
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๑,๑๘๘ รูป ขาดสอบ ๑๔๔ รูป คงสอบ ๑,๐๔๔ รูป สอบได้ ๘๕๙ รูป สอบตก ๑๘๕ รูป (๘๒.๒๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระสมเกียรติ สมจิตฺโต วรรัตน์ ๒๔๓๕๙ ๔๒๘๗๘ กรอกยายชา  

รย ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระจตุพร อาภรโณ พรหมจันทร์ ๓๓๓๑๔ ๔๒๙๑๑ กรอกยายชา  

รย ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระชยานันต์ อภินนฺโท เจริญสุข ๓๓๔๓๓ ๔๒๙๑๑ กรอกยายชา  

รย ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระทักษิณ ณฏิโก จำรัสวัย ๓๓๑๙๑ ๔๒๙๑๕ กรอกยายชา  

รย ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระอธิบดินษ์ ปฺฺุภาโค อภิรมณ์ภิญโญ ๒๕๕๙๐ ๔๒๙๑๕ กรอกยายชา  

รย ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระประเสริฐ มหพฺพโล ทองผิว ๑๘๔๒๑ ๓๘๔๘๗ กรอกยายชา  

รย ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระเสริมวิทย์ ปสนฺโน จงจิตร ๓๑๔๑๕ ๔๒๖๗๗ เกาะกลอย  

รย ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระวิชัย สุธมฺโม ศรีสุข ๑๙๘๒๓ ๔๒๗๔๙ เกาะกลอย  

รย ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระก้องพัชร์ อนาวิโล ทองลพ ๓๔๗๕๐ ๔๒๘๘๒ เกาะกลอย  

รย ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระธนะศักดิ

์

กนโก ดอกไม้ ๓๒๓๓๕ ๔๒๙๑๔ เกาะกลอย  

รย ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระปยะวัชร ปหฏโ ดีมาก ๓๕๕๓๐ ๔๒๙๑๘ เกาะกลอย  

รย ๒๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรเตชิต  คชรินทร์ ๓๖๑๔๗  เกาะกลอย  

รย ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระพิพัฒพงษ์ พลธมฺโม วิทยานุกรณ์ ๓๔๙๙๗ ๔๒๘๙๐ แกลงบน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระธรรมณัติ ครุธมฺโม หวานฤดี ๓๐๒๔๙ ๔๒๘๘๓ เขาแก้ว  

รย ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระสกล สุจิตฺโต นวพรชัย ๓๒๔๕๑ ๔๒๙๐๔ เขาโบสถ์  

รย ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระบรรณ์ดิษฐ์ กตปฺโ สมรมิตร ๒๓๓๑๔๐ ๒๔๑๒๓๕ เขาไผ่  

รย ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระวิรัตน์ อมโร ขำคง ๓๑๐๖๐ ๔๒๗๗๘ เขาไผ่  

รย ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระศักดา ถิรสทฺโธ บุญอ่อน ๒๘๓๕๗ ๔๒๙๐๘ เขาไผ่  

รย ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระพงศธร พลวฑฺโฒ ชาตะกูล ๓๔๗๗๔ ๔๒๗๗๕ เขายายชุม  

รย ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระมาโนช นาควํโส ชูวงษ์ ๓๕๒๕๒ ๔๒๘๙๔ เขายายชุม  

รย ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระพัสกร โฆสกาโร ฟุงเฟอง ๓๕๐๙๓ ๔๒๙๑๑ เขายายชุม  

รย ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระอัมรินทร์ คุณวโร มีใย ๓๔๐๔๓ ๔๒๙๑๘ เขายายชุม  

รย ๒๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรฉันทัช  อิมสมบูรณ์

่

๓๘๓๐๘  เขายายชุม  

รย ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระเมธัส เขมปฺโ คุ้มภัย ๓๔๙๕๘ ๔๒๙๑๕ เขาวังม่าน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑ / ๒๖
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระสมชาย กนฺตธมฺโม เจริญล้น ๓๒๘๐๔ ๔๒๙๒๑ เขาวังม่าน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระณัฐภัทร คุณวโร โพธิแก้ว

์

๒๓๒๗๖๙ ๒๔๑๒๓๔ เขาสำเภาทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระบุญเสริม ฉนฺนโร คงเจริญ ๒๕๙๐๓ ๔๒๘๙๗ เขาสำเภาทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระวีรภัทร ทีปธมฺโม แสงเมฆ ๓๕๑๘๒ ๔๒๙๐๘ เขาสำเภาทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระณัฐวิชช์ กตสาโร สว่างฉาย ๓๕๒๔๐ ๔๒๙๑๓ เขาสำเภาทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระยุทธนา มทฺทโว สมุทรรัตน์ ๓๔๓๕๔ ๔๒๙๑๕ เขาสำเภาทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระพรชัย ถาวโร สำราญรืน

่

๓๕๓๘๕ ๔๒๙๑๘ เขาสำเภาทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระวิทยา กนฺตวีโร ชูเชิด ๒๘๑๑๔ ๔๒๘๖๙ โขด  

รย ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระจิระพงษ์ ิตเปโม ชลสวัสดิ

์

๓๕๕๐๖ ๔๒๙๐๐ โขด  

รย ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระธนาคม ปคุโณ

เตชะพิทักษ์ธรรม
๓๕๕๐๒ ๔๒๙๑๔ โขด  

รย ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระวสุพล สิริธโร พานแก้ว ๓๕๕๑๑ ๔๒๙๑๘ โขด  

รย ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระสุทธญาณ์ สุทฺธาโณ สิทธิโชค ๓๔๙๗๑ ๔๒๘๘๗ โขดใต้  

รย ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระวรศักดิ

์

อคฺควโร กลันกลินหอม

่ ่

๓๔๗๔๘ ๔๒๗๕๐ โขดหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระณรงค์ กิตฺติสาโร เดชคุ้ม ๒๖๐๔๒ ๔๒๗๕๐ โขดหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระสมนึก นาควโร พวงเงิน ๒๕๙๓๔ ๔๒๘๖๒ โขดหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระทักษ์ สุทฺธสีโล หมืนชนานันท์

่

๓๕๖๐๘ ๔๒๘๙๐ โขดหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระกิตติทัต ธมฺมจารี พรมชัย ๓๕๑๓๒ ๔๒๙๐๘ โขดหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๔๒
พระทศพร กิตฺติเมธี โหมดห่วง ๓๓๒๘๐ ๔๒๙๑๐ โขดหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๔๓
พระณัฏฐวัฒน์ วฑฺฒธมฺโม พรมจันทร์ ๓๔๕๕๖ ๔๒๙๑๑ โขดหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระพีรพล ิตเมธี เทียบเทียม ๓๕๓๒๖ ๔๒๙๑๑ โขดหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระสุเมธ สุเมโธ ละมัย ๓๔๔๒๘ ๔๒๙๑๕ โขดหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๔๖
พระธนัฐญา าณสุทฺโธ เนียมประเสริฐ ๓๕๑๐๑ ๔๒๙๑๘ โขดหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระพงศ์เทพ โสภณจิตฺโต ศรีอัสดร ๓๔๖๐๐ ๔๒๙๒๓ โขดหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรณัฐฤพนธ์  สมหานึก ๓๗๔๘๐  โขดหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรสมภพ  เคล้าคล่อง ๓๗๒๔๒  โขดหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระสัมฤทธิ

์

ปฺุนาโค พูนสวัสดิ

์

๓๔๘๓๐ ๔๒๘๖๐ ชะวึก  

รย ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระกิติภพ สิริธมฺโม คุ้มภัย ๓๕๑๘๘ ๔๒๘๘๖ ชะวึก  

รย ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระจักรพันธุ์ อคฺคปฺโ พิพัฒน์โคศรี ๒๓๓๙๕ ๔๒๙๑๑ ชะวึก  

รย ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระพีระวัฒน์ อภิวฑฺฒโน คุ้มภัย ๓๕๓๒๓ ๔๒๙๑๒ ชะวึก  

รย ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระกรณินทร์ สิริปฺุโ การัญสิริกุล ๓๕๓๙๘ ๔๒๙๑๘ ชะวึก  

รย ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระวรากร จิรวฑฺฒโน ซือประเสริฐ

่

๓๕๐๙๔ ๔๒๙๒๐ ชะวึก  

รย ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระภักดี อุชุจาโร ผาแก้ว ๓๔๓๒๒ ๔๒๙๒๑ ชะวึก  

รย ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระวิสัย มหาสโก จันทร์พิทักษ์ ๒๐๔๘๗ ๔๒๗๐๘

ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระวาทิต านวโร วงษ์ศิริรัตน์ ๓๑๙๗๓ ๔๒๘๕๔

ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระรณชัย ิตวิริโย แย้มกลิน

่

๓๓๙๒๖ ๔๒๙๐๒
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระศุภกิจ มหาสกฺโก แสนสินธุ์ชัย ๓๔๒๒๘ ๔๒๙๐๖

ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระอนุชา ธมฺมจาโร ชลสวัสดิ

์

๓๔๔๑๙ ๔๒๙๑๕
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๑๖๐/๐๐๖๒
พระภาสกร ถาวรสทฺโธ เรียมทอง

่

๓๓๑๖๐ ๔๒๙๑๗
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระกิตติศักดิ

์

ถามพโล บุญระยอง ๓๒๘๘๖ ๔๒๙๒๑
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระอภิวัฒน์ เขมรโต แย้มกลิน

่

๑๙๔๓๓ ๔๒๙๒๑
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรวุฒิชัย  ตรีแดงน้อย ๓๖๗๖๕  

ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระภาณุพงษ์ ตปสีโล อักษรศิริ ๓๔๘๙๕ ๔๒๘๓๔ ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระพิทยา ยโสธโร ไกรอินทร์ ๓๔๘๒๒ ๔๒๘๕๒ ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระสาธิต ปฺาวชิโร แสงกระจ่าง ๓๓๕๔๙ ๔๒๘๘๔ ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระฐาเศรษฐ์ ปวโร จีรรัตนศักดิ

์

๓๐๙๘๗ ๔๒๘๙๖ ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระภูษิต สนฺตมโน แวววับ ๓๔๒๙๒ ๔๒๙๐๓ ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระพีรพัฒน์ ปริปุณฺโณ วันประสาท ๓๕๕๗๙ ๔๒๙๑๐ ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระอมรศักดิ

์

ปสนฺโน หาทรัพย์ ๓๐๖๘๖ ๔๒๙๑๘ ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระประยูร ปคุโณ ไชโย ๒๓๐๒๘ ๔๒๙๑๘ ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระศุกฤษ ธมฺมิโก จิตรเสงียม

่

๓๔๒๒๓ ๔๒๙๒๒ ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระธนชน กิตฺติปาโล วิเชียรโรจน์ ๓๔๒๕๓ ๔๒๙๒๒ ตะเคียนทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระณัฐกิตติ

์

อติชาคโย ชะรอยบุญ ๓๓๘๓๒ ๔๒๗๗๘ ตะพงนอก  

รย ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระศิวกร พุทธรกฺขิโต โมชา ๓๕๒๕๐ ๔๒๘๙๔ ตะพงนอก  

รย ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระภัคธร านิสฺสโร ทวีสัตย์ ๓๔๙๒๐ ๔๒๙๑๘ ตะพงนอก  

รย ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระสุรศักดิ

์

สุขิโต วงศ์ไทยผดุง ๒๘๔๙๓ ๔๒๙๑๘ ตะพงใน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระสมศักดิ

์

สมจิตฺโต โคมา ๒๒๕๗๑๗ ๒๔๐๗๙๗ ตากวน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระเอกชัย ธมฺมิโก พิมพา ๒๒๘๕๘๑ ๒๔๐๘๘๘ ตากวน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระเสน ปสนฺโน นาคาธร ๒๒๖๕๔๙ ๒๔๑๐๓๒ ตากวน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระกษิดิเดช

์

สุขกาโม คงศรี ๒๓๒๙๔๔ ๒๔๑๒๔๔ ตากวน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระไพบูลย์ อาสโภ นันก้อน ๒๓๓๗๕๒ ๒๔๑๒๔๔ ตากวน  

รย ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระพรชัย ยติโก วิเวกแว่ว ๒๑๙๗๕๘ ๒๔๑๐๕๘ ทับมา  

รย ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระมานพ วฑฺฒโน โพธิยา

์

๒๓๑๖๕๘ ๒๔๑๑๙๑ ทับมา  

รย ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระนที ปุณฺณโก ล้นลำ ๒๓๓๐๙๔ ๒๔๑๒๐๓ ทับมา  

รย ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระวิชัย กวิวํโส อ่อนแสง ๒๓๓๕๔๐ ๒๔๑๒๓๓ ทับมา  

รย ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระบุญยภัทร ปุณฺณโก ละมัย ๒๓๓๕๖๒ ๔๒๙๐๔ ทับมา  

รย ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระธวัชชัย ธมฺมรโต คชรินทร์ ๒๓๓๖๕๕ ๔๒๙๑๒ ทับมา  

รย ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระปวรัชฎ์ ชินวโร คชรินทร์ ๓๔๕๓๓ ๔๒๙๑๔ ทับมา  

รย ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระจักรพันธ์ จกฺกวโร เกษรศิริ ๓๔๘๙๑ ๔๒๙๑๖ ทับมา  

รย ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระภูมินทร์ ิตมโน นัทธีเจริญ ๓๓๔๒๙ ๔๒๙๑๗ ทับมา  

รย ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระชาคริต อคฺคธมฺโม พิมพาภรณ์ ๓๓๗๒๗ ๔๒๙๑๘ ทับมา  
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รย ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระภาณุพงศ์ สิริภทฺโท วงษ์ศรี ๒๘๖๐๗ ๔๒๙๒๐ ทับมา  

รย ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระรังสรรค์ ทีฆายุโก มากประยูร ๒๗๕๔๕ ๔๒๕๓๒ ท่าเรือ  

รย ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระยศวร อคฺคธมฺโม ประสงค์ดี ๓๓๒๓๓ ๔๒๖๘๗ ท่าเรือ  

รย ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระปกรณ์ กลฺยาณธโร จริยประภาพันธ์ ๒๖๖๑๖ ๔๒๖๘๗ ท่าเรือ  

รย ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระสุรกิตติ

์

กิตฺติาโน เหล่าบุตรดี ๓๓๘๑๒ ๔๒๘๘๓ ท่าเรือ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระณัฐพงศ์ านธมฺโม รักระเบียบ ๓๓๕๗๖ ๔๒๘๙๐ ท่าเรือ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระมนัสวี สีลวฑฺฒโน เวชสัมฤทธิ

์

๓๔๗๕๔ ๔๒๙๐๙ ท่าเรือ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระชานนท์ ปยสีโล อาจิณาจารย์ ๓๓๓๔๖ ๔๒๙๑๘ ท่าเรือ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระประภาณ ิตสาสโน สังวรณ์ ๓๕๐๙๕ ๔๒๙๑๘ ท่าเรือ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระวิทยา อฏจิวณฺโณ วงค์ทองลอย ๓๑๕๗๘ ๔๒๙๒๒ ท่าเรือ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระอนุศิษฎ์ ิตสาสโน สุริยนต์ ๓๕๑๐๙ ๔๒๙๒๒ ท่าเรือ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระสมรักษ์ สิริจนฺโท รักระเบียบ ๓๕๒๘๗ ๔๒๙๒๒ ท่าเรือ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระอนุพงษ์ อสุสโว ขวัญบุรี ๑๔๑๓๙ ๔๒๘๘๓ นาตาขวัญ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระศิโรจน์ อติภทฺโท ศรีรัตน์ ๑๓๘๘๑ ๔๒๙๑๘ นาตาขวัญ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระพันษพัฒน์ ขนฺติธโร บุญสุวรรณ ๓๔๗๐๐ ๔๒๙๑๘ นาตาขวัญ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระจิรายุส สุวโจ จินดา ๓๕๕๓๘ ๔๒๙๑๔ นำคอก (เก่า)  

รย ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระนราศักดิ

์

นาถธมฺโม สวัสดิรัตน์ ๓๐๕๖๙ ๔๒๖๙๔ นำคอก  

รย ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระประเดิมชัย กนฺตวีโร บุญช่วย ๒๗๗๖๔ ๔๒๘๔๐ นำคอก  

รย ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระณัฐภัทร์ ธมฺมวโร บุญประเสริฐ ๓๕๔๒๐ ๔๒๘๙๖ นำคอก  

รย ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระประจักร ธมฺมสาโร รักษาผล ๓๕๒๖๖ ๔๒๙๐๔ นำคอก  

รย ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระมาวิน ปฺาวโร บำรุงสุนทร ๓๕๓๕๕ ๔๒๙๑๑ นำคอก  

รย ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระบุรากร ิตเปโม คชรินทร์ ๓๕๖๒๗ ๔๒๙๑๑ นำคอก  

รย ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระกู้เกียรติ โชติปฺโ กลัดแกล้วกล้า ๒๘๕๕๗ ๔๒๙๑๑ นำคอก  

รย ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระพันธกร ิตธมฺโม ชะนะค้า ๓๓๙๔๐ ๔๒๙๑๘ นำคอก  

รย ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระองอาจ ิตสีโล อร่ามพงษ์ ๑๙๕๖๙ ๔๒๙๒๑ นำคอก  

รย ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระมนัส กตสาโร แตงงาม ๓๑๖๗๗ ๔๒๙๒๒ นำคอก  

รย ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระธรณ์เทพ จิรวํโส วงษ์สุวรรณ

๗//๗/๒๕๓๕ ๑๓//๒/๒๕๖๐

เนินพระ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระยุทธพงษ์ ยุทฺธวํโส เกตุบุ้ง ๒๓๒๐๕๙ ๔๒๗๖๑ เนินพระ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระเชาว์วรรธน์ คุณธมฺโม เฉียบแหลม ๓๕๑๘๔ ๔๒๙๐๔ เนินพระ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระพัฒนพงษ์ ิติคุโณ สนันไหว

่

๓๔๔๑๖ ๔๒๙๑๑ เนินพระ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระประธานพร จิตฺตโสภโณ เลขะวัฒนะ ๓๕๓๑๒ ๔๒๙๑๑ เนินพระ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรธีรภัทร  ลำเลิศ ๓๗๖๔๔  เนินพระ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระสมประสงค์ กุลเชฏโ มาโยธา ๓๓๖๑๗ ๔๒๔๘๕ เนินพุทรา  

