
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๑,๑๔๓ รูป ขาดสอบ ๑๔๙ รูป คงสอบ ๙๙๔ รูป สอบได้ ๕๓๗ รูป สอบตก ๔๕๗ รูป (๕๔.๐๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระอานนท์ อาริโย วิบูลย์

๑๗/๘/๒๕๓๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

เกาะเกรียง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระบุญยฤทธิ

์

ปฺุลาโภ ทะโนรมย์

๑๑/๑/๒๕๓๑ ๒๓/๓/๒๕๕๙

ฉาง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระกฤษดา สิริปฺโ เล่งไพบูลย์

๑/๑๑/๒๕๓๔ ๒๓/๔/๒๕๕๙

ดาวเรือง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๐๔
พระอนุษิต ปยธมฺโม ดามา

๘/๑/๒๕๒๔ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ตลาดเหนือ  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระอธิป สิทฺธิวํโส เคารพกิตติวงศ์

๔/๘/๒๕๓๒ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เทียนถวาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระอดิศักดิ

์

อติสกฺโก ยรรยงพาณิชย์
๒/๘/๒๕๓๗ ๓/๗/๒๕๕๙

เทียนถวาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระขวัญ นนฺทโก พวงเงิน

๙/๓/๒๕๒๘ ๙/๓/๒๕๕๙
นาวง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระณัฐวุฒิ โรจนวํโส ขาวเงิน

๒๘/๒/๒๕๓๙ ๒๐/๓/๒๕๕๙

นาวง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระนิติพงษ์ จารุธมฺโม แย้มกลีบ

๒๖/๙/๒๕๓๘ ๓๐/๖/๒๕๕๙

นาวง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระวีระชัย คุณวีโร ใจตรง

๒๗/๒/๒๕๒๗
๙/๗/๒๕๕๙

นาวง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระสุชิน กิตฺติสาโร เกลียงลำ

้

๒๐/๑๑/๒๔๙๒
๑๐/๗/๒๕๕๙

นาวง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๑๒
พระวาฤทธิ

์

เมธิโก อังคะเวย์
๒/๙/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

นาวง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระสามารถ จริยสีโล คีมทอง

๒๕/๑๐/๒๕๓๔ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

นำวน  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๑๔
พระอภิชา สนฺติกาโย จันทราพัฒนะ

๒๖/๘/๒๕๓๑
๘/๑/๒๕๕๙

นำวน  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๑๕
พระกิตติศักดิ

์

สนฺติธมฺโม อสุนีย์

๑๗/๒/๒๕๒๑ ๑๘/๔/๒๕๕๙

นำวน  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระธวัชชัย วชฺชโย ไทยแท้

๒๘/๑๐/๒๕๓๒
๒๔/๔/๒๕๕๙

นำวน  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรสมพงษ์  ปรีชา

๒๗/๐๑/๒๕๔๐

 นำวน  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระชัยมงคล านวุฑฺโฒ ลานทอง

๑๔/๕/๒๕๒๓
๕/๖/๒๕๕๙

นำวน  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระอวยชัย วิสุทฺธิปฺโ ชาติยานนท์

๒๒/๒/๒๕๓๒ ๑๑/๖/๒๕๕๙

นำวน  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระดวงดี ปสนฺโน ทองคำ

๑๕/๑๒/๒๕๒๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นำวน  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระพงศธร านธมฺโม ตานันชัย

๐๘/๐๗/๒๕๓๔ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

บางกะดี  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระอลงกรณ์ อธิปฺุโ เข็มทอง

๐๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บางกะดี  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระชวัล อคฺคธมฺโม ฤชุปนัย

๐๗/๐๘/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางกะดี  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๒๔
พระพงศกร ิตธมฺโม ซึงประเสริฐ

้

๒๙/๑๑/๒๕๓๘
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บางกุฎีทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑ / ๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระอภิชาต อภิชาโต พันธุ์หว้า

๒๕/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๒๖
พระเปยมศักดิ

์

ปฺาทีโป ศิลป

๑๓/๑๐/๒๕๐๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

บางคูวัดกลาง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๒๗
พระพัสกร ิตธมฺโม ควรยิงสุข

่

๙/๔/๒๕๑๕
๐๕/๐๕/๒๕๕๙

บางคูวัดนอก  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๒๘
พระสุเมศร์ ฉนฺทโก อุดมกีรติกุล

๒๓/๕/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางตะไนย์  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๒๙
พระชาตรี สมาหิโต เทียมทัศน์

๑๔/๑๒/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บางตะไนย์  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๓๐
พระสุภาพ ปยธมฺโม ปนสุข

๑๕/๕/๒๕๑๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางนางบุญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๓๑
พระทิพย์เมธี ปฺาวโร เอียมอารมณ์

่

๔/๖/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางนางบุญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระมานิตย์ อภิาโณ โนวราช

๑๖/๕/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางนางบุญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๓๓
พระวรวุฒิ ชุตินฺธโร เสียงแจ้ว

๕/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางนางบุญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๓๔
พระไกรวิทย์ อาภากโร ศรีมีทรัพย์

๐๑/๐๘/๒๔๙๗ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

บางพูน  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระทวิช ปฺุวฑฺฒโน บุญญจักร์

๒๘/๐๑/๒๕๒๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

บางพูน  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๓๖
พระกฤษณะ าณธโร ฐิติผลพันธ์

๐๗/๐๙/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางพูน  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระสหรัฐ ภูริาโร ชูคันหอม

๒๖/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางพูน  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระเกียรติภูมิ รตนโชโต อยู่เย็น

๒๖/๑/๒๕๒๖
๓/๑/๒๕๕๙

บางโพธิใน

์

 

ปท ๒๑๕๙/๐๐๓๙
พระสมบูรณ์ จิตฺตกโร แสงปทุม

๓๐/๑๑/๒๔๙๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๗

บางหลวง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๔๐
พระคมกริช สุภาทโร อยู่เกตุ

๒๖/๐๑/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บุญชืนชู

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๐๔๑
พระจักรกฤษณ์ ทีปธมฺโม อยู่เกตุ

๐๖/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บุญชืนชู

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระพลรัตน์ เตชพโล โพธิ

๑๑/๐๙/๒๕๓๖ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ปากลางทุ่ง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระณัฐชัย สุวณฺณภาโส แสงทอง

๒๕/๐๙/๒๕๑๓ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ปากลางทุ่ง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระไตรภพ าณวโร หวังสุข

๕/๑๒/๒๕๓๘
๑/๕/๒๕๕๙

เปรมประชา  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระมงคลลักษณ์ มุนิจโร เปรมรัศมี

๒๕/๕/๒๕๒๔
๙/๘/๒๕๕๙

เปรมประชา  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระภัคพงศ์ อภิฉนฺโท สิงหศิริ

๑๒/๐๘/๒๕๒๗
๑๐/๘/๒๕๕๙

เปรมประชา  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระประวิทย์ ิตปฺโ เก่าพิมาย

๑๑/๖/๒๕๓๒ ๑๐/๘/๒๕๕๙

เปรมประชา  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระเรืองฤทธิ

์

สิริธมฺโม เริงรืน

่

๑๐/๓/๒๕๓๓ ๑๐/๘/๒๕๕๙

เปรมประชา  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๔๙
พระเหล็ก อนุพทฺโธ กงกำปน

๒๒/๕/๒๕๒๔ ๓/๑๒/๒๕๕๙

เปรมประชา  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๕๐
พระภูดิส ติสฺสโร บุณย์คุณาภร

๙/๗/๒๕๐๙
๑๗/๕/๒๕๕๙

ไพร่ฟา  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๕๑
พระกฤษดา โกวิโท จันพะเนา

๑๘/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๕/๒๕๕๙

ไพร่ฟา  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๕๒
พระวรพจน์ เขมวีโร ขจรรุ่งโรจน์

๙/๑๐/๒๕๓๘
๘/๗/๒๕๕๙

ไพร่ฟา  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๕๓
พระธเนศวร ชุติปฺโ ขจรรุ่งโรจน์

๑๓/๘/๒๕๓๙
๘/๗/๒๕๕๙

ไพร่ฟา  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระอดิศร านงฺกโร บัวทอง

๒๔/๔/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ไพร่ฟา  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระศักดิดา

์

ิตธมฺโม แส้สาคร

๒๑/๖/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

มะขาม  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระสุธี สุภาจาโร คงสุข

๑๐/๕/๒๕๓๗ ๒๑/๕/๒๕๕๙

รังสิต  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระบุญฤทธิ

์

วลลฺโภ ร้อยถิน

๒๒/๖/๒๕๒๖ ๒๘/๕/๒๕๕๙

วัดชินวราราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระภวัต านวุฑฺโฒ สนสกุล

๑/๗/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดชินวราราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระธารศักดิ

์

กิตฺติธโร แนวตัน

๑๙/๑/๒๕๓๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดชินวราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒ / ๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระณัฐพล จิรธมฺโม หมุนวงวษ์

๙/๘/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดชินวราราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระปรัชญาพร ทสฺสนีโย ดวงคำ

