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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยนาท  ภาค ๓

ส่งสอบ ๖๕๒ รูป ขาดสอบ ๑๓๔ รูป คงสอบ ๕๑๘ รูป สอบได้ ๔๓๓ รูป สอบตก ๘๕ รูป (๘๓.๕๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระสมพงษ์ ปฺุภาโค นรม่วง

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

เขาท่าพระ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระธนะภูมิ รตนปฺโ รัตนณัฐกร

๒๗/๑๐/๒๕๓๔ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

เขาท่าพระ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระอดิเทพ อติเทโว นิลพลับ

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

เขาท่าพระ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๐๔
พระจักรภพ กิตฺติภทฺโท สุขวงค์ตานนท์

๑๔/๐๙/๒๕๓๐ ๒๑/๑๒/๒๕๕๙

เขาท่าพระ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระสุรเสกข์ ปฺาธโร จันทร์ปลี

๐๔/๐๑/๒๕๓๙ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระวสันต์ ทยฺยรตโน ไทยแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระมานพ วรมาณโว เนียมขันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระสามพฤทธิ

์

ธมฺมวุฑโฒ ภู่ประดิษฐ์

๒๔/๑๑/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรกานต์  เกตุทองมา

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

 ท่าช้าง  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรวรากร  ถันชนนาง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

 ท่าช้าง  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรจามิล  เคนดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

 ท่าช้าง  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรตะวันศิลป  บุญเฉลียว

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

 ท่าช้าง  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโก ช่อผกา

๓๑/๑๐/๒๕๓๖ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

ธรรมามูล  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๑๔
พระปรีชา จิตฺตทนฺโต แตงฉำ

๑๑/๑๒/๒๕๓๓ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ธรรมามูล  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรพรภวิษย์  กติกา

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

 ธรรมามูล  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระจิรายุ จิรายุโก ลอยหา

๑๔/๐๒/๒๕๓๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

เนินถ่าน  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระพงษ์พันธุ์ สุปภาโส อำจุ้ย

๐๒/๐๕/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาเจ้าพระยา  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระวัฒน์ จนฺทวํโส มันคง

่

๐๑/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ฝาง  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระปยะ ปยธมฺโม พลูประดิษฐ์

๒๙/๑๐/๒๕๑๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระภัทรภูมิ ภทฺทาโณ ศรีคณารักษ์

๐๑/๐๓/๒๕๐๗ ๒๐/๐๘/๒๕๕๙

พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระสุชิน ชินวํโส รอดกำ

๑๓/๐๑/๒๕๒๔ ๒๐/๐๘/๒๕๕๙

พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระอนุสิษฐ อนุสิฏโ ศรีพลกรัง

๓๑/๐๓/๒๕๒๙ ๒๐/๐๘/๒๕๕๙

พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระธากรณ์ ถาวโร อาจดี

๑๕/๐๘/๒๕๓๕ ๒๐/๐๘/๒๕๕๙

พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรวโรดม  จันทร์สวาท

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

 พระบรมธาตุ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑ / ๑๓

้
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ชน ๒๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรชัยวัฒน์  มุจจรินทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรอิศรานุวัฒน์  การสมทบ

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรหาญณรงค์  วงค์ศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรภูริภพ  ถาวร

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรพัฒนนันท์  ทองมี

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรรุ่งเพชร  ภาสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรจักรธร  จันทร์ประทักษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรอชิตพล  แก้วน้อย

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรธรรมรัตน์  สมช่วง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรสรยุทธ  กัวกำจัด

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรวีรศักดิ

์

 ไทยอ่อน

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรธีรโชติ  ดวงเต็มใจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรศิรวัฒน์  ธรรมจอหอ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรพรพณา  สุวรรณเมฆ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรอนุศักดิ

์

 กะชา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรนทกรณ์  หมืนแก้ว

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรบุญมี  สายคำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรอภิชาต  บุญเหลือง

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรเมธี  เรืองศรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรวัลลภ  แซ่แต้

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรปกรณ์รัมย์  ศรีจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรโกมินทร์  บุญลี

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรเมธาพัฒน์  ภูวโสภาพิพัฒน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรศิวกร  กลางถิน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรภูริภัทร  หัดคำหมืน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรกิตติพล  ดาธรรม

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรสิทธิชัย  กะซา

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรสุธาวี  กันเพ็ง

่

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรนฤดล  ชมทอง

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรอันดา  สุรินทร์

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรปภากร  นิลบุษบานนท์

๑๒/๐๙/๒๕๓๙

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระดนัย สุทนฺโต สีดี

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วังเคียน  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรธีรไนย  โพธิไพจิตร

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

 วังเคียน  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรวีรภัทร  คงเสถียร

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

 วังเคียน  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรธนายุติ  เทศธรรม

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

 วังเคียน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒ / ๑๓

้
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ชน ๒๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรพืสิษฐ์  ลำนำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

 วังเคียน  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระสมรัก าณวีโร แสงพราย

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดดักคะนน  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระอานันท์ อานนฺโท ทองฤทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดักคะนน  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระสุขประเสริฐ ภทฺทวีโร วงษ์ชาติ

๐๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดดักคะนน  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระนรชัย จารุวณฺโณ รอดพุ่ม

๑๓/๐๒/๒๕๒๗ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

วัดดักคะนน  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรภูริเดช  ชาวภูเวียง

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

 วัดดักคะนน  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรกิตติภูมิ  เนตรเจริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

 วัดดักคะนน  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๖๗
พระพิษณุ พิสิฏโ แตงกลิน

่

๑๐/๐๑/๒๕๐๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระพัฒนภูมิ สุขวฑฺฒโน กฤษปติ

๓๐/๐๑/๒๕๓๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระภาณุพรรณ ภาณุวฑฺฒโน อำอินทร์

๒๔/๐๒/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระธงชัย เกตุชโย สาลิกา

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

สระเนินพระราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระจักรกฤษ อคฺคปฺโ โพธิหลำ

์

๑๗/๐๖/๒๕๑๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

สระเนินพระราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๗๒
พระแสงประทีป ยโสธโร บุญแสง

๑๖/๑๑/๒๕๓๗
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ส่องคบ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระเอกรัตน์ อนาลโย เกิดน้อย

๓๐/๑๑/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

สะพาน  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระเก๋ สุจิตฺโต สืบศรี

๒๔/๐๙/๒๕๒๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

หนองพังนาค  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระโยธิน อุทโย กำแพงนิล

๐๕/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

หนองพังนาค  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระอดิศักดิ

์

าณธีโร คำบุญมี

๓๐/๐๑/๒๕๓๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

หนองพังนาค  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระพงษ์ศักดิ

์

สกฺกวํโส สำลีสิน

๒๖/๑๐/๒๕๒๗ ๒๒/๐๑/๒๕๕๙

หลวงพ่อขาว  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระภานุวัฒน์ ภานุวฑฺฒโน พักแพรก