รย ๒๑๖๐/๐๑๒๘
พระโชคสันต์ านิสฺสโร ศรีสุราช ๒๗๘๖๐ ๔๒๗๓๘ เนินพุทรา  

รย ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระคุณาธิป สุจิตฺโต วรวงษ์ ๓๕๕๕๙ ๔๒๘๙๗ เนินพุทรา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔ / ๒๖
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รย ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระเทพาธิป สนฺตจิตฺโต วรวงษ์ ๓๕๕๕๙ ๔๒๘๙๗ เนินพุทรา  

รย ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระสามัคคี ปฺาปทีโป จันทะจิตร ๒๙๕๒๔ ๔๒๙๒๓ เนินพุทรา  

รย ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระธาดา กนฺตธมฺโม สีนวล ๒๗๗๙๙ ๔๒๕๒๖ ในไร่  

รย ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระรัตติพงษ์ รตนปฺุโ แสนเจริญ ๒๙๙๑๕ ๔๒๖๘๔ ในไร่  

รย ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระระชานนท์ ิตปฺโ ปญญาครอง ๓๔๐๕๒ ๔๒๘๘๓ ในไร่  

รย ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระสมภาส วราสโภ ทองวิชิต ๒๗๑๙๙ ๔๒๙๒๓ ในไร่  

รย ๒๑๖๐/๐๑๓๖
สามเณรเบญจพล  ลุยพิมพ์ ๓๗๗๘๕  บ้านเพ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระธงชัย เมธิโก ดอกจันทร์ ๒๙๓๒๘ ๔๒๗๐๑ ปากนำ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระณรงค์ศักดิ

์

วุฑฺฒิธมฺโม ดวงนภา ๓๑๓๐๘ ๔๒๗๕๗ ปากนำ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระภานุเดช ภาณุเตโช ฉากไธสง ๓๔๔๐๘ ๔๒๘๑๙ ปากนำ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระกฤษณุ ชุติปฺโ ปวิกะ ๓๓๗๐๑ ๔๒๘๒๗ ปากนำ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระภูมัย ภูริทตฺโต อินพันทัง ๓๕๖๘๓ ๔๒๘๖๑ ปากนำ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระสรศักดิ

์

สุทฺธจิตฺโต รวดลายดี ๓๕๐๕๕ ๔๒๘๖๘ ปากนำ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๔๓
พระวรากร ถาวโร จำปาทอง ๓๕๑๕๔ ๔๒๘๗๕ ปากนำ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๔๔
พระดิศรณ์ จิตฺตสํวโร ลายจำปา ๓๕๑๐๑ ๔๒๘๗๘ ปากนำ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระเกียรติศักดิ

์

โกวิโท เสียงเสนาะ ๓๔๘๖๙ ๔๒๙๐๓ ปากนำ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระอนิรุธ สุจิตฺโต ขอคำ ๓๒๘๗๑ ๔๒๙๑๓ ปากนำ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระพัชรพล สิรินฺธโร งามเจริญ ๓๕๑๗๔ ๔๒๙๑๗ ปากนำ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระธนากร กิตฺติวุฑฺโฒ มากมี ๓๕๕๑๓ ๔๒๙๑๘ ปากนำ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๔๙
พระอานันท์ อภินนฺโท นันทวิสิษฐ์ ๓๕๑๙๙ ๔๒๙๒๑ ปากนำ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรวรพล - ศิริจันทร์

๑๕/๒๒/๒๕๔๕

 ปากนำ  

รย ๒๑๖๐/๐๑๕๑
พระอธิป กตทีโป จันเพ็ช

่

๒๓๒๐๔๒ ๒๔๑๒๓๒ ปาประดู่  

รย ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระไอศูรย์ ปยสีโล อิงประสาร ๒๓๑๕๐๕ ๒๔๑๒๓๘ ปาประดู่  

รย ๒๑๖๐/๐๑๕๓
พระยศวัต โชติวโร เหลืองสอาดกุล ๒๓๑๕๓๘ ๒๔๑๒๔๕ ปาประดู่  

รย ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระวีรพงษ์ กิตฺตปาโล ทักษี ๒๓๓๘๒๖ ๒๔๑๒๔๕ ปาประดู่  

รย ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระเกรียงไกร อตฺตทีโป อาจชูผา ๒๒๑๖๑๐ ๒๔๑๒๔๖ ปาประดู่  

รย ๒๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรฐานวงศ์ - สุริยะ ๒๓๕๔๕๖  ปาประดู่  

รย ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระวีระวุฒิ สีลสํวโร ประกระโทก ๓๔๗๑๙ ๔๒๖๙๖ เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระนิติพงษ์ อตฺตานุรกฺโข ศรีพรหม ๓๕๓๓๐ ๔๒๘๙๒ เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระพันธิตร านวโร ปวิถะ ๓๕๑๘๖ ๔๒๘๙๓ เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระปยพนธ์ ชวนปนฺโย แพทอง ๓๕๕๙๑ ๔๒๙๐๗ เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระอดิศักดิ

์

ปยธมฺโม ก้องสนัน

่

๓๓๗๘๐ ๔๒๙๑๑ เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระนิธิศ จนฺทสาโร พันธุ์ประวงศ์ ๓๔๙๙๖ ๔๒๙๑๑ เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระภูสิทธิ สติสมฺปนฺโน สมุทรรัตน์ ๓๓๗๓๓ ๔๒๙๒๐ เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระณัฐวิชช์ ปภสฺสรจิตฺโต สุขกระจ่าง ๒๙๓๘๔ ๔๒๙๒๒ เภตราสุขารมย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕ / ๒๖

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรธวัช  ฤทธิรักษา ๓๘๖๙๐  เภตราสุขารมย์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระสจ๊วต เจมส์ สุทฺธิโก โคร์เบทท์ ๓๑๙๐๕ ๔๑๐๙๘ มาบจันทร์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระเฟรดริก วิทิโต ออบระฮัมสน ๓๐๗๘๔ ๔๑๔๔๔ มาบจันทร์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระรัชชานนท์ ชยานนฺโท บุญยิง

่

๓๕๒๖๒ ๔๒๗๘๓ มาบจันทร์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระเจนวิทย์ สุเมโธ ชลจรารักษ์ ๓๓๖๗๗ ๔๒๘๐๕ มาบจันทร์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระภูดิศ สุจิณฺโณ อาจไธสง ๓๕๑๒๕ ๔๒๘๙๑ มาบจันทร์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระกฤษฏิ

์

สิริวฒฺโน คชวงษ์ ๓๔๙๐๑ ๔๒๙๑๐ มาบจันทร์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระวัชรพงศ์ ธมฺมสาโร ชนชนะ ๓๔๙๒๓ ๔๒๙๑๐ มาบจันทร์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระกัมปนาท ิตาโภ อนันตศรี ๓๐๖๗๘ ๔๒๙๑๗ มาบจันทร์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระชัยณรงค์ อาสโภ วงศ์กระจ่าง ๓๓๗๑๓ ๔๒๙๑๗ มาบจันทร์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระกฤษฎา สนฺตจิตฺโต ศกุนตนาค ๒๘๕๑๗ ๔๒๙๑๗ มาบจันทร์  

รย ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระธัชนนท์ อธิปฺุโ เจ็กอร่าม ๒๘๕๕๔ ๔๒๙๑๘ มาบชลูด  

รย ๒๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรกิตติพง  แววนำ ๓๖๖๖๘  มาบชลูด  

รย ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระสันติสุข อาภสฺสโร เทียนทอง ๓๒๐๘๙ ๔๒๗๐๖ มาบตาพุด  

รย ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระณรงค์ สิริสาโร เจริญจวง ๓๓๓๓๗ ๔๒๗๐๖ มาบตาพุด  

รย ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระนิคม มหานาโค ผลพันธ์ ๒๘๑๗๓ ๔๒๗๐๖ มาบตาพุด  

รย ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระมานพ สนฺตมโน พุ่มจีน ๓๕๓๔๒ ๔๒๘๘๖ มาบตาพุด  

รย ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระทศพล ขนฺติพโล อินทโชติ ๓๕๐๑๔ ๔๒๙๐๐ มาบตาพุด  

รย ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระชยานนท์ อาภานนฺโท คงทน ๓๔๗๒๑ ๔๒๙๐๖ มาบตาพุด  

รย ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระอดิศักดิ

์

อติภทฺโท หอมสุวรรณ์ ๓๔๕๖๔ ๔๒๙๐๘ มาบตาพุด  

รย ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระประวิทย์ เขมเทโว หอมรืน

่

๒๓๑๐๒ ๔๒๙๑๓ มาบตาพุด  

รย ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระปพน กิตฺติปฺโ หอมสุวรรณ ๓๕๑๔๒ ๔๒๙๑๓ มาบตาพุด  

รย ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระชาคริต นาควโร ไตรลักษณ์ ๓๔๙๐๒ ๔๒๙๑๖ มาบตาพุด  

รย ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระพิชยุทธ พทฺธาโณ ไตรลักษณ์ ๓๕๒๙๙ ๔๒๙๑๘ มาบตาพุด  

รย ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระธีรไนย ชยธมฺโม ราทะนง ๓๕๒๑๘ ๔๒๘๗๗ ยายจัน

่

 

รย ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระสมภพ นาถปฺโ ยมหา

๗/๒๗/๒๕๓๙

๔๒๙๑๑ ยายจัน

่

 

รย ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระเสรี จตฺตมโล สิงห์เขตร์ ๓๔๖๓๙

๒๗/๐๑๑/๒๕๕๙

ยายดา  

รย ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระสุรกุล ถาวโร หอมสุวรรณ ๒๙๕๓๓ ๔๒๗๑๑ ยายดา  

รย ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระสาธิต ธมฺมาวุโธ จิตร์ตรง ๓๓๙๒๒ ๔๒๙๑๔ ยายดา  

รย ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระเกรียงไกร จนฺทโชโต สาครจันทร์ ๒๗๗๒๕ ๔๒๙๑๖ ยายดา  

รย ๒๑๖๐/๐๑๙๕
พระณรงค์ กิตฺติวณฺโณ บุญฤทธิ

์

๓๓๖๓๗ ๔๒๙๒๒ ยายดา  

รย ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระอัครพงษ์ ปริปุณฺโณ แตงบุตร ๒๓๑๙๙๔ ๒๔๑๒๕๐ ลุ่ม  

รย ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระเศรษฐ์พงศ์ ปฺาวุฑฺโฒ ทีฆกาญจน์ ๒๒๙๙๓๐ ๒๔๑๒๕๐ ลุ่ม  

รย ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระวัชรวีร์ ยสวฑฺฒโน วิทยาลัย ๓๔๔๗๓ ๔๒๙๐๔ ลุ่ม  

รย ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระวสุกานต์ ธมฺมสาโร หุนมาตรา ๓๑๘๕๗ ๔๒๙๑๗ ลุ่ม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖ / ๒๖
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระศเรวัฒน์ กนฺตวีโร เข็มเพชร ๓๔๓๗๙ ๔๒๙๑๗ ลุ่ม  

รย ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระพัฒนพงษ์ กตปฺุโ เหลืองอ่อน ๓๓๖๓๗ ๔๒๙๒๑ ลุ่ม  

รย ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระมารวย ถิรจิตฺโต สาคะเรศ ๓๓๙๕๐ ๔๒๙๒๒ ลุ่ม  

รย ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระอนันทวี อกฺกปฺโ เซียงไฮ้

่

๓๓๙๖๕ ๔๒๘๑๗ แลง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระสุนทร สนฺตจิตฺโต สกุลเชือ

้

๓๓๙๗๗ ๔๒๘๑๗ แลง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระรมณ กิตฺติาโณ ประทุมยศ ๓๔๒๒๙ ๔๒๘๔๘ แลง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระตตินัย อตฺถกาโร บุตรชัยพงษ์ ๒๘๗๕๗ ๔๒๙๑๕ แลง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระโอภาส โอภาโส รัตนเกตุ ๓๔๗๔๗ ๔๒๙๑๙ แลง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระวีรศักดิ

์

วีรสกฺโก สมุทรคีรี ๓๔๘๘๕ ๔๒๙๑๙ แลง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระณัฐพงษ์ คุณงฺกโร ประทุมยศ ๓๑๙๖๔ ๔๒๙๒๒ แลง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๑๐
พระทีปพิพัฒน์ ทีปพิพฑฺฒโน ศิริภักดี ๒๗๙๑๕ ๔๒๙๒๒ แลง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระสาโรชน์ านสมฺปนฺโน หาญอารีย์ ๒๗๖๘๒ ๔๒๗๕๐ สำนักทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระกฤติเดช อติเมโธ ธนรัตน์ธำรง ๓๔๘๕๔ ๔๒๘๖๒ สำนักทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระพนม ธมฺมธโร สุวรรณวงศ์ ๒๙๐๐๑ ๔๒๙๓๖ สำนักทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระณรงค์ อนงฺคโน มาลัยลอย ๒๒๒๓๓๓

๑/๓๑/๒๕๕๘

หนองแฟบ  

รย ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระศุภชัย วิสุทฺโธ การนอก ๓๐๙๓๕ ๔๒๘๘๒ หนองสนม  

รย ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระอิทธิพล ปฺาพโล ทองอินทร์สวัสดิ

์

๓๔๐๙๕ ๔๒๘๙๐ หนองสนม  

รย ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระรัตนพล สิริภทฺโท ซุงประเสริฐ ๓๐๓๘๖ ๔๒๙๑๑ หนองสนม  

รย ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระสำรวย ขนฺติสาโร วิเชียรวัฒน์ ๒๓๑๕๘ ๔๒๙๑๑ หนองสนม  

รย ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระพีรวัส โชติปฺโ ประพัฒน์นิธี ๓๕๒๖๒ ๔๒๙๑๑ หนองสนม  

รย ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระฉัตรชัย กตปฺุโ ฐิติธรรมเม ๓๕๕๒๗ ๔๒๙๑๘ หนองสนม  

รย ๒๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรอลิมาศ  เกษี ๓๖๘๙๒  หนองสนม  

รย ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระพงศ์ศิริ ปภากโร กองรส ๓๒๙๘๒ ๔๒๘๗๕ ห้วยโปง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระสุพจน์ สิริปุโ ทวีโกวิท ๓๕๓๐๐ ๔๒๘๙๙ ห้วยโปง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระศาสตราวุธ เตชธมฺโม ปานทอง ๓๔๕๓๑ ๔๒๙๐๗ ห้วยโปง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระจักริน านุตตฺโร เรไรร้อง ๓๕๔๔๕ ๔๒๙๑๐ ห้วยโปง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๒๖
พระวัชพล ธมฺมวโร บำรุงสุนทร ๓๕๔๗๖ ๔๒๙๑๐ ห้วยโปง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระมนัส ขนฺติธโร ยิงยวด

่

๓๕๒๗๕ ๔๒๙๑๒ ห้วยโปง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระศุภณัฐ ภทฺทาจาโร พัชนี ๓๓๔๕๘ ๔๒๙๑๔ ห้วยโปง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระปรีชา ขนฺติวโร รอดเมือง ๓๕๕๒๗ ๔๒๙๑๔ ห้วยโปง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระพัทธพล าณธโร ชันษา ๓๕๒๘๓ ๔๒๙๑๗ ห้วยโปง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระวงศธร ติสฺสวโร ปรุงแต่ง ๓๕๓๗๒ ๔๒๙๑๘ ห้วยโปง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระทวีศักดิ

์

านิโย ด้วงต่าย ๓๔๐๖๖ ๔๒๙๒๐ ห้วยโปง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระบุญส่ง ถิรสุทฺโธ ศิริคำ

๒๖/๑๑/๒๕๐๘
๒๖/๙/๒๕๕๙

กระบกขึนผึง

้ ้

 

รย ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระบุญชู านวีโร เพ็ชรรัตน์

๖/๑/๒๕๐๓ ๒๐/๑/๒๕๖๐

กระบกขึนผึง

้ ้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗ / ๒๖
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระชาญณรงค์ กมโล อุทัยชลานนท์

๒๕/๗/๒๕๑๐ ๒๐/๑/๒๕๖๐

กระบกขึนผึง

้ ้

 

รย ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระพจชร ชรวีโร สิทธิโชค

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

๓๐/๔/๒๕๖๐

กระบกขึนผึง

้ ้

 

รย ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระธงชัย สมงฺคิโก ชูไสว

๒๗/๒/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

กระบกขึนผึง

้ ้

 

รย ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระสุทัศน์ ณฏิโก แสงอ่อน

๑๒/๔/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๖๐

กระบกขึนผึง

้ ้

 

รย ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระนิวัฒน์ อนาลโย ทัดแก้ว

๑๑/๗/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๖๐

กระบกขึนผึง

้ ้

 

รย ๒๑๖๐/๐๒๔๐
พระเอกภพ ธมฺมทีโป ปรางจันทร์

๘/๕/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

กระบกขึนผึง

้ ้

 

รย ๒๑๖๐/๐๒๔๑
สามเณรพงศกร  ประทุม

๕/๑/๒๕๓๗
 กระบกขึนผึง

้ ้

 

รย ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระธารินทร์ เขมวีโร สารีชีวิน ๒๓๒๔๖๙ ๒๔๑๐๔๐ เขางวงช้าง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระประสพ ปภาโส สุริเตอร์ ๒๒๑๗๓๓ ๒๓๙๑๓๙ เขางวงช้าง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๔๔
พระบัณฑูร ฉนฺทสุโภ สาคร

๑๔/๓/๒๔๙๙

๒/๗/๒๕๖๐
เขาโพธิ

์

 

รย ๒๑๖๐/๐๒๔๕
พระจิศโรจน์ สนฺตวาโจ ภัทรเรืองเนตร

๑๑/๔/๒๕๑๓

๒/๗/๒๕๖๐
เขาโพธิ

์

 

รย ๒๑๖๐/๐๒๔๖
พระมนัส ถิรธมฺโม ทองผิว

๑๐/๑๐/๒๕๓๕
๒๑/๕/๒๕๖๐

เขาลอย  

รย ๒๑๖๐/๐๒๔๗
พระพงษ์พัฒน์ จารุธมฺโม แซ่ลิม

้

๒๓๓๙๓๒ ๒๔๑๒๐๙ เขาหวาย  

รย ๒๑๖๐/๐๒๔๘
พระมงคล สุมงฺคโล เพชรพลอยดี ๒๓๓๗๘๔ ๒๔๑๒๓๑ เขาหวาย  

รย ๒๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรชนะชัย - วงศ์พิทักษ์ ๒๓๖๕๓๑  เขาหวาย  