๓๐/๑๑/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระพนา สุปฺโ ลีเส็ง

๒๒/๑๒/๒๕๓๓
๑๒/๗/๒๕๕๙

โสภาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระเอกฤทธิ

์

โอวาทกาโม เจษฎาวิทยากุล

๒๖/๕/๒๕๓๒ ๑๙/๗/๒๕๕๙

โสภาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระจิรวัฒน์ ปฺุผโล ช่างศักดิ

์

๒/๑๐/๒๕๒๙ ๑๐/๓/๒๕๕๖

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๖๕
พระสุรศักดิ

์

ปฺาวุฑฺโฒ ชูเพชรสมบูรณ์
๔/๖/๒๕๒๔ ๑/๖/๒๕๕๙

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระธีระ าณวีโร ขำหรุน

๒๙/๖/๒๕๑๓ ๒๙/๖/๒๕๕๙

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๖๗
พระอนุวัตร อคฺคธมฺโม อรุณรัตน์

๒/๗/๒๕๒๙ ๙/๗/๒๕๕๙
หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระพิเชด อนาวิโล เจริญสุข

๘/๑๑/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระบุญส่ง เขมิโย คงคาเขตร

๒๘/๙/๒๔๙๓
๒/๕/๒๕๕๘

หนองปรง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระเฉลิมฤทธิ

์

ฉนฺทสาโร
รัตนบุญประเทือง ๔/๖/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

กร่าง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระสมศักดิ

์

สุวฑฺโฒ สร้อยสนธิ

์

๑๓/๗/๒๔๙๔ ๒๖/๗/๒๕๕๗

คลองขุด  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๗๒
พระสุวรรณ อตฺตทีโป เฉลิมสุข

๑๒/๗/๒๕๓๕ ๒๔/๔/๒๕๕๙

คลองขุด  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระพระฐิติพงศ์ กิตติวุฑฺโฒ เอียมอร่าม

่

๓๐/๑๐/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

ถัวทอง

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระพระเคณ อภิวฑฺฒโน เต็มฟอม

๒๐/๓/๒๕๓๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ถัวทอง

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระวัฒนะ วรธมฺโม แสงศรี

๑๘/๙/๒๕๑๗
๖/๖/๒๕๔๗

ถัวทอง

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระณรงค์ศักดิ

์

ิตมโน ดับโศก

๒๗/๓/๒๕๓๙ ๑๗/๔/๒๕๕๙

บัวหลวง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระณรงค์ อภิชาโน ขันอินทร์

๑๑/๔/๒๕๑๔ ๒๗/๗/๒๕๕๘

บางเตยกลาง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระสรณัฐพนธ์ จนฺทสาโร รัชตมงคลชัย

๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางเตยกลาง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรยาชา  ไชยกูล

๑๕/๔/๒๕๔๓

 บ้านพร้าวใน  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน อุ่นทรพันธ์

๑๐/๑/๒๕๒๒
๗/๗/๒๕๕๙

บ้านพร้าวใน  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระอนุวัฒน์ ขนฺติวีโร ชาสำโรง

๒๐/๑๐/๒๕๓๖
๑๘/๗/๒๕๕๙

บ้านพร้าวใน  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระธนวัฒน์ วรธมฺโม ชังอิน

๑๖/๑๑/๒๕๐๓
๑๔/๗/๒๕๕๙

สวนมะม่วง  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระพริณชัย ธมฺมธโร แสนสมาน

๕/๑๐/๒๕๓๕ ๕/๑๒/๒๕๕๘

สิงห์  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระวิสูตร จารุธมฺโม โตใหญ่

๘/๙/๒๕๒๙ ๙/๓/๒๕๕๙
สิงห์  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๘๕
พระยุทธภูมิ สีหเตโช สิงห์สนธิ

์

๑๐/๘/๒๕๑๙ ๑๑/๖/๒๕๕๙

สิงห์  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระฉัตรฐากรณ์ อติเมโธ อัครโชปกรฌ์

๑๒/๑๐/๒๕๓๑
๑๓/๖/๒๕๕๙

สิงห์  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระเสกสรร กาจโน นิลโสภา

๑๔/๑/๒๕๒๙ ๑๕/๖/๒๕๕๙

สิงห์  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระเสกสรร อภโย นิลโสภา

๑๖/๔/๒๕๓๓ ๑๗/๖/๒๕๕๙

สิงห์  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระณัฏฐพล ขนฺติธมฺโม สมญาติ

๔/๑๐/๒๕๓๘
๖/๓/๒๕๕๙

สุราษฎร์รังสรรค์  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระธนพล เตชพโล สามพันธ์

๐๕/๐๓/๒๕๐๖ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
คูบางหลวงอนุกิจวิธูร

 

ปท ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระสราวุธ สุเมโธ ทำดี

๐๙/๐๙/๒๕๐๙ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘
คูบางหลวงอนุกิจวิธูร

 

ปท ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระนิพนธ์ กิตฺติโสภโณ กระแสโสม

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘
คูบางหลวงอนุกิจวิธูร

 

ปท ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระกนกชัย กนกชโย จงสิริวิทยา

๒๗/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คูบางหลวงอนุกิจวิธูร
 

ปท ๒๑๕๙/๐๐๙๔
พระพงศ์พัชระ รติโก วรรณประกิจ

๑๖/๑๐/๒๕๒๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

เจดีย์หอย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระสมบัติ สิริธโร จีนเพ็ชร

๑๙/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

ทองสะอาด  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระนเรศ านวิริโย อ่อนอึง

่

๑๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

บ่อเงิน  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๙๗
พระอภินันท์ อภินนฺโท กะถิน

๒๒/๐๘/๒๕๑๙
๒๖/๗/๒๕๕๘

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรสุนทร  เสกแสงทอง

๑๒/๐๔/๒๕๓๐

 บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระศุภเชษฐ์ สุเขธิโต ประสงค์

๐๓/๐๗/๒๕๓๕ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระสุรกิต เขมจิตฺโต พันธ์แก่น

๒๐/๐๗/๒๕๒๔ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระกิตติศักดิ

์

อธิปฺโ จำปา

๐๘/๐๒/๒๕๓๐ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระรุ่งรัตน์ สุจิณฺโณ บางจริง

๑๐/๐๖/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระพุทธินันท์ พุทฺธนนฺโท เอียมพ่อค้า

่

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๐๔
พระทศพล ขนฺติพโล พรมแหยม

๐๙/๐๕/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระทัศน์พงษ์ ชาตปฺโ ศรีงามฉำ

๑๗/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๐๖
พระอมฤต อธิจิตฺโต จันทวาส

๓๑/๐๓/๒๕๐๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระประดิษฐ์ เตชธมฺโม สันคำ

๐๕/๐๕/๒๕๐๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระเอกลักษณ์ อาภาธโร สักแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๒๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๐๙
พระธนพนธ์ โชติาโณ ชัยมัธยมผล

๑๕/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๑๐
พระวิรัช าณทีโป ปลืมจิตต์

้

๑๒/๑๑/๒๕๓๙
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๑๑

พระรุ่งเกียรติกุล

์

อุตฺตมปฺโ โสนไตรย

๒๓/๐๓/๒๕๑๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๑๒

สามเณรชัชวาล  อยู่สาโก

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

 บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๑๓

สามเณรชาคริต  อยู่สาโก

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

 บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๑๔

พระวีรยุทธ วีรธมฺโม ช่างคิด

๐๘/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๑๕

พระมนต์สิทธิ

์

ิตเปโม มีศิลป

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๑๖

สามเณรรัชชานนท์  แหยมสา

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

 บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๑๗

พระอดิศร จิณฺณจาโร สังข์สำราญ

๑๘/๐๘/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๑๘

พระสำเร็จ ธีรปโ มันขุนทด

๐๘/๐๕/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๑๙

พระวีรวุฒิ ปฺาวุฑโฒ เจ๊กรวย

๑๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๒๐
พระจีรวัฒน์ เตชปฺโ พิมพ์โสดา

๐๒/๐๗/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๒๑

พระอดิศักดิ

์

เขมธโร ทองเหลือ

๐๑/๐๗/๒๕๒๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๒๒

พระยงยุทธ กตธมฺโม เชยสนิท

๒๔/๐๗/๒๕๓๒ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

ลำมหาเมฆ  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๒๓

พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส แย้มเยือน

้

๒๙/๐๔/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ลำมหาเมฆ  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๒๔

พระวิทยา ธีรปฺโ นำดอกไม้

๐๒/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลำมหาเมฆ  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๒๕

สามเณรประทีป  กลินราย

่

๑๒/๐๘/๒๕๓๙

 ลำมหาเมฆ  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๒๖

พระภาสกร ปภากโร งามละมัย

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลำมหาเมฆ  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๒๗