๑๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หลวงพ่อขาว  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๗๙
พระปญญา อริฺชโย อยู่กรุง

๑๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แหลมหว้า  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระปยพันธ์ อุทโย เกิดมงคล

๑๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แหลมหว้า  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระพิธาน านชาโต ราชัยธร

๑/๖/๒๔๙๘ ๙/๒/๒๕๕๓
คลองกลาง  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระอนุชิต อชิโต สาแช

๐๕/๐๒/๒๕๓๘ ๐๔/๐๒/๒๕๕๙

จวน  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระพรรควัฒน์ ปภสฺโร ขำเดช

๓๐/๐๕/๒๕๓๘ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

ท่าอู่  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระกิตติชัย กิตติสาโร ราชวิชา

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ท่าอู่  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๘๕
พระปยะวิทย์ โชติธมฺโม เทียนเงิน

๒๙/๐๑/๒๕๒๓
๑๑/๓/๒๕๕๒

พิกุลงาม  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระประสิทธิ

์

จนฺทธมฺโม เสือคุ้ม

๐๒/๑๒/๒๕๒๓

๖/๔/๒๕๕๒
พิกุลงาม  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระคมชาญ กิตฺติรตโน อาภรณ์รัตน์

๓๐/๐๗/๒๕๐๘

๙/๒/๒๕๕๓
พิกุลงาม  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระนเรนทร์ กิจฺจสาโร แสงนุภาพ

๑๑/๐๘/๒๕๑๒
๒๔/๘/๒๕๕๓

พิกุลงาม  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระไกรศร านธมฺโม เสือคุ้ม

๒๓/๐๖/๒๕๑๙

๙/๑/๒๕๕๗
พิกุลงาม  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระกิตติศักด์ กิตฺติปฺโ เสือคุ้ม

๑๒/๐๓/๒๕๓๐

๖/๔/๒๕๕๗
พิกุลงาม  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระประทวน ปสนฺโน ทองดง

๑๐/๐๙/๒๕๐๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

โพธิพิทักษ์  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระกวินภพ โรจโน ไววิทย์กรรม

๒๖/๐๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๒/๒๕๕๙

โพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระวุฒิชัย านวโร เทพอำพัน

๑๙/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

โพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๐๙๔
พระมหาณรงค์ กนฺตเสวี ประเสริฐสุวรรณ์

๒๒/๑๐/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

โพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓ / ๑๓
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ชน ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระสุเมธ สุภทฺโท บัวขาว

๐๘/๐๙/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระมหารัตนัย รตนรํสี เถาไพมณี

๑๖/๐๕/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๐๙๗
พระอภัย อภิปฺุโ ขำฉนวน

๒๗/๐๙/๒๔๙๒ ๐๘/๐๑/๒๕๓๙

โรงช้าง  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๙๘
พระสนม อติสโย บุปผา

๐๔/๐๕/๒๔๙๕ ๒๒/๐๓/๒๕๒๒

ศรีเจริญ  

ชน ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระจรัญ สิริธมฺโม จันทร์ครุฑ

๑๒/๐๑/๒๕๐๔ ๑๓/๐๑/๒๕๔๔

ศรีเจริญ  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระธานินทร์ ธมฺมิโก เจริญประเสริฐ

๐๘/๐๒/๒๕๑๑ ๐๗/๐๘/๒๕๕๕

ศรีเจริญ  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระประเสริฐ ติกฺขธมฺโม ขันแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๑๓ ๐๒/๐๒/๒๕๕๘

ศรีเจริญ  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระธนาดุล ชาคโร จัดสุด

๒๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ศรีเจริญ  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระทิง

้

สทฺธาธิโก แท่งขำ

๒๒/๑๑/๒๕๑๗

๐/๗/๒๕๕๙
ศรีเจริญ  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๐๔
พระประยูร กิตฺติคุตฺโต ยาชัย

๑๐/๐๔/๒๕๐๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๖

ศรีสิทธิการาม  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระวินัย เตชปฺโ จูมะโรง

๑๐/๐๖/๒๕๑๐ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ศรีสิทธิการาม  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๐๖
พระณรงค์ กตปฺโ กรีอักษร

๐/๙/๒๕๑๗ ๐/๑๑/๒๕๕๘

ศรีอินทราราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระวินัย ณฏิโก ศรสุวรรณ

๐๓/๑๒/๒๕๑๘ ๑๐/๐๑/๒๕๕๒

สำเภาแก้ว  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระหมืนฤทธิ

่ ์

ตปสีโล เอียมแย้ม

่

๐๓/๐๑/๒๕๓๕ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

สำเภาแก้ว  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๐๙
พระสุนทร ิตสีโล พรมเวียง

๐๖/๐๘/๒๕๑๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๒

หนองกระทุ่ม  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๑๐
พระวนัสพล วนสฺพโล เอกคณะ

๐๕/๐๕/๒๕๓๕ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘

หนองกระทุ่ม  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๑๑
พระวรวัฒน์ อติภทฺโท พุทธโกศัย

๐๗/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๑๒
พระพุทธพล จนฺทปฺโ อินทร์ไทยแสง

๑๐/๐๓/๒๔๙๖ ๐๔/๐๔/๒๕๓๒

หนองม่วง  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๑๓
พระลำพอง วรธมฺโม มุ่งช้อนกลาง

๒๒/๐๘/๒๕๐๕ ๒๑/๐๖/๒๕๔๕

หนองม่วง  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๑๔

พระเสวก สุวณฺโณ โพธิทอง

์

๑๓/๐๒/๒๔๙๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

หนองม่วง  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๑๕
พระเอือม

้

กตปฺุโ อินทร์แรม

๐๖/๐๒/๒๕๑๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

หนองม่วง  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๑๖
พระพงศธร กิตฺติปฺโ กุลเกษ

๒๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วง  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๑๗
พระไฉน ขนฺติโก ลอยบรรดิษฐ

๒๐/๐๖/๒๕๐๒ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

หัวยาง  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๑๘

พระประเสริฐ ถาวรคุโณ ขำอิน

๒๐/๐๒/๒๕๐๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หัวยาง  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๑๙
สามเณรภานุพงษ์  รักสัตย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

 หัวยาง  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๒๐
พระทัศณพล านุตฺตโร เกษสาคร

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หัวหว้า  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๒๑
พระจิรเมธ จิตปฺโ มะนาวหวาน

๐๓/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หัวหว้า  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๒๒

พระสมดี อมโร คำวิเชียร

๒๑/๐๙/๒๕๒๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

หางแขยง  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๒๓
พระชิด ิตปฺุโ นิลกำแหง

๒๔/๐๗/๒๕๐๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๗

หางนำสาคร  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๒๔
พระวิรัช ปภสฺสโร ทองดง