รย ๒๑๖๐/๐๒๕๐
พระพิษณุ อนนฺโท ผิวทวี

๑๔/๒/๒๕๓๐ ๒๑/๔/๒๕๖๐

คลองมงคล  

รย ๒๑๖๐/๐๒๕๑
พระวิสา วิสุทฺโธ บุญเหลือ

๑/๖/๒๕๒๐ ๑๔/๑/๒๕๖๐

เจ็ดลูกเนิน  

รย ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระประวิทย์ ชุติปฺโ ทองศรี

๒/๑/๒๕๒๒ ๒๑/๕/๒๕๖๐

เจ็ดลูกเนิน  

รย ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระภคพล เตสโร เจนวิถี

๒๐/๒/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๖๐

เจ็ดลูกเนิน  

รย ๒๑๖๐/๐๒๕๔
พระจักรกฤษ ถาวโร นามลักษณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๐

๓/๗/๒๕๖๐
ชากกอไผ่  

รย ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระสายันต์ อรุโณ มงคลฉัตร

๓๐/๑/๒๕๒๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เชิงเนินสุทธาวาส  

รย ๒๑๖๐/๐๒๕๖
พระชรัสชัย ปภากโร เวหนะรัตน์

๒๕/๘/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เชิงเนินสุทธาวาส  

รย ๒๑๖๐/๐๒๕๗
พระภานุวัฒน์ จิรสีโล มุขวาลัย

๑๒/๖/๒๕๓๙ ๑๕/๖/๒๕๖๐

ดอนจันทน์  

รย ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระวิชาธร ถาวโร เงินบุคคล

๑๓/๗/๒๕๓๔ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ดอนจันทน์  

รย ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระจิรวัฒน์ ภูริจิตฺโต จันทร์นคร ๒๓๑๑๕๕ ๒๔๑๐๓๔ ตาขัน  

รย ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระพัฒนพงษ์ ติกฺขวีโร ทาแกง ๒๓๐๔๔๐ ๒๔๑๒๓๑ ตาขัน  

รย ๒๑๖๐/๐๒๖๑
พระศิริพงษ์ ปริสุทฺโธ อินศิริ ๒๓๓๕๙๗ ๒๔๑๒๓๗ ตาขัน  

รย ๒๑๖๐/๐๒๖๒
พระศิวกร ปมุตฺโต ศรีจันทร์ ๒๓๓๖๓๙ ๒๔๑๒๓๗ ตาขัน  

รย ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระพุฒิพัฒน์ สุจิตฺโต กระจ่างศรี ๒๓๓๓๔๐ ๒๔๑๒๔๒ ตาขัน  

รย ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระอดิเทพ สุรเตโช จาตุรันต์เรืองศรี ๒๓๓๗๐๓ ๒๔๑๒๔๒ ตาขัน  

รย ๒๑๖๐/๐๒๖๕
พระธวัชชัย ถิรจิตฺโต ลมัย ๒๓๓๕๔๓ ๒๔๑๒๔๙ ตาขัน  

รย ๒๑๖๐/๐๒๖๖
สามเณรนันทวัฒน์  ชาญด้วยวิทย์ ๒๓๖๑๑๙  ตาขัน  

รย ๒๑๖๐/๐๒๖๗
พระสิริศักดิ

์

อภโย บูรณะสัมฤทธิ

์

๒๒๙๗๐๙ ๒๔๑๒๓๗ เทพนิมิตร  

รย ๒๑๖๐/๐๒๖๘
พระชัยธวัช อภิปฺุโ แก้วสมบูรณ์ ๒๓๓๗๓๓ ๒๔๑๒๔๖ เทพนิมิตร  

รย ๒๑๖๐/๐๒๖๙
พระธีระพล ฌานวฑฺฒโณ ปรกติ ๒๓๑๒๙๓ ๒๔๑๒๔๘ เนินสว่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘ / ๒๖

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๖๐/๐๒๗๐
พระณัฐพงษ์ โรจโน แสนเสน ๒๓๒๓๒๘ ๒๔๑๒๔๘ เนินสว่าง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๗๑
พระกานต์ธนกวิน าณปโย เสือจ้อย ๒๓๓๕๖๐ ๒๔๑๒๔๘ เนินสว่าง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๗๒
พระวิทยา ิตมงฺคโล สังวร ๒๓๓๖๑๐ ๒๔๑๒๔๘ เนินสว่าง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๗๓
พระทินกฤต สุภภาโค ปฐมธนา ๓๕๐๓๔ ๒๔๑๒๔๘ เนินสว่าง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๗๔
พระนพดล คณพโล บังเงิน

้

๒๙/๗/๒๕๓๔/

๒๔๑๒๔๘ เนินสว่าง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๗๕
พระเสกสรรค์ กาฺจนชโย ชุไชยสงค์ ๓๕๓๗๓ ๒๔๑๒๔๘ เนินสว่าง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๗๖
พระปรเมศร์ วชิรสกฺโก แข่งขัน ๒๒๙๘๘๐ ๒๔๑๒๔๘ เนินสว่าง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๗๗
พระวันชัย กุสลาสโภ ศรีษะเกษ ๒๒๕๘๕๓ ๒๔๑๒๕๕ เนินสว่าง  

รย ๒๑๖๐/๐๒๗๘
พระกิตติศักดิ

์

สีลเตโช คงสบาย ๒๓๓๐๘๘ ๒๔๑๑๓๓ บ้านเก่า  

รย ๒๑๖๐/๐๒๗๙
พระสุทธิเกียรติ สุทฺธิาโณ พนารักษ์ ๒๓๒๙๒๓ ๒๔๑๑๙๙ บ้านเก่า  

รย ๒๑๖๐/๐๒๘๐
พระมานิต ธมฺมรโต ชอบแก้ว ๒๓๒๘๕๑ ๒๔๑๒๒๓ บ้านเก่า  

รย ๒๑๖๐/๐๒๘๑
พระนำโชค สุจิตฺโต นราแก้ว

๔/๑๑/๒๕๓๒ ๑๕/๒/๒๕๖๐

บ้านค่าย  

รย ๒๑๖๐/๐๒๘๒
พระศุภโชค คุณวโร พิมพ์แก้ว

๑๐/๔/๒๕๒๑
๑/๗/๒๕๖๐

บ้านค่าย  

รย ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระจักรี ชินวโร ซ่าวัน

๖/๔/๒๕๒๕
๑/๗/๒๕๖๐

บ้านค่าย  

รย ๒๑๖๐/๐๒๘๔
พระอลงกรณ์ เขมจิตฺโต สีสุริยาภรณ์

๓/๕/๒๕๓๖ ๑/๗/๒๕๖๐
บ้านค่าย  

รย ๒๑๖๐/๐๒๘๕
พระอธิคม สุเมโธ ศิริโชติ

๑๓/๖/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

บ้านค่าย  

รย ๒๑๖๐/๐๒๘๖
พระอภิยุช ภูริวฑฺฒโก วิเชียรเจริญ

๔/๒/๒๕๓๖ ๒๑/๕/๒๕๖๐

บึงต้นชัน  

รย ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระรังสิมันต์ เตชพโล สุวรรณพิทักษ์

๓๑/๘/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐

บึงต้นชัน  

รย ๒๑๖๐/๐๒๘๘
พระอารักษ์ ปยสีโล บรรเทิงสุข

๖/๕/๒๕๓๖ ๔/๖/๒๕๖๐
บึงต้นชัน  

รย ๒๑๖๐/๐๒๘๙
พระชาตรี ชาตเมธี มณีวงษ์ ๒๓๐๗๘๔ ๒๔๑๒๒๔ ปทุมาวาส  

รย ๒๑๖๐/๐๒๙๐
สามเณรอัมรินทร์  จีนประโคน ๒๓๖๔๔๕  ปทุมาวาส  

รย ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระอธิบดี ปมุตฺโต บุญประเสริฐ

๒/๓/๒๕๓๘
๒๔๑๒๔๗ ปากปา  

รย ๒๑๖๐/๐๒๙๒
พระย้อย สุธมฺโม ม่วงมัน

๑/๑/๒๔๘๗ ๒๘/๒/๒๕๕๘

ปาภูมาศ  

รย ๒๑๖๐/๐๒๙๓
พระบุญเยียม

่

อคฺคปฺุโ บัวทอง

๑๐/๔/๒๕๐๙ ๑๒/๕/๒๕๖๐

ปาภูมาศ  

รย ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระชัยประชา มหาลาโภ สารศิลป

๑๕/๑๑/๒๕๓๓

๑๐/๖/๒๕๖๐

ปาภูมาศ  

รย ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระธนกฤต สิริพโล รุ่งพระสิริมา

๖/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ปาภูมาศ  

รย ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระณัฐศักดิ

์

สุวฑฺฒโน สิริภาส์โสภณ

๒๖/๘/๒๕๒๖

๑/๗/๒๕๖๐
ปาภูมาศ  

รย ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระพิสิฐ ปฺาวชิโร ไชยวัฒน์

๒๑/๔/๒๕๓๑

๗/๗/๒๕๖๐
ปาภูมาศ  

รย ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระวทัณู ิตพโล หวานลำ

๕/๑๑/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

ปาภูมาศ  

รย ๒๑๖๐/๐๒๙๙
พระสมชัย ทีปวํโส ขวัญเจริญ ๒๓๑๒๔๗ ๒๔๑๐๖๐ ปาหวาย  

รย ๒๑๖๐/๐๓๐๐
พระชุมพล อตฺตทีโป ขจรเนติกุล ๒๒๒๑๗๐ ๒๔๑๐๗๙ ปาหวาย  

รย ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระชลธิศ โรจนวํโส แสงสุวรรณ ๒๓๓๗๙๙ ๒๔๑๑๘๐ ปาหวาย  

รย ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระประจักษ์ ปภาโส ชำนาญเรียน ๒๓๓๔๗๑ ๒๔๑๒๑๗ ปาหวาย  

รย ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระสุทธิพงค์ อภินนฺโท ทองศิริ ๒๓๒๗๔๗ ๒๔๑๒๒๘ ปาหวาย  

รย ๒๑๖๐/๐๓๐๔
พระศราวุธ สุชาโต การศึกษา ๒๓๓๖๔๗ ๒๔๑๒๓๑ ปาหวาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙ / ๒๖

้
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รย ๒๑๖๐/๐๓๐๕
พระสมนึก ยติกโร เจริญชนม์ ๒๓๓๔๔๘ ๒๔๑๒๓๘ ปาหวาย  

รย ๒๑๖๐/๐๓๐๖
พระอนันท์ ปภสฺสโร ลาพรหมมา ๒๓๒๗๖๕ ๒๔๑๒๔๒ ปาหวาย  

รย ๒๑๖๐/๐๓๐๗
พระนรินทร์ จารุวํโส ทะนุ ๒๓๓๖๑๖ ๒๔๑๓๖๗ ปาหวาย  

รย ๒๑๖๐/๐๓๐๘
สามเณรสิธินันท์ - ไพสาลี ๒๓๖๔๙๐  ปาหวาย  

รย ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระพูลสวัสดิ

์

ชยวุฑฺโฒ ศรีนาเมือง ๒๒๐๖๒๑ ๒๔๑๒๒๗ ปปผลิวนาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๓๑๐
พระชาญวิทย์ โชติวโร วนิชลานันท์

๑๐/๖/๒๕๓๕ ๑๕/๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

รย ๒๑๖๐/๐๓๑๑
พระวศิน โชติโก อินทร์สอน

๑/๓/๒๕๒๒ ๓๑/๖/๒๕๖๐

มาบตอง  

รย ๒๑๖๐/๐๓๑๒
พระปริญญา ปภงฺกโร กรุตนิมิตร

๒๙/๓/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๖๐
มาบตอง  

รย ๒๑๖๐/๐๓๑๓
พระชัยณรงค์ ปภาโส วงค์จิราษฎร์

๕/๕/๒๕๓๕
๒๕/๑๒/๒๕๕๙

ละหารไร่  

รย ๒๑๖๐/๐๓๑๔
พระนัทธพงศ์ ขนฺติสุโภ จำรัสแสง

๒๖/๘/๒๕๓๙

๖/๕/๒๕๖๐
ละหารไร่  

รย ๒๑๖๐/๐๓๑๕
พระพระณรงค์ กตสาโร อัมฤทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

๑๑/๖/๒๕๖๐

ละหารไร่  

รย ๒๑๖๐/๐๓๑๖
สามเณรสิรวิชญ์  หงส์ษา

๑๓/๑/๒๕๔๘

 ละหารไร่  

รย ๒๑๖๐/๐๓๑๗
สามเณรวิชญ์พล  สำเริง

๔/๔/๒๕๔๗
 ละหารไร่  

รย ๒๑๖๐/๐๓๑๘
พระสิทธิชัย กมฺมสุทฺโธ นวลรัตน์ ๒๒๘๔๙๑ ๒๔๑๐๓๑ ละหารใหญ่  

รย ๒๑๖๐/๐๓๑๙
พระวรเชษฐ์ ธนปาโล วงศ์รัตนเพชร ๒๓๓๒๐๙ ๒๔๑๑๒๓ ละหารใหญ่  

รย ๒๑๖๐/๐๓๒๐
พระธำรงชัย เตชพโล เทียงเจริญ

่

๒๓๓๗๕๙ ๒๔๑๑๘๕ ละหารใหญ่  

รย ๒๑๖๐/๐๓๒๑
พระลภัส ิตาโก เกิดสิริ ๒๓๒๖๓๖ ๒๔๑๑๘๘ ละหารใหญ่  

รย ๒๑๖๐/๐๓๒๒
พระพรมนัส วชิโร รุ่งราษี ๒๓๐๓๒๐ ๒๔๑๒๑๗ ละหารใหญ่  

รย ๒๑๖๐/๐๓๒๓
พระวิษณุ สมาหิโต ขวัญสิริ ๒๓๒๕๔๔ ๒๔๑๒๑๘ ละหารใหญ่  

รย ๒๑๖๐/๐๓๒๔
พระสราวุธ สนฺตจิตฺโต ทองคำ ๒๓๑๘๓๕ ๒๔๑๒๒๔ ศาลานำลึก  

รย ๒๑๖๐/๐๓๒๕
พระธีรฉัตร ชุตินฺธโร พงษ์พรหม ๒๓๓๖๓๐ ๒๔๑๒๒๔ ศาลานำลึก  

รย ๒๑๖๐/๐๓๒๖
พระครรชิต อานนฺโท ชำนาญธรรม ๒๓๓๙๔๔ ๒๔๑๒๒๔ ศาลานำลึก  

รย ๒๑๖๐/๐๓๒๗
พระสุทธิพันธ์ ถิรธมฺโม สุขวารี ๓๕๓๕๐ ๒๔๑๒๒๔ ศาลานำลึก  

รย ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระกิตติพันธ์ รตินฺธโร แย้มผิว ๒๓๓๗๒๙ ๒๔๑๒๓๘ ศาลานำลึก  

รย ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระวิโรจน์ จรณธมฺโม สุขเจริญ ๒๓๓๕๒๑ ๒๔๑๒๔๔ ศาลานำลึก  

รย ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระพงษ์ศักดิ

์

เตชวโร หมันทำ

่

๒๒๘๘๐๑ ๒๔๐๘๕๔ หนองกรับ  

รย ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระณรินทร์ ถาวโร จิตมหา ๒๓๐๖๘๙ ๒๔๑๒๒๑ หนองกรับ  

รย ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระณัฐวุฒิ จิรสุโภ สุภาโชติ ๒๓๓๘๕๖ ๒๔๑๒๒๒ หนองกรับ  

รย ๒๑๖๐/๐๓๓๓
สามเณรปยวัฒน์  เจริญวัย ๒๓๕๕๐๑  หนองกรับ  

รย ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระนิวัฒน์ จนฺทิโม ประดิษฐศิริผล

๘/๑๒/๒๕๑๓ ๒๖/๔/๒๕๖๐

หนองกะบอก  

รย ๒๑๖๐/๐๓๓๕
พระเกียรติศักดิ

์

ธมฺมกิตฺติโก แตงทอง

๑๓/๔/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

หนองกะบอก  

รย ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระอัศนัย วรสทฺโธ บุตรเจียก ๒๒๘๙๑๔ ๒๔๑๐๒๐ หนองคอกหมู  

รย ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระกฤษดา ปริมุตฺโต ปรางจันทร์ ๒๓๒๓๐๒ ๒๔๑๒๓๕ หนองคอกหมู  

รย ๒๑๖๐/๐๓๓๘
พระไววิทย์ ธมฺมวุฑโฒ เรือนแสน ๒๓๓๕๓๖ ๒๔๑๒๓๙ หนองคอกหมู  

รย ๒๑๖๐/๐๓๓๙
พระพชร กตปุโ ภิญโญ ๒๓๓๒๗๙ ๒๔๑๒๔๐ หนองคอกหมู  
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รย ๒๑๖๐/๐๓๔๐
พระอดิศักดิ

์

อติสกฺโก สุขศรี ๒๒๑๖๖๖ ๒๔๑๒๔๕ หนองคอกหมู  

รย ๒๑๖๐/๐๓๔๑
พระปรีชา ิตเมโธ วิมลพันธ์ ๒๒๒๔๘๘ ๒๔๑๒๔๕ หนองคอกหมู  

รย ๒๑๖๐/๐๓๔๒
พระวิทวัส สุทฺธิจิตฺโต ขวัญนันธี ๒๓๒๘๑๕ ๒๔๑๒๔๕ หนองคอกหมู  

รย ๒๑๖๐/๐๓๔๓
พระนฤดล กตทีโป พึงพา

่

๒๓๓๕๔๐ ๒๔๑๒๔๕ หนองคอกหมู  

รย ๒๑๖๐/๐๓๔๔
พระศุภรณ์ ปภสฺสโร มารศรี ๒๓๓๕๙๗ ๒๔๑๒๔๕ หนองคอกหมู  

รย ๒๑๖๐/๐๓๔๕
พระพงศกร กนฺตวีโร สุขสวัสดิ

์

๒๓๓๘๔๗ ๒๔๑๒๔๕ หนองคอกหมู  

รย ๒๑๖๐/๐๓๔๖
พระบดินทร์ ชุตินฺธโร โพธิเรือง

์

๒๒๘๔๒๓ ๒๔๑๒๔๕ หนองคอกหมู  

รย ๒๑๖๐/๐๓๔๗
พระคุณากร คุณกโร บำรุงวงศ์ ๒๓๒๓๗๖ ๒๔๑๒๓๑ หนองตะแบก  

รย ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระอำพล รตินฺธโร ทีวารีเจริญ ๒๓๑๒๔๕ ๒๔๐๕๓๘ หนองพะวา  