พระปรีชา สทฺธาทิโม ถึกเกิด

๒๕/๑๒/๒๕๐๗ ๒๙/๑๑/๒๕๓๘

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๒๘

พระนวย ครุธมฺโม กอปอกลาง

๐๙/๐๒/๒๕๑๕ ๑๐/๐๒/๒๕๕๗

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๒๙

พระนัฐพล ภทฺทโก บุญรอด

๑๐/๐๑/๒๕๒๖ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

สุทธาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระอาทิตย์ จารุโภ บุสบิน

๒๔/๐๙/๒๕๓๔ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๓๑

พระอาคอง ขนฺติธมฺโม เบียงแล

๑๐/๑๐/๒๕๒๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๓๒

พระนิติ นาถธมฺโม เขียวเปยม

่

๒๖/๐๘/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๓๓

พระธีระพัฒน์ ธีรวฑฺโฒ แสงเทียน

๐๙/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๓๔

พระพิษณุ วีรชโย สวนทรัพย์

๒๔/๐๓/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๓๕

พระยุทธพิชัย ยุทฺธชโย รอดพล

๒๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๓๖

พระพชร วชิรปฺโ เชียวชาญ

่

๒๒/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๓๗

พระธัญพจน์ านทตฺโต สร้อยทอง

๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

กลางคลองสาม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๓๘

พระบุญส่ง กนฺตสีโล แจ่มจำรัส

๓๑/๗/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๕๙

กลางคลองสาม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๓๙

พระกำชัย เขมวโร บัวแก้ว

๑๘/๗/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

กลางคลองสาม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระชัยณรงค์ านวโร บัวแก้ว

๑๗/๘/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

กลางคลองสาม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๔๑

พระปยะนัฐ จารุวณฺโณ โพคาสัมฤทธิ

์

๖/๘/๒๕๓๕ ๓๐/๔/๒๕๕๙

กล้าชอุ่ม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๔๒

พระหิรัญกฤษฎิ

์

ปฺาวุโธ ธโรโกศล

๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กล้าชอุ่ม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๔๓

พระชรัมย์พล อภิพโล จงดี

๑๖/๖/๒๕๓๔ ๑๐/๑/๒๕๕๙

เกิดการอุดม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๔๔

พระเอกสิทธิ

์

อิสรธมฺโม เปยใหญ่

๔/๑๐/๒๕๓๖ ๒๐/๓/๒๕๕๙

เกิดการอุดม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๔๕

พระจิตตกร เขมจิตฺโต น้อยใหม่

๒๕/๑๒/๒๕๓๒

๑/๕/๒๕๕๙
เกิดการอุดม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๔๖

พระทวีศักดิ

์

เทวธมฺโม โภคสมบัติ

๑๒/๑๒/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๕๙
เกิดการอุดม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๔๗

พระเทพพิทักษ์ สีลสํวโร สีไพร

๒๒/๓/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เกิดการอุดม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๔๘

พระบดินทร์ ิตธมฺโม ชุมพลพันธ์

๒๙/๘/๒๕๓๓ ๑๕/๕/๒๕๕๙

คลองสอง  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๔๙

พระปยะ ขนฺติพโล ปติยารักห์

๑/๑๒/๒๕๒๓
๒/๗/๒๕๕๙

คลองสอง  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระประชาญ ชุตินฺธโร ปาลกะวงศ์

๒/๘/๒๕๓๑ ๒/๗/๒๕๕๙
คลองสอง  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๕๑

พระธเนศ จนฺทธมฺโม แสงขำ
๓/๙/๒๕๒๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คลองสอง  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๕๒

พระสมชาย ิตสีโล ทับทิมโต

๒๙/๘/๒๕๓๓ ๒๔/๔/๒๕๕๙

คุณหญิงส้มจีน  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๕๓

พระบรรพต ปณฺฑิโต อภิญญากุล

๑๒/๔/๒๕๒๒ ๑๐/๕/๒๕๕๙

คุณหญิงส้มจีน  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๕๔

พระทวี จนฺทวํโส รัตนปรากฏ
๒/๙/๒๕๑๒ ๑๕/๕/๒๕๕๙

คุณหญิงส้มจีน  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๕๕

พระสุรศักดิ

์

ถิรจิตฺโต ถำแก้ว

๑๔/๔/๒๕๑๖ ๑๕/๕/๒๕๕๙

คุณหญิงส้มจีน  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๕๖

พระเฉลิม จนฺทสีโล พิสมัย

๒๘/๘/๒๕๓๓
๕/๖/๒๕๕๙

คุณหญิงส้มจีน  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๕๗

พระธานินทร์ เตชวณฺโณ เข็มเพชร
๔/๙/๒๕๓๕ ๕/๖/๒๕๕๙

คุณหญิงส้มจีน  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๕๘

พระอรชุน อคฺคปฺโ สุจริตกุล

๓/๑๐/๒๔๙๗ ๑๑/๖/๒๕๕๙

คุณหญิงส้มจีน  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๕๙

พระฐาปกรณ์ ถามิโก ภักดี

๒๙/๙/๒๕๓๓
๓/๗/๒๕๕๙

คุณหญิงส้มจีน  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระพิษณุ สิริธมฺโม สมพร

๖/๑๐/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คุณหญิงส้มจีน  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๖๑

พระโชคอนันต์ หิริสมฺปนฺโน ดอกกระถิน

๑/๑๒/๒๕๓๘
๑/๑/๒๕๕๙

ตะวันเรือง  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๖๒

พระสิริพงษ์ สุทฺธสีโล ลาทองคำ
๑/๑/๒๕๓๕ ๖/๖/๒๕๕๙

ตะวันเรือง  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๖๓

พระเกียรติชัย ธีรปฺโ บางชวด
๔/๔/๒๕๓๕ ๖/๖/๒๕๕๙

ตะวันเรือง  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๖๔

พระวิรัตน์ อนาวิโล ตุ้มโหมด
๒/๒/๒๕๑๗ ๗/๗/๒๕๕๙

ตะวันเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๕๙/๐๑๖๕

พระสุวินัย ภทฺทธมฺโม เรืองสด
๘/๘/๒๕๓๖ ๗/๗/๒๕๕๙

ตะวันเรือง  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๖๖

สามเณรศิริวัฒน์  มีศีลป
๔/๙/๒๕๔๔

 ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๖๗

พระคมกฤษณ์ สุจิตฺโต ผลบุญ

๑๖/๗/๒๕๑๔
๗/๗/๒๕๕๗

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๖๘

พระสมชัย าณวโร แย้มบุญนาก

๑๖/๕/๒๔๙๘ ๑๑/๑๒/๒๕๕๘

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๖๙

พระมนตรี จิรปฺุโ มีคำ
๒/๒/๒๕๐๓

๒๔/๑/๒๕๕๙

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระศักดา กิตฺติธมฺโม อุ่นเสนา

๑๐/๓/๒๔๙๔ ๓๑/๑/๒๕๕๙

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๗๑

พระนำโชค ปยธโร ยีคิว

่ ้

๒๘/๕/๒๕๓๑ ๒๕/๒/๒๕๕๙

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๗๒

พระปยะวัฒน์ อธิปฺโ เรืองระยนต์

๒๑/๗/๒๕๓๙ ๒๗/๓/๒๕๕๙

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๗๓

พระวิสุทธิ

์

กนฺตธมฺโม ห่อทอง

๔/๑๒/๒๕๓๒ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๗๔

พระวทัญู ธนปฺโ กลินคำดี

่

๑๕/๕/๒๕๓๖ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๗๕

พระธันวา อภิวฑฺโฒ หัสทอง

๑๑/๑๒/๒๕๓๑
๒๒/๕/๒๕๕๙

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๗๖

พระไพบูลย์ สมาหิโต จิตร์เสงียม

่

๑๒/๑๒/๒๕๑๔
๑๒/๖/๒๕๕๙

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๗๗

พระรังสรรค์ อติภทฺโท บุญเสริม

๓๑/๗/๒๕๓๗ ๑๖/๖/๒๕๕๙

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๗๘

พระวิมล ิตคุโณ บุญปถัมภ์

๐๕/๐๘/๒๕๓๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๗๙

พระวีรวัฒน์ ิติวีโร ธรรมสกุล

๑๑/๗/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๘๐
พระศิรานนท์ าณธมฺโม สุขเถือน

่

๒๐/๐๙/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๘๑

พระเล็ก ปภากโร เหลือมหล่อ
๑/๑/๒๕๑๓ ๒/๗/๒๕๕๙

บางขัน  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๘๒

พระธนพงษ์ ธนปาโล คุ้มวงษ์

๒๙/๗/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

บางขัน  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๘๓

สามเณรธัชกร  พลสิมมา

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๘๔

สามเณรกันต์ศักดิ

์

 ประสารวงศ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๘๕

สามเณรกฤษณะ  แคโอชา

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๘๖

สามเณรนิธิศ  ปนตาสาร

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๘๗

สามเณรเทวา  อ่อนกร

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๘๘

สามเณรชนาธิป  จอแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๘๙

สามเณรตะวัน  พรประเสริฐ

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรชุติพงศ์  สิงห์สิทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๙๑

สามเณรอภินันท์  ไทรสังขทัศนีย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๙๒

