
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๘๙๑ รูป ขาดสอบ ๒๖๔ รูป คงสอบ ๖๒๗ รูป สอบได้ ๑๗๖ รูป สอบตก ๔๕๑ รูป (๒๘.๐๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๐๑
พระกัมพล กิตติธโร ดลเจือ

๑๘/๑๐/๒๕๑๙
๒๓/๔/๒๕๕๙

เก่าโบราณ  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๐๒
พระณัฐพล เมธาวี วรรัตน์

๒๗/๕/๒๕๐๐ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เก่าโบราณ  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๐๓
พระธีรภัทร์ อนีโฆ โปรยานนท์

๑๙/๑๑/๒๕๓๒
๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๐๔
พระประสงค์ เตชธารี ภูรินทร์

๐๕/๐๕/๒๕๑๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๔

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๐๕
พระศราวุฒิ รกฺขิตสีโล รักวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๓๔

๑/๗/๒๕๕๘
ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๐๖
พระวิโรจน์ วิโรจโน จากรัมย์

๑๑/๖/๒๕๑๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ท้องคุ้ง  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๐๗
พระทรงฤทธิ

์

กนฺตวีโร คำศรี
๕/๒/๒๕๑๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๐๘
พระสุวัฏชัย ปยสีโล เกียรติฉวีพรรณ

๑๙/๒/๒๕๒๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ปาอัมพวัน  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๐๙
พระบรรจง อาทิจฺจสโม บริรักษ์

๑๐/๐๓/๒๕๐๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสำราญจิต  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๑๐
พระอมต อภิปฺโ แสงบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๓๓ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘

แสนสุขสุทธิวราราม
 

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๑๑
พระเฉลิมชัย อตฺถกาโม จาริกานนนท์

๑๑/๐๘/๒๕๐๕ ๑๑/๑๐/๒๕๕๙

อ่างศิลา  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๑๒
พระสืบสันต์ ทีฆายุโก เฉยสิน

๓๐/๐๔/๒๔๙๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๑๓
พระนพ ขนฺติโก เนืองจำนงค์

่

๒๕/๐๒/๒๕๑๗ ๓๑/๐๗/๒๕๕๓

โปงตามุข  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๑๔
พระมงคล อคฺคธมฺโม อ่อนไทสง

๑๒/๐๔/๒๕๑๓ ๒๖/๐๕/๒๕๕๓

อ้อมแก้ว  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๑๕
พระธีรยุทธ กนฺตวีโร ห้วยใหญ่

๑๖/๐๕/๒๕๒๑ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรธีรภัทร  เฉิดสุวรรณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรเมธา  ยิงใหญ่

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรพีรวัฒน์  ธรรมธุระ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

 เขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๑๙
พระปรีชา อินฺทสโร กรุตสุข

๑๑/๑๐/๒๔๙๔ ๒๐/๐๑/๒๕๕๕

เขามะกอก  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๒๐
พระสมนึก จิตฺตกาโร กุลงามดี

๑๓/๐๒/๒๕๑๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

เขามะกอก  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๒๑
พระสันติ สนฺติกโร ฉาพิมาย

๑๑/๐๗/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ชัยมงคล  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๒๒
พระสุกฤษ สุมงฺคโล ฤทธิภักดีบวร

์

๒๕/๐๔/๒๕๒๙ ๑๑/๐๔/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๒๓
พระดิษณ์กร ติฏกโร ชูนวล

๑๐/๐๔/๒๕๒๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๒๔
พระนัฏพงศ์ สุมนโส คงใจดี

๑๒/๐๒/๒๕๓๖ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑ / ๖

้
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ชบ ๒๒๖๐/๐๐๒๕
พระสุรเดช ปภากโร ขาวละมัย

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรอนุสิทธิ

์

 ฟูเฟองสมญา

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรธราเทพ  วิมล

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรเสกข์ศักย์  ศรีวิชัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรธนกร  หนูเอียม

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรจักรี  บุญมา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรธีรพงษ์  บุญมี

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๓๒
พระสมบูรณ์ สิริจนฺโท แซ่ลิม

้

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๐๗/๐๕/๒๕๔๘

ท่ากระดาน  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๓๓
พระวรรณลภ กลฺยาณโก ไทรราตรี

๑๒/๕/๒๕๒๓ ๑๑/๕/๒๕๕๒

เทพบุตร  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๓๔
พระวิวัฒน์ วราโณ อุยวัน