รย ๒๑๖๐/๐๓๔๙
พระจิตร์ ธมฺมทีโป กาหลง ๒๒๖๙๔๓ ๒๔๐๗๐๗ หนองพะวา  

รย ๒๑๖๐/๐๓๕๐
พระบุญธรรม เทวสิริ เกตุหอม ๒๒๕๗๖๙ ๒๔๐๗๙๑ หนองพะวา  

รย ๒๑๖๐/๐๓๕๑
พระมนตรี จนฺทวํโส ยินดี ๒๒๗๓๕๙ ๒๔๑๐๗๗ หนองพะวา  

รย ๒๑๖๐/๐๓๕๒
พระประพจน์ อตฺถกาโร มงคลสวัสดิ

์

๒๑๙๙๕๘ ๒๔๑๐๗๙ หนองพะวา  

รย ๒๑๖๐/๐๓๕๓
พระพรชัย ปชฺโชโต นาคเกษม ๒๓๒๕๓๔ ๒๔๑๑๗๕ หนองพะวา  

รย ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระวรากร ติสฺสโร เกตุพานิช ๒๓๓๒๖๔ ๒๔๑๑๙๖ หนองพะวา  

รย ๒๑๖๐/๐๓๕๕
พระวรพงศ์ กวีวํโส เกตุพานิช ๒๓๓๖๕๗ ๒๔๑๑๙๖ หนองพะวา  

รย ๒๑๖๐/๐๓๕๖
พระทัศน์พล ยติกโร เจริญคช ๒๓๒๕๖๕ ๒๔๑๒๒๙ หนองพะวา  

รย ๒๑๖๐/๐๓๕๗
พระอนันต์ กนฺตสีโล บุญยอ ๒๓๒๖๖๔ ๒๔๑๒๒๙ หนองพะวา  

รย ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระอนุสรณ์ ติกฺขปณฺโณ ศิริโชติ ๒๓๓๗๒๔ ๒๔๑๒๒๙ หนองพะวา  

รย ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระอักษรนันท์ กนฺตวีโร ศิริโชติ ๓๕๓๙๘ ๒๔๑๒๒๙ หนองพะวา  

รย ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระสาธิต ิตวุฑฒิ บำพงษ์ ๒๓๓๖๓๘ ๒๔๑๒๓๕ หนองพะวา  

รย ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระอนุชา อภิปุณฺโณ สกุลมัน

่

๒๑๗๖๒๗ ๔๑๙๒๙ หนองพะวา  

รย ๒๑๖๐/๐๓๖๒
พระอาคม ชินวโร อ่อนศรี ๓๔๖๖๗ ๔๒๗๑๕ หนองพะวา  

รย ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระพงษกร สุชาโต ณ ระนอง

๒๓/๖/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

หนองสะพาน  

รย ๒๑๖๐/๐๓๖๔
พระเจษฎา สุทฺธจิตฺโต จารัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๒๘
๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองสะพาน  

รย ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระรังสิมันตุ์ ถิรธมฺโม ร่วมชาติ

๑/๑/๒๕๓๗
๑/๗/๒๕๖๐

หนองสะพาน  

รย ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระพรเทพ านวีโร พ้นภัย

๑๕/๑๑/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
หนองสะพาน  

รย ๒๑๖๐/๐๓๖๗
พระกนกพล กมฺมสุทฺโธ ไชยสอน

๑๔/๙/๒๕๓๕

๑/๑/๒๕๖๐
ห้วงหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๓๖๘
พระพงศธร ปภสฺสโร ทองเฟอง

๙/๑/๒๕๔๐ ๙/๔/๒๕๖๐
ห้วงหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๓๖๙
พระพงศกร ชุติปฺโ ทรัพย์ประเสริฐ ๒๓๑๗๑๘ ๒๔๐๘๙๑ หวายกรอง  

รย ๒๑๖๐/๐๓๗๐
พระครรชิต จนฺทสาโร เจริญวัย ๒๓๑๖๕๘ ๒๔๑๑๕๑ หวายกรอง  

รย ๒๑๖๐/๐๓๗๑
พระเอกพันธุ์ ทนฺตจิตฺโต บุญรัตย์ ๒๒๑๐๖๐ ๒๔๑๒๔๕ หวายกรอง  

รย ๒๑๖๐/๐๓๗๒
พระธานินท์ ทินฺนวโร ทองมา ๒๒๕๘๘๘ ๒๔๑๐๔๖ หินโค้ง  

รย ๒๑๖๐/๐๓๗๓
พระชลิต อาจาโร จันทร์นวล ๒๓๓๙๕๘ ๒๔๑๒๓๓ หินโค้ง  

รย ๒๑๖๐/๐๓๗๔
พระชาติชาย อาทโร แจ้งสว่าง ๒๒๑๗๔๙ ๒๔๑๒๕๘ หินโค้ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑ / ๒๖
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รย ๒๑๖๐/๐๓๗๕
พระณัทพล ิติโก หิตานุรักษ์ ๒๒๙๗๒๕ ๒๔๑๒๖๐ หินโค้ง  

รย ๒๑๖๐/๐๓๗๖
พระศรัณยู ปยาจาโร คชวัฒน์ ๒๓๓๔๐๙ ๒๔๑๒๖๑ หินโค้ง  

รย ๒๑๖๐/๐๓๗๗
พระณัชชากร ผาสุโก นิลรัตน์ ๒๓๓๗๔๔ ๒๔๑๒๖๒ หินโค้ง  

รย ๒๑๖๐/๐๓๗๘
สามเณรพงศภัค  เลือดไทย ๒๓๖๑๕๐  หินโค้ง  

รย ๒๑๖๐/๐๓๗๙
พระสุนทร สุนทโร

เกิดศักดิ ณ แวงน้อย

์

๓/๑๐/๒๔๙๕ ๑/๑๐/๒๕๕๘

อ่างแก้ว  

รย ๒๑๖๐/๐๓๘๐
พระชลธิศ กนฺตาโภ ดาราการ

๔/๔/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

อ่างแก้ว  

รย ๒๑๖๐/๐๓๘๑
สามเณรศิรชัช  ทุ่งลา

๑๘/๑/๒๕๔๔

 อ่างแก้ว  

รย ๒๑๖๐/๐๓๘๒
พระขวัญชัย ทีปงฺกโร วงศ์ภิญ ๓๐๗๓๗

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

กระแสร์คูหาสวรรค์  

รย ๒๑๖๐/๐๓๘๓
พระธนพิสุทธิ

์

โสภณจิตฺโต จันทรมาก ๓๔๘๔๕

๒๕/๐๙/๒๕๕๙

กระแสร์คูหาสวรรค์  

รย ๒๑๖๐/๐๓๘๔
พระวสุตม์ รกฺขิตธมฺโม พันธุ์สมบัติ ๓๓๔๗๑

๑๐/๐๖/๒๕๖๐

กระแสร์คูหาสวรรค์  

รย ๒๑๖๐/๐๓๘๕
พระบุญฤทธิ

์

ปฺาวชิโร มะลิซ้อน ๓๓๘๙๒

๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กระแสร์คูหาสวรรค์  

รย ๒๑๖๐/๐๓๘๖
พระฐิติพงศ์ มหาวีโร วงศ์ขวัญ ๒๓๓๕๒๕

๑๘/๐๖/๒๕๖๐

กลางกรำ  

รย ๒๑๖๐/๐๓๘๗
พระอัฐชัย ิตาโน สุวรรณโชติ ๑๒๖๕๗

๒๗/๐๖/๒๕๖๐

กลางกรำ  

รย ๒๑๖๐/๐๓๘๘
พระสุรศักดิ

์

อิทฺธิโชโต คำชู ๒๘๓๓๐

๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กองดิน  

รย ๒๑๖๐/๐๓๘๙
พระสุกฤษฏิ

์

ปฺาโรจโน บุญภาศ ๓๕๕๗๒

๒๑/๐๕/๒๕๖๐

เกาะลอย  

รย ๒๑๖๐/๐๓๙๐
พระสมพงษ์ ปยสีโล เฉียงเหนือ ๓๐๘๑๙

๑๒/๐๕/๒๕๖๐

เขาน้อย  

รย ๒๑๖๐/๐๓๙๑
พระตะวัน อุทโย วรรณสวัสดิ

์

๓๕๓๑๖

๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เขาน้อย  

รย ๒๑๖๐/๐๓๙๒
พระพีรพล ยโสธโร หอมชืน

่

๓๕๑๓๗

๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เขาน้อย  

รย ๒๑๖๐/๐๓๙๓
พระปยะ วิจาโร อยู่สมศรี ๓๕๓๕๔

๒๒/๐๖/๒๕๖๐

เขาน้อย  

รย ๒๑๖๐/๐๓๙๔
พระพัชระ ภทฺทธมฺโม จารมัย ๓๕๓๓๔

๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาน้อย  

รย ๒๑๖๐/๐๓๙๕
พระสิทธิพงศ์

์

สิริภทฺโท เจริญพร ๓๕๐๓๔

๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาน้อย  

รย ๒๑๖๐/๐๓๙๖
พระพชร านวโร ปลืมจิตร

้

๓๔๗๔๕

๐๒/๐๗/๒๕๕๗

คงคาวราราม  

รย ๒๑๖๐/๐๓๙๗
พระสุพจน์ โกสโรจโน กาเสวก ๓๔๖๕๒

๒๓/๐๓/๒๕๖๐

คลองปูน  

รย ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระอิสระ อาสโรจโน กระแจะจันทร์ ๓๓๗๒๐

๐๓/๐๔/๒๕๖๐

คลองปูน  

รย ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระอนุรัตน์ อนาโรจโน สุตคุณสันติการ ๓๕๒๐๔

๑๕/๐๕/๒๕๖๐

คลองปูน  

รย ๒๑๖๐/๐๔๐๐
พระกิตฺติทัต มนาโรจโน จันทสร ๓๔๒๔๘

๒๓/๐๖/๒๕๖๐

คลองปูน  

รย ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระกมล ภาวโรจโน รามอ้น ๓๒๔๔๕

๒๗/๐๖/๒๕๖๐

คลองปูน  

รย ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระก้องไพร สิริปฺโ บุญอยู่ ๓๔๖๘๔

๑๑/๐๖/๒๕๖๐

คีรีวนาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๔๐๓
พระกิตติศักดิ

์

อาภสฺสโร อ่อนคล้าย ๓๕๒๕๘

๑๑/๐๖/๒๕๖๐

คีรีวนาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๔๐๔
พระภูวนัย อุชุจาโร สำนักวิชา

๕/๘/๒๕๑๘ ๑๙/๘/๒๕๕๙

จำรุง  

รย ๒๑๖๐/๐๔๐๕
พระนวพล กตฺตธมฺโม พระนคร

๕/๐๖/๒๕๓๒ ๕/๐๖/๒๕๖๐

เจริญสุข  

รย ๒๑๖๐/๐๔๐๖
พระเผด็จ สนฺติกาโย ชนะชัย

๑๘/๐๗/๒๕๑๒
๑๕/๖/๒๕๖๐

เจริญสุข  

รย ๒๑๖๐/๐๔๐๗
พระนรากร นาถกโร อ้นสุวรรณ ๓๓๙๙๙

๒๗/๐๔/๒๕๖๐

ชากขุนวิเศษ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๐๘
พระภัทธราวุฒิ ธมฺมวุฑโฒ รวดเร็ว ๓๕๑๔๗

๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ชากขุนวิเศษ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๐๙
พระณรงค์กร คุณงฺกโร ซือเจริญ

่

๓๔๙๓๙

๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ชากขุนวิเศษ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๖๐/๐๔๑๐
พระฉัตรชัย อภิชโย รวดเร็ว ๓๐๓๒๕

๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ชากขุนวิเศษ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๑๑
พระนพดล ขนฺติมโน พันพะม่า ๓๕๓๓๑

๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ชากขุนวิเศษ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๑๒
พระไพวัลย์ อภิวณฺโณ จอมทะรักษ์ ๒๔๕๔๓

๑๗/๑๐/๒๕๕๙

ชุมนุมสูง  

รย ๒๑๖๐/๐๔๑๓
สามเณรพีรพัฒน์ - บุญเพิมพูล

่

๓๘๔๔๑  ชุมนุมสูง  

รย ๒๑๖๐/๐๔๑๔
พระจักรพันธ์ อนุภทฺโท โนนวิเศษ ๓๑๘๗๙

๐๑/๐๙/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๑๕
พระวัจน์กร กุสลจิตฺโต นาคทอง ๓๓๖๙๓

๒๓/๐๑/๒๕๖๐

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๑๖
พระศราวุธ ผาสุโก พานทอง ๓๕๕๕๘

๐๙/๐๕/๒๕๖๐

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๑๗
พระพรพิพัฒน์ ิติโก เผือกคล้าย ๓๕๑๐๙

๑๕/๐๕/๒๕๖๐

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๑๘
พระทวีวุฒิ ฉนฺทธมฺโม เจริญพานิช ๓๓๒๖๐

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๑๙
พระวรพจน์ ธมฺมสุนฺทโร ดีชัวกัลป

่

๓๔๑๙๕

๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๒๐
พระพงศกร เมตฺติโก อรัญวงศ์ ๓๔๙๕๖

๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๒๑
พระคเชนท์ สุทฺธิจิตฺโต เสาวคนธ์ ๓๔๖๓๕

๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๒๒
พระสุทธิศร อตฺตทีโป เจริญวงศ์ ๒๘๔๔๒

๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๒๓
พระสุนทร วรปฺโ เจริญมาก ๓๔๕๓๕

๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๒๔
พระเจษฎา ฉนฺทกาโม เครือยู้ ๓๔๕๗๖

๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๒๕
พระวศิน ธมฺมสโร อินรัตน์ ๓๔๙๗๒

๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดอนสำราญ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๒๖
พระธนวัฒน์ กิตฺติโรจโน ตังฉัตรวีระสกุล

้

๓๔๓๑๖

๑๖/๐๓/๒๕๖๐

ตะเคียนงาม  

รย ๒๑๖๐/๐๔๒๗
พระสุเมท สุภโรจโน ยมหา ๓๔๑๘๐

๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ตะเคียนงาม  

รย ๒๑๖๐/๐๔๒๘
พระกิตติพงษ์ สุวีโรจโน พงษ์ศิริ ๓๔๙๓๖

๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ตะเคียนงาม  

รย ๒๑๖๐/๐๔๒๙
พระกฤษขจร สมโรจโน สมประสงค์ ๓๒๘๒๒

๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ตะเคียนงาม  

รย ๒๑๖๐/๐๔๓๐
พระทัตดนัย จนฺทาโภ สรรพคุณ ๒๗๑๗๗

๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ไตรรัตนาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๔๓๑
พระชาคร อติชาคโร งามเสงียม

่

๓๔๙๓๑

๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ไตรรัตนาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๔๓๒
พระนัครินทร์ ฉนฺทกโร สุขอัตตะ ๓๕๔๔๔

๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ไตรรัตนาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๔๓๓
พระฤกษ์ชัย อตฺตทนฺโต ธรรมเสถียร

๙/๘/๒๕๓๕ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ถนนกะเพรา  

รย ๒๑๖๐/๐๔๓๔
พระเฉลิมพล ธีรวํโส จักร์แก้ว

๒/๕/๒๕๓๐ ๘/๗/๒๕๖๐
ถนนกะเพรา  

รย ๒๑๖๐/๐๔๓๕
พระณัฐวุฒิ านวุฑฺโฒ สุขสิริ ๓๔๙๗๔

๑๐/๐๒/๒๕๖๐

ถำหมีนอน  

รย ๒๑๖๐/๐๔๓๖
พระธวัช ธชชฺชโย จริยวัฒน์ ๒๗๘๕๕

๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ถำหมีนอน  

รย ๒๑๖๐/๐๔๓๗
พระนฤดล สุภาโรจโน หลุ่มแตง ๓๕๑๙๕

๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ท่ากง  

รย ๒๑๖๐/๐๔๓๘
พระณราชัย านวโร โตวัฒนา ๓๕๒๙๑

๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งควายกิน  

รย ๒๑๖๐/๐๔๓๙
พระสุรเชษฐ์ สุวีโร กรรณิกา ๓๕๔๑๒

๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งควายกิน  

รย ๒๑๖๐/๐๔๔๐
พระถิรวัฒน์ วรวฑฺฒโน อรัญวาศรี ๓๕๑๓๖

๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งควายกิน  

รย ๒๑๖๐/๐๔๔๑
พระสำราญ อตฺตทีโป สระครอง ๒๑๗๑๕

๑๑/๐๑/๒๕๖๐

เนินเขาดิน  

รย ๒๑๖๐/๐๔๔๒
พระสุรัตน์ านุตฺตโร ประวงษ์ ๒๗๙๔๘

๐๒/๐๔/๒๕๖๐

เนินเขาดิน  

รย ๒๑๖๐/๐๔๔๓
พระชาญฤทธิ

์

วชิราโณ หมายลาภผล ๒๗๓๓๙

๑๖/๐๖/๒๕๖๐

เนินเขาดิน  

รย ๒๑๖๐/๐๔๔๔
พระจรุพงศ์ คุณงฺกโร ยับยัง

้

๓๓๘๑๙

๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เนินเขาดิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๖๐/๐๔๔๕
พระพงศ์เทพ สุขโรจโน ระวังผิด ๓๕๓๗๗