สามเณรสุกฤษฏิ

์

 พูนสกุล

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๙๓

สามเณรณภัทร  อุทัยนิย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๙๔

สามเณรกรรชัย  ศรีเกตุ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๙๕

สามเณรกิตติรัตน์  สงดวง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๙๖

พระศิราวุธ อภิธมฺโม ภุมมะกสิกร

๒๒/๐๘/๒๕๒๕ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๙๗

สามเณรกิติศักดิ

์

 ใจโปร่ง

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๙๘

สามเณรศุภกร  เลากลาง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๑๙๙

พระปรีชาพล ปริาโณ เหลืองอ่อน

๑๓/๐๙/๒๕๓๓ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ปญญานันทาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖ / ๑๖

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๕๙/๐๒๐๐
สามเณรจิรวัฒน์  มยุรศักดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๐๑
สามเณรชัยวัฒน์  หิรัญชัย

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๐๒
สามเณรกรวิชญ์  แก้วแดง

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรนธภพ  กิติวรรโณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๐๔
สามเณรณัฏชนน  คงอิม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๐๕
พระธีรวัฒน์ ชุติปฺโ ตังสินมันคง

้ ่

๐๑/๑๑/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๐๖
พระสุรชัย นาถกโร อุดมชัย

๑๓/๐๗/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระชนะศักดิ

์

ถิรจตฺโต โล้วมันคง

่

๐๓/๐๓/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๐๘
พระกานดิศพงศ์ ิตปสาโท จันทร์ธาภา

๐๙/๐๗/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระเมทนี เมทิโน กลินมี

่

๐๔/๐๔/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระชาวิช อภินนฺโท แสงเพิม

่

๒๔/๐๔/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๑๑

พระพงษ์พิชญ์ ปคุโณ โรจนสุขสันสิริ

๒๓/๐๙/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๑๒

พระสิทธิพงษ์ สิทฺธิวํโส บุณยากร

๒๔/๑๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๑๓

พระอัษฎา อติสโย เชือศิริ

้

๐๕/๐๖/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๑๔

พระธนภูมิ พฺรหฺมวโร ปญญาดี

๒๙/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๑๕

พระมนัส าณิสฺสโร แจ่มปนรัก

๒๒/๒/๒๕๓๖ ๑๗/๑/๒๕๕๙

เพิมทาน

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๒๑๖

พระปราโมทย์ ขนฺติธโร เอียมยิง

่ ่

๔/๙/๒๕๓๘ ๑๘/๓/๒๕๕๙

เพิมทาน

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๒๑๗

พระสุวัฒน์ สุตธมฺโม เสนีย์วงศ์

๒๖/๔/๒๕๓๔
๖/๔/๒๕๕๙

เพิมทาน

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๒๑๘

พระสราวุฒิ ณฏิโก คำรพ

๓๐/๑๒/๒๕๓๕
๑๔/๕/๒๕๕๙

เพิมทาน

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๒๑๙

พระคมกริช ภูริาโณ เฉลยภาพ
๑/๙/๒๕๒๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เพิมทาน

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระเกล้ารุ่ง ปมุตฺโต ทับปง

๙/๕/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เพิมทาน

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๒๒๑

พระสิทธิศักดิ

์

านสุโภ อาศรมวิเศษ
๕/๕/๒๕๑๑ ๒/๕/๒๕๕๙

มงคลพุการาม  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๒๒

พระวันชัย ถิรจิตฺโต งัวลำหิน

่

๔/๔/๒๕๓๙ ๗/๗/๒๕๕๙
มงคลพุการาม  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๒๓

พระไบรอัน

้

ปภาสโร ตัน

๒๔/๑๒/๒๕๒๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๕

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๒๔

พระเปายง านินฺโท แซ่ลี

๑๘/๐๗/๒๕๒๔ ๒๓/๐๗/๒๕๕๕

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๒๕

พระจาย ยติสฺสโร ยีแปง

่

๐๖/๐๒/๒๕๒๓ ๒๓/๐๖/๒๕๕๖

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๒๖

พระชำนาญ จิตฺตวฑฺฒโน รุ่งสี

๑๓/๐๗/๒๕๑๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๒๗

พระไกรทอง อคฺคปโภ ใครบุตร

๑๗/๐๒/๒๕๑๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๒๘

พระส่วน ปฺุทตฺโต พูลนัฐพจน์

๒๗/๐๓/๒๕๐๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๒๙

พระเอกพงศ์ คุณสโร ปานเหลา

๒๙/๐๗/๒๕๑๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๓๐
พระสอน ิติภทฺโท ศรีนวล

๐๕/๐๑/๒๔๘๑ ๒๐/๑๑/๒๕๕๖

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๓๑

พระอาธร ธมฺมจนฺโท นิลพงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๑๘ ๑๕/๐๑/๒๕๕๗

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๓๒

พระสุริยนต์ เตชินฺโท มูฮำหมัด

๒๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๓๓

พระวัชรพล เตชพโล นาสา

๑๙/๐๒/๒๔๘๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๓๔

พระเริงเกียรติ าณสิกฺโก ฉุนกระโทก

๐๕/๐๖/๒๕๓๓ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดพระธรรมกาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๕๙/๐๒๓๕

พระยุทธชัย เสฏจิตฺโต พลอาจ

๒๗/๑๒/๒๕๓๔
๐๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๓๖

พระศร านุตฺตโร ธานาศิลป

๒๐/๑๒/๒๕๑๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๓๗

พระนิติ ตปคุโณ ขอหิรัญ

๐๖/๐๑/๒๕๓๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๓๘

พระวรวุฒิ ภูริวณฺโณ จาระใน

๒๑/๑๒/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๓๙

พระณัฐชนนท์ อาภานนฺโท ศรีโมรา

๒๔/๐๒/๒๕๓๔ ๐๕/๑๐/๒๕๕๗

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๔๐
พระจิรศักดิ

์

กุสลจิตโต บัวโรย

๒๓/๐๕/๒๕๓๗ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๔๑

พระวีระศักดิ

์

วีรธมฺโม ชินทะวัน

๒๒/๐๙/๒๔๙๖ ๒๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๔๒

พระอนันต์ เขมธมฺโม กอบเจริญธรรม

๒๖/๐๓/๒๔๙๙ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๔๓

พระยุรฉัตร หิตจิตฺโต นนทจิตร์

๐๕/๐๔/๒๕๓๓ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๔๔

พระชนาธิป สุมโน แสนราษฎร์

๒๙/๐๙/๒๕๓๒ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๔๕

พระราเชน ติกฺขาโณ สามงามเขียว

๓๐/๐๑/๒๕๓๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๔๖

พระยอดชาย ธมฺมิโก คำมาสุข

๒๗/๑๒/๒๕๒๙
๐๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๔๗

พระยงยุทธ สุภทฺทวํโส ยงยุทธ

๑๗/๐๒/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๔๘

พระภทราวุธ อธิเตโช ปถพี

๑๖/๐๙/๒๕๑๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๔๙

พระทวีศักดิ

์

าณเมโธ ประสพศิลป

๑๓/๐๖/๒๔๙๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๕๐
พระสวัสดิ

์

สุทฺธิปฺโ หอมพามา

๑๓/๐๙/๒๕๑๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๕๑

พระยศพล อินฺทวิจิตฺโต ชืนแจ้ง

่

๐๓/๐๔/๒๕๓๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๕๒

พระม้วน สมณชโย พนม

๐๑/๐๓/๒๔๘๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๕๓

พระรุ่งคุณ ฉนฺทสโร น้อยสิม

๑๑/๐๗/๒๕๒๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๕๔

พระพิเชษฐ์ ปภารกฺโข สุขรัตน์

๒๘/๐๒/๒๕๒๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๕๕

พระสุริยา พุทฺธิสาโร สุลิบุตร

๐๖/๐๕/๒๕๒๕ ๒๗/๐๙/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๕๖

พระสิริพัฒณากร ิตวิชฺโช วิชชไชโยตรีญา

๐๔/๐๕/๒๕๒๖ ๐๕/๑๐/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๕๗

พระเริงฤทธิ

์

ธมฺมิทฺธิโก บุญวงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๓๒ ๐๕/๑๐/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๕๘

พระภาณุวัฒน์ ภาณุโชโต สุริยวัฒนานนท์

๐๕/๐๓/๒๕๓๕ ๐๕/๑๐/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๕๙

พระกัมปนาท กนฺตสีโล คำระเนตร

๑๗/๐๘/๒๕๓๕ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๖๐
พระกฤตภาส สิทฺธิสกฺโก สิทธิศักดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๓๔ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๖๑

พระเกรียงไกร กิตฺติสุโภ ชอบสะอาด

๑๒/๑๐/๒๕๓๕ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๖๒

พระวิชัย สิริวโร ศรีประเสริฐยิง

่

๑๔/๐๒/๒๕๐๗ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๖๓

พระภาคภูมิ ิตปฺุโ บุญสอาด

๒๔/๐๑/๒๕๓๓ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๖๔

พระรณกฤต กตปฺุโ บุญพุฒ

๒๐/๐๘/๒๕๓๓ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๖๕

พระภัทร์วุฒิ เตชภทฺโท อัครบุญเลิศยศ

๐๙/๐๕/๒๕๓๕ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๖๖

พระศรัณย์ ภาวนาภิรโต คุณสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๓๗ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๖๗