๑๗/๖/๒๕๓๕
๖/๒/๒๕๕๗

เทพบุตร  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๓๕
พระกฤษณะ สุปฺโ เกษประดิษฐ์

๑๒/๖/๒๕๓๐ ๒๒/๖/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๓๖
พระสัญชัย จนฺทวํโส บุญมี

๑๒/๑/๒๕๑๘ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

เทพบุตร  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๓๗
พระสุรศักดิ

์

กตธมฺโม ปานสวัสดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๓๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๓๘
พระคมสัน กนโก จีนพ่วง

๑๗/๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๓๙
พระบุญมี ปภสฺสโร ชัยตาดี

๒๘/๑๑/๒๕๒๘ ๑๖/๑๒/๒๕๕๘

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๔๐
พระสุดา สุจิตโต วงมาเกษ

๒๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๔๑
พระชาตรี ธนปาโล อิมใจ

่

๐๗/๐๘/๒๕๑๑ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๔๒
พระอนุชา ิตธมฺโม อ่อนละม้าย

๑๔/๐๙/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๔๓
พระธวัชชัย จิตฺตธมฺโม พรมแสน

๒๒/๐๑/๒๕๓๔ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๔๔
พระสัมฤทธิ

์

านวีโร จันท์ครอบ

๐๑/๐๓/๒๕๑๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

บุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๔๕
พระรพีพงศ์ านวโร วัชรพรไพศาล

๑๒/๐๒/๒๕๑๒ ๒๕/๑๑/๒๕๕๘

บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๔๖
พระคมสัน วชิราโ งามบุญคำ

๒๗/๑๐/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดนาลิกวนาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๔๗
พระศุภชัย สุจิตฺโต อินทรชิต

๑๘/๐๙/๒๕๓๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดมาบฟกทอง  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๔๘
พระประสิทธิ

์

โสตฺถิโต จันทร์ทอง

๑๙/๐๑/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดมาบฟกทอง  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๔๙
พระสันติชา านวโร เฟองฟู

๒๒/๑๑/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๕๐
พระพิพัฒน์ วิสุทฺโธ แช่มนิล

๒๔/๐๙/๒๕๑๘ ๑๑/๑๐/๒๕๕๘

วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๕๑
พระสนธยา ชาตวีโร นุชเล็ก

๐๓/๐๓/๒๕๓๕ ๐๘/๐๔/๒๕๕๕

ศรีธรรมาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๕๒
พระธนากร วุฑฺฒิธมฺโม ขุนแทน

๑๖/๐๑/๒๕๑๕ ๐๒/๑๒/๒๕๕๖

ศรีวนาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๕๓
พระคมกฤษ กิตฺติโก เปรมปรีดิ

์

๑๘/๐๗/๒๔๙๒ ๒๐/๐๕/๒๕๕๗

ศรีวนาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๕๔
พระอดิศร อคฺคธมฺโม สุปนนะเวช

๒๙/๐๓/๒๕๓๕ ๒๒/๐๔/๒๕๕๕

สันติคาม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๕๕
พระโกสุม กตสาโร โปร่งสันเทียะ

๓๐/๐๖/๒๕๑๒ ๑๖/๐๖/๒๕๕๕

สุทธาวาส  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๕๖
พระพงษ์ศักดิ

์

ปรกฺกโม สุขามานพ

๑๔/๑๑/๒๕๒๗ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗

สุทธาวาส  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรสิรินทร์  รอดรักษ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

 สุทธาวาส  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๕๘
พระปญญา จนฺสโร แถมทิม

๑๖/๐๓/๒๕๐๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๕๙
พระสมเดช กิตฺติาโณ ปญจวิรัติ

๕/๒/๒๕๐๐
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

ห้วยใหญ่  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒ / ๖

้
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ชบ ๒๒๖๐/๐๐๖๐
พระเกรียงศักดิ

์

ตนฺติปาโล เมืองวงษ์

๒๐/๙/๒๕๑๘ ๒๑/๖/๒๕๕๕

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๖๑
พระกิตติวัฒน์ สิริมงฺคโร ปานะกูล

๙/๗/๒๕๓๖ ๙/๗/๒๕๕๙
ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๖๒
พระพลสิทธิ

์

ณฎฺิโก สุนอุ่น

๒๓/๑๒/๒๕๓๕

๑๐/๗/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๖๓
พระจิรวัฒน์ ปฺุนาโค แสนงาม