๒๑/๐๕/๒๕๖๐

เนินสมบูรณ์  

รย ๒๑๖๐/๐๔๔๖
พระพนม พลโรจโน ถนอมวงศ์ ๓๕๑๘๐

๑๖/๐๖/๒๕๖๐

เนินสมบูรณ์  

รย ๒๑๖๐/๐๔๔๗
พระสุรพงษ์ จนฺทโรจโน ปทุมสิทธิ

์

๓๔๕๙๕

๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เนินสมบูรณ์  

รย ๒๑๖๐/๐๔๔๘
พระธีรพงษ์ สุชีโว เผ่าตำรวจ ๓๑๑๘๕

๑๘/๐๔/๒๕๖๐

เนินสุข  

รย ๒๑๖๐/๐๔๔๙
พระชโลธร จนฺทาภาโส ใจรักษ์ ๓๔๑๘๔

๒๗/๐๕/๒๕๖๐

เนินสุข  

รย ๒๑๖๐/๐๔๕๐
พระศรณรงค์ ปฺาวโร มุกดาสนิท ๓๕๓๒๐

๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เนินสุข  

รย ๒๑๖๐/๐๔๕๑
พระคมสัน ิตคุโณ จินตนา ๓๓๖๑๘

๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เนินสุข  

รย ๒๑๖๐/๐๔๕๒
พระวัชระ จนฺทาโภ เทศกิม

่

๓๕๓๓๘

๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เนินสุข  

รย ๒๑๖๐/๐๔๕๓
พระณัฐวุฒิ สุภกิจฺโจ บุญร่มเย็น ๓๕๗๖๖

๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เนินสุข  

รย ๒๑๖๐/๐๔๕๔
พระอิษฎา โชติโก ธรรมสนิท ๓๔๐๓๐

๑๒/๐๖/๒๕๖๐

เนินหย่อง  

รย ๒๑๖๐/๐๔๕๕
พระจิราณุพันธ์ ถิรปฺโ ไตรมาส ๓๕๖๖๕

๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เนินหย่อง  

รย ๒๑๖๐/๐๔๕๖
พระชนุดม อาภสฺสโร บุญสาหร่าย ๓๕๑๙๐

๑๑/๐๑/๒๕๖๐

ในชาก  

รย ๒๑๖๐/๐๔๕๗
พระสุทธิรักษ์ โสภโณ เพ็ชรรัตน์ ๓๔๒๖๔

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

บ้านนา  

รย ๒๑๖๐/๐๔๕๘
พระวีรพงษ์ สุภทฺโท จันเพชร ๓๕๑๙๕

๑๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านนา  

รย ๒๑๖๐/๐๔๕๙
พระคณิน สุจิตฺโต งามเสงียม

่

๓๕๑๒๒

๒๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านนา  

รย ๒๑๖๐/๐๔๖๐
พระอิศรินทร์ อิสฺสโร อิศรานุวัตร ๓๔๔๙๐

๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านนา  

รย ๒๑๖๐/๐๔๖๑
พระทีปกร โอภาโส ใจดี ๓๕๗๐๘

๐๙/๐๗/๒๕๖๐

บ้านนา  

รย ๒๑๖๐/๐๔๖๒
พระโชคชัย โชติธมฺโม ตรงชืน

่

๓๔๓๙๒

๑๙/๐๕/๒๕๖๐

บุนนาค  

รย ๒๑๖๐/๐๔๖๓
พระสุริยน าณธโร ยวดยิง

่

๓๐๙๒๙

๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บุนนาค  

รย ๒๑๖๐/๐๔๖๔
พระสมชาย าณธมฺโม รักษาธรรม ๓๔๕๙๐

๓๐/๐๖/๒๕๖๐

บุนนาค  

รย ๒๑๖๐/๐๔๖๕
พระนิรุทธ์ ธนปฺโ จันทา ๓๔๖๘๕

๓๐/๐๖/๒๕๖๐

บุนนาค  

รย ๒๑๖๐/๐๔๖๖
พระภัคพงศ์ ภทฺทวํโส โอทาน ๓๕๗๒๙

๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บุนนาค  

รย ๒๑๖๐/๐๔๖๗
พระองอาจ อาจาโรจโน คำแหงวงศ์ ๓๓๖๙๒

๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ปากนำพังราด  

รย ๒๑๖๐/๐๔๖๘
พระพิพัฒพงษ์ วิจาโรจโน วงศ์เจียก ๓๒๘๘๓

๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปากนำพังราด  

รย ๒๑๖๐/๐๔๖๙
พระเชาว์วัฒน์ ปยโรจโน หวานเสนาะ ๓๓๙๕๕

๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปากนำพังราด  

รย ๒๑๖๐/๐๔๗๐
พระศักดิมนตรี

์

วิสุทฺธสีโล ดีพืน

้

๒๓๓๐๕๘

๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ปากรำ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๗๑
พระณัฐพงศ์ ธนปฺโ ผลทวีวัฒนชัย ๒๓๒๖๓๔

๐๒/๐๖/๒๕๖๐

ปากรำ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๗๒
พระณัฐกรณ์ โรจนธมฺโม ผลทวีวัฒนชัย ๒๓๒๖๗๓

๐๒/๐๖/๒๕๖๐

ปากรำ  

รย ๒๑๖๐/๐๔๗๓
พระสุชาติ สุชาโต ฉิมสำราญ

๑/๑/๒๕๑๑
๒๔/๑๑/๒๕๕๙

พลงช้างเผือก  

รย ๒๑๖๐/๐๔๗๔
พระวิทัญู วิสารโท จำรูญ

๓/๗/๒๕๓๕ ๑๗/๑/๒๕๖๐

พลงช้างเผือก  

รย ๒๑๖๐/๐๔๗๕
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ติสฺสวํโส ภิญโญ ๓๕๕๓๒

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

พลงช้างเผือก  

รย ๒๑๖๐/๐๔๗๖
พระศราวุธ สราวุฑฺโฒ ผาชัย

๑๔/๒/๒๕๓๘

๘/๖/๒๕๖๐
พลงช้างเผือก  

รย ๒๑๖๐/๐๔๗๗
พระธนพล ธนปฺโ มงคล

๒๔/๘/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐

พลงช้างเผือก  

รย ๒๑๖๐/๐๔๗๘
พระกษมา สนฺตกาโย เจริญวัย

๑๗/๑๒/๒๕๓๖

๒๔/๖/๒๕๖๐

พลงช้างเผือก  

รย ๒๑๖๐/๐๔๗๙
พระจักรกฤษณ์ จนฺทโชโต สาครเสถียร

๒๙/๙/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พลงช้างเผือก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๖๐/๐๔๘๐
พระนนทวัฒน์ านุตฺตโร อิฐศรี

๑๒/๒/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

พลงช้างเผือก  

รย ๒๑๖๐/๐๔๘๑
พระอนุชา ติกฺขวีโร พันธุ์นาค

๘/๗/๒๕๓๒
๑/๗/๒๕๖๐

พลงช้างเผือก  

รย ๒๑๖๐/๐๔๘๒
พระศิริศักดิ

์

สุทฺธสีโล พงษ์เส็ง ๓๔๘๒๔

๓๐/๑๑/๒๕๕๙

พลงไสว  

รย ๒๑๖๐/๐๔๘๓
พระอิทธิพล ิตเมโธ ศรีประสิทธิ

์

๓๔๔๓๐

๐๔/๐๖/๒๕๖๐

พลงไสว  

รย ๒๑๖๐/๐๔๘๔
พระแอนเดรีย ิติโก เคาซ์ ๓๕๑๕๘

๑๘/๐๖/๒๕๖๐

พลงไสว  

รย ๒๑๖๐/๐๔๘๕
พระพลากร สิริวฑฺฒโก สุวรรณโชติ ๒๙๗๓๕

๒๔/๐๖/๒๕๖๐

พลงไสว  

รย ๒๑๖๐/๐๔๘๖
พระรณยุทธ์ อธิปฺโ แสงประไพ ๓๓๗๖๑

๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พลงไสว  

รย ๒๑๖๐/๐๔๘๗
พระธีระเดช จนฺทโชโต สุรินแปง ๓๔๘๐๗

๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พลงไสว  

รย ๒๑๖๐/๐๔๘๘
พระนนทวัฒน์ ิตวํโส บุญก่อเกือ

้

๓๕๕๕๗

๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พลงไสว  

รย ๒๑๖๐/๐๔๘๙
พระชยุต ปภากโร เชียงทองเดชา ๓๒๗๑๖

๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พลงไสว  

รย ๒๑๖๐/๐๔๙๐
พระธนกร กตทีโป ฟุงขจร ๓๕๕๙๐

๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พลงไสว  

รย ๒๑๖๐/๐๔๙๑
พระจตุพร ขนฺติธโร ดังสนัน

่

๓๔๖๙๔

๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พังราด  

รย ๒๑๖๐/๐๔๙๒
พระคณิตศักดิ

์

สุทฺธิจิตฺโต มีชัย

๒๑/๐๓/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

โพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๑๖๐/๐๔๙๓
พระสราวุฒิ สิริธโร น้อยพรม

๒๓/๘/๒๕๒๘

๓/๖/๒๕๖๐ โพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๑๖๐/๐๔๙๔
พระชาญวิทย์ อคฺคธมฺโม น้อยพงษ์

๑/๑๐/๒๕๓๘
๓/๖/๒๕๖๐ โพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๑๖๐/๐๔๙๕
สามเณรประสงค์  วรรณศิริ

๓/๐๖/๒๕๔๒

 โพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๑๖๐/๐๔๙๖
พระทศพร ถิรธมฺโม วงษ์คงดี ๓๔๔๒๓

๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ยางงาม  

รย ๒๑๖๐/๐๔๙๗
พระนิธิทัศน์ นนฺทิโย ฉาบพลอย ๒๙๘๐๖

๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ยางงาม  

รย ๒๑๖๐/๐๔๙๘
พระอดิศักดิ

์

กุสลจิตฺโต จำรัสแสง ๓๕๔๙๙

๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ยางงาม  

รย ๒๑๖๐/๐๔๙๙
พระครรชิต ปภาโส พรานนคร ๓๔๗๘๘

๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ยางงาม  

รย ๒๑๖๐/๐๕๐๐
พระชัชวาล ทนฺตจิตฺโต จำรัสแสง ๓๔๘๓๒

๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ยางงาม  

รย ๒๑๖๐/๐๕๐๑
พระอุดม อติภทฺโท ชากวิเศษ

๑๒/๐๒/๒๕๑๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐ ราชบัลลังก์ประดิษฐาราม

 

รย ๒๑๖๐/๐๕๐๒
พระชนุดม อคฺคธมฺโม ปฎิสังข์

๑๗/๐๓/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐ ราชบัลลังก์ประดิษฐาราม

 

รย ๒๑๖๐/๐๕๐๓
พระพรชัย สิริธมฺโม หาญเสมอ

๑๘/๐๗/๒๕๒๙

๒/๐๗/๒๕๖๐
ราชบัลลังก์ประดิษฐาราม

 

รย ๒๑๖๐/๐๕๐๔
พระปราโมทย์ ภทฺทธมฺโม ช่างเหล็ก

๒/๐๑/๒๕๔๐
๕/๗/๒๕๖๐

ราชบัลลังก์ประดิษฐาราม

 

รย ๒๑๖๐/๐๕๐๕
พระประเสริฐ ปภสฺสโร แซ่ลี

้

๒๖๒๖๒

๒๙/๑๑/๒๕๕๙

วังนำขาว  

รย ๒๑๖๐/๐๕๐๖
พระเอกชัย อตฺถยุตฺโต บุญใจ ๓๓๔๔๐

๒๔/๐๔/๒๕๖๐

วังนำขาว  

รย ๒๑๖๐/๐๕๐๗
พระนนธวัตร กิตฺติาโน คำชู ๓๕๓๗๓

๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วังนำขาว  

รย ๒๑๖๐/๐๕๐๘
พระจักรพันธ์ ฉนฺทธมฺโม สกุลวณิชย์อุดม ๓๔๙๘๙

๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วังนำขาว  

รย ๒๑๖๐/๐๕๐๙
พระเกษมพงศ์ สุเมโธ วิทยศักดิพันธุ์

์

๓๓๒๓๕

๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วังนำขาว  

รย ๒๑๖๐/๐๕๑๐
พระจักรกฤษณ์ ปยธมฺโม จริตงาม ๓๒๖๐๔

๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วังนำขาว  

รย ๒๑๖๐/๐๕๑๑
พระณัฏฐวัฒน์ ขนฺติพโล จริตงาม ๓๔๐๒๙

๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วังนำขาว  

รย ๒๑๖๐/๐๕๑๒
พระโชคอนันต์ จิรสุโภ ลวดลายดี ๓๕๖๒๖

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วังนำขาว  

รย ๒๑๖๐/๐๕๑๓
พระเทพทรงเกียรติ ชุตินฺธโร เทียนทอง ๓๓๘๑๓

๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วังศิลาธรรมาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๕๑๔
พระวริทธินันท์

์

ธีรปฺโ อรัญวงศ์ ๓๔๑๖๔

๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วังศิลาธรรมาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕ / ๒๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๖๐/๐๕๑๕
พระภานุทัศน์ ภทฺทโก บำรุง ๓๔๙๕๖

๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วังหว้า  

รย ๒๑๖๐/๐๕๑๖
พระวรนิพิฐ นิพฺภโย วงศ์คช ๓๔๘๒๕

๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วังหว้า  

รย ๒๑๖๐/๐๕๑๗
พระทศพล ขนฺติพโล พรหมสุภา ๓๔๖๑๐

๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วังหว้า  

รย ๒๑๖๐/๐๕๑๘
พระนพรุจ รติโก บุญเพ็ญ ๓๕๒๘๔

๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วังหว้า  

รย ๒๑๖๐/๐๕๑๙
พระยุทธการ ยติกโร สุติภวัน ๓๕๓๓๓

๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วังหว้า  

รย ๒๑๖๐/๐๕๒๐
พระชิงชัย สุธมฺโม ตังระเบียบ

้

๓๕๒๘๐

๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สองพีน้อง

่

 

รย ๒๑๖๐/๐๕๒๑
พระศักดิชาติ

์

อตฺตทีโป บุญฉุน ๓๐๖๔๗

๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สองพีน้อง

่

 

รย ๒๑๖๐/๐๕๒๒
สณ.ศักดา  รัตนวิจิตร ๓๕๗๒๘  สองพีน้อง

่

 

รย ๒๑๖๐/๐๕๒๓
พระวิรัตน์ ิตวีโร แซ่ว่อง ๓๒๐๐๘

๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สุขไพรวัน  

รย ๒๑๖๐/๐๕๒๔
พระสมบัติ ตปสมฺปนฺโน ไพบูลย์ ๓๒๗๒๕

๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองกะพ้อ  

รย ๒๑๖๐/๐๕๒๕
พระกันตพงศ์ สิริมงฺคโล ประวัติวงศ์ ๓๕๓๘๔

๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองกะพ้อ  

รย ๒๑๖๐/๐๕๒๖
พระณรงค์ านวีโร คล้ายเพชร

๓/๐๒/๒๕๑๒ ๑/๐๖/๒๕๕๙

หนองกันเกรา  

รย ๒๑๖๐/๐๕๒๗
พระสุบิน กิตฺติสาโร เจตสดุ

๑๔/๑๒/๒๔๙๐

๕/๗/๒๕๕๙
หนองกันเกรา  

รย ๒๑๖๐/๐๕๒๘
พระจักรพันธ์ อิสฺสโร เลียมวินิจ

่

๓๐/๐๑/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
หนองกันเกรา  

รย ๒๑๖๐/๐๕๒๙
พระจาตุรงค์ อชฺฌาจาโร สีมารถ

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองกันเกรา  

รย ๒๑๖๐/๐๕๓๐
พระดม ธมฺมสโร จำนิจ

๒๒/๐๓/๒๕๑๘

๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองกันเกรา  

รย ๒๑๖๐/๐๕๓๑
พระบุญทวี ปภาโส เชือพลบ

้

๕/๐๕/๒๕๓๗ ๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองกันเกรา  

รย ๒๑๖๐/๐๕๓๒
พระวราวุธ วิสุทฺโธ นัตตา

๒๐/๐๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองกันเกรา  

รย ๒๑๖๐/๐๕๓๓
พระสมาน นรินฺโท สิงห์ทิศ

๑๓/๐๖/๒๕๒๔ ๓๑/๑๐/๒๕๖๐

หนองกันเกรา  

รย ๒๑๖๐/๐๕๓๔
พระประสพ อธิปฺโ เสียงเลิศ ๒๘๐๔๕

๒๓/๐๓/๒๕๖๐

หนองคุย  

รย ๒๑๖๐/๐๕๓๕
พระเทอดเกียรติ านุตฺตโม ประคองยศ ๓๓๙๙๖

๒๙/๐๓/๒๕๖๐

หนองจระเข้  

รย ๒๑๖๐/๐๕๓๖
พระอภิรักษ์ อภินนฺโท วรรณศิริ ๓๓๔๓๓

๑๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองจระเข้  

รย ๒๑๖๐/๐๕๓๗
พระทรงวุฒิ จิตฺตสํวโร มีเหม ๓๕๓๔๖

๑๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองจระเข้  

รย ๒๑๖๐/๐๕๓๘
พระสุรศักดิ

์

ชนาสโภ สีสว่าง ๓๔๘๗๐

๒๒/๐๖/๒๕๖๐

หนองจระเข้  

รย ๒๑๖๐/๐๕๓๙
พระชลัท ติสฺสวํโส ปริยายสุทธิ

์

๓๔๗๓๔

๒๓/๐๖/๒๕๖๐

หนองจระเข้  

รย ๒๑๖๐/๐๕๔๐
พระศุภกิจ สุภกิจฺโจ สัตย์ซือ

่

๓๕๐๔๑

๒๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองจระเข้  

รย ๒๑๖๐/๐๕๔๑
พระอนุชา ปยธมฺโม สุพรรณวงศ์ ๓๓๔๐๐

๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองจระเข้  

รย ๒๑๖๐/๐๕๔๒
พระอรรถเดช อตฺถกาโร ดอนไพร ๒๖๗๖๒

๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองจระเข้  

รย ๒๑๖๐/๐๕๔๓
พระศุภกร ภูริวฑฺฒโน สินเคราะห์

้

๓๕๑๗๓

๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองจระเข้  

รย ๒๑๖๐/๐๕๔๔
พระกิตติชัย กิตฺติชโย ไกรแก้ว ๓๓๕๓๙

๒๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองนำขุ่น  

รย ๒๑๖๐/๐๕๔๕
พระอธิวัฒน์ จารุวณฺโณ วงศ์ทิพรัตน์ ๓๓๙๔๐

๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองนำขุ่น  

รย ๒๑๖๐/๐๕๔๖
พระภรัณยู านวีโร คุ้มหอม ๓๕๔๒๔

๐๕/๑๐/๒๕๖๐

หนองนำขุ่น  

รย ๒๑๖๐/๐๕๔๗
พระวีรวัฒน์ เขมโก อารีย์ ๓๒๕๘๐

๐๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

รย ๒๑๖๐/๐๕๔๘
พระธิเบศ ยโสธโร มุ่งต่อกิจ ๓๔๙๘๓

๑๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองหว้า  

รย ๒๑๖๐/๐๕๔๙
พระธนพล โสภโรจโน มุกดาสนิท ๓๕๔๖๘

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

ห้วงหิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖ / ๒๖

้
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่

ชือ

่
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รย ๒๑๖๐/๐๕๕๐
พระประสิทธิชัย ปโมโรจโน พูลประเสริฐ ๓๕๒๖๔

๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ห้วงหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๕๕๑
พระกฤษฏา กนฺตโรจโน แซ่เอียว

้

๓๕๖๘๑

๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ห้วงหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๕๕๒
พระวัขระ ปยโรจโน ภาคภูมิ ๓๕๐๘๙

๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ห้วงหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๕๕๓
พระอรรถวิท มหาวิโรจโน อุตส่าห์ ๓๔๙๑๔

๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ห้วงหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๕๕๔
พระภาณุพงศ์ ภทฺทโรจโน พึงวงศ์

