
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๑,๑๗๕ รูป ขาดสอบ ๓๐๓ รูป คงสอบ ๘๗๒ รูป สอบได้ ๖๗๓ รูป สอบตก ๑๙๙ รูป (๗๗.๑๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระสมภพ ปฺาปทีโป บัวอ่อน

๗/๖/๒๕๒๗ ๒๒/๕/๒๕๕๙

เกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๐๒
พระนัฐกิจ ขนฺติโก สร้อยสน

๒๖/๑๐/๒๕๓๕
๑๖/๗/๒๕๕๙

เกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๐๓
พระประจิณ จนฺทวํโส คนดี

๑๑/๑/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๐๔
พระเกรียงไกร ชยากโร มาลากุล ฯ

๑๐/๓/๒๕๓๐
๓/๗/๒๕๕๙

เกาะเค็ดใน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๐๕
พระจิรายุ จิรธมฺโม เย็นใจ

๒๘/๙/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

เกาะเค็ดใน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๐๖
พระปณิธาน ฉนฺทสุโภ สังข์ทอง

๖/๑๑/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เกาะเค็ดใน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๐๗
พระนะโม านวโร หงษ์ทอง

๒๑/๖/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เกาะเค็ดใน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๐๘
พระนัฐชัย ชยทตฺโต ขาวประเสริฐ

๙/๘/๒๕๐๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

เกาะเค็ดใน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๐๙
พระพงษ์เพ็ชร จนฺทสาโร ไชยชิน

๗/๔/๒๕๓๐
๑๘/๗/๒๕๕๙

เกาะเค็ดใน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๑๐
พระรัชชานน ชาคโร อยู่เจริญ

๒/๖/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

เกาะเค็ดใน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๑๑
พระสุรักษ์ อภิปาโล โพธิหมืนทิพย์

์ ่

๒๕/๔/๒๕๓๖ ๒๕/๗/๒๕๕๙

เกาะเค็ดใน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๑๒
พระโยธการ ชิตมาโร บัวอ่อน

๗/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๗/๒๕๕๙

เกาะเค็ดใน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๑๓
พระบุญเริม

่

กิตฺติสโร เนืองเศรษฐ์

่

๘/๘/๒๔๘๓ ๑๘/๒/๒๕๕๘

คชสารมุนี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๑๔
พระประกิต กิตฺติวณฺโณ ล้อมจิตร

๖/๘/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๕๙
คชสารมุนี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๑๕
พระญัฐธัญ คุณธาโร สุขสมบูรณ์

๑๘/๑/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

คชสารมุนี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๑๖
พระธนกร กนฺตสาโร สุปญญา

๑๒/๖/๒๕๓๘ ๒๑/๗/๒๕๕๙

คชสารมุนี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๑๗
พระปรัชญา จารุธมฺโม เสสสี

๑/๑๒/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

คุ้มเจริญ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๑๘
พระสมพร กิตฺติสทฺโธ พรมรักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๑๙
๑๙/๑/๒๕๕๘

โคกมะกอก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๑๙
พระนพดล วิสุทธิสีโล อยู่เจริญ

๓๐/๑/๒๕๓๘
๔/๓/๒๕๕๙

โคกมะกอก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๒๐
พระอรรณพ ติกฺขวีโร สกุลโต

๑๖/๑๐/๒๕๒๕

๑/๕/๒๕๕๙
โคกมะกอก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๒๑
พระธวัชชัย จนฺทสาโร มหาเมฆ

๒๓/๖/๒๕๓๓ ๒๘/๕/๒๕๕๙

โคกมะกอก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๒๒
พระอนุสรณ์ ิตวิริโย ศรีไชย

๗/๖/๒๕๓๖ ๒๘/๕/๒๕๕๙

โคกมะกอก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๒๓
พระพรมศิริ ปฺาวโร สิวัชชาติ

๙/๒/๒๕๓๙ ๗/๗/๒๕๕๙
โคกมะกอก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๒๔
พระวรวุธ อภิวโร มาตราช

๖/๙/๒๕๓๔
๑๐/๑๐/๒๕๕๘

จิกสูง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑ / ๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๒๕
พระสิทธิชัย ิตเตโช เจิมพันธ์วานิช