๒/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ห้วยใหญ่  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๖๔
พระกิตติ ธมฺมคุตโต น้อยเจริญ

๗/๑๒/๒๕๑๐ ๒๒/๓/๒๕๕๖

ใหม่สำราญ  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๖๕
พระวันชัย อนาลโย ดวงเล็ก

๕/๕/๒๕๐๗ ๑๐/๒/๒๕๕๕

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๖๖
พระณรงค์ชัย พุทธสาโร พุ่มพวง

๒๘/๑๑/๒๕๓๑
๒๕/๖/๒๕๕๕

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๖๗
พระสุระ เทวธมฺโม สุขสกุล

๒๔/๑/๒๕๑๓
๓/๑/๒๕๕๗

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๖๘
พระณรงค์รัตน์ ขนฺติโก พูจาด

๑๔/๔/๒๕๒๓
๘/๓/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๖๙
พระธีรภัทร จิตตสํวโร คนแรง

๑๖/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๕/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๗๐
พระประคอง เตชสีโล อบอารีย์

๑๒/๑๐/๒๕๒๐ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๗๑
พระธานี อภินนฺโท นามประโคน

๓๑/๑/๒๕๓๑ ๒๘/๖/๒๕๖๐

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๗๒
พระเกตุสำฤทธิ

์

ิตสีโล ศรีดอกบัว

๒๓/๕/๒๕๐๕ ๑๗/๙/๒๕๕๘

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๗๓
พระศิริศักดิ

์

อาสโภ ศิริโภค

๒๐/๓/๒๕๓๙
๓/๔/๒๕๕๙

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๗๔
พระเดชาวัต เตวิชฺโช แสงทอง

๑๖/๒/๒๕๒๕
๑/๘/๒๕๕๕

วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๗๕
พระไพรวัน รตโน ศรีกร

๒๑/๗/๒๕๑๐
๔/๖/๒๕๔๙ วัดเครือศรัทธาธรรม

 

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๗๖
พระอภิรักษ์ สมงฺคิโก แก้วสาร

๘/๙/๒๔๙๓
๑๙/๑๑/๒๕๕๖

วัดเครือศรัทธาธรรม
 

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๗๗
พระชัยกฤต อติพโล ศรีบุญเรือง

๙/๖/๒๕๑๗ ๑/๕/๒๕๕๙ วัดเครือศรัทธาธรรม
 

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๗๘
พระจิรายุทธ จิรวฑฺฒโน แก้วงาม

๓๐/๕/๒๕๓๔
๑/๕/๒๕๕๙ วัดเครือศรัทธาธรรม

 

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรนเรศ  คำคง

๑๖/๕/๒๕๑๙

 
วัดเครือศรัทธาธรรม

 

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๘๐
พระสุเนตร ชินวโร โพธิสวัสดิ

์ ์

๒๐/๙/๒๕๒๐ ๑๒/๔/๒๕๕๘

วัดตโปทาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรนพพล  รุ่งฟา

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

 วัดตโปทาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๘๒
พระชัยโชค ยติโก นิสสัยสุข

๒๑/๒/๒๕๐๖ ๒๑/๖/๒๕๕๘

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๘๓
พระตะวัน โกวิโท เรืองลือ

่

๑๔/๗/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรประกาย  อินทวงค์

๑๐/๔/๒๕๔๑

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรอนุพงษ์  พรหมเมตตา

๘/๑๐/๒๕๔๓

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรสิทธิพล  บุราณ

๓/๔/๒๕๔๔
 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๘๗
สามเณรธวัช  มุสิกบุญเลิศ

๓/๑/๒๕๔๕
 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๘๘
สามเณรสัมฤทธิ

์

 รักษาสัตย์

๑๗/๕/๒๕๔๕

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรชนาธิป  บัวคำ

๒๓/๖/๒๕๔๕

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๙๐
สามเณรวุฒิพงษ์  ขวัญเนตร

๒/๑๑/๒๕๔๕

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๙๑
สามเณรสมศักดิ

์

 บุญพิศาล
๙/๕/๒๕๔๖

 วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๙๒
พระจิวน้อย

๋

รตินฺธโร เสริมโสภณ

๑๗/๑๒/๒๕๒๓

๕/๔/๒๕๕๙
วัดบางพระ  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๙๓
พระบรรลือศักดิ

์

ปนาโท เสมอวงษ์

๑๕/๕/๒๕๑๘ ๒๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดบ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๙๔
พระณัฐพร คุณธมฺโม คำพัด