่

๓๕๒๙๒

๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ห้วงหิน  

รย ๒๑๖๐/๐๕๕๕
พระสุรินทร์ อภิวํโส วังเย็น ๓๕๒๒๐

๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยยาง  

รย ๒๑๖๐/๐๕๕๖
พระวัศพล ธมฺมพโล แม่นหมาย ๓๓๕๓๐

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

ห้วยยาง  

รย ๒๑๖๐/๐๕๕๗
พระสนธยา จนฺทโชโต ลิมกุล ๓๔๙๗๕

๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยยาง  

รย ๒๑๖๐/๐๕๕๘
พระคำสิงห์ ิตวโร โสมดี ๒๙๐๗๙

๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยยาง  

รย ๒๑๖๐/๐๕๕๙
พระสามารถ สมจิตฺโต วงศ์อยู่ ๓๒๗๓๒

๐๔/๐๖/๒๕๖๐

อรัญรังษี  

รย ๒๑๖๐/๐๕๖๐
พระกมลชัย ติสฺสโร ศรีประสิทธิ

์

๓๔๔๘๒

๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อรัญรังษี  

รย ๒๑๖๐/๐๕๖๑
พระณ้ฐพล วฑฺฒโน หมันสมัคร

่

๓๓๓๕๒

๑๘/๐๖/๒๕๖๐

อู่ทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๕๖๒
พระอภิสิทธิ

์

สามตฺถิโก ส่งศรี ๓๕๐๓๔

๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อู่ทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๕๖๓
พระอนุรักษ์ ขนฺติมโน มาแดง ๓๓๙๓๑

๐๓/๐๗/๒๕๖๐

อู่ทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๕๖๔
พระอนุสิทธิ

์

อภิวํโส เจริญรืน

่

๓๕๒๖๐

๐๓/๐๗/๒๕๖๐

อู่ทอง  

รย ๒๑๖๐/๐๕๖๕
พระยุทธนา ทีฆายุโก แสนยางนอก ๒๘๔๖๙ ๔๒๗๐๙ เขาน้อย  

รย ๒๑๖๐/๐๕๖๖
พระณัฐพงษ์ คุเณสโก ทิมครองธรรม ๓๔๔๘๔ ๔๒๘๙๗ เขาน้อย  

รย ๒๑๖๐/๐๕๖๗
พระไกรพล ธีรปฺโ ไกลถิน

่

๓๔๕๗๓ ๔๒๘๙๗ เขาน้อย  

รย ๒๑๖๐/๐๕๖๘
พระปรัชญา ปฺาวุฑฺโฒ สาลีผล ๓๓๔๙๓ ๔๒๙๐๔ เขาน้อย  

รย ๒๑๖๐/๐๕๖๙
พระชุติพงศ์ ชุติวํโส พ่วงมาลี ๓๔๙๒๖ ๔๒๙๑๐ เขาน้อย  

รย ๒๑๖๐/๐๕๗๐
พระปฏิภาณ โสตฺถิโก บุญพุ่ม ๓๕๑๘๘ ๔๒๙๑๗ เขาน้อย  

รย ๒๑๖๐/๐๕๗๑
พระหฤษฏ์ ปโมทิโต อภินันทวิทย์ ๓๕๔๓๙ ๔๒๙๑๘ เขาน้อย  

รย ๒๑๖๐/๐๕๗๒
พระนิรันดร์ พรหมฺจาโร พรมจาค ๒๗๖๙๗ ๔๒๗๙๘ คลองนำดำ  

รย ๒๑๖๐/๐๕๗๓
พระแสงอาทิตย์ สุรเตโช หอมสุคนธ์ ๓๐๒๖๗ ๔๒๙๑๖ คลองนำดำ  

รย ๒๑๖๐/๐๕๗๔
พระพิรุณ ธมฺมทีโป กิงทอง

่

๓๑๐๒๓ ๔๒๙๑๘ จอมพลเจ้าพระยา  

รย ๒๑๖๐/๐๕๗๕
พระอัคพล จนฺทโชโต ราโรจน์ ๓๔๓๕๒ ๔๒๙๑๘ จอมพลเจ้าพระยา  

รย ๒๑๖๐/๐๕๗๖
พระเพทาย ปภสฺสโร วิลัยเลิศ ๓๔๓๐๘ ๔๓๐๔๘ จอมพลเจ้าพระยา  

รย ๒๑๖๐/๐๕๗๗
พระจีระวัฒน์ จิรวฑฺฒโน คำแก้ว ๓๕๔๐๒ ๔๒๙๐๔

เจ็ดโกรกเจริญธรรม
 

รย ๒๑๖๐/๐๕๗๘
สามเณรภาสุสรณ์ - อิชฤทธิ

์

๓๘๐๕๕  
เจ็ดโกรกเจริญธรรม

 

รย ๒๑๖๐/๐๕๗๙
พระนัฐวุฒิ นาถวุฑฺโฒ บัวภิบาล ๓๔๕๒๕ ๔๒๘๗๕ ชากมันเทศ  

รย ๒๑๖๐/๐๕๘๐
พระอนุรักษ์ ปริปุณฺโณ จันทร์กระจ่าง ๓๕๒๙๒ ๔๒๘๙๐ ชากมันเทศ  

รย ๒๑๖๐/๐๕๘๑
พระวีระศักด์ วีรสกฺโก สุขเจริญ ๓๓๔๔๔ ๔๒๘๙๖ ชากมันเทศ  

รย ๒๑๖๐/๐๕๘๒
พระไพศาล กตนาโถ จันทรา ๒๔๔๑๐ ๔๒๘๙๖ ชากมันเทศ  

รย ๒๑๖๐/๐๕๘๓
พระพงศกร วํสกโร จันสุข ๓๔๔๙๔ ๔๒๙๐๔ ชากมันเทศ  

รย ๒๑๖๐/๐๕๘๔
พระอภิชัย อภิชโย เกตุศิริ ๓๑๙๔๐ ๔๒๙๑๑ ชากมันเทศ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗ / ๒๖

้
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รย ๒๑๖๐/๐๕๘๕
พระวุฒิพงษ์ ฉนฺทธมฺโม ทับจันทร์ ๓๔๔๐๓ ๔๒๙๑๑ ชากมันเทศ  

รย ๒๑๖๐/๐๕๘๖
พระกฤษดา ถิรธมฺโม หนูอุดม ๓๕๑๖๐ ๔๒๙๑๗ ชากมันเทศ  

รย ๒๑๖๐/๐๕๘๗
พระธงชัย ชาตเมธี มณีวงศ์ ๓๕๓๖๗ ๔๒๘๙๖ ดอกกราย  

รย ๒๑๖๐/๐๕๘๘
พระเสมือน ปภาโต วงษ์ละม้าย ๒๑๘๓๑ ๔๑๒๗๔ บึงตาต้า  

รย ๒๑๖๐/๐๕๘๙
พระสุวิชัย วิสุทฺธิวิริโย ดาทิน ๒๓๕๔๕ ๔๑๙๖๔ บึงตาต้า  

รย ๒๑๖๐/๐๕๙๐
พระศิริชัย ชยวุฑฺโฒ ยิมละมัย

้

๓๕๓๗๔ ๔๒๘๘๓ บึงตาต้า  

รย ๒๑๖๐/๐๕๙๑
พระธนกร กตสาโร โพศรี ๓๔๖๗๓ ๔๒๙๐๔ บึงตาต้า  

รย ๒๑๖๐/๐๕๙๒
พระวงศธร านิสฺสโร แสงเจริญ ๓๓๔๐๘ ๔๒๙๑๘ บึงตาต้า  

รย ๒๑๖๐/๐๕๙๓
พระสิทธิชัย ชยานนฺโท รามจุล ๓๔๙๗๕ ๔๒๙๑๘ บึงตาต้า  

รย ๒๑๖๐/๐๕๙๔
พระอธิชัย อธิจิตฺโต ไทรศรีคำ ๓๕๔๒๘ ๔๒๙๑๘ บึงตาต้า  

รย ๒๑๖๐/๐๕๙๕
พระสุพัฒน์ชล จิรสุโภ ชืนชมน้อย

่

๒๗๖๓๒ ๔๒๗๐๖ ปากแพรก  

รย ๒๑๖๐/๐๕๙๖
พระสำรวย ชยาภิรโต ผมพุ้ย ๒๙๘๘๖ ๔๒๗๘๒ ปากแพรก  

รย ๒๑๖๐/๐๕๙๗
พระสำราญ เตชวโร อ่อนน้อม ๒๕๗๘๑ ๔๒๗๘๗ ปากแพรก  

รย ๒๑๖๐/๐๕๙๘
พระชายเด่น อายุวฑฺฒโก สรรพศรี ๒๔๓๑๒ ๔๒๘๓๔ ปากแพรก  

รย ๒๑๖๐/๐๕๙๙
พระเฉลิม ภูริาโณ วารีล้อม ๒๑๙๒๙ ๔๒๘๗๓ ปากแพรก  

รย ๒๑๖๐/๐๖๐๐
พระอนันต์ ขนฺติสุโภ แซ่ตัง

้

๒๔๘๙๔ ๔๒๙๑๘ ปากแพรก  

รย ๒๑๖๐/๐๖๐๑
พระชัชชัย ชุตินฺธโร จิตฺมหา ๓๔๙๐๗ ๔๒๙๑๙ ปากแพรก  

รย ๒๑๖๐/๐๖๐๒
พระวัชระ ภูริาโณ อ่อนน้อม ๓๕๑๓๘ ๔๒๙๒๐ ปากแพรก  

รย ๒๑๖๐/๐๖๐๓
พระกิตติกุล ขนฺติพโล บุปผาเวช ๓๑๗๗๑ ๔๒๙๕๐ ปากแพรก  

รย ๒๑๖๐/๐๖๐๔
พระวัชร์ฐนนท์ ธนลาโภ ประดิษฐพงษ์ ๓๕๔๔๐ ๔๒๘๒๐ ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๐๕
พระปริวัฒน์ สุภกิจฺโจ ทิมครองธรรม ๓๔๐๖๑ ๔๒๘๗๖ ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๐๖
พระดนุสรณ์ รกฺขิตสีโล เดชบุญ ๓๔๙๖๘ ๔๒๘๙๐ ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๐๗
พระธนัช ฉนฺทโก สมานวงศ์ ๓๓๔๙๑ ๔๒๘๙๗ ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๐๘
พระทนงศักดิ

์

สุทฺธาโภ อาสว่าง ๓๓๘๗๒ ๔๒๙๐๔ ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๐๙
พระอำนาจ ปฺุกาโม ดุลคนิต ๓๑๔๒๘ ๔๒๙๐๖ ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๑๐
พระธีรพล อภินนฺโท จันทร์เจริญสุข ๓๔๕๘๘ ๔๒๙๑๑ ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๑๑
พระปรัชญา สุปภาโส อิมทอง

่

๓๔๘๔๕ ๔๒๙๑๑ ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๑๒
พระพงศกร ิตมโน ยินดี ๓๕๔๑๗ ๔๒๙๑๑ ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๑๓
พระสุรัติ ชินวํโส โสตถิพงศ์ ๓๔๕๖๒ ๔๒๙๑๘ ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๑๔
พระคุณานนท์ ิตสาโร ปลืมใจ

้

๓๓๗๖๕ ๔๒๙๒๐ ไพรสณฑ์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๑๕
พระอัครวัฒน์ โฆสคุโณ สวัสดิไทร

์

๓๔๕๓๓ ๔๒๙๐๔ มาบเตย  

รย ๒๑๖๐/๐๖๑๖
พระศุภชัย สุมงฺคโล เนียมจิตร ๓๕๔๑๒ ๔๒๙๑๓ มาบเตย  

รย ๒๑๖๐/๐๖๑๗
พระสุริยัน สิริคุตฺโต ซิวฮะหลี ๓๔๗๔๐ ๔๒๙๑๘ มาบเตย  

รย ๒๑๖๐/๐๖๑๘
พระสุริยา สิริธโร ซิวฮะหลี ๓๔๗๔๐ ๔๒๙๑๘ มาบเตย  

รย ๒๑๖๐/๐๖๑๙
พระวุฒิชัย ปภาโส ทับทิมใส ๓๐๖๕๘ ๔๒๙๒๒ มาบเตย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๘ / ๒๖

้
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รย ๒๑๖๐/๐๖๒๐
พระนำพล อุตฺตโร บุรีรักษ์ ๓๕๔๐๗ ๔๒๙๒๒ มาบเตย  

รย ๒๑๖๐/๐๖๒๑
พระสวัสดิ

์

ปภสฺสโร ครุฑสุวรรณ์ ๒๘๑๕๔ ๔๒๗๗๑ มาบยางพร  

รย ๒๑๖๐/๐๖๒๒
พระศิวดล ภทฺทวโร พัดชีวา ๒๕๕๓๙ ๔๒๙๑๑ มาบยางพร  

รย ๒๑๖๐/๐๖๒๓
พระสัน ผาสุโก เกิดกาหลง ๒๔๗๑๕ ๔๒๒๑๑ มาบลูกจันทร์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๒๔
พระบุญมา ขนฺติโก จันทร์ประสิทธิ

์

๒๘๔๙๒ ๔๒๘๕๙ มาบลูกจันทร์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๒๕
พระดน กตธมฺโม โพธิงาม

์

๒๕๒๒๓ ๔๒๙๑๒ มาบลูกจันทร์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๒๖
พระเตชิต ชยาภิรโต

แสงยันตนะธรรม
๓๕๐๙๔ ๔๒๘๕๔ แม่นำคู้  

รย ๒๑๖๐/๐๖๒๗
พระจิตรเทพ มนาปจารี บุญชู ๓๕๕๓๗ ๔๒๘๘๙ แม่นำคู้  

รย ๒๑๖๐/๐๖๒๘
พระสรรเอก อตฺตทนฺโต ตังโสภณ

้

๒๔๖๖๒ ๔๒๙๐๓ แม่นำคู้  

รย ๒๑๖๐/๐๖๒๙
พระศิระเชษฐ์ ปวโร โรจนเสฏโฐ ๒๒๕๓๘ ๔๒๘๘๖ ราษฎร์อัสดาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๖๓๐
พระอมร จิรสุโภ หาชัย ๓๓๐๑๕ ๔๒๙๒๓ ราษฎร์อัสดาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๖๓๑
พระสำราญ สุจิตฺโต สวัสดิไทร

์

๒๑๓๑๕ ๔๒๗๐๘ วังประดู่  

รย ๒๑๖๐/๐๖๓๒
พระจิตร ชินวโร แก้วมณี ๑๘๙๙๔ ๔๒๗๐๘ วังประดู่  

รย ๒๑๖๐/๐๖๓๓
พระบุญรัคน์ โชติโก พ่วงคุ้ม ๓๒๕๕๓ ๔๒๙๒๒ วังประดู่  

รย ๒๑๖๐/๐๖๓๔
พระอิทธิพงษ์ มหาลาโภ ฉันผ่อง ๓๕๒๓๖ ๔๒๘๓๖ สิทธิสามัคคี  

รย ๒๑๖๐/๐๖๓๕
พระนิคม นาควโร ภูเกตุ ๓๑๔๐๙ ๔๒๙๑๘ สิทธิสามัคคี  

รย ๒๑๖๐/๐๖๓๖
พระอรรถพล ขนฺติพโล สกุลรัตนา ๓๑๘๒๔ ๔๒๙๑๘ สิทธิสามัคคี  

รย ๒๑๖๐/๐๖๓๗
พระพิพัฒน์ อาภากโร คุ้มสติ ๓๒๑๑๐ ๔๒๙๑๘ สิทธิสามัคคี  

รย ๒๑๖๐/๐๖๓๘
พระเนวิน ิตคุโณ แซ่ฉัว

่

๓๕๑๗๒ ๔๒๘๘๓ หนองบอนวิปสสนา  

รย ๒๑๖๐/๐๖๓๙
พระศรัญู ถาวโร พูลเพิม

่

๓๕๐๗๐ ๔๒๙๐๔ หนองบอนวิปสสนา  

รย ๒๑๖๐/๐๖๔๐
สามเณรพันกร - เงินคง ๓๘๒๖๑  หนองบอนวิปสสนา  

รย ๒๑๖๐/๐๖๔๑
พระเดชาธร จรณธมฺโม สระทองห้อย ๒๔๑๑๘ ๔๒๘๖๗ หนองไร่  

รย ๒๑๖๐/๐๖๔๒
พระนพดล ธมฺมวโร ศรีนาค ๓๕๒๐๐ ๔๒๘๙๗ หนองไร่  

รย ๒๑๖๐/๐๖๔๓
พระธัชกร กิตฺติาโน ทวีนิรันดร์ ๒๕๕๕๙ ๔๒๙๑๑ หนองไร่  

รย ๒๑๖๐/๐๖๔๔
พระวิทยา โชติธมฺโม ชืนอารมณ์

่

๓๐๔๐๔ ๔๒๙๑๖ หนองไร่  

รย ๒๑๖๐/๐๖๔๕
พระชนะชัย มหาวิริโย เอียมเจริญนิยม

่

๓๑๕๓๓ ๔๒๘๙๔ หมอมุ่ย  

รย ๒๑๖๐/๐๖๔๖
พระวิศรุต ธมฺมปาโล พฤกษา

๒๖/๐๖/๒๕๓๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

คลองทราย  

รย ๒๑๖๐/๐๖๔๗
พระฐิติพงษ์ สุทฺธิาโน วงศ์สว่าง

๑๔/๐๒/๒๕๔๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

คลองทราย  

รย ๒๑๖๐/๐๖๔๘
พระสุพัฒน์ชัย สุภทฺโท นิวัฒน์ชัยโรจน์

๐๗/๐๗/๒๕๓๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองทราย  

รย ๒๑๖๐/๐๖๔๙
พระอลงกร กนฺตธมฺโม โชคเจริญทวีผล

๒๙//๐๗/๒๕๓๙
๐๔/๐๘/๒๕๖๐

คลองทราย  

รย ๒๑๖๐/๐๖๕๐
สามเณรปรีชา  ศรีบุญเรือง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

 คลองทราย  

รย ๒๑๖๐/๐๖๕๑
สามเณรอนุรักษ์  รวดเงิน

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

 คลองทราย  

รย ๒๑๖๐/๐๖๕๒
สามเณรอุดมศักดิ

์

 สีม่วง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

 คลองทราย  

รย ๒๑๖๐/๐๖๕๓
สามเณรวิชยุตม์  คำภาจูน

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

 คลองทราย  

รย ๒๑๖๐/๐๖๕๔
พระเอกอาทิตย์ อตฺถกาโร สีเผือด

๓/๑๑/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
ชลธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๙ / ๒๖

้
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รย ๒๑๖๐/๐๖๕๕
พระวัชรพงศ์ วชิรวํโส กล่อมแก้ว

๒๐/๗/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๖๐

ชลธาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๖๕๖
พระนิรันดร์ นิรนฺตโร ล้อมทอง

๑๙/๖/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
ชลธาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๖๕๗
พระตะวัน อาทิจฺโจ ปนเจริญ