สามเณรธีรภัทร  พงษ์ชูศักดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๖๘

สามเณรอานุภาพ  คะลีล้วน

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๖๙

สามเณรธนวัฒน์  แสงดาว

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

 วัดพระธรรมกาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรเอกชัย  พลแพงพา

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๗๑

สามเณรอภิวัฒน์  เกิดศรีทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๗๒

สามเณรธนาธิป  สิงห์เสนา

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๗๓

สามเณรเกษมคมสันต์  เพ็งหมู

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๗๔

สามเณรทักษิณ  ดวงมาลย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๗๕

สามเณรชัยวัฒน์  ปวงอินไหล

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๗๖

สามเณรหิรัญ  ศรีเหล่า

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๗๗

สามเณรองอาจ  ขาวสำอางค์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๗๘

สามเณรภาณุภัทร  พรหมสุข

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๗๙

สามเณรวัชรพล  จัดรส

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรณัฐกานต์  มะณู

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๘๑

สามเณรธรรมรงค์  ยางนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๘๒

สามเณรอภิสิทธิ

์

 ม่วงภาชี

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๘๓

สามเณรปฏิภาณ  คำแผลง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๘๔

สามเณรสรวิชญ์  บุ้งทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๘๕

สามเณรชาญวิศว์  ชาญวิศววรกุล

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๘๖

สามเณรนฤพันธ์  เปาอินทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๘๗

สามเณรวุฒิชัย  ชัยภูมิ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๘๘

สามเณรศุภกร  เฟองคอน

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๘๙

สามเณรรัฐศาสตร์  ตะวงษา

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๙๐
สามเณรนภันต์  บุญปลูก

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๙๑

สามเณรวุฒิชัย  มณีศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๙๒

สามเณรณัชชา  เรืองประทีป

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๙๓

สามเณรเจษฎา  กัณหาพิมพ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๙๔

สามเณรวีระพล  พานิชสมบัติ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๙๕

สามเณรพนาวัฒน์  จันทร์เผือก

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๙๖

สามเณรสิริวัฒน์  อยู่พรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๙๗

สามเณรดิน  นนลือชา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๙๘

สามเณรเพชรตะวัน  โพธิขาว

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๒๙๙

สามเณรภาณุพงค์  ยิมละมัย

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๐๐
สามเณรสาคเรศ  ทิมตระหง่าน

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๐๑
สามเณรพีรเดช  ไกยราช

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๐๒
สามเณรชิตพล  อร่ามวงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๐๓
พระสัญญา อกฺกคุโณ พุ่มเจริญ

๑๔/๐๗/๒๕๑๗ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๐๔
พระขวัญ ปยวีโร ฟตส์

๒๐/๐๖/๒๕๓๔ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๕๙/๐๓๐๕
พระบุญทัง สุทฺธรตโน โต๊ะรัมย์

๒๕/๐๓/๒๕๒๐ ๓๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๐๖
พระธนะพัฒน์ สิริวฑฺฒโก คำนึง

๑๓/๐๖/๒๕๐๑ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๐๗
พระพิธี ติกฺขสีโล หัสสา

๒๓/๑๒/๒๕๑๐ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๐๘
พระวิศักดิ

์

ธมฺมสิริโก ศรีไทย

๒๓/๑๑/๒๕๑๑
๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๐๙
พระไวกูณฐ์ มหิทฺธิโก ฤทธิรุฒม์

์

๑๖/๑๐/๒๕๑๒ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๑๐
พระทรงธรรม ิตธมฺโม คำอุ่นสาร

๒๒/๑๐/๒๕๑๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๑๑

พระธรรมนูญ ธมฺเมสโก สุวรรณมาโจ

๐๘/๑๒/๒๔๙๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๑๒

พระดำรง คุณฏิโต สมศรีสุข

๒๔/๐๕/๒๕๒๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๑๓

พระกิตติภูมิ สุทฺธวณฺโณ คามวรรณ

๐๓/๑๑/๒๕๓๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๑๔

พระชารี วํสธโร รักวงศ์เกษม

๐๓/๑๐/๒๕๓๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๑๕

พระศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ สีนาคสุก

๑๒/๐๗/๒๕๓๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๑๖

พระมงคล คุณมงฺคโล เสนาธง

๑๓/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๑๗

พระเหมราช มณีโชติโก ฟกมณี

๒๙/๐๒/๒๕๑๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๑๘

พระพรชัย านวีโร ชืนบาน

่

๐๙/๑๑/๒๕๓๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๑๙

พระสมิทธิ

์

สมิทฺธิโก ไรโจ

๑๑/๐๕/๒๕๓๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๒๐
พระสยาม ิตปฺโ ปญญา

๑๕/๐๘/๒๕๓๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๒๑

พระเกียรติศักดิ

์

ติกฺขวิชฺโช จันทระวิชะ

๐๗/๐๕/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๒๒

สามเณรพรสวรรค์  ปจจุโส

๐๔/๐๓/๒๕๔๑

 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๒๓

พระหัสชณาธิป สจฺจาภรโณ บุญตรี

๑๐/๐๑/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๒๔

พระประกฤษฎิ

์

วํสธโร ตันธวัชกุล

๑๓/๐๕/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๒๕

พระวิศรุต ถิรพนฺโธ พันธ์กัทลี

๑๗/๑๐/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๒๖

พระธงชัย ธชคฺโค ปูนำ

๐๙/๐๔/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๒๗

พระพงศกร สุภวํโส อ่อนพลี

๑๓/๐๕/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๒๘

พระปติภัทร านภทฺโท โพธิเงียม

์ ่

๑๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๒๙

พระพันเลิศ ฌานนคฺโค จำปาขอม

๑๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๓๐
พระศรายุทธ ปคุณพโล ศรีสูงเนิน

๒๙/๑๑/๒๕๐๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๓๑

พระสมชาย สจฺจสีโล นันทไพบูลย์

๑๒/๐๖/๒๕๐๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๓๒

พระธนานพ จิรวฑฺฒโน ขันคำ

๑๖/๑๐/๒๕๐๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๓๓

พระนิพนธ์ คุณวิชฺโช อินทนา

๒๘/๐๔/๒๕๑๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๓๔

พระพรหมพิพัฒน์ พุทฺธิวีโร ว่องวิชัยกุล

๐๖/๐๘/๒๕๑๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๓๕

พระมนูญ อธิภทฺโท ภูสมจิตร

๑๘/๐๔/๒๕๑๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๓๖

พระกานดิศ สุปภาโส ฉันทกุลสถาพร

๑๐/๑๐/๒๕๑๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๓๗

พระสวัสดิ

์

โรจนาโณ สมรักษ์

๒๑/๐๗/๒๕๑๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๓๘

พระอภิรักษ์ พฺรหฺมคุโณ ลายสนิทเสรีกุล

๑๖/๐๙/๒๕๑๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๓๙

พระวรวิทย์ ธมฺมรตโน สิรยากร

๑๘/๑๒/๒๕๑๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๕๙/๐๓๔๐
พระอุทัย จารุวณฺโณ รักไทย

๒๐/๑๒/๒๕๒๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๔๑

พระปลันธน์ หิริวฑฺฒโน มณีวรรณ

๐๕/๐๖/๒๕๒๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๔๒

พระเชาวลิต โสตฺถิสิทฺโธ กล้าหาญ

๐๖/๐๘/๒๕๒๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๔๓

พระชุติธิพงษ์ วรสทฺโธ ลีทหาร

๒๐/๐๓/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๔๔

พระธนภัทร วรวฑฺฒโน ประครองกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๒๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๔๕

พระดิเรกฤทธิชัย ทิฏธมฺโม วงศ์แก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๔๖

พระธงชัย วิสุทฺธิชโย จะรีศรี

๒๗/๐๔/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๔๗

พระมานะ ปาลิโต กุลวิเศษ

๒๕/๐๗/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๔๘

พระชัยมงคล ปโมทิโต ขัดหนูวงค์

๑๒/๐๙/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๔๙

พระเจนณรงค์ โชติปฺโ อ่อนจงไกร

๐๙/๐๖/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๕๐
พระวรพจน์ ชลิตปฺุโ วิรยะกริมกมล

่

๒๘/๐๗/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๕๑

พระภูพญา อติวฑฺฒโน ใชยาวรรณ

๐๑/๑๑/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๕๒

พระอภิชญา สุคุตฺตวํโส สารพิชญ์

๒๘/๐๕/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๕๓

พระวรมันต์ คุณจนฺโท วัฒนา

๐๔/๐๖/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๕๔

พระนิชฌาน ชยวํโส จิรพัฒนกุล

๒๐/๐๗/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๕๕

พระณรงค์ฤทธิ

์

านปาโล จิระวัฒนานันท์

๒๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๕๖

พระพิชญะ หิตโชโต วิภาพเสถียรกุล

๒๕/๐๓/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๕๗

พระคุณากรณ์ อาทิจฺจวํโส ทองดีโลก

๒๖/๐๖/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๕๘

พระอภินันท์ วชิรปโภ แสงหิรัญ

๒๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๕๙

พระก้องตะวัน คุณิสฺสโร บุญสร้อย

๐๘/๐๗/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๖๐
พระพีรยากรพูนทวี ิตฺปฺุโ วงศ์บุญมาก