๒๓/๑๒/๒๕๑๗

๑๐/๗/๒๕๕๘

วัดบ้านห้วยกรุ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๙๕
พระชยพล ชยพโล ทัศนสวัสดิ

์

๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๙๖
พระธวัชชัย กิตฺติสาโร ปนสุขสวัสดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๑๗
๒๘/๔/๒๕๕๘

วัดพระประทานพร  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๙๗
พระธีรศักดิ

์

อุตฺตโม เอมกระโทก
๔/๑/๒๕๓๐ ๑๕/๕/๒๕๖๐

วัดพันเสด็จนอก  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๙๘
พระสัมพันธ์ อาสโก อาทะกูล

๒๗/๖/๒๕๑๙ ๑๖/๑/๒๕๖๐

วัดพันเสด็จใน  

ชบ ๒๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรธันวา เสียทัง

่ ้

ธวัชชนะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๐๐
สามเณรนาบุญ เสียชง

่

อ่วมกระโทก

๓/๑๐/๒๕๔๑

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรเกียรติศักดิ

์

เสียเฮง

่

เกษหอม
๕/๒/๒๕๔๒

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๐๒
พระรเด่น ธมฺมวโร แกะมา

๒๕/๑๑/๒๕๒๐

๑/๕/๒๕๕๙
วัดยางเอน  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๐๓
พระกรณ์รัฐ อาภากโร ลำดวน

๑๓/๙/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๕๖

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๐๔
พระอาคม อคฺคธมฺโม ประสพสุข

๒๖/๓/๒๕๑๔
๙/๓/๒๕๕๖ วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๐๕
พระสุรพล สุจิณฺโณ ท่าถัว

่

๑๓/๕/๒๕๒๓
๗/๖/๒๕๕๗ วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๐๖
พระวาสิษฐ์พล วิสุทฺโธ สุทธารัตนสิน

๒๓/๑๒/๒๕๐๑
๒๔/๖/๒๕๕๘

วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๐๗
พระจักรกฤษ จิรธมฺโม แสงเมือง

๖/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๑/๒๕๕๙
วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๐๘
พระวิชาญ อภิปฺุโ บุญมา

๑/๔/๒๕๒๒ ๔/๗/๒๕๕๒
วัดวังหิน  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๐๙
พระทวิช ขนฺติธมฺโม เพ็ชรสัญญา

๑๘/๒/๒๕๑๗ ๒๗/๒/๒๕๕๗

วัดวังหิน  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๑๐
พระโชคชัย จิรวฑฺโฒ ถนอมทรัพย์

๑๐/๑๒/๒๕๓๔
๑๙/๓/๒๕๕๙

วัดศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๑๑
พระวชิรพันธุ์ วชิรภทฺโท

เอียมสุขประเสริฐ

่

๒๓/๑๐/๒๕๓๓

๓/๗/๒๕๕๙
วัดศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๑๒
พระชวัฒชัย ิตทินฺโน สังข์ทอง

๒๗/๖/๒๕๒๕ ๒๒/๕/๒๕๕๘

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๑๓
พระมณเฑียร านวโร วิไลลักษณ์

๒๕/๑๑/๒๕๒๔
๒๓/๖/๒๕๕๙

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๑๔
พระธวัชชัย านุตฺตโร จันดาวงค์

๘/๒/๒๕๒๑ ๑๒/๑/๒๕๕๙

วัดสุรศักดิ

์

 

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๑๕
พระอนุสรณ์ ิตธมฺโม เรืองฤทธิ

์

๘/๕/๒๕๒๘
๒๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๑๖
พระนิยม อินทสโร ประวัติพร

๑๕/๑๑/๒๕๑๓

๑/๗/๒๕๖๐
วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๑๗
พระสุรชัย ิตเปโม จันทร์แดง

๒๖/๕/๒๕๓๕ ๒๗/๑/๒๕๕๗

วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๑๘
พระชนะ กิจฺจสาโร พิรักษา

๑๘/๕/๒๕๐๙ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

วัดอัมพวัน  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๑๙
พระดลธรรม คุณากโร สมบูรณ์คุณากร

๓/๑๑/๒๕๒๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ทรงเมตตาวนาราม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๒๐
พระสุเมธ สุชีโว ลอยสุริวงศ์

๘/๐๗/๒๕๓๑ ๕/๐๖/๒๕๕๙
ทรัพย์นาบุญญาราม

 