๑๙/๑/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
ชลธาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๖๕๘
พระอาชัญ านวุฑฺโฒ ถนัดค้า

๒๔/๑/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
ชลธาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๖๕๙
พระฉัตรชัย อุชุจาโร ศิริพาณิชยกุล

๑๘/๑๑/๒๕๒๒

๒๙/๑/๒๕๖๐

ชากหมาก  

รย ๒๑๖๐/๐๖๖๐
พระพงศ์ธร ฉนฺทกโร พลบุบผา

๔/๑/๒๕๓๗
๕/๓/๒๕๖๐

ชากหมาก  

รย ๒๑๖๐/๐๖๖๑
พระปภาวิน อาภากโร อภิสิตานนท์

๒๔/๙/๒๕๓๒

๘/๖/๒๕๖๐
ชากหมาก  

รย ๒๑๖๐/๐๖๖๒
พระชาญชัย จิตฺตสํวโร ชาญกระบี

่

๒๕/๑๑/๒๕๑๘

๒/๗/๒๕๖๐
ชากหมาก  

รย ๒๑๖๐/๐๖๖๓
สามเณรสุรเดช  เฉียบแหลม

๕/๒/๒๕๔๑
 ชากหมาก  

รย ๒๑๖๐/๐๖๖๔
พระกิตติพงศ์ สิริปฺโ พิริยะประภากุล

๑๘/๑๑/๒๕๓๗

๑๗/๖/๒๕๖๐

เนินกระปรอก  

รย ๒๑๖๐/๐๖๖๕
พระปณิธาน ธีรธมฺโม ชนะผล

๓๐/๐๓/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านคลองบางไผ่  

รย ๒๑๖๐/๐๖๖๖
พระธวัชชัย ธมฺมปาโล มิงฉาย

่

๑๔/๕/๒๕๓๗ ๒๔/๓/๒๕๖๐

บ้านฉาง  

รย ๒๑๖๐/๐๖๖๗
พระสมพร สนฺตมโน ทองรัก

๔/๕/๒๕๔๐ ๖/๖/๒๕๖๐
บ้านฉาง  

รย ๒๑๖๐/๐๖๖๘
พระปรัญไชย านุตฺตโร ญาตินิยม

๒๔/๒/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

บ้านฉาง  

รย ๒๑๖๐/๐๖๖๙
พระชยากร สมาจาโร อาปนันท์

๑๐/๙/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

บ้านฉาง  

รย ๒๑๖๐/๐๖๗๐
พระภานุวัฒน์ ปยธมฺโม ชุ่มประเสริฐ

๑๐/๕/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๖๐

บ้านฉาง  

รย ๒๑๖๐/๐๖๗๑
พระกิตติพศ สุจิตฺโต พริงเจริญรัตน์

้

๑๕/๘/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บ้านฉาง  

รย ๒๑๖๐/๐๖๗๒
พระชานน ปภงฺกโร นุชนารถ

๕/๗/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

บ้านฉาง  

รย ๒๑๖๐/๐๖๗๓
พระธเนศ กิตฺติคุโณ เปนชัง

่

๒๖/๑๐/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านฉาง  

รย ๒๑๖๐/๐๖๗๔
พระปยพนธ์ านวโร เหนียงแจ่ม

่

๑๙/๕/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านฉาง  

รย ๒๑๖๐/๐๖๗๕
พระชนกันต์ ภทฺทธมฺโม สุมี

๒๑/๓/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านฉาง  

รย ๒๑๖๐/๐๖๗๖
สามเณรเสนาะ  หอมขจร

๒๐/๙/๒๕๔๕

 บ้านฉาง  

รย ๒๑๖๐/๐๖๗๗
พระอานนท์ อภิาโน ยังสืบตระกูล

๐๕/๐๙/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สมบูรณาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๖๗๘
พระอภิรักษ์ ธมฺมกาโม เจียมน้อย

๐๖/๐๕/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สมบูรณาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๖๗๙
พระอรรถพล อธิฏาโน พุฒคาวี

๑๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สมบูรณาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๖๘๐
พระวรเชษฐ์ จนฺทสุทฺโธ เพาะผล

๒๖/๐๔/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สมบูรณาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๖๘๑
พระประพัทธ์พงษ์ รกฺขิตธมฺโม โสดกลาง

๒๘//๐๕/๒๕๔๐
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สมบูรณาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๖๘๒
พระกรฤต จนฺทสุวณฺโณ ทองตะนุนาม

๒๕/๑๐/๒๕๓๑ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

สระแก้ว  

รย ๒๑๖๐/๐๖๘๓
พระสมนึก สุทนฺโต พิทักสินธุ์

๑๕/๐๕/๒๕๐๗ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

สระแก้ว  

รย ๒๑๖๐/๐๖๘๔
พระปยนันท์ ปยนนฺโท อุดหนุน

๒๓/๑๐/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

สระแก้ว  

รย ๒๑๖๐/๐๖๘๕
พระดนุสรณ์ กุสลจิตฺโต เชือขำ

้

๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

สระแก้ว  

รย ๒๑๖๐/๐๖๘๖
พระมานะ อตฺตทนฺโต ขยายยอดยิง

่

๐๑/๐๔/๒๕๒๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สระแก้ว  

รย ๒๑๖๐/๐๖๘๗
พระรักเล่ อาภทฺธโร คูคำ

๓๐/๐๑/๒๕๑๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สำนักกะท้อน  

รย ๒๑๖๐/๐๖๘๘
พระเมธวัฒน์ อภินนฺโท ชาวขมิน

้

๒๕/๐๘/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สำนักกะท้อน  

รย ๒๑๖๐/๐๖๘๙
สามเณรชนัต  สุริเตอร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

 สำนักกะท้อน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๐ / ๒๖

้
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รย ๒๑๖๐/๐๖๙๐
พระกิตติศักดิ

์

ธมฺมโชโต สวัสดิชัย ๒๘๖๔๔ ๔๒๗๙๔ สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๙๑
พระณัฐวิทย์ มงฺคโล สมบูรณ์ ๓๔๒๒๑ ๔๒๘๒๒ สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๙๒
พระสิทธิกร ธมฺมสโร อินวัฒนา ๓๒๓๑๙ ๔๒๙๑๘ สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๙๓
พระเหมันต์ ชุตินฺธโร อากาจิ ๓๔๒๕๔ ๔๒๙๑๘ สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๙๔
สามเณรตะวันฉาย  เกตุนรา ๓๗๒๗๐  สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๙๕
สามเณรภูบดินทร์  พรมน้อย ๓๘๓๘๘  สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๙๖
สามเณรยุติธรรม  จันทมาตย์ ๓๗๙๗๕  สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๙๗
พระปยพัชร ปภาโต ศานติกุล

๑๙/๐๗/๒๕๒๒ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

หนองโบสถ์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๙๘
พระนภดล กตปฺุโ บัวแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองโบสถ์  

รย ๒๑๖๐/๐๖๙๙
พระคมสัน ติสฺสโร น้อยมา

๑๙/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองโบสถ์  

รย ๒๑๖๐/๐๗๐๐
พระประพิณ ปฺาวชิโร กวีวงศ์โสภณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองโบสถ์  

รย ๒๑๖๐/๐๗๐๑
พระณัฐพล อตฺตทนฺโต นุชเจริญ ๒๓๓๗๙๓ ๒๔๑๒๓๑ เขาตลาดสิงหเสนี  

รย ๒๑๖๐/๐๗๐๒
พระศักดิชาย

์

สกฺกธมฺโม บุตรฝาง ๒๓๐๙๘๒ ๒๔๑๒๔๔ เขาตลาดสิงหเสนี  

รย ๒๑๖๐/๐๗๐๓
พระธีรพงศ์ ธีรธมฺโม เอียมเผ่าจีน

่

๒๓๒๓๖๑ ๒๔๑๒๔๕ เขาตลาดสิงหเสนี  

รย ๒๑๖๐/๐๗๐๔
พระธเนร์ คุณวโร ดีผ่อน ๒๒๙๖๙๔ ๒๔๑๒๕๐ คลองบางบ่อ  

รย ๒๑๖๐/๐๗๐๕
พระประสงค์ ปฺาวุฑโท สารัตน์ ๒๒๖๙๖๔ ๒๔๑๑๘๔ คลองไผ่  

รย ๒๑๖๐/๐๗๐๖
พระมาวิน ธมฺมวโร จักแก้ว ๒๓๓๖๙๐ ๒๔๑๒๖๘ คลองไผ่  

รย ๒๑๖๐/๐๗๐๗
พระอุดมศักดิ

์

อุปสนฺโต โพธิโรจน์ ๒๓๒๗๔๓ ๒๔๑๒๗๖ คลองไผ่  

รย ๒๑๖๐/๐๗๐๘
พระสรศักดิ

์

ภทฺทธมฺโม เจริญยิง

่

๓๓๘๖๔ ๔๒๘๑๓ ชงโค  

รย ๒๑๖๐/๐๗๐๙
พระธนวัฒน์ จตฺตมโล สุวรรณอำไพ

๒๙/๑๙/๒๕๓๕

๔๒๙๐๕ ชงโค  

รย ๒๑๖๐/๐๗๑๐
พระอำนาจ โยคยุตฺโต มะลิวัลย์ ๓๕๓๖๗ ๔๒๙๐๕ ชงโค  

รย ๒๑๖๐/๐๗๑๑
พระกรกฎ โยคกฺเขโม หวังผล ๓๕๖๑๓ ๔๒๙๑๑ ชงโค  

รย ๒๑๖๐/๐๗๑๒
พระบุญมา ปฺพโล วงศ์แย้ม ๓๔๓๒๔ ๔๒๙๒๑ ชงโค  

รย ๒๑๖๐/๐๗๑๓
พระสมภพ อภิชาโต จำปานิล ๓๑๐๑๘ ๔๒๗๑๕ ชุมนุมใน  

รย ๒๑๖๐/๐๗๑๔
พระพงศธร ธมฺมธโร เมืองคำ ๓๕๑๖๖ ๔๒๙๒๒ ชุมนุมใน  

รย ๒๑๖๐/๐๗๑๕
พระเอกรินทร์ ปฺาธโร นาคปน ๒๓๑๒๒๕ ๒๔๑๒๒๔ ชุมแสง  

รย ๒๑๖๐/๐๗๑๖
พระกล้าณรงค์ ธมฺมิโก ยิงเหมาะ

่

๑/๘/๒๕๓๕
๒๔๑๒๓๑ ชุมแสง  

รย ๒๑๖๐/๐๗๑๗
พระสมศักดิ

์

ธมฺมวโร เทียนทับ ๒๓๓๐๗๘ ๒๔๑๒๓๘ ชุมแสง  

รย ๒๑๖๐/๐๗๑๘
พระกสานดิ

์

สิริธมฺโม พ่วงสวัสดิ

์

๒๓๓๕๔๙ ๒๔๑๒๓๙ ชุมแสง  

รย ๒๑๖๐/๐๗๑๙
พระธนกฤต คุณธมฺโม พูลสวัสดิ

์

๒๓๓๘๗๕ ๒๔๑๒๔๕ ชุมแสง  

รย ๒๑๖๐/๐๗๒๐
สามเณรวุฒิชัย - พูลผล ๒๓๕๕๓๕  ชุมแสง  

รย ๒๑๖๐/๐๗๒๑
พระอานันท์ อานนฺโท แจ่มสุวรรณ์ ๓๕๒๔๒ ๔๒๙๐๒ บึงตากาด  

รย ๒๑๖๐/๐๗๒๒
พระเจษฎาภรณ์ จนฺทวํโส สังข์ทอง ๓๕๕๐๗ ๔๒๙๑๐ บึงตากาด  

รย ๒๑๖๐/๐๗๒๓
พระทัศนัย วรธมฺโม เลียงพรพัฒนา

้

๓๕๑๔๖ ๔๒๙๑๖ บึงตากาด  

รย ๒๑๖๐/๐๗๒๔
พระพัชรพล พลธมฺโม โคตะโน ๓๕๓๔๑ ๔๒๙๑๗ บึงตากาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๑ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๖๐/๐๗๒๕
พระอธิกร ชยธมฺโม ศรสินชัย ๓๑๒๐๘ ๔๒๙๑๘ บึงตากาด  

รย ๒๑๖๐/๐๗๒๖
พระกฤษณัส สิริธมฺโม เกียรติธนะศิริ ๓๓๖๗๖ ๔๒๙๑๘ บึงตากาด  

รย ๒๑๖๐/๐๗๒๗
พระพัชรพร วชรธมฺโม ดวงจิตต์ ๓๕๑๙๘ ๔๒๙๑๘ บึงตากาด  

รย ๒๑๖๐/๐๗๒๘
พระพิทยา อาจิตฺตปฺุโ บุญสร้าง ๓๔๖๓๗ ๔๒๗๗๑ ปายุบ  

รย ๒๑๖๐/๐๗๒๙
พระสันติ สนฺตจิตฺโต โกสุม ๒๔๘๓๕ ๔๒๗๙๙ ปายุบ  

รย ๒๑๖๐/๐๗๓๐
พระพัชรพล านุตฺตโร สลาลัย ๓๔๑๔๓ ๔๒๙๑๑ ปายุบ  

รย ๒๑๖๐/๐๗๓๑
พระธวัชชัย กนฺตวีโร วงศ์คง ๓๕๑๖๖ ๔๒๙๑๑ ปายุบ  

รย ๒๑๖๐/๐๗๓๒
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติโก จันทศร ๓๕๕๗๖ ๔๒๙๑๑ ปายุบ  

รย ๒๑๖๐/๐๗๓๓
พระฉัตรมงคล ฉนฺทธมฺโม สำเนียงใหม่ ๓๔๐๙๔ ๔๒๘๔๘ พลงตาเอียม

่

 

รย ๒๑๖๐/๐๗๓๔
พระปรากิจ ปภสฺสโร ไกรสวัสดิ

์

๓๕๓๕๕ ๔๒๙๐๔ พลงตาเอียม

่

 

รย ๒๑๖๐/๐๗๓๕
พระสันติ สนฺติธมฺโม แสนคราม ๓๕๗๐๗ ๔๓๐๑๑ พลงตาเอียม

่

 

รย ๒๑๖๐/๐๗๓๖
พระสกุล ปภสฺสโร วงศา ๒๒๑๒๘๕ ๒๔๑๑๗๔ มาบตอง  

รย ๒๑๖๐/๐๗๓๗
พระวรายุ ติสฺโส กิติกรเศรษฐ์ ๒๓๓๖๗๖ ๒๔๑๒๓๕ มาบตอง  

รย ๒๑๖๐/๐๗๓๘
พระศิริเทพ สิริเทโว กาหลง ๓๕๖๙๒ ๔๒๙๐๗ วังจันทน์  

รย ๒๑๖๐/๐๗๓๙
พระพีรวัฒน์ สิริวฑฺฒโน เกษารัตน์ ๓๔๔๐๗ ๔๒๙๑๒ วังจันทน์  

รย ๒๑๖๐/๐๗๔๐
พระสาโรจน์ ชุติปฺโ เจนจัดการ ๓๕๓๙๕ ๔๒๗๓๐ ศรีโสภณ  

รย ๒๑๖๐/๐๗๔๑
พระนัฏฐพล ณฏิโก ไทรรอดศรี ๓๕๐๓๒ ๔๒๘๘๗ ศรีโสภณ  

รย ๒๑๖๐/๐๗๔๒
พระฐิติพงศ์ ิตธมฺโม ปลิมเกษร

้

๓๓๖๔๖ ๔๒๙๑๓ ศรีโสภณ  

รย ๒๑๖๐/๐๗๔๓
พระวุฌิชัย วิสุทฺธสีโล ทองคำ ๓๕๔๗๗ ๔๒๙๒๑ ศรีโสภณ  

รย ๒๑๖๐/๐๗๔๔
พระชาญชัย ชยวีโร พงแก้ว ๓๐๖๐๙ ๔๒๘๕๕ กระเฉท  

รย ๒๑๖๐/๐๗๔๕
พระปฏิคม เตชธมฺโม เตชะอำไพ ๓๕๒๔๒ ๔๒๘๙๖ กระเฉท  

รย ๒๑๖๐/๐๗๔๖
พระภราดร ฉนฺทกาโม ขาวสดใส ๓๒๘๘๙ ๔๒๙๐๔ กระเฉท  

รย ๒๑๖๐/๐๗๔๗
พระศรัณย์ ปฺาวชิโร บุญรักษา ๓๕๒๙๒ ๔๒๙๐๔ กระเฉท  

รย ๒๑๖๐/๐๗๔๘
พระรณกร ขนฺติพโล วิถีสุวรรณ ๓๕๓๕๒ ๔๒๙๑๑ กระเฉท  

รย ๒๑๖๐/๐๗๔๙
พระเอกชัย ถิรจิตฺโต ขาวสดใส ๓๓๒๙๒ ๔๒๙๑๘ กระเฉท  

รย ๒๑๖๐/๐๗๕๐
พระสมบัติ จิตฺตสํวโร ทองมี ๓๔๔๔๓ ๔๒๙๐๔ คลองตาทัย  

รย ๒๑๖๐/๐๗๕๑
พระพิชิต กนฺตสีโล เกลาเกลียง

้

๓๔๘๖๙ ๔๒๙๑๘ คลองตาทัย  

รย ๒๑๖๐/๐๗๕๒
พระณัฐวัตร ขนฺติโก ลอยประโคน ๓๕๕๒๗ ๔๒๘๓๔ เจริญศรีราษฎร์  

รย ๒๑๖๐/๐๗๕๓
พระชัยมงคล กลฺยาณธมฺโม ศรีทองใบ ๓๕๕๕๙ ๔๒๘๖๙ เจริญศรีราษฎร์  

รย ๒๑๖๐/๐๗๕๔
พระวุฒิพงค์ ชยธมฺโม พ้นภัยพาล ๓๕๕๙๒ ๔๒๘๘๘ เจริญศรีราษฎร์  

รย ๒๑๖๐/๐๗๕๕
พระจิรันตน์ อคฺคปฺโ แก้วมณี ๓๕๐๔๓ ๔๒๘๙๐ เจริญศรีราษฎร์  

รย ๒๑๖๐/๐๗๕๖
พระจักรพันธ์ จารุวณฺโณ พ้นภัยพาล ๓๕๑๕๗ ๔๒๙๑๐ เจริญศรีราษฎร์  

รย ๒๑๖๐/๐๗๕๗
พระโสรัจ ธนปฺโ เรืองสวัสดิ

์

๓๕๒๕๙ ๔๒๙๑๑ เจริญศรีราษฎร์  

รย ๒๑๖๐/๐๗๕๘
พระนพดล สุจิตฺโต วงษ์เจริญ ๓๓๗๓๒ ๔๒๙๑๒ เจริญศรีราษฎร์  

รย ๒๑๖๐/๐๗๕๙
พระธนศักดิ

์

ชินวํโส ธรรมเจริญโชค ๓๕๐๗๑ ๔๒๙๑๘ เจริญศรีราษฎร์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๒ / ๒๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๑๖๐/๐๗๖๐
พระณัฐวุฒิ จนฺทธมฺโม กรีสวัสดิ

