว
๕/๑/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
เขาบายศรี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๗๕
พระสุทัศ กิตฺติวณฺโณ สุขโข

๒๖/๐๙/๒๕๐๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาบำเพ็ญบุญ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๗๖

พระธานินทร์ สนฺตจิตฺโต รัตนศักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๐๒ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐

เขาบำเพ็ญบุญ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๗๗

พระสามารถ สุจิตฺโต สีสาเอียม

่

๑๙/๐๗/๒๕๒๘ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

เขาบำเพ็ญบุญ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๗๘

พระสุชาติ านธมฺโม กิจอนันต์

๑๑/๐๘/๒๔๙๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาบำเพ็ญบุญ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๗๙
พระอธิฐาน อาวุธธมฺโม องอาจ

๒/๑๒/๒๕๐๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาบำเพ็ญบุญ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๘๐
พระภานุเดช ฉนฺทกโร พ่วงน้อย

๔/๒/๒๕๔๐ ๔/๖/๒๕๖๐
ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๘๑

พระหิรัญ สิริมงฺคโล อำอ่อน
๒/๕/๒๕๔๐ ๑๖/๖/๒๕๖๐

ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๘๒

พระปฏิเวช ปฺาวชิโร คงอุทิศ

๒๖/๘/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๘๓
พระปรเมศร์ ชุติปฺโ คงอุทิศ

๘/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๘๔

พระนรานนท์ อคฺคธมฺโม ภู่ระหงษ์

๒๕/๘/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๘๕

พระวรวิทย์ ทีปงฺกโร ด่านนัทธี

๑๐/๑๒/๒๕๓๗
๒๕/๖/๒๕๖๐

ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๘๖

พระเชาวน์ศักดิ

์

มหาปฺโ ยังทรัพย์

๑๓/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๘๗
พระอรรถพล กิตฺติโก เกษมสุนทร

๙/๑๐/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๘๘

พระสหรัฐ รกฺขิตจิตฺโต ตังจิตร

้

๒๙/๕/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๘๙

พระชญานนท์ ปฺาวุโธ เจริญสุข

๒๑/๒/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๙๐
พระภาคภูมิ กฺวิวํโส นุชนาคา

๒/๑/๒๕๓๘
๑/๗/๒๕๖๐

ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๙๑
พระธนดล ิตธมฺโม รัตนนงค์

๒๕/๑/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๙๒

พระวิวัฒน์ ธีรวํโส ทันประโยชน์

๒๗/๗/๒๕๒๔

๖/๗/๒๕๖๐
ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๙๓

พระวราวุธ านงฺกโร ชาติดนตรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๐

๗/๗/๒๕๖๐
ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๙๔

พระปฏิญญา อตฺตเปโม คงอ่อน

๑๒/๔/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๖๐

ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๙๕
พระสามารถ มหาวิริโย เงินโคกกรวด

๗/๐๙/๒๕๒๑ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

ทรงเมตตาวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๙๖

พระภาคภูมิ ภทฺทโก อินทรไพจิตร

๑๖/๑๑/๒๕๒๑
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ทรงเมตตาวนาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๙๗

พระปรัตถกร ทนฺตจิตฺโต ตอสูงเนิน

๔/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทรัพย์นาบุญญาราม
 

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๙๘

พระเมธี ธมฺมทินโน คณะศรี

๒๘/๑๐/๒๕๐๔ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๖๐/๑๕๙๙
พระณาศิส โสรโต จูกระจ่าง

๐๑/๑๐/๒๕๐๘ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

เทพประสาท  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๖ / ๔๘

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๐๐
พระบุญชัย กิตฺติโก พุทธรักษา

๒๙/๑๐/๒๕๒๒
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๐๑
พระนพดล ธมฺมิโก เกลือนสุทธิ

่

๐๗/๑๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๐๒
พระวรชาติ านารโห ทรัพย์ขำ

๒๖/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๐๓
พระพงษ์เพชร ชาคโร ชัยลับ

๒๙/๐๔/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๐๔
พระสุริยะ ปภาโส สินทะเกิด

๐๕/๐๕/๒๕๒๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๐๕
พระธเนศ หาสปฺโ ศรีกิจวัฒนกุล

๐๒/๑๐/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๐๖
พระณัฐพล นิปุโน ยืนยงค์

๑๗/๑๐/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๐๗
พระวันชัย นิสโภ ช่างเก็บ

๒๕/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๐๘
พระเตชะสิทธิ

์

ณฏิโก ณัธภัทร

๐๖/๐๑/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๐๙
พระทศพล คุณวโร ทองแตง

๒๗/๐๖/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๑๐
พระอนวัช ฉนฺทธมฺโม เจริญสุขแสน

๐๓/๐๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

เทพประสาท  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๑๑

สามเณรวีรภัทร  อ่างศิลา

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

 เทพประสาท  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๑๒

พระสาธิต ขนฺติสาโร จันทร์โฮง

๒/๐๔/๒๕๒๗ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

นาจอมเทียน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๑๓

พระเกียรติศักดิ

์

สกฺกวิริโย แสงแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๓๘

๗/๐๗/๒๕๖๐

นาจอมเทียน  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๑๔
พระวิวัฒน์ ติสฺโส ฤทธาคณานนท์

๙/๐๗/๒๔๘๑ ๘/๑๒/๒๕๕๙

บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๑๕

พระสุชาติ เขมจิตฺโต อยู่สวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๑๗