๐๕/๐๔/๒๔๙๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

หางนำสาคร  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๒๕
พระไฉน อภิชาโน สีตองอ่อน

๒๘/๐๘/๒๕๐๖ ๒๒/๐๙/๒๕๕๘

หางนำสาคร  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๒๖

พระสายชน ถาวรธมฺโม สุขจุ่น

๐๖/๐๖/๒๕๑๓ ๓๐/๐๙/๒๕๕๘

หางนำสาคร  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๒๗
พระณรงค์ จิตฺตทนฺโต โหมดนำ

๐๓/๐๓/๒๕๓๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

หางนำสาคร  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๒๘
พระสุรเชษฐ์ ิตมโน ริดารา

๑๐/๑๒/๒๕๑๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

หางนำสาคร  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๒๙
พระไกรสร ิตเปโม นิลกำแหง

๒๒/๐๘/๒๕๑๖ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

หางนำสาคร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔ / ๑๓
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ชน ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระชยุตม์ ชยวุฑฺโฒ โหมดนำ

๓๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

หางนำสาคร  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๓๑
พระประพัฒน์ ปภสฺสโร มหะหมัด

๒๕/๐๖/๒๕๐๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หางนำสาคร  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๓๒
พระวัชระ สีลภูสิโต ขำอิม

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๑๘/๐๓/๒๕๕๑

ใหญ่  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๓๓

พระสายันต์ ธมฺมสาโร จีจู

๑๙/๐๓/๒๕๑๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๔

ใหญ่  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๓๔
พระผ่อน อภิปุณฺโณ มะเมียเมือง

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๐๔/๐๕/๒๕๕๕

ใหญ่  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๓๕
พระประจักษ์ านิสฺสโร ฮกเส็ง

๓๐/๑๒/๒๕๐๗ ๐๔/๑๒/๒๕๕๕

ใหญ่  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๓๖
พระนริศสงคราม ชิตมาโร เชตุใจ

๐๖/๑๒/๒๕๒๐ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

ใหญ่  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๓๗

พระโชติวัฒน์ โชติปฺโ ขำสิทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๓๕ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

ใหญ่  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๓๘
พระศิริชัย สิริชโย อ้นเสม

๐๑/๑๒/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหญ่  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๓๙
สามเณรธนธรณ์  คชสาร

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

 ใหญ่  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระธัมมะ สีลเสฏโ มันทอง

่

๒๒/๐๑/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

อู่ตะเภา  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๔๑

สามเณรแสนทรนง  อินคุ้ม

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

 อู่ตะเภา  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๔๒
พระสมเกียรติ ปโมทิโต กุลที

๒๒/๐๓/๒๕๑๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

กะทง  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๔๓
พระสมนึก สุมโณ สุจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๐๐ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

กะทง  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๔๔
พระดำรงศักดิ

์

ชยฺธมฺโม สิงห์ทอง

๑๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

โคกสุก  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๔๕

พระอนุชา อาภากโร จีนโฉม

๑๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

โคกสุก  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๔๖
พระวุฒิชัย ปฺาปสุโต ฉายอรุณ

๑๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๔/๐๘/๒๕๕๙

บ่อแร่  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๔๗
พระมานิต ปภากโร วิเศษพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

บำรุงธรรม  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๔๘
พระภูษิต สฺโต มุกดาลอย

๑๔/๐๔/๒๕๐๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปทุมธาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๔๙

พระพงศกร โกวิโท สุขสำราญ

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

พานิชวนาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระโกสินทร์ ปฺาธโร เงินแพทย์

๐๘/๐๔/๒๕๒๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

พานิชวนาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๕๑
พระวรภัทร ขนฺติธโร โฉมศรี

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พานิชวนาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๕๒
พระวีระ ติสาโร พูลทรัพย์

๑๖/๐๓/๒๕๑๗ ๑๕/๐๓/๒๕๕๗

ราษฎร์นิธิยาวาส  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๕๓

พระเกียรติศักดิ

์

พทฺธาโณ สวนมะลิ

๑๖/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๕๔
พระภาณุพงษ์ ปฺาสาโร เสือแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๕๕
พระสุเทพ สุภธมฺโม เสมบุตร์

๐๕/๑๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๕๖
พระประสิทธิวัฒน์

์

ธีรธมฺโม บุญคำมา

๒๐/๐๕/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๕๗

พระวันเฉลิม ธมฺมธโร อยู่เล็ก

๐๕/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๕๘
พระอดิศร อธิจิตฺโต ขลิบเอม

๑๕/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วังหมัน  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๕๙
พระมานิต านิสฺสโร นิลฉำ

๐๔/๑๐/๒๕๓๙ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

วังหมัน  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระกฤษณะ ชินวโร ลำเลิศ

๒๒/๐๒/๒๕๒๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วังหมัน  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๖๑

พระธีรโชติ จนฺทโชโต อ่วมฉิม

๑๕/๐๖/๒๕๒๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๖๒
พระณัฐวุฒิ วรธมฺโม เฟองฟู

๑๒/๐๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

สระใหญ่  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๖๓
พระอดิศักดิ

์

อนาลโย หอมเนียม

๑๑/๐๑/๒๕๓๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

สระใหญ่  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๖๔
พระศราวุธ อธิปฺโ ว่องวิการณ์

๑๕/๐๖/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

สระใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๕๙/๐๑๖๕
พระภานุเดช านุสฺสโล ลูกประคำ

๑๐/๑๐/๒๕๑๑ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

สระใหญ่  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๖๖
พระสมเกียรติ านิสฺสโล แสงสี

๑๒/๐๑/๒๕๑๒ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

สระใหญ่  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๖๗
พระณัฐวุฒิ านสมฺปนฺโน พลับจีน

๐๑/๐๗/๒๕๓๕ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

หนองจิก  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๖๘

พระวชิระ อาภาธโร วงค์ราษฎร

๒๙/๐๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองจิก  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๖๙
พระวราวุฒิ ธมฺมาลโย กองมี

๐๔/๐๖/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองจิก  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระจักรกฤษณ์ อานนฺโท พรามวิชัย

๒๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองจิก  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๗๑
พระมนครี สมจิตฺโต เกิดวัด

๑๓/๐๕/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองจิก  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๗๒

พระประทีป อคฺคธมฺโม ปานงาม

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองพญา  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๗๓
พระสิทธิโชค ิตาโณ พันธุ์เกตุ

๑๑/๐๔/๒๕๓๙ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองพญา  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๗๔
พระวุฒิชัย สุนฺทโร บางบุญฤทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

หนองพญา  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๗๕
พระณัฐพล จนฺทธมฺโม เกิดโกสุม

๑๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองพญา  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๗๖

พระพงษ์พัฒน์ จิรวฑฺฒโน หล่อนิล

๒๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองสระ  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๗๗
พระสมจิต ยโสธโร จันเทียง