์

๓๔๕๒๗ ๔๒๙๑๙ เจริญศรีราษฎร์  

รย ๒๑๖๐/๐๗๖๑
พระกรกฏ ผาสุโก ฟกสุก ๓๔๕๒๙ ๔๒๙๑๙ เจริญศรีราษฎร์  

รย ๒๑๖๐/๐๗๖๒
พระอิทธิพงษ์ ปยสีโล รุ่งฟา ๓๕๒๙๕ ๔๒๙๑๙ เจริญศรีราษฎร์  

รย ๒๑๖๐/๐๗๖๓
พระพิษณุ จกฺกธมฺโม มาลี ๒๖๖๖๖ ๔๑๙๗๘ ชากผักกูด  

รย ๒๑๖๐/๐๗๖๔
พระวิทยา ถิรปฺโ พิมพ์โสภา ๒๓๗๔๔ ๔๒๔๒๕ ชากผักกูด  

รย ๒๑๖๐/๐๗๖๕
พระพลวัต านวุฑฺโฒ จาดประดิษฐ์ ๓๕๔๕๒ ๔๒๙๑๐ ชากผักกูด  

รย ๒๑๖๐/๐๗๖๖
พระวุฒิพงษ์ ิตวิริโย ทองดีเจริญ ๓๔๙๖๙ ๔๒๙๑๑ ชากผักกูด  

รย ๒๑๖๐/๐๗๖๗
พระอารยะ อานนฺโท สินสมบัติทวีสุข ๓๔๗๐๐ ๔๒๙๐๔ นพเก้าพนาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๖๘
พระอนุวัฒน์ อรุโณ ประหยัดใช้ ๓๕๑๗๖ ๔๒๙๑๗ นพเก้าพนาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๖๙
พระคำรณ กิตฺติสาโร แสงทินกร ๓๕๓๘๐ ๔๒๙๑๗ นพเก้าพนาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๗๐
พระนัฐพล กิตฺติโสภโณ คำนึงองค์ ๓๕๖๙๕ ๔๒๙๑๗ นพเก้าพนาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๗๑
พระสนธยา ปสนฺโน ดัชถุยาวัตร ๓๓๗๑๗ ๔๒๘๓๑ ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๗๒
พระชลัช ชนาสโภ ประสพธรรม ๓๕๖๖๑ ๔๒๘๓๑ ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๗๓
พระณัฐพล กนฺตสีโล เอียมท่าไม้

่

๓๕๔๕๐ ๔๒๘๕๕ ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๗๔
พระเกรียงศักดิ

์

รกฺขิตวํโส วงษ์ไพศาล ๓๕๓๙๖ ๔๒๘๘๓ ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๗๕
พระวุฒิชัย านวุฑฺโฒ ใจตรง ๓๕๔๔๕ ๔๒๙๐๔ ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๗๖
พระกฤษณะ สิริวณฺโณ เทียงเจริญ

่

๓๕๒๘๖ ๔๒๙๑๑ ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๗๗
พระอาธร ปฺาธโร เค้ามาก ๓๐๘๖๘ ๔๒๙๑๖ ปกรณ์ธรรมาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๗๘
พระสุรนันท์ สิริธมฺโม เสืออ่วม ๓๓๔๔๕ ๔๒๘๙๗ ประสิทธาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๗๙
พระภาสกร อคฺควโร แตงแก้ว ๓๕๕๔๑ ๔๒๙๑๐ ประสิทธาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๘๐
พระสัญญา านวโร พงษ์นัยรัตน์ ๓๔๖๒๖ ๔๒๙๑๘ ประสิทธาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๘๑
พระทรงยศ คุณวโร เจียมตน ๓๓๐๗๗ ๔๒๙๑๙ ประสิทธาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๘๒
พระอานนท์ ยสินฺธโร สุขประเสริฐ ๓๔๘๑๕ ๔๒๘๒๗ มาบข่า  

รย ๒๑๖๐/๐๗๘๓
พระอโณชา นิติสาโร มากภาษา ๓๔๙๘๖ ๔๒๙๑๑ มาบข่า  

รย ๒๑๖๐/๐๗๘๔
พระวรุตม์ ธมฺมรโต สังข์สุวรรณ ๓๕๑๓๓ ๔๒๙๑๑ มาบข่า  

รย ๒๑๖๐/๐๗๘๕
พระปฐมพงศ์ สิริภทฺโท บุษบาศรี ๓๓๙๐๐ ๔๒๙๑๖ มาบข่า  

รย ๒๑๖๐/๐๗๘๖
พระอัครพล เตชพโล เสียงเสนาะ ๓๔๕๖๖ ๔๒๙๑๖ มาบข่า  

รย ๒๑๖๐/๐๗๘๗
พระศุภชัย จนฺทโชโต สุวรรณศรี ๓๔๙๖๑ ๔๒๙๑๖ มาบข่า  

รย ๒๑๖๐/๐๗๘๘
พระสุทธิกร จกฺกวโร ผลศิริ ๓๔๗๐๙ ๔๒๙๑๘ มาบข่า  

รย ๒๑๖๐/๐๗๘๙
พระทองพิทักษ์ สิริวณฺโณ ทองภู่ ๓๕๐๘๘ ๔๒๙๑๘ มาบข่า  

รย ๒๑๖๐/๐๗๙๐
สามเณรธรรมศักดิ

์

 ทองสีมา ๓๗๕๑๒  มาบข่า  

รย ๒๑๖๐/๐๗๙๑
พระอชิตพล ตปสีโล อินทรไชย ๓๔๒๙๓ ๔๒๗๗๑ หนองบอน  

รย ๒๑๖๐/๐๗๙๒
พระประยูร สนฺตมโน ดนดัน

้

๓๐๔๗๐ ๔๒๘๖๒ หนองบอน  

รย ๒๑๖๐/๐๗๙๓
พระพงศกร อภโย ด้วงผึง

้

๓๕๓๗๒ ๔๒๘๖๙ หนองบอน  

รย ๒๑๖๐/๐๗๙๔
พระพิชญ์ สิริภทฺโท กุนเส็ง ๓๓๕๕๗ ๔๒๙๒๓ หนองบอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๓ / ๒๖

้
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ชือ

่
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รย ๒๑๖๐/๐๗๙๕
พระพณินทร กิตฺติธโร จุอ่อน ๓๔๖๑๔ ๔๒๘๙๙ หนองผักหนาม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๙๖
พระณัฐิวุฒิ ิตธมฺโม มีอิม

่

๓๔๙๓๔ ๔๒๘๙๙ หนองผักหนาม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๙๗
พระรัชพล ขนฺทโก คิรีบุญชู ๓๕๓๑๑ ๔๒๘๙๙ หนองผักหนาม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๙๘
พระบรรทม ขนฺติพโล ลำสุทธิ ๒๘๑๑๔ ๔๒๘๙๙ หนองผักหนาม  

รย ๒๑๖๐/๐๗๙๙
พระสุทัศน์ สุทสฺสโน พฤกษาชาติ ๓๑๔๘๓ ๔๒๙๑๖ หนองผักหนาม  

รย ๒๑๖๐/๐๘๐๐
พระสุกฤษฎิ

์

ปฺาวุฑฺโฒ เสงียมงาม

่

๓๕๒๒๒ ๔๒๙๑๘ หนองผักหนาม  

รย ๒๑๖๐/๐๘๐๑
พระวริทธิธร

์

ตปสีโล เพชรฤทธิ

์

๒๖๕๑๖ ๔๒๙๑๘ หนองผักหนาม  

รย ๒๑๖๐/๐๘๐๒
พระจักรี ตปสีโล รุ่งเรือง ๓๔๘๐๘ ๔๒๙๐๔ หนองระกำ  

รย ๒๑๖๐/๐๘๐๓
พระอดิศักดิ

์

สมโณ หนูก่า ๒๙๔๒๑ ๔๒๙๐๔ หนองระกำ  

รย ๒๑๖๐/๐๘๐๔
พระนัฐนัย านธมฺโม ไชยรินทร์ ๓๕๐๘๑ ๔๒๔๑๐ หนองหว้า  

รย ๒๑๖๐/๐๘๐๕
พระขจรศักดิ

์

สนฺตมโน ทองสีกำ ๓๑๓๒๔ ๔๒๖๓๑ อัษฎาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๘๐๖
พระอานนท์ สุภทฺโท ประดิษฐ์ ๓๑๖๓๙ ๔๒๗๐๙ อัษฎาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๘๐๗
พระสุรเสกข์ ปยสีโล เรืองเดช ๓๕๒๘๕ ๔๒๘๘๐ อัษฎาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๘๐๘
พระกวินท์ ชยานนฺโท กาสีทอง ๓๕๑๕๗ ๔๒๙๑๐ อัษฎาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๘๐๙
พระพงศกร ขนฺติพโล คมขำ ๓๕๑๘๔ ๔๒๙๑๐ อัษฎาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๘๑๐
พระสถาพร เตชปฺโ เกตุศิริ ๓๕๓๙๓ ๔๒๙๑๐ อัษฎาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๘๑๑
พระวีระพงษ์ รกฺขิโต กรีอิม

่

๓๕๔๘๗ ๔๒๙๑๘ อัษฎาราม  

รย ๒๑๖๐/๐๘๑๒
พระทวีศักดิ

์

ปยวาจโก พานทอง

๒๐/๐๖/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

เขาช่องลม  

รย ๒๑๖๐/๐๘๑๓
พระจิรายุ ปภาโส นักร้อง

๘/๐๕/๒๕๔๐ ๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาช่องลม  

รย ๒๑๖๐/๐๘๑๔
พระประเสริฐทอง วิสารโท เบ้าทอง

๙/๑๐/๒๕๓๙
๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาชะอาง  

รย ๒๑๖๐/๐๘๑๕
พระมนัส มหาคุโณ บุญขาว

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

๖/๐๗/๒๕๖๐

เขาชะอาง  

รย ๒๑๖๐/๐๘๑๖
พระวรากร นิปโก ศิริวงษ์

๓๐/๑๒/๒๕๓๘

๖/๐๗/๒๕๖๐

เขาพัง  

รย ๒๑๖๐/๐๘๑๗
พระวิภพ อาสโภ ศิลประเสริฐ

๘/๐๖/๒๕๔๐ ๖/๐๗/๒๕๖๐

เขาพัง  

รย ๒๑๖๐/๐๘๑๘
สามเณรพงษ์พัฒน์ - ปนวงษ์เพชร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

 เขาพัง  

รย ๒๑๖๐/๐๘๑๙
พระเพชร ตปสีโล พัฒนสุวรรณ

๑/๐๒/๒๕๓๕ ๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองพระเจ้า  

รย ๒๑๖๐/๐๘๒๐
พระอนุวัตร มหาปฺโ หิรัญรักษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๐
๗/๐๖/๒๕๖๐

คลองพระเจ้า  

รย ๒๑๖๐/๐๘๒๑
พระธีรภัทร อริยวํโส ทัดสอน

๓๑/๐๘/๒๕๔๐ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองพระเจ้า  

รย ๒๑๖๐/๐๘๒๒
พระจำรัส สิริจนฺโท จันทร์พราหมณ์

๒๑/๐๒/๒๕๓๐
๕/๐๗/๒๕๖๐

ชำฆ้อ  

รย ๒๑๖๐/๐๘๒๓
พระนิพนธ์ กิตฺติโสภโณ สุขวัฒนานุกิจ

๑๑/๑๒/๒๕๓๒

๓/๐๗/๒๕๕๙

ถำเขาโบสถ์  

รย ๒๑๖๐/๐๘๒๔
พระวิลาศ กิตฺติสาโร คำแผง

๑/๐๓/๒๕๑๙ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ถำเขาโบสถ์  

รย ๒๑๖๐/๐๘๒๕
พระธนาธิวัฒน์ จิตฺตทนฺโต ชายทองแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ถำสุวรรณภูผา  

รย ๒๑๖๐/๐๘๒๖
พระชัชวาลย์ ทีปวํโส กาหาวงค์

๑๒/๐๔/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ถำสุวรรณภูผา  

รย ๒๑๖๐/๐๘๒๗
พระไมตรี โสภโณ จันทร์ศรี

๗/๐๖/๒๕๑๘ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

นำเปน  

รย ๒๑๖๐/๐๘๒๘
พระเกียรติฤทธิ

์

ติกฺขวิริโย ใจสอาด

๑๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

นำเปน  

รย ๒๑๖๐/๐๘๒๙
พระสุริยา ชาคโร ดัชถุยาวัตร

๑/๑๑/๒๕๒๖ ๗/๐๖/๒๕๕๘

นำใส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๔ / ๒๖
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รย ๒๑๖๐/๐๘๓๐
พระเมตตา สุภาจาโร การเจริญดี

๑๒/๐๑/๒๕๑๑ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

นำใส  

รย ๒๑๖๐/๐๘๓๑
พระมารุตพงศ์ รวิวํโส คุ้มโภคา

๓๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

นำใส  

รย ๒๑๖๐/๐๘๓๒
พระยุทธนันท์ นนฺทโก ศิลาลิตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๐
๑/๐๗/๒๕๖๐

นำใส  

รย ๒๑๖๐/๐๘๓๓
พระธนาธร ธมฺมวุโธ เจริญสุข

๑๑/๑๑/๒๕๑๕

๘/๐๗/๒๕๖๐

นำใส  

รย ๒๑๖๐/๐๘๓๔
พระสุทธิพัฒช์

์

เจตนาสุโภ พูลบัว

๖/๐๕/๒๕๔๐ ๒/๐๗/๒๕๖๐

ปากแพรก  

รย ๒๑๖๐/๐๘๓๕
พระตฤณ กิตฺติโก เอียมเผ่าจีน

่

๓/๖/๒๕๓๙ ๑/๐๕/๒๕๖๐

มะเดือ

่

 

รย ๒๑๖๐/๐๘๓๖
พระพัชรพล ปฺาพโล ยิมแย้ม

้

๑๐/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

มะเดือ

่

 

รย ๒๑๖๐/๐๘๓๗
สามเณรณัฐดนัย  น้อยคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

 มะเดือ

่

 

รย ๒๑๖๐/๐๘๓๘
พระกิตติพงษ์ วราโภ หงษ์สาวดี

๔/๐๒/๒๕๓๐ ๒/๐๗/๒๕๖๐

ยางเอน  

รย ๒๑๖๐/๐๘๓๙
พระพิสิทธิ

์

มหายโส ขัตติยะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๐
๒/๐๗/๒๕๖๐

ยางเอน  

รย ๒๑๖๐/๐๘๔๐
พระอนันต์ สิริมงฺคโล ปานะพล

๑๐/๐๒/๒๕๑๐ ๑๙/๐๓/๒๕๕๘

ศรีประชาธรรม  

รย ๒๑๖๐/๐๘๔๑
พระเกียรติศักดิ

์

ิตธมฺโม สายพันธ์

๙/๐๘/๒๕๓๒ ๘/๑๒/๒๕๕๙

ศรีประชาธรรม  

รย ๒๑๖๐/๐๘๔๒
พระพัฒนวงค์ เขมจิตฺโต พลายงาม

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีประชาธรรม  

รย ๒๑๖๐/๐๘๔๓
สามเณรศุภสันต์ - วรรณศิริ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีประชาธรรม  

รย ๒๑๖๐/๐๘๔๔
พระหิรัญ มหาลาโภ หนองใหญ่

๘/๐๕/๒๕๔๐ ๔/๐๔/๒๕๖๐

สามแยกนำเปน  

รย ๒๑๖๐/๐๘๔๕
พระวันชัย กนฺตวีโร คำพวง

๒๔/๑๒/๒๕๒๗ ๒๙/๐๓/๒๕๕๗

สีระมัน  

รย ๒๑๖๐/๐๘๔๖
พระแสง สุขิโต แย้มยิม

้

๓/๐๓/๒๕๒๑ ๙/๐๓/๒๕๕๙

สีระมัน  

รย ๒๑๖๐/๐๘๔๗
พระเจนจบ ธนิสฺสโร อึดจันทึก

๒๔/๐๕/๒๕๐๘ ๑๑/๐๑/๒๕๖๐

สีระมัน  

รย ๒๑๖๐/๐๘๔๘
พระนิกร ยติโก แก้วสกุล

๓๐/๑๑/๒๕๒๐ ๒๓/๐๒/๒๕๖๐

สีระมัน  

รย ๒๑๖๐/๐๘๔๙
พระอนุกูล อภินนฺโท สาริยา

๑๔/๑๒/๒๕๒๙
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สีระมัน  

รย ๒๑๖๐/๐๘๕๐
พระอภิสิทธิ

์

อภิลาโส ปะสิงชอบ

่

๑๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สีระมัน  

รย ๒๑๖๐/๐๘๕๑
พระวราดล านวุฑฺโฒ ทรัพย์สนอง

๗/๐๕/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สีระมัน  

รย ๒๑๖๐/๐๘๕๒
พระธเนศ สนฺตมโน เจริญแพทย์

๒๑/๐๖/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

สีระมัน  

รย ๒๑๖๐/๐๘๕๓
พระชัยพร ฌานสุโภ ล้อเจริญ

๒๗/๐๖/๒๕๓๘

๓/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยทับมอญ  

รย ๒๑๖๐/๐๘๕๔
พระณัฐวุฒิ สํวุฑฺโฒ ขวัญดี

๒/๐๒/๒๕๓๓ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยทับมอญ  

รย ๒๑๖๐/๐๘๕๕
พระภูวดล ธมฺมวุฑฺโฒ จันทร์ทรัพย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยทับมอญ  

รย ๒๑๖๐/๐๘๕๖
พระทนุศักดิ

์

ธมฺมครุโก สุขสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยทับมอญ  

รย ๒๑๖๐/๐๘๕๗
พระพงษ์ศักดิ

์

อริยวํโส มหาดเล็ก

๒๕/๑๑/๒๕๒๐

๗/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยทับมอญ  

รย ๒๑๖๐/๐๘๕๘
พระจิรานน ปสนฺโน ปนมี

๙/๐๖/๒๕๓๗ ๗/๐๕/๒๕๖๐

เหมืองแร่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๕ / ๒๖
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รย ๒๑๖๐/๐๘๕๙
พระอมรเทพ กมฺมสุโภ อรุณมาตร์

๒๘/๐๑/๒๕๓๓

๓/๐๗/๒๕๖๐

เหมืองแร่  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมกวี)

เจ้าคณะภาค ๑๓

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
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้
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