๒๐/๐๗/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๖๑

พระส้าวจี าณุตฺตโม หยาง

๓๑/๐๑/๒๕๓๒ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๖๒

พระฐิติพงศ์ รกฺขิตาโณ แก้วทา

๒๖/๐๕/๒๕๓๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๖๓

พระจักรชลัฐ คณสุโภ งามคณะ

๐๖/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๘/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๖๔

พระไชยโย ชเยสโก นันทแสวง

๑๐/๐๒/๒๕๓๓ ๐๔/๑๑/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๖๕

พระเกียรติณรงค์ กิตฺติธโร บุญแสนรัน

๒๒/๗/๒๕๓๔ ๐๔/๑๑/๒๕๕๙

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๖๖

พระวีระยุทธ์ กนฺตวณฺโณ พันธุ์สุรินทร์

๑/๑๐/๒๕๓๑
๔/๔/๒๕๕๙

วัดศิริจันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๖๗

พระเสกสรร ตปสีโล คลองกำไร
๕/๖/๒๕๑๐ ๑/๗/๒๕๕๙

วัดศิริจันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๖๘

พระวีระพล เตชธมฺโม สิริวงสา
๕/๕/๒๕๒๖ ๑/๗/๒๕๕๙

วัดศิริจันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๖๙

พระเฉลิมพล ยสินฺธโร กลินขจร

่

๗/๘/๒๕๓๐ ๕/๗/๒๕๕๙
วัดศิริจันทาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๗๐
พระปราโมทย์ ทีปธมฺโม วังประทุม

๗/๗/๒๕๐๓
๑/๑๒/๒๕๕๗

สว่างภพ  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๗๑

สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ภูจอมคา

๑/๑๐/๒๕๔๕

 สว่างภพ  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๗๒

สามเณรภาคภูมิ  ทองเหมือน
๒/๒/๒๕๔๗

 สว่างภพ  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๗๓

พระวรุฒ จกฺกวโร ขุนหาร
๗/๗/๒๕๒๑ ๗/๗/๒๕๕๙

สว่างภพ  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๗๔

พระรุ่งเจริญ อตฺถกาโร สมถวิล

๒๑/๑๒/๒๕๑๙

๗/๓/๒๕๕๙
แสวงสามัคคีธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๕๙/๐๓๗๕

พระวันชัย สิริธโร สว่างสุวรรณ

๒๒/๖/๒๕๓๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๗๖

พระพูนศักดิ

์

ิตสาโร ทรงรัมย์

๓๐/๘/๒๕๒๙ ๑๗/๘/๒๕๕๙

แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๗๗

พระประจักษ์ จกฺกธมฺโม ชมรัมย์

๑๐/๑/๒๕๑๓ ๑๓/๓/๒๕๕๙

หว่านบุญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๗๘

พระวิทยา อตฺตสาโร ขันท่าจีน

๑/๑๒/๒๕๓๓
๗/๗/๒๕๕๕

หัตถสารเกษตร  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๗๙

พระธีราทร าณธีโร ไสยาคม
๒/๑/๒๕๓๐ ๑/๑/๒๕๕๙

หัตถสารเกษตร  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๘๐
พระพรชัย รตนโชโต พฤกษชัฏ

๑๐/๑/๒๕๓๓
๑/๑/๒๕๕๙

หัตถสารเกษตร  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๘๑

พระทศพล อภิวฑฺฒโน ทองชัง

่

๗/๗/๒๕๓๘ ๑/๒/๒๕๕๙
หัตถสารเกษตร  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๘๒

พระธนวัฒน์ านสมฺปนฺโน ไชสิทธิ

์

๒/๑๑/๒๕๒๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หัตถสารเกษตร  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๘๓

พระฉลอง กิตฺติธมฺโม ภู่สาร

๑๔/๑๑/๒๕๒๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

หัตถสารเกษตร  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๘๔

พระอโนเชาว์ ธมฺมิโก สภาพการ

๑๖/๐๘/๒๕๒๙ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

อู่ข้าว  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๘๕

พระมนัส เขมจิตฺโต ทองสอน

๒๖/๐๔/๒๕๒๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

อู่ข้าว  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๘๖

พระวันชัย อนุตฺตโร น้อยไผ่ล้อม

๑๔/๐๙/๒๕๒๙ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

อู่ข้าว  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๘๗

พระทศพร จิตฺตกาโร ศรีสุข

๐๕/๑๐/๒๕๓๖ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

อู่ข้าว  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๘๘

พระสังวาลล์ อาภสฺสโร แตงอ่อน

๑๐/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อู่ข้าว  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๘๙

พระศิวะนัฐ ปยสีโล พลับลับโพธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กลางคลองสี

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๓๙๐
พระปริญญา ถิรปฺโ กรรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

กลางคลองสี

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๓๙๑

พระบุญมี ปฺาธโร พิมพิลา

๑๕/๐๘/๒๕๓๑ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

คลองชัน  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๙๒

พระสุเชาว์ อาทโร เลิศสอาด

๑๙/๐๗/๒๕๓๐ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

คลองชัน  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๙๓

พระฤทธิพร รตนปฺโ จินตะสุวรรณ

๓๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองชัน  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๙๔

พระพรรัตน์ อริฺชโย ดีประทีป

๒๗/๐๓/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองชัน  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๙๕

พระจ่าเอกพรพนม ปริปุณฺโณ เกิดแก่น

๐๑/๐๖/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองชัน  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๙๖

พระวรเนตร ปยสีโล สว่างศรี

๒๖/๐๕/๒๕๓๗ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ซอยสามัคคี  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๙๗

พระสุพนัท สิริจนฺโท ปทุมมณี

๑๕/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ซอยสามัคคี  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๙๘

พระฉัตรพัฒน์ อคฺคปฺโ เหลืองสถิตกุล

๒๔/๐๒/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ซอยสามัคคี  

ปท ๒๑๕๙/๐๓๙๙

พระประกอบ สารคนฺโธ พรมพิลา

๒๔/๒/๒๕๓๒ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ดอนใหญ่  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๐๐
พระพิทยา อภิชาโร พิมพ์ทนต์

๒๕/๐๙/๒๕๒๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ทศทิศาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๐๑
พระกฤตไชย อธิปฺโ มุมธุรี

๑๑/๒/๒๕๒๒ ๔/๑๒/๒๕๕๘

ธัญญะผล  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๐๒
พระกรกฏ ิตโสภโณ อาสายุทธ

๒๔/๑๒/๒๕๓๖
๔/๑๒/๒๕๕๘

ธัญญะผล  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๐๓
สามเณรอาดุล  บุตรศิริ

๓๑/๘/๒๕๔๔

 ธัญญะผล  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๐๔
พระกิตต์ธัญญ์ ธมฺมเตโช เกริกวสุนันท์

๒๕/๙/๒๕๒๕ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ธัญญะผล  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๐๕
พระจรูญ ปฺวโร ปญญายิง

่

๕/๑/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ธัญญะผล  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๐๖
พระสุรเกียรติ มหาวิริโย อ้ายเตรียม

๑๑/๗/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๕๙

ธัญญะผล  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๐๗
พระไชยวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ เตียนพลกรัง

๓๑/๓/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ธัญญะผล  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๐๘
พระพงษ์สิทธิ

์

สุมงฺคโล ใจภักดี

๑๓/๙/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ธัญญะผล  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๐๙
พระวชิรายุทธ เตชพโล เพ็งสง่า

๕/๙/๒๕๑๓ ๓๑/๑/๒๕๕๙ นิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๕๙/๐๔๑๐
พระเดชิษฐ์ ิตวีโร สมบุญสกุล

๑๗/๖/๒๕๓๕ ๑๙/๖/๒๕๕๙ นิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๑๕๙/๐๔๑๑

พระอาทิตย์ อคฺคธมฺโม จันแก่น

๑๙/๐๓/๒๕๓๒ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ประชุมราษฎร์  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๑๒

พระอรรถชัย ปฺาวุฑโฒ เนืองนาคา

่

๑/๑๐/๒๕๓๔ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ประยูรธรรมาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๑๓

พระกษิดิศ สุชาโต พันธ์กลับ

๑๗/๐๘/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ประยูรธรรมาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๑๔

พระยุทธการ วีตโสโก แซ่ตัน

๑๘/๔/๒๕๓๓ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

ประยูรธรรมาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๑๕

พระประชา ยสปาโล เทศทอง

๑๓/๐๘/๒๕๐๑

๐/๖/๒๕๕๙
ปาจิตตภาวนา  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๑๖

พระภีมวัชช์ ปฺาธโร สิริยุทธ์ภิญโญ

๓๐/๐๙/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาจิตตภาวนา  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๑๗

สามเณรพลพล  ปอกสอน

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

 พิรุณศาสตร์  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๑๘

สามเณรธนพล  ปอกสอน

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

 พิรุณศาสตร์  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๑๙

สามเณรกิติศักดิ

์

 ฮวดเฮง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 พิรุณศาสตร์  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๒๐
พระรชตะ จารุวณฺโณ ทองอินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๓๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