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๒๑
พระมานิตย์ วิสารโท คล่องตรวจโรค

๒๗/๐๔/๒๕๐๙ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

เทพประสาท  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๒๒
พระอนุ สุวณฺโณ บุญเอียม

่

๐๑/๐๒/๒๕๒๓ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

เทพประสาท  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๒๓
พระสุฤทธิ

์

จิตฺตทโม ไตรตะคุ

๓๑/๘/๒๔๙๗ ๒๒/๓/๒๕๕๒

รังสีสุนทร  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๒๔
พระบุญหลาย อธิปฺโ บุญทา

๑๖/๑๐/๒๕๐๙
๑๓/๓/๒๕๕๔

รังสีสุนทร  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๒๕
พระเจฏษา าณธีโร วงษ์วรรณ

๑๑/๗/๒๕๑๕ ๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๒๖
พระสมพงษ์ อานนฺโท กล่อมนาค

๒๙/๑๐/๒๕๓๒ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

สัตหีบ  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๒๗
พระสุทธิชัย โสตฺถิโย เกียรติมนตรี

๐๙/๐๙/๒๕๓๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

สัตหีบ  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๒๘
พระณฐกร ธีรปฺโ ร้องครบุรี

๒๘/๐๓/๒๕๓๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

สัตหีบ  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๒๙
พระอาดัม ติสฺสโชโต คล้ายสุบรรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๖
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

สัตหีบ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔ / ๖

้



ศ.๔
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๓๐
พระกิตติณัฐ สุทฺธปฺโ ไม้แก่นสาร

๑๐/๐๕/๒๕๑๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สัตหีบ  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๓๑
พระสาธิต วิสุทฺธิสาโร สร้อยญานะ

๒๕/๐๙/๒๕๑๑ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๓๒
พระวิทวัส ธนปาโล พรมแดง

๑๘/๐๖/๒๕๓๗
๕/๐๖/๒๕๕๙

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๓๓
พระสุทิน คุณวโร เหลืองประเสริฐ

๑๐/๑๐/๒๕๐๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๓๔
พระนรากร ิตปุโ บุญอนันต์

๗/๐๑/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองจับเต่า  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๓๕
สามเณรศรชัย  รักพงษ์

๑/๐๘/๒๕๔๖

 ใหม่อยู่สงัด  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๓๖
พระจำนงค์ ผาสุกาโม รัตนวัน

๑๙/๑/๒๕๑๕ ๒๑/๗/๒๕๔๒

ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๓๗
พระนิตินัย ถาวโร พลีเพือชาติ

่

๒๐/๘/๒๕๐๓ ๑๘/๕/๒๕๕๖

ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๓๘
พระชมภู คมฺภีรธมฺโม พลีเพือชาติ

่

๙/๑๒/๒๕๑๙
๖/๗/๒๕๕๗

ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๓๙
พระสันติภาพ กตสาโร โกสินธ์

๑๒/๙/๒๕๓๗ ๒๗/๑๐/๒๕๕๗

ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๔๐
สามเณรวิฑูรย์  รัตนวัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๐

 ถำเขาชะอางค์โอน  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๔๑
พระครรชิต ถิรจิตฺโต ทองพรหม

๓๐/๑๒/๒๕๑๕

๘/๗/๒๕๕๗
ทุ่งศาลา  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๔๒
พระนาราทรัพย์ ถามวโร ชลาบาล

๒๒/๑๒/๒๕๒๒

๒/๖/๒๕๕๘
ทุ่งศาลา  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๔๓
พระสมชาย ิตคุโณ ทองราช

๒/๔/๒๕๑๘
๗/๗/๒๕๕๐

บุญญาวาส  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๔๔
พระนิพนธ์ กิตฺติวณฺโณ ทองพรม

๑๙/๑๐/๒๕๓๐
๑๔/๔/๒๕๕๔

บุญญาวาส  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๔๕
พระกิตติศักดิ

์

สุทนฺโต
ทิวาวรรณกิตติคุณ

๕/๑๐/๒๕๑๓ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

บุญญาวาส  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๔๖
พระอนุชา ขนฺติสาโร เงาะจันทรา

๑/๑๒/๒๕๒๓ ๒๖/๑๐/๒๕๕๙

หนองเกตุ  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๔๗
พระธานินทร์ ปรกฺกโม ปริสุเก