่ ่

๐๐/๐๐/๒๔๙๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองสระ  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๗๘
พระบันเทิง โชติโก เสริมสุขต่อ

๑๖/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
เขาเกล็ดศรัทธาธรรม

 

ชน ๒๑๕๙/๐๑๗๙
พระณัฐกร สมจิตฺโต คำภูมี

๒๑/๑๒/๒๕๓๓ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรทินกร  กองพิลา

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

 ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๘๑
สามเณรวัชระ  อินรักษา

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

 ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๘๒
พระนิพัทธิ

์

าณวโร โพธิทอง

์

๒๑/๑๑/๒๕๒๑ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

ดอนใหญ่  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๘๓
พระทวีศักดิ

์

เทวธมฺโม เบียจัน

้ ่

๒๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ดอนใหญ่  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๘๔

พระชินวุฒิ มหาวีโร น้อยเนียม

๒๘/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ดอนใหญ่  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๘๕
พระธนพล เขมจาโร ทองอร่าม

๑๐/๑๐/๒๕๓๑ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

ทุ่งจำรอง  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๘๖
สามเณรฉันฑิต  บุบผา

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

 ทุ่งจำรอง  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๘๗
สามเณรมาโนช  สุวรรณทาน

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

 ทุ่งจำรอง  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๘๘

สามเณรพงศกร  กล้าธัญกรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

 ทุ่งจำรอง  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๘๙
สามเณรศิวกร  วงสาเนา

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 ทุ่งจำรอง  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรสุภมิต  อินทปตย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

 ทุ่งจำรอง  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๙๑
พระดำรงศักดิ

์

ธมฺมิโก เถือนเฉย

่

๑๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

บ่อลึก  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๙๒

พระปฐวี วชิโร นันทับ

๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

บ่อลึก  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๙๓
พระสุพพัต เตชสีโล คงบัว

๐๖/๑๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ่อลึก  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๙๔
สามเณรเกรียงศักดิ

์

 เกษประทุม

๐๖/๐๖/๒๕๔๐

 บ่อลึก  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๙๕
พระอนันท์ จนฺทสีโล กุลที

๒๔/๐๒/๒๔๘๙ ๓๐/๑๑/๒๕๔๔

บ้านบ่อ  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๙๖

พระอัมพร อภิปุณโณ สัตนาใด

๑๒/๐๑/๒๕๑๒ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๑๙๗
พระสน กตธมฺโม อินทรเกษร

๑๘/๐๗/๒๕๐๗ ๑๕/๐๓/๒๕๕๔

วังนำขาว  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๙๘
พระพงศธร กนฺตสีโล ทาอุบล

๑๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วังนำขาว  

ชน ๒๑๕๙/๐๑๙๙
พระจิณณวัตร อาภากโร วงษ์ปราชญ์

๑๒/๑๑/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

วังนำขาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระธนายุทญ์ สุจิตฺโต เถือนนก

่

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วังนำขาว  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระจิรายุ จิรสุโภ สุขหาญ

๑๑/๐๔/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วังนำขาว  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระคมสรรค์ ธมฺมเตโช จันทร์ควง

๐๔/๐๘/๒๕๓๖ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

ศรีสโมสร  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระจรูญ จารุวณฺโณ ศรีตรีสัตย์

๑๗/๐๓/๒๕๑๓ ๐๖/๐๙/๒๕๕๙

สะพานหิน  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระกนกพล กิตฺติาโน สายแวว

๐๖/๑๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๑๕๙/๐๒๐๕
พระสมโภชน์ อตฺตสาโร จวบยศ

๐๑/๐๘/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาราวเทียนทอง  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๐๖
พระวสันต์ ิตจิตฺโต ศรีสุข

๐๑/๐๘/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระประชา ปริชาโน ครคง

๒๔/๐๕/๒๕๒๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๒๐๘
สามเณรเอนก  หว่างใจธรรม

๐๕/๐๓/๒๕๔๑

 ทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระวิทยา สุธีโร ดลทา

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

เนินขาม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระจักรกฤษณ์ พุทฺธสโร สุขถนอม

๐๙/๐๔/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๑๑

พระทองสุข กนฺตธมฺโม ธงศรี

๑๑/๐๒/๒๕๒๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังคอไห  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๑๒
พระวิรัตน์ สารโณ จีนก๊ก

๑๖/๑๐/๒๕๑๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองเด่น  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๑๓
พระสมหวัง ปสุโต จำปาลา

๐๔/๐๓/๒๕๐๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองเด่น  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๑๔
พระปรีชา กนฺตสีโร การภักดี

๒๗/๐๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองเด่น  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๑๕

พระชัยมงคล มงฺคโล ภาวิชัย

๑๖/๐๒/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๑๖
พระนิรุช ปฺาวุโธ บุญยัง

๑๘/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๑๗
พระศรชัย านวโร บุญมา

๒๔/๐๗/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๑๘
พระบวร านวโร เปรมทอง

๒๔/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สุขเดือนห้า  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๑๙

พระวัศพล ตสฺสวโก ทรัพย์วัฒน์

๒๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุขเดือนห้า  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระสุรัชต์ ขนฺติพโล ศรีประภา

๐๓/๐๙/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณจันทราราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๒๑
พระเพชร์ ภทฺทโก ศรีเดช

๑๕/๐๖/๒๕๑๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โสกลึกสามัคคีธรรม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๒๒
พระนภดล สุภโร อู่สุวรรณ

๑๘/๐๙/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โสกลึกสามัคคีธรรม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๒๓

พระเดโช เตโช เหลืองอร่าม

๑๖/๐๑/๒๕๑๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองยาง  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๒๔
พระกช อนีโฆ สุขไมตรี

๒๐/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

ไกลกังวล  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๒๕
พระกนก านวโร ปานธรรม

๑๒/๐๔/๒๕๑๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไกลกังวล  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๒๖
พระสมเกียรติ ชวโน คล่องเชาว์ชาญ

๐๓/๐๑/๒๕๑๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไกลกังวล  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๒๗

พระจิณณวัตร จิณฺณภทฺทโก เติมเศรษฐเจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไกลกังวล  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๒๘
พระจตุรวัฒน์ จตุรวฑฺฒโน อัครกิจวาณิชย์

๐๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไกลกังวล  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๒๙
พระอุทิศ อนนฺโท ทรัพย์เพชร

๒๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

คลองเกษม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๓๐
พระศราวุธ อริยวํโส อินทร์เจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๓๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

คลองเกษม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๓๑

พระชวลิต ขนฺติสาโร สวนเมือง

๐๗/๐๓/๒๕๓๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

คลองจันทน์  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๓๒
พระกฤษดา ชาตปฺโ ปฏิเวชพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๓๕ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

คลองจันทน์  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๓๓
พระรัตนพล ิตปฺโ บัวมาก

๒๓/๐๘/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

คลองจันทน์  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๓๔
พระบุญธง ธมฺมสโร แท่งทอง