พิรุณศาสตร์  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๒๑

พระณัฐวุฒิ ิตเมโธ มานะชัย

๐๓/๐๔/๒๕๓๔ ๓๑/๐๑/๒๕๕๘

โพสพผลเจริญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๒๒

พระนรินทร์ อาจาโร เนียมช่องแค

๑๕/๐๗/๒๕๒๗ ๒๕/๐๒/๒๕๕๘

โพสพผลเจริญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๒๓

พระเทพเทวิน สีลวฑฺฒโน งามนัก

๑๑/๐๗/๒๕๑๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๘

โพสพผลเจริญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๒๔

พระต่อศักดิ

์

จิตปฺุโ สมพันธุ์แพ

๒๘/๐๖/๒๕๒๖ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

โพสพผลเจริญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๒๕

พระธนพล ตโมนุโท ชาลีฟอง

๐๗/๑๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

โพสพผลเจริญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๒๖

พระกฤษณะ านวโร สมันกสิวิทย์

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

โพสพผลเจริญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๒๗

พระวัชรพงศ์ อรุโณ จิณะกัน

๒๑/๐๗/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โพสพผลเจริญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๒๘

พระจตุรภัทร อธิวโร ปญญามี

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โพสพผลเจริญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๒๙

พระภาณุพันธ์ ปภสฺสโร เขียนแม้น

๒๕/๐๒/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพสพผลเจริญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๓๐
พระวสันต์ จนฺทโก ลีนะเสน

๒๐/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพสพผลเจริญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๓๑

พระบุญช่วย ขนฺติพโล จุอุบล

๓๐/๑/๒๕๒๑ ๑๕/๒/๒๕๕๘

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๓๒

พระพรเทพ รุจิธมฺโม มาประสพ

๑๗/๕/๒๕๓๘ ๑/๑๑/๒๕๕๘

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๓๓

พระสุรวุธ อธิวโร ชำนาญ

๒๙/๑๑/๒๕๓๐
๒๓/๓/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๓๔

พระวัลลภ ขนฺติธโร พวงน้อย
๕/๗/๒๕๓๖ ๓/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๓๕

พระวสิษฐ์พล ิตคุโณ แก้วพวง

๑๗/๖/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๓๖

พระสุภวัช ติสฺสโร เมาฬ

๒๗/๔/๒๕๓๔
๓/๔/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๓๗

พระพันธกานต์ เมตฺติโก สว่างศรี

๘/๑๑/๒๕๓๓
๕/๖/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๓๘

พระอนันต์ อนุตฺตโร เรืองชะนะ

๑๙/๑๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๕๙
ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๓๙

พระภาณุพงศ์ ภทฺทวโร ยิงสม

่

๑๘/๑/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๔๐
พระกันต์ธร กนฺตวีโร บุญเต็ม

๒๓/๙/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๔๑

พระจ่าอากาศโทวีระยุทธ ณฏิโก โพธิย้อย

์

๒๗/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๔๒

พระเอเซีย ถาวโร ทัศสวัสดิ

์

๒/๓/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๔๓

พระสุทิน ฉนฺทโก โพธาพันธุ์

๙/๑๑/๒๕๐๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๔๔
พระพันจ่าอากาศเอกสุรพล านวโร ปนเพชร

๗/๑/๒๕๒๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๕๙/๐๔๔๕

พระจ่าอากาศเอกจักร์พงษ์ กตทีโป คู่สันเทียะ

๑๓/๑๐/๒๕๒๙
๑๔/๗/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๔๖

พระจ่าอากาศโทนรนิธิ สุธมฺโม พรมตระการ

๒๐/๑๒/๒๕๒๙
๑๔/๗/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๔๗

พระจ่าอากาศเอกอิทธิชัย ชวโน เหลืองอุทัย

๑๓/๑๐/๒๕๓๐
๑๔/๗/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๔๘

พระจ่าอากาศโทศิริพงษ์ ปยุตฺโต วัฒนะโรจน์

๒๘/๔/๒๕๓๑ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๔๙
พระพันจ่าอากาศโทเฉลิมพล ปวโร ไชยบุตร

๕/๔/๒๕๓๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๕๐
พระจ่าอากาศโทอนุชา สุเมโธ อินทรศักดิ

์

๑๓/๔/๒๕๓๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๕๑

พระจ่าอากาศโทอิทธิพงษ์ ปสนฺโน ธนาภรณ์

๒๖/๗/๒๕๓๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๕๒

พระจ่าอากาศโทไกรวิท อธิจิตฺโต เจริญชีพ

๑๑/๔/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๕๓

พระณพิชพงศ์ สนฺตมโน ปุณวิวัฒน์

๒๙/๗/๒๕๓๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๕๔

พระพรหมสิริ กตธมฺโม พรหมสกุล

๒๑/๑๑/๒๕๓๗
๑๔/๗/๒๕๕๙

ลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๕๕

พระหนุ่ม อมรธมฺโม แก้วฟา

๑๗/๑๑/๒๕๒๘
๓๑/๑/๒๕๕๙

สมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๕๖

พระสำเนา กตกุสโล เขตสยาม

๐๑/๐๑/๒๕๑๑ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

สายไหม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๕๗

พระพงษ์พัฒน์ วราโณ ภาณุศานต์

๓๐/๑๑/๒๕๓๑ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

สายไหม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๕๘

พระสะดวกสบาย กิตติสมฺปนฺโน ทรงยินดี

๑๗/๑๐/๒๔๙๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

สายไหม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๕๙

พระศรัณู ธมฺมทินฺโน เทียนกระจ่าง

๒๒/๑๒/๒๕๒๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

สายไหม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๖๐
พระณัฐพงศ์ ิตธมฺโม รอดเล็ก

๐๑/๑๒/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สายไหม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๖๑

พระสมาธิ สนฺตกาโย เทียมสอน

๒๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สายไหม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๖๒

พระชุติพงศ์ จรณธมฺโม ทัศนสุวรรณ

๐๙/๐๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สายไหม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๖๓

พระชยกร กตฺตวณฺโณ กนกโรจน์

๑๘/๐๕/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สายไหม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๖๔

พระขวัญมงคล ปุาคโม กีรติเบญจกุล

๑๖/๐๕/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สายไหม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๖๕

พระชัยศักดิ

์

มหพฺพโล มงคลขนะวงศ์

๒๕/๐๑/๒๔๙๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สายไหม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๖๖

พระพีระพงษ์ สามตฺถิโก นาบำรุง

๐๖/๐๗/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สายไหม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๖๗

พระพงศธร านุตฺตโร แย้มนิยม

๐๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สายไหม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๖๘

พระกฤษณะ สุวีโร กำเหนิดคุณ
๓/๙/๒๕๓๖ ๔/๑๒/๒๕๕๗

ใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๖๙

พระบุญทัน ทนฺตจิตโต พงษ์จันทร์

๒๔/๑/๒๕๑๓ ๔/๑๐/๒๕๕๗

ขุมแก้ว  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๗๐
พระทศพล กิตฺติธโร สอนใช้

๓/๗/๒๕๓๕ ๔/๔/๒๕๕๙
ขุมแก้ว  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๗๑

พระธีระพงค์ ธีรวํโส บุญชู

๑๒/๐๕/๒๕๓๓ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

เขียนเขต  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๗๒

พระปยะ รกฺขิตธมฺโม รักซือ

่

๒๓/๑๐/๒๕๓๔ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

เขียนเขต  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๗๓

สามเณรชาตรี  โพธิชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 เขียนเขต  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๗๔

พระรักษ์ไทย ทยฺยรกฺโข สุดสายตา

๑๐/๑๒/๒๕๒๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

เขียนเขต  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๗๕

พระปธานินทร์ อคฺคปฺโ พูลเกษม

๑๖/๐๙/๒๕๒๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

เขียนเขต  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๗๖

พระดิศนัดดา ิตธมฺโม แช่มสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขียนเขต  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๗๗

พระสิบเอกณรงค์ฤทธิ

์

กนฺตสีโล ชมศรี

๐๘/๐๗/๒๕๒๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

เขียนเขต  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๗๘

พระบุญญฤทธิ

์

ปฺุเตโช แตงเล็ก

๐๘/๐๖/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขียนเขต  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๗๙

พระคมกฤษ สีลคุโณ แตงเล็ก

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขียนเขต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๕๙/๐๔๘๐
พระธนกร เขมกุโล ธนินท์เบญจกุล

๒๓/๐๘/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เขียนเขต  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๘๑

พระธีระพล ธีรวุฑฺโฒ วัฒนบุตร

๑๙/๐๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขียนเขต  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๘๒

พระเมธาวุธ อิทฺธิกุโล อิทธิมานะกุล

๐๖/๑๒/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขียนเขต  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๘๓

พระวีรพจน์ ติกฺขวีโร ฐานุไกรพัฒน์

๒๐/๑๐/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขียนเขต  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๘๔