๒๘/๕/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๕๙

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๔๘
พระชัยวัฒน์ อมโร บุญเย็น

๘/๔/๒๕๓๓ ๓/๑๒/๒๕๕๙

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๔๙
พระอุดม อุตฺตโม ประธรรมวงค์

๒/๗/๒๕๓๕ ๘/๕/๒๕๕๙
เขาถำ  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๕๐
สามเณรโต่นี

่

 พลสวัสดิ

์

๗/๑๒/๒๕๔๖

 เขาถำ  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๕๑
สามเณรณัฐวัฒน์  นิกรพิพัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 เขาถำ  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๕๒
พระทองดี สุมโณ พลโยธา

๑๒/๑๑/๒๕๑๙ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

เดือนเพ็ญ  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๕๓
พระจักรพงษ์ ฉนฺทธมฺโม นิลเกษ

๓/๕/๒๕๓๗ ๑๕/๕/๒๕๕๙

เนืองจำนงค์

่

 

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๕๔
พระนวพล าณพโล เวศอุไร

๒๖/๕/๒๔๙๖ ๒๖/๕/๒๕๕๖

บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๕๕
พระธีระ านิสฺสโร ทองทา

๑๙/๔/๒๕๓๔ ๒๒/๑๒/๒๕๕๘

บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๕๖
พระอภิชาติ สุทฺธิาโณ พิริยะโรจน์ทวี

๒๑/๕/๒๕๓๖
๗/๕/๒๕๕๙

บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๕๗
พระเพชรพล อภิปุณฺโณ อรุณธัญญะ

๓๐/๑๐/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๕๘
พระธวัช วชิโร อิมระรืน

่ ่

๑/๑๑/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

พยอม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๕๙
สามเณรปญญา  ชิน

๑๓/๑/๒๕๔๓

 มาบไผ่  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๖๐
พระศราวุฒิ สิริภทฺโท ไชยพิพัฒนขจร

๘/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๓/๒๕๕๙

หนองบอนแดง  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๖๑
พระวรวุฒิ รตฺติโท จารุรัตนานนท์

๒/๕/๒๕๓๓ ๒๔/๕/๒๕๕๘

หนองยาง  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๖๒
พระสมโภชน์ อิสฺสโร เจียมจุ้ย

๒๕/๑๑/๒๕๒๘

๑๐/๖/๒๕๕๙

อ่างเวียน  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๖๓
พระชุมพล อธิปฺโ เหล่าเจริญ

๒/๖/๒๔๘๙ ๒๗/๓/๒๕๕๙

แก้วน้อย  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๖๔
พระธีรนัย โชติโก ขวกกุนทา

๗/๑๐/๒๕๔๐ ๑๗/๖/๒๕๖๐

แก้วน้อย  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๖๕
พระวรวิทย์ วิชฺชาธโร วรชัยยุทธ

๑๑/๗/๒๔๙๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โคกพุทธา  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๖๖
พระบุญยัง กิตฺติสาโร แก่นแสง

๐๒/๐๒/๒๔๙๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๑

ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๖๗
สามเณรสมชาย  แซ่ย่าง

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๖๘
สามเณรสายฟา  แซ่ลี

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

 ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๖๙
พระดรันภพ กนฺตวีโร ลิวเจริญ

้

๐๖/๐๑/๒๕๓๕ ๐๙/๐๖/๒๕๕๗

นามะตูม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๗๐
พระพรหมชาติ ชินวโร ลิวเจริญ

้

๑๓/๐๖/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

นามะตูม  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๗๑
พระธีรยุทธ ชาคโร บุญกิจสิริวัฒนะ

๒๘/๑๒/๒๕๑๙ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

หนองขยาด  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๗๒
พระสุพจน์ สิริวณฺโณ ปรุงปญญา

๐๖/๐๘/๒๕๑๒ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

หนองไทร  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๗๓
พระชลอ านธมฺโม แซ่อึง

้

๐๖/๐๙/๒๕๒๕ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗

หนองปรือ  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๗๔
พระศิริ ปภากโร แพงไพรี

๐๕/๑๐/๒๕๒๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๗๕
พระชัยวัฒน์ ชยวุฑฺฒโน เภางาม

๐๔/๑๑/๒๕๐๙ ๓๐/๐๓/๒๕๕๖

ใหม่ท่าโพธิ

์

 

ชบ ๒๒๖๐/๐๑๗๖
พระชาญชัย จิรธมฺโม หนองยาว

๒๘/๐๗/๒๕๐๗ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

บ่อนำซับ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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