๑๐/๐๔/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

คลองธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗ / ๑๓

้



ศ.๔
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๕๙/๐๒๓๕
พระณัฐธชนพงศ์ านวีโร แสนหาญ

๐๗/๐๕/๒๕๑๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

คลองธรรม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๓๖
พระอภิสิทธิ

์

สิริจนฺโท ม่วงงาม

๑๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

คลองธรรม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๓๗
พระพนัต อนากุโล คงอินทร์

๐๒/๐๔/๒๔๙๓ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

โคกหมู  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๓๘

พระจันทร์ ทาโภ สาหรายสุวรรณ

๐๕/๐๒/๒๕๑๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ชัฎฝาง  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๓๙
พระอรรถพล อติชาโต พุ่มพุก

๒๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรศราวุธ  แน่งน้อย

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

 ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๑๕๙/๐๒๔๑
พระภานุวัฒน์ ปยธมฺโม พงษ์มา

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ท่ากฤษณา  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๔๒

พระพนัส าณปฺโ ฤทธิเดช

์

๑๗/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่ากฤษณา  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๔๓
พระอัครพล คุณสมฺปนฺโน ใจแสน

๐๕/๐๖/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าแก้ว  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๔๔
พระณภัทร สมจิตฺโต ปญญาวราคุณ

๒๖/๐๗/๒๕๓๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

เทพหิรัณย์  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๔๕
พระจิราวัฒน์ จิรธมฺโม พงษ์หิรัญธนคุณ

๑๕/๐๑/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เทพหิรัณย์  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๔๖

พระศุภณัฏฐ์ สุภทฺโท นิคมทองสิงห์

๑๙/๑๒/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เทพหิรัณย์  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๔๗
พระสุรเมศวร์ สุจิตฺโต พงศ์หิรัญกมล

๒๘/๐๕/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เทพหิรัณย์  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๔๘
พระวิทวัส สิริปฺโ เกิดผล

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๔๙
พระภูวดล เตชปฺโ ใจเอือย

้

๒๒/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๕๐
พระวัน านวโร มาลัยวงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๕๑
สามเณรอานนท์  ทาเอือ

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

 
บ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๑๕๙/๐๒๕๒
สามเณรโต๊ะเด  มงคลแก้วเกตุ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

 
บ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๑๕๙/๐๒๕๓
สามเณรสุพา  มงคลแก้วเกตุ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

 
บ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๑๕๙/๐๒๕๔

สามเณรภัทรกร  ไพรจรัญบุญ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

 
บ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๑๕๙/๐๒๕๕
สามเณรเอกอนัน  ชุ่มชืน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

 
บ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๑๕๙/๐๒๕๖
พระวิเศษ วิสุทฺธิสีโล มาช่วย

๑๘/๐๗/๒๕๐๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๓

บุบผาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๕๗
พระสมหวัง สํวโร ใจดี

๒๓/๐๑/๒๕๒๒ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

บุบผาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๕๘

พระมีชัย สุทฺธิาโณ สุทธิ

๑๐/๐๕/๒๕๐๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บุบผาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๕๙
พระประหยัด ปภสฺสโร บัวเอ็ม

๒๑/๑๑/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บุบผาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๖๐
พระสมปอง รตนโชโต ทรัพย์ทิพย์

๑๘/๐๘/๒๕๒๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บุบผาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๖๑
พระมนตรี โชติโก อ่วมสุข

๐๙/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บุบผาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๖๒

พระณฐกันต์ สนฺตจิตฺโต ศรีคำ

๑๕/๐๕/๒๕๓๐ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

ปาดงเย็น  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๖๓
พระมุจลินท์ ปุณฺณฉนฺโท ศรีสุวอ

๒๒/๐๗/๒๕๑๔ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

ปาดงเย็น  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๖๔
พระโภคากร ปฺาวุฑโฒ

ปานดำเดชานนท์

๑๐/๐๑/๒๕๑๗ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

ปาดงเย็น  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๖๕
พระประเสริฐ ิตกุโล ภาษี

๐๕/๑๑/๒๕๒๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาดงเย็น  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๖๖

พระศุภกิจ เตชวโร จันทร์แจ่มใส

๑๙/๐๖/๒๕๓๖ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

พรหมวิหาร  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๖๗
พระสุชาติ ธมฺมธโร ทองอาบ

๐๗/๐๖/๒๕๒๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

พรหมวิหาร  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๖๘
พระเนติพงษ์ เนปกฺโก เจตกสิกร

๒๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

พรหมวิหาร  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๖๙
พระสุวพัชร สุภทฺโท พวงสุข

๑๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

พรหมวิหาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘ / ๑๓

้
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ชน ๒๑๕๙/๐๒๗๐
พระโชคชัย สุขิโต ม่วงรอด

๒๕/๑๐/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

พรหมวิหาร  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๗๑
พระจักรกฤษณ์ อธิจิตฺโต แสงเพชร

๑๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

พรหมวิหาร  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๗๒
พระวัชรพร จนฺทธมฺโม ศรีโมรา

๐๕/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๗๓

พระโชคนิรันดร์ อคฺคธมฺโม ฉำชมวิทย์

๑๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๗๔
พระภูสิทธิ

์

กิติโก นิลกำแหง

๒๔/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๗๕
พระสิทธิชัย ปฺาวโร ใจแสน

๐๒/๐๖/๒๔๖๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๗๖
พระอนุสรณ์ อติชาโต นำจันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๗๗

พระวัลลภ กนฺตธมฺโม โอรักษ์

๑๔/๐๘/๒๕๓๒ ๑๕/๑๒/๒๕๕๘

ไพรนกยูง  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๗๘
พระเสนา สุรเตโช สารภักดี

๒๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ไพรนกยูง  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๗๙
พระศิริสมรักษ์ ปยสีโล บงเรือน

๑๘/๐๗/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ไพรนกยูง  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๘๐
พระวสันต์ จารุวํโส นัยพัฒน์

๒๙/๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไพรนกยูง  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๘๑

พระวีรภัทร วีตราโค แก้วเขียว

๒๐/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไพรนกยูง  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๘๒
พระอนุเดช สุธมฺโม เมืองมัน

่

๒๒/๐๖/๒๕๓๙ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๘๓
พระเขตตะวัน นรินฺโท นรสิงห์

๑๒/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๘๔
พระวสันต์ เขมเตโว แสงเพ็ง

๑๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๘๕

พระเสกสรร เตชธโร หาริวงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๘๖
พระสนิท ภทฺทวโร หลำเทียน

๐๕/๐๒/๒๕๑๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๘๗
พระสรรชัย สนฺตมโน เบญมูซา

๑๙/๐๓/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วงเดือน  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๘๘
พระณัฐวร ปฺาวุโธ เงินเรืองโรจน์

๒๗/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วงเดือน  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๘๙