๒/๐๖/๒๕๖๐

บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๑๖

พระครองพล กิตฺติสาโร ดีขยัน

๒๗/๐๔/๒๕๓๕

๒/๐๖/๒๕๖๐

บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๑๗

พระนรินทร์ จารุธมฺโม ดาเหม็ง

๑๑/๐๓/๒๕๔๐
๒/๐๖/๒๕๖๐

บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๑๘
พระชวน อริยวํโส ปานทอง

๑๒/๙/๒๕๒๕ ๑๘/๑/๒๕๕๘

รังสีสุนทร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๑๙

พระอภิสิทธิ

์

านกโร วิวัฒน์วุฒิกุล

๓๐/๘/๒๕๓๘
๑/๕/๒๕๖๐

รังสีสุนทร  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๒๐
พระธนพงศ์ สํวโร หอมดอกไม้

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

๑๘/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๒๑

พระไพฑูรย์ อติภทฺโท แตงสีนวน

๒๕/๔/๒๕๓๔

๑/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๒๒
พระวิวัฒน์ ปชฺชลิโต ขาวสะอาด

๓/๑๑/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๒๓

พระเอกชัย อติมงฺคโล บุญศรี
๘/๑/๒๕๓๘ ๑/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๒๔

พระนัฐพงษ์ านวโร วงศ์สะอาด

๙/๑๐/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๒๕

พระวิชิต านิโก ทองธรรมชาติ

๒๖/๓/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๒๖
สามเณรอนันต์สิทธิ

์

 ชูหนู

๒๗/๗/๒๕๔๖

 ราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๒๗

สามเณรวสันต์  ม่วงกลม

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 ราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๒๘

พระประเสริฐ ขนฺติธมฺโม ทองนุกูล
๐/๐/๒๔๙๘

๐๖/๐๒/๒๕๕๘

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๒๙

พระเดียว กตสาโร เพชรปุย

๐๙/๐๙/๒๕๒๗ ๐๙/๐๑/๒๕๖๐

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๓๐
พระณัฐภัทร กิตฺติภทฺโท ปสกุล

๒๒/๑๐/๒๕๓๓
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๓๑

พระจิรชาติ ธมฺมรกฺขิโต ตันหง่าน

๑๒/๐๑/๒๕๑๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๓๒

พระวรวิทย์ วรปฺโ อ่วมประเสริฐ

๐๓/๐๙/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๓๓

พระวรวลัญช์ ตุฎฺจิตฺโต ทองปาน

๒๗/๐๔/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สัตหีบ  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๓๔
พระวีรพล อุฎฺานพโล เดชาเครือ

๐๑/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สัตหีบ  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๓๕

พระสิริณัฐ วิสารโท แสงหงษา

๘/๐๕/๒๕๓๙ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๓๖

พระวรากรณ์ สฺวโร อาจเทศน์

๓๐/๐๖/๒๕๓๘
๓/๐๕/๒๕๖๐

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๓๗
พระแสวง นิปโก ดีเลิศศรัมย์

๑๒/๐๓/๒๕๓๑

๓/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๓๘

พระชนาธิป สิริสุวณฺโณ วงศ์ตรุษ

๘/๐๕/๒๕๓๕
๔/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๓๙

พระประภาส นิราสโย จงจิตย?

๖/๑๐/๒๕๒๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๔๐
พระพิชิตชัย จนฺทโชโต สุภโสภาคย์

๘/๐๕/๒๕๒๒ ๑/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๔๑
พระภูมินทร์ ภูริสีโล ทองเถือน

่

๓/๐๘/๒๕๓๑ ๑/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๔๒

พระปฏิภาณ ปฏิภาโณ บรรเทาทุกข์

๒๔/๐๙/๒๕๓๙

๑/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๔๓

พระภานุวัฒน์ ภูริวฑฺฒโก ขัดกันทา

๑๐/๑๐/๒๕๓๙
๑/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๔๔

พระศราวุธ วิสุทฺธาโส ชนะสมุทร

๒๓/๑๐/๒๕๓๙

๑/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๔๕
พระกร กตธมฺโม สีแดง

๓๐/๑๒/๒๕๓๔ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

หนองจับเต่า  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๔๖

พระจิรธัช จกฺกวโร บุญมาฉาย

๒๗/๑๒/๒๕๓๗
๑๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองจับเต่า  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๔๗

พระณรากร ติสฺสโร กระรินรักษ์

๑๒/๐๙/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

หนองจับเต่า  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๔๘

สามเณรกิตติ  แสนฉลาด

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

 ใหม่อยู่สงัด  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๔๙
สามเณรโชคทวี  กำลังมาก

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

 ใหม่อยู่สงัด  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๕๐
สามเณรทักดนัย  โพธิศรีดา

์

๙/๑๒/๒๕๔๖

 ใหม่อยู่สงัด  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๕๑

สามเณรธนากรณ์  ประประโคน

๔/๐๗/๒๕๔๗

 ใหม่อยู่สงัด  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๕๒

สามเณรทินกร  แสนหนองหว้า

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

 ใหม่อยู่สงัด  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๕๓
พระจักรพันธ์ อติมงฺคโล จันทร์แสง

๕/๐๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

อัมพาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๕๔

พระพีระพันธ์ จนฺทวิมโล จันทร์แสง

๒๓/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

อัมพาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๕๕

พระธรรมนูญ จิตฺตสงฺวโร ทวีสินบุญญากร

๑๐/๑๒/๒๕๓๔ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

อัมพาราม  

ชบ ๒๑๖๐/๑๖๕๖

สามเณรอภิชัย  พัฒนงาม

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

 อัมพาราม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมกวี)

เจ้าคณะภาค ๑๓

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
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