สามเณรนัฐนันท์  วัตตพันธุ์

๒๙/๙/๒๕๔๓

 คลองหนึง

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๔๘๕

พระพร้อมพงศ์ จนฺทสาโร จันเพิง

่ ้

๑๖/๑๐/๒๕๓๔
๑๕/๕/๒๕๕๙

คลองหนึง

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๔๘๖

พระสุระพงษ์ ชยานนฺโท รินชัย

๑๔/๔/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๕๙

คลองหนึง

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๔๘๗

พระฉัตรมงคล ชยมงฺคโล แก้วรัศมี
๕/๕/๒๕๓๕ ๓/๗/๒๕๕๙

คลองหนึง

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๔๘๘

พระกฤษดา าณวีโร โคตมา

๑๒/๑๐/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๕๙
คลองหนึง

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๔๘๙

พระจิรายุทธ จิรวุฑฺโฒ เหลืองอ่อน
๖/๙/๒๕๓๗ ๓/๗/๒๕๕๙

คลองหนึง

่

 

ปท ๒๑๕๙/๐๔๙๐
พระปฐมพงศ์ วรธมฺโม ทองใบปราสาท

๗/๑๒/๒๕๓๕ ๑๖/๑/๒๕๕๙

นาบุญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๙๑

พระพีระวัช ถิรธมฺโม เอียวหมัง

้

๑๑/๗/๒๕๓๕ ๓๑/๑/๒๕๕๙

นาบุญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๙๒

พระธนกร ขนฺติธโร แซ่อึง

้

๑๖/๑๑/๒๕๓๕
๒๒/๕/๒๕๕๙

นาบุญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๙๓

พระธนาธิป สุทฺธิาโณ เจริญสุข

๑๕/๕/๒๕๓๕ ๑๙/๖/๒๕๕๙

นาบุญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๙๔

พระสมศักดิ

์

สีลตโช คู่อ่อน

๒๐/๒/๒๕๒๔ ๑๕/๕/๒๕๕๙

มูลจินดาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๙๕

พระอนุวัฒน์ ชาตวีโร พูลทรัพย์

๑๙/๗/๒๕๒๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

มูลจินดาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๙๖

พระอวยชัย รตนชาโต คังคะวิสุทธิ

์

๒/๓/๒๕๐๗
๑๘/๖/๒๕๕๙

แสงสรรค์  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๙๗

พระมงคล มงฺคลธมฺโม ทวี
๓/๗/๒๔๙๓ ๔/๑๒/๒๕๕๙

แสงสรรค์  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๙๘

พระอิทธิพล ิตปฺุโ ทองคำ

๑๓/๑๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

อัยยิการาม  

ปท ๒๑๕๙/๐๔๙๙

พระจักราวุฒิ กิตฺติวณฺโณ รนกระโทก

๐๕/๐๔/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อัยยิการาม  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๐๐
พระสุขสันต์ ปฺาธโร คงเมือง

๕/๔/๒๕๑๖ ๖/๔/๒๕๕๙
คลองเก้า  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๐๑
พระนิรัณ เตชวโร ทองคำ

๑๖/๕/๒๕๒๔
๓/๗/๒๕๕๙

คลองเก้า  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๐๒
พระพรชัย สุภาจาโร ทองคำ

๒๔/๑๑/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
คลองเก้า  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๐๓
พระพงษ์ศักดิ

์

สีลฎฺิโต เสมอใจ
๑/๖/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

จตุพิธวราวาส  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๐๔
พระธีรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน สาดทาสี

๒๓/๗/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

จุฬาจินดาราม  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๐๕
พระณฐกฤต กิตฺติสาโร ศรีแจ่ม

๓๑/๗/๒๕๒๑ ๔/๑๒/๒๕๕๘

เจริญบุญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๐๖
พระเสรี เตชธมฺโม พันธ์กล้า

๑/๑๐/๒๕๓๗
๔/๖/๒๕๕๙

เจริญบุญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๐๗
พระรัตนตรัย ปยธมฺโม หลวงภักดี

๑/๑๐/๒๕๓๐ ๒๕/๖/๒๕๕๙

เจริญบุญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๐๘
พระสุรพล ปฺาวุฑโฒ พูลประเสริฐ

๒๗/๑/๒๕๑๕
๔/๗/๒๕๕๙

เจริญบุญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๐๙
พระพันธวัช ชาตวีโร บังเกิด

๒๐/๑๒/๒๕๓๑
๒๒/๓/๒๕๕๘

ธรรมราษฎร์เจริญผล
 

ปท ๒๑๕๙/๐๕๑๐
พระปณณาวิช จนฺทสีโล สิมลี

๒๓/๙/๒๕๒๙
๙/๗/๒๕๕๙

บึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๑๑

พระไพศาล ยนฺตสีโล เกิดรี
๒/๓/๒๕๓๗ ๑๒/๓/๒๕๕๙

ปทุมนายก  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๑๒

พระปราถนา านทินฺโน ฤทธิเดช
๗/๗/๒๕๑๔ ๒๑/๒/๒๕๕๙

โปรยฝน  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๑๓

พระชาญ านจาโร วงษ์จริต
๔/๘/๒๔๘๖ ๒๔/๔/๒๕๕๙

โปรยฝน  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๑๔

พระณัฐพล กิตฺติสาโร ชูไสว
๑/๔/๒๕๓๙ ๑/๕/๒๕๕๙

โปรยฝน  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๕๙/๐๕๑๕

พระสมเกียรติ ธมฺมวโร หลันศิริ

่

๒/๗/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๕๙

โปรยฝน  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๑๖

พระสมศักดิ

์

สุมโน พรายเพ็ชรน้อย

๒๒/๓/๒๕๓๙
๔/๓/๒๕๕๙

พวงแก้ว  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๑๗

พระปรีดา อนาลโย พรมมา
๖/๖/๒๕๒๕ ๙/๑/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๑๘

พระยงยุทธิ

์

านวุฒฺโฒ จันทร์ปลอด

๑๗/๘/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ศรีคัคณางค์  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๑๙

พระสุรเชษฐ์ านจาโร รามไผ่วงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๓๖
๑๔/๒/๒๕๕๙

ศรีสโมสร  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๒๐
พระจักรพันธ์ ชาตวีโร เนตรนพ

๖/๔/๒๕๓๖ ๑๙/๒/๒๕๕๙

ศรีสโมสร  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๒๑

พระเกียรติศักดิ

์

จารุวณฺโณ อุณทะนันทน์

๒๐/๑๒/๒๕๓๗

๓/๔/๒๕๕๙
ศรีสโมสร  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๒๒

พระปรัชญา วรปฺโ เสือจำศิล

๒๕/๑/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ศรีสโมสร  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๒๓

พระพีรพล จนฺทธมฺโม สุจริตจันทร์

๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ศรีสโมสร  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๒๔

พระอภิสิทธิ

์

สีลโชโต เนตรนพ

๑๖/๑๐/๒๕๓๕
๑๔/๗/๒๕๕๙

ศรีสโมสร  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๒๕

พระขจรพล ครุธมฺโม คล้ายวงษ์

๓/๑๐/๒๕๓๗ ๑๖/๑๐/๒๕๕๙

ศรีสโมสร  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๒๖

พระนพดล กิจฺจกาโร ไกยส่วน

๒๑/๓/๒๕๓๑ ๒๐/๒/๒๕๕๘

สอนดีศรีเจริญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๒๗

พระณัฐพงษ์ มหาปฺโ บุญม่วง

๑๒/๑๐/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๕๙
สอนดีศรีเจริญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๒๘

พระนร์บดี จิตธมฺโม เนตรรัตนะ

๒/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สอนดีศรีเจริญ  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๒๙

พระทรงยศ จิรสุโภ ยิมแย้ม

้

๑๖/๘/๒๕๓๖ ๒๕/๒/๒๕๕๙

สุขปุณฑริการาม  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๓๐
พระฐิติพันธ์ สุจิณฺโณ ทองสว่าง

๒๙/๓/๒๕๓๙
๕/๖/๒๕๕๙

สุขปุณฑริการาม  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๓๑

พระกิตกัมพล กิตฺติปาโล อินอำ
๘/๓/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สุขปุณฑริการาม  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๓๒

พระนพดล จนฺทวํโส ปานแดง
๒/๕/๒๕๓๘ ๘/๓/๒๕๕๘

สุนทริการาม  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๓๓

พระโสภณ สุขกาโม มูลครบุรี
๑/๙/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

สุนทริการาม  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๓๔

พระพงศกร านิสฺสโร พึงบุญญะ

๒๐/๔/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

สุนทริการาม  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๓๕

พระทศพล กตสาโร โพธิคำ

์

๓/๗/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
สุนทริการาม  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๓๖

พระพัฒนะ สุจิณฺโณ ศรีหลักเพ็ชร
๙/๘/๒๕๓๒ ๒๘/๔/๒๕๕๙

แสงมณี  

ปท ๒๑๕๙/๐๕๓๗

พระพินิจ ิตวิริโย แคมคำ

๑๐/๔/๒๕๓๖
๕/๗/๒๕๕๙

แสงมณี  

รับรองตามนี

้

(พระราชโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
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