พระธวัชชัย จิตฺตสงฺวโร อารีสกุลสุข

๑๑/๐๙/๒๕๒๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วงเดือน  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๙๐
พระอนันตชัย ขนฺติธมฺโม สุวรรณเกตุ

๑๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วงเดือน  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๙๑
พระพยุงศักดิ

์

ปมุตฺโต งามมี

๑๖/๐๒/๒๕๐๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๔

วังกะชาย  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๙๒
พระรชต อนาลโย ไทยโอสถ

๐๔/๐๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วังกะชาย  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๙๓

พระสมโภชน์ อธิปฺโ อินหอม

๑๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วังกะชาย  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๙๔
พระพลธร จตฺตมโล พวกมียิง

่

๒๙/๐๕/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

วังกะชาย  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๙๕
พระจตุพร จนฺทสโร เกสร

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังกะชาย  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๙๖
พระบุญชู ติกฺขวีโร ชักนำ

๒๕/๐๗/๒๕๑๓ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๙๗

พระกฤติมา สุเมโธ คุรุสุวรรณ

๐๘/๐๓/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๙๘
พระชิติพัฒน์ สิริปฺโ ไชยไพรี

๑๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๑๕๙/๐๒๙๙
พระพีรพล พลปฺุโ ศรีโสภา

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

ศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๐๐
พระสุธิชัย สุทฺธิาโณ มะลิทอง

๑๕/๐๗/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๐๑
พระบรรเจิด ปยสีโล ภูมิภักดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๐๕ ๒๐/๐๑/๒๕๕๑

ศรีนวล  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๐๒
พระวุฒิไกร เตชวโร พ่วงลาด

๓๐/๐๖/๒๕๓๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

ศรีนวล  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๐๓
พระวิเชียร ปฺุกมฺโม ทองเพ็ชร

๐๓/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ศรีนวล  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๐๔
พระสิริกร สิริปฺโ พรมดี

๑๔/๐๘/๒๕๒๙ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

ศรีนวล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๕๙/๐๓๐๕
พระบุญมี ปฺุกาโม อังคุณะ

๐๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สระแก้ว  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๐๖
พระณัฐพล สนฺติกโร สมเพราะ

๑๕/๑๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

สะตือสิงห์  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๐๗
พระสิทธิพงษ์ กนฺตวณฺโณ ภูมิโฉม

๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองแจง  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๐๘
สามเณรวรินทร  แก้วเขียว

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

 หนองแจง  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๐๙
พระบัญชา สีลวนฺโณ ชาลีดา

๐๖/๐๕/๒๕๒๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๖

หนองแซง  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๑๐
พระวันเฉลิม จนฺโทภาโส กาฬภักดี

๐๕/๑๒/๒๕๓๒ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

หนองแซง  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๑๑
พระภัทร์ไพบูลย์ ธมฺมโชโต พิริกานนท์

๑๒/๑๒/๒๕๑๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

หนองแซง  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๑๒

พระอภิสิทธิ

์

วชิรวํโส ดีประสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๓๗ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

หนองแซง  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๑๓
พระกิตติโชค สุขกาโม พึงพวก

่

๒๘/๐๕/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

หนองโสน  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๑๔
พระคธาวุธ สิริปฺโ ใหม่หลำ

๐๖/๐๑/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

หนองโสน  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๑๕
พระภุชงค์ สมฺปุณโณ จันทร์นุ่ม

๑๕/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๘/๒๕๕๙

หนองโสน  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๑๖

พระสมัย กนฺตสีโล สวนเมือง

๐๔/๑๐/๒๕๓๖ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๑๗
พระสุขุม สุขุมาโร บุญส่ง

๑๕/๑๒/๒๕๓๘ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

อรัญญวาสี  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๑๘
พระวัชระ กิตฺติภทฺโท ประโลม

๒๒/๐๘/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

อรัญญวาสี  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๑๙
พระธนพนธ์ สุธมฺโม อินชู

๑๖/๙/๒๕๓๗ ๑๕/๕/๒๕๕๙

โคกดอกไม้  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๒๐
พระภควัติ านุตฺตโร เพชรปานกัน

๑/๑/๒๕๒๙ ๙/๗/๒๕๕๙
โคกดอกไม้  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๒๑
พระปกรณ์ กนฺตวีโร มีวงษ์

๓๐/๕/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โคกดอกไม้  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๒๒
พระเกรียงศักดิ

์

สุธมฺโม คุ้มสุด
๕/๑/๒๕๐๕ ๙/๗/๒๕๕๙

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๑๕๙/๐๓๒๓
พระวิษณุ ิตสีโล พรหมขลิบนิล

๒๔/๑๒/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๑๕๙/๐๓๒๔

พระไกรศร ิตปฺุโ รอดย้อย

๙/๑๐/๒๕๑๗
๘/๗/๒๕๕๗

ดอนประดู่  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๒๕
พระประหยัด กตนาโถ อยู่ชัง

๐๔/๐๒/๒๕๑๗ ๐๔/๐๓/๒๕๕๘

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๓๒๖
พระธวัช วราโณ สุทัศน์

๒๕/๑๐/๒๕๓๙
๑๖/๔/๒๕๕๙

ตึก  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๒๗
พระอนุรักษ์ อธิจิตโต รักทวี

๔/๒/๒๕๑๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ท่าสมอ  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๒๘

พระอาทิตย์ อนาลโย ตันตะบุระ

๒๓/๑/๒๕๓๗ ๒๑/๒/๒๕๕๘

ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๒๙
พระเอกรัตน์ กิตฺติโก เครืออยู่

๑๒/๙/๒๕๒๐
๘/๔/๒๕๕๙

ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๓๐
พระเมธี อภิปุณโณ โพธิขวัญ

์

๒๐/๕/๒๕๓๓ ๑๒/๒/๒๕๕๙

เทพรัตนวนาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๓๑
สามเณรจักรภัทร  กลำปวน

๔/๕/๒๕๔๐
 นก  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๓๒

พระนักรบ สิริจนฺโท แสงอรุณ

๑๔/๗/๒๕๓๒ ๑๖/๕/๒๕๕๙

โบสถ์  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๓๓
พระนที เตชธมฺโม พานโถม

๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

พระแก้ว  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๓๔
พระอรุโณทัย อรุโณ เชาวน์นันทกุล

๐๗/๐๓/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

พระแก้ว  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๓๕
พระพลธร กตปฺุโ เถือนบุญ

่

๒๒/๐๕/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

พระแก้ว  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๓๖

พระชำนาญ ชาควโร ดำเนิน

๑๐/๐๔/๒๕๑๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระแก้ว  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๓๗
พระศิวนันท์ ธมฺมานนฺโท แสงปาน

๒๘/๐๕/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระแก้ว  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๓๘
พระประยูร สิริสาโร รอดย้อย

๒๙/๙/๒๔๙๒
๔/๒/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๓๓๙
พระสมหมาย จนฺทปฺโ ขาวจันทร์

๗/๖/๒๔๙๙ ๓๑/๕/๒๕๕๒

มหาธาตุ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๐ / ๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๕๙/๐๓๔๐
พระเทิดศักดิ

์

สมณาโณ ยิมศิลป

้

๗/๖/๒๕๐๐
๓๑/๕/๒๕๕๓

มหาธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๔๑
พระณัฐวุฒิ จนฺทิโก ยศมีไกร

๗/๖/๒๕๐๒
๓๑/๕/๒๕๕๕

มหาธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๔๒
พระสุทธิรักษ์ สุธมฺโม เมืองใหญ่

๗/๖/๒๕๐๓
๓๑/๕/๒๕๕๖

มหาธาตุ  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๔๓

พระสมยศ วิสุทธสีโล ดวงสุวรรณ

๒๔/๗/๒๕๓๘ ๑๙/๔/๒๕๕๘

วัดโคกโตนด  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๔๔
พระแหวน ิตธมฺโม คุโม

๑๐/๔/๒๕๑๒ ๒๒/๑๑/๒๕๔๙

วัดจันทนาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๔๕
พระบัญชา สุธีโร ศรีแก้ว

๒๕/๔/๒๕๒๙ ๑๐/๔/๒๕๕๙

วัดจันทนาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๔๖
พระศรณ์ศักดิ

์

ปสฺสโร เลิศเหงิม

๑๒/๑๐/๒๕๑๕

๒/๕/๒๕๕๙
วัดจันทนาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๔๗

พระพิจักษณ์ สีลเตโช นุ่มแสง

๑๗/๙/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

วัดจันทนาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๔๘
พระธนุส ธนาสโภ สินเฉย

๘/๖/๒๕๓๖ ๘/๕/๒๕๕๙
วัดบำเพ็ญบุญ  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๔๙
พระวรรณสิงห์ วณฺณคุตฺโต สุดทวี

๒๕/๘/๒๕๓๖
๘/๕/๒๕๕๙

วัดบำเพ็ญบุญ  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๕๐
พระกษิทิธร รตนวณฺโณ เล้งอรุณ

๓๐/๑/๒๕๒๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๕๑

พระศุภชัย สุภกิจฺโจ บุณยฤทธิชัยกิจ
๖/๑/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๕๒
พระปยะ สติปฺโ ตกพันธ์

๖/๑๑/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๕๓
พระสุรพล วรธมฺโม เคดำ

๑๒/๑๒/๒๕๓๔

๑๐/๗/๒๕๕๙

วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๕๔
พระสุริยา สิริาโณ พะธะนะ

๑๗/๑/๒๕๒๘
๔/๕/๒๕๕๗

สกุณาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๕๕

พระคำรณ ธมฺมภิโ ภิญโญญางค์

๔/๑๑/๒๕๑๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สกุณาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๕๖
พระชวลิต ธมฺมชีโว กลินกุหลาบ

่

๔/๖/๒๕๓๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

สกุณาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๕๗
พระสิทธิพร ธมฺมสรโณ อำพ่วง

๖/๙/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สกุณาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๕๘
สามเณรสายฝน  เปรมทอง

๒/๑๐/๒๕๔๓

 สกุณาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๕๙

พระสมใจ สุทฺธจิตฺโต ทองลอย

๑๒/๐๕/๒๕๐๓ ๓๐/๐๓/๒๕๕๙

สระไม้แดง  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๖๐
พระศตวรรษ จนฺทธมฺโม เกตุดี

๑๓/๐๘/๒๕๓๔ ๓๐/๐๓/๒๕๕๙

สระไม้แดง  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๖๑
พระสมพิศ กิตฺติภทฺโท คตหอย

๑๒/๑๑/๒๔๙๐
๑๖/๔/๒๕๕๙

สาระพี  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๖๒
พระเจน สนฺตจิตฺโต โพธิงาม

์

๑๒/๙/๒๔๙๐ ๑๙/๕/๒๕๕๔

หนองบัว  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๖๓

พระสมศักดิ

์

ิตสิริ จันทร์ลอย

๖/๑๒/๒๕๒๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๖๔
พระวิชัย กตสิริ ธรรมชาติ

๑๗/๖/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๖๕
พระภาณุพงษ์ สิริวิชโย ศิริวัชรกุล

๑๔/๕/๒๕๓๘ ๑๔/๓/๒๕๕๙

หัวเด่น  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๖๖
พระจีระศักดิ

์

จิรสกฺโก แห่งสันเทียะ

๑๗/๑๑/๒๕๓๕ ๐๙/๑๑/๒๕๕๘

หัวตะพาน  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๖๗

พระสุวรรณ์ ปฺาทีโป คชารักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๐๕ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

หัวตะพาน  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๖๘
พระคำสิงห์ ปฺาสาโร แก้วล้วน

๑๓/๙/๒๕๐๖ ๒๐/๑๑/๒๕๕๔

คลองสำโรง  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๖๙
พระพนม ปภสฺสโร นงนิม

่

๔/๑/๒๕๑๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนตะไล้  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๗๐
สามเณรศิริศักดิ

์

 ฉิมกรด
๗/๕/๒๕๔๗

 ดอนตะไล้  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๗๑

สามเณรสัมฤทธิ

์

 อยู่กรุด

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

 ดอนตะไล้  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๗๒
พระคำพันธ์ ิตสํวโร คำประภา

๒๓/๒/๒๔๙๔
๒/๑/๒๕๕๙

ตะกู  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๗๓
พระสำเริง วิสุทฺโธ คุ้มปรางค์

๔/๑๑/๒๕๑๐
๒/๕/๒๕๕๙

ตะกู  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๗๔
พระณัฐชัย ณฏชโย ชาญเชียว

่

๕/๖/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ตะกู  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๕๙/๐๓๗๕
พระภัทรภณ ภทฺทพโล สังข์จีน

๓๑/๓/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ตะกู  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๗๖
พระขวัญชัย อภิปุณฺโณ พึงคร้าม

่

๑๒/๗/๒๕๐๗ ๒๐/๗/๒๕๔๘

บ้านหนอง  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๗๗
พระวิทยา ทีปสาโร แจ้งดี

๑๗/๕/๒๕๑๒ ๒๘/๖/๒๕๕๘

บ้านหนอง  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๗๘

พระอัครชัย อนฺตโร เกิดชนะ

๑๒/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๔/๒๕๕๙

บ้านหนอง  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๗๙
พระอัครพล อคฺคธมฺโม เกิดชนะ

๑๒/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๔/๒๕๕๙

บ้านหนอง  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๘๐
พระกิติศักดิ

์

ปฺาโภ จันทร์ดวง
๕/๔/๒๕๓๓ ๒๒/๔/๒๕๕๙

บ้านหนอง  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๘๑
พระธีรภัทร ธีรภทฺโท ศรีแช่มช้อย

๓/๔/๒๕๓๓ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บ้านหนอง  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๘๒

พระเจนนิวัตน์ ธมฺมปาโล นาคตรง

๒๐/๙/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บ้านหนอง  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๘๓
สามเณรขันติชัย  พงพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

 บ้านหนอง  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๘๔
พระอนันต์ชัย สาทโร กุลพ่วง

๑๒/๖/๒๕๓๕
๙/๕/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๘๕
พระรัฐวุฒิ อิสิาโน ฟกหอม

๒๔/๗/๒๕๒๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

ชน ๒๑๕๙/๐๓๘๖

พระเสฐียณปก านกโร จัดกสิกิจ

๑๕/๔/๒๕๑๓ ๒๒/๗/๒๕๕๓

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๓๘๗
พระสุวินัย สุวินโย สมบุญกิจกมล

๙/๖/๒๕๓๖ ๑๕/๖/๒๕๕๖

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๓๘๘
พระนันทวัฒน์ วราสโย เกือสมพรกิจ

้

๒๓/๒/๒๕๒๖
๙/๔/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๓๘๙
พระระพีพัฒน์ สิริมงฺคโล แก้วสุวรรณ

๒๑/๑/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๓๙๐
สามเณรชาญชัย  -

๓๐/๔/๒๕๔๓

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๓๙๑
สามเณรคาลง  -

๒๙/๖/๒๕๔๓

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๓๙๒
สามเณรวันชัย  หงษ์วิมาน

๓๐/๖/๒๕๔๓

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๓๙๓
สามเณรสุทธิพงษ์  สุขจุ่น

๑๗/๗/๒๕๔๓

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๓๙๔

สามเณรชลสิทธิ

์

 รักษ์ศรีสุข

๑๙/๘/๒๕๔๓

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๓๙๕
สามเณรชาริน  -

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๓๙๖
สามเณรสายชล  จิตเลิศวิภาส

๑๕/๑/๒๕๔๔

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๓๙๗
สามเณรศิวกร  ศิวัชระพรชัย

๒๕/๑/๒๕๔๔

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๓๙๘

สามเณรธนวัฒน์  แสงสุข

๑๐/๗/๒๕๔๔

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๓๙๙
สามเณรสุรชัย  วุฒิชัยปญญา

๒๑/๗/๒๕๔๔

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๐๐
สามเณรภารดร  แผนสมบูรณ์

๓๐/๘/๒๕๔๔

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๐๑
สามเณรตนุภัทร  งามภักดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๐๒
สามเณรหนึงหนึง

่ ่

 -
๑/๑/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๐๓
สามเณรพุฒิพงษ์  เจริญพลพัชร

๑๒/๓/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๐๔
สามเณรจักรกฤษณ์  กุลเชษฐาภิวัฒน์

๑๔/๕/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๐๕
สามเณรทรงวุฒิ  บุญสิน

๒๐/๖/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๐๖
สามเณรเส่งวิน  -

๙/๘/๒๕๔๕
 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๐๗
สามเณรอภิชาติ  หทัยเพชร

๑๕/๙/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๐๘
สามเณรศรันยู  ศีลพันธ์ตระกูล

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๐๙
สามเณรเจนนี  ถิระธาดากุล

๒/๑๑/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์
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ชน ๒๑๕๙/๐๔๑๐
สามเณรวริช  ชุ่มดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๑๑
สามเณรวรชน  ฤทัยประสิทธิ

์

๓/๒/๒๕๔๖
 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๑๒
สามเณรนธโชค  วิทเวทย์

๑๘/๓/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๑๓

สามเณรนธชัย  วิทเวทย์

๑๘/๓/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๑๔
สามเณรวิวัฒน์  นารอด

๑๖/๔/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๑๕
สามเณรกานต์  ชุ่มเสนา

๒/๗/๒๕๔๖
 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๑๖
สามเณรโกวิทย์  สิริทรัพย์เจริญ

๑๕/๙/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๑๗

สามเณรชาคร  -

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๑๘
สามเณรอนัฎ  -

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๑๙
สามเณรทินกร  วนนุรักษ์สกุล

๙/๑๑/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๒๐
สามเณรทวีกิจ  ฤทธิกล้า

์

๑/๕/๒๕๔๗
 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๕๙/๐๔๒๑

พระวัชรพงษ์ ปภสฺสโร อินอ่วม
๑/๖/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙

โพธิมงคล  

ชน ๒๑๕๙/๐๔๒๒
พระวสันต์ จารุธมฺโม กงจันทร์

๓/๗/๒๕๓๓ ๑๒/๖/๒๕๕๙

มะปราง  

ชน ๒๑๕๙/๐๔๒๓
พระวน สิรินาโถ เสชัง

๑๗/๔/๒๔๙๖ ๑๒/๖/๒๕๕๕

ยางศรีเจริญ  

ชน ๒๑๕๙/๐๔๒๔
พระรัศมี อตฺตจิตฺโต ขุนพิลึก

๑๐/๒/๒๕๐๖
๖/๓/๒๕๒๖

วังสาคร  

ชน ๒๑๕๙/๐๔๒๕

พระวินัย สุทนฺโต จำปาศรี

๒๔/๒/๒๕๒๑
๖/๑/๒๕๕๗

ศรีมงคล  

ชน ๒๑๕๙/๐๔๒๖
พระมนัส มนสฺชโย โสสิงห์

๑๐/๙/๒๕๓๓ ๑๑/๑/๒๕๕๘

ศาลาขาว  

ชน ๒๑๕๙/๐๔๒๗
พระธนภัทร ธนภทฺโท แกล้วกล้า

๘/๖/๒๕๓๖ ๓/๗/๒๕๕๙
ศาลาขาว  

ชน ๒๑๕๙/๐๔๒๘
พระเชือม

่

อนุตฺตโร สุขโก
๑/๑/๒๔๙๑ ๑๗/๑/๒๕๕๙

สมอ  

ชน ๒๑๕๙/๐๔๒๙

สามเณรจีระศักดิ

์

 พุกทอง

๓๑/๘/๒๕๔๓

 สมอ  

ชน ๒๑๕๙/๐๔๓๐
พระศรัณยพงศ์ มหาปฺุโ เถือนทองคำ

่

๒๙/๕/๒๕๑๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๔๓๑
พระมานพ มาณโว พฤกรัตน์

๑/๕/๒๕๓๕ ๑/๗/๒๕๕๙ สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๔๓๒
พระปณิธาน ปวรธมฺโม เลขะวัฒนะ

๑/๖/๒๕๓๖ ๑/๗/๒๕๕๙ สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๑๕๙/๐๔๓๓

พระสมพงษ์ ปฺุรกฺโข รักษ์บุญ

๑๖/๔/๒๕๐๐
๓/๔/๒๕๕๙

อินทาราม  

รับรองตามนี

้

(พระราชปริยัติสุธี)

รองเจ้าคณะภาค ๓

๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
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