๒๕/๑๐/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๕๙
จิกสูง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระปณัฐชา ทีปรตฺตโน ปดชาแก้ว

๑๒/๓/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

จิกสูง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระพลกฤษ อาภากโร คนเทียง

่

๑๑/๑๑/๒๕๓๖

๑๐/๗/๒๕๕๙

จิกสูง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระเกรียงไกร ปฺาวโร สังฆฤทธิ

์

๙/๗/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรอนุศักดิ

์

 ศรีขันธ์
๒/๗/๒๕๔๑

 ดงขีเหล็ก

้

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๓๐
พระมนัท อนนฺโท ศรีวัง

๓/๒/๒๕๓๔ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ดงขีเหล็ก

้

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๓๑
พระปริญญา านงฺกโร จำปา

๒๓/๑/๒๕๒๙
๒/๒/๒๕๕๙

ดงคุย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๓๒
พระวิโรจน์ ธมฺมเตโช นาคขำพันธ์

๒/๑/๒๕๓๕ ๑/๖/๒๕๕๙
ดงคุย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๓๓
พระสุเมธ ธมฺมรโต เตียงเงิน

๒๒/๙/๒๕๒๕
๔/๗/๒๕๕๙

ดงคุย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๓๔
พระเจษฎา าณเชฏโ ชาญประโคน

๒๙/๐๔/๒๕๒๙
๑/๐๔/๒๕๕๙

ดงพระราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๓๕
พระขวัญ ขนฺติสาโร ใจเย็น

๑๐/๑๑/๒๕๒๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ดงพระราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรปวรุตม  โสดกำปง

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

 ดงพระราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๓๗
พระเปลียน

่

ธมฺมรโต ลุนสเกตุ

๒๑/๐๖/๒๕๐๑ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ดงพระราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๓๘
พระธีรวัฒน์ ธีรวโร โพธิศรีฤทธิ

์ ์

๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดงพระราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๓๙
พระพ.อ.ต.เอกราช อคฺคธมฺโม พาขุน

๕/๑๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดงพระราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๔๐
พระกัมปนาท กิตฺติปาโล สุภฤทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดงพระราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๔๑
พระสมพร ติกฺขปฺโ เปลวเพลิง

๓/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดงพระราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๔๒
พระกิตติศักดิ

์

อาภากโร องอาจ

๒/๑๒/๒๕๒๙ ๒/๑๒/๒๕๕๘

ดงยาง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๔๓
พระคมสัน อชิโต บุญรอด

๑๑/๑/๒๕๓๒
๖/๗/๒๕๕๙

ดงยาง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๔๔
พระกฤษณพงค์ คุณวโร รูปศรี

๑/๑/๒๕๓๖ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ดงยาง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๔๕
พระนิคม สจฺจวโร อยู่สุข

๕/๓/๒๕๑๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๔๖
พระหัสบดินทร์ สมาหิโต ยิมสุข

้

๕/๖/๒๕๓๐ ๕/๖/๒๕๕๙
ท้าวอู่ทอง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรอานนท์  สำราญนิช

๓๐/๖/๒๕๔๒

 ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรชนาธิป  ขันโท

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

 ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๔๙
พระศิริพงษ์ สิริกุโร พานทอง

๑๘/๗/๒๕๓๔
๖/๔/๒๕๕๙

ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรพิทักษ์  สุทธิโยชน์

๒/๓/๒๕๔๓
 ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรสรายุทธ  เสือสุข

๖/๖/๒๕๔๖
 ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรจินดารัตน์  เยาวรัตน์

๕/๙/๒๕๔๖
 ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรกิตติพงษ์  นพทัน

๑๕/๑/๒๕๔๗

 ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรณรงค์กร  ร่าเริง

๑๙/๒/๒๕๔๗

 ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรชาญชัย  นามวงษา

๒๐/๒/๒๕๔๗

 ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรจักรี  ถาวรชน

๖/๔/๒๕๔๗
 ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรวัชรพงษ์  รุประมาณ

๙/๕/๒๕๔๗
 ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๕๘
พระสมชาย สุภาจาโร ทวียศ

๑๗/๑๐/๒๕๑๐

๕/๗/๒๕๕๙
ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระสายชล ยโสธโร เชือแสง

้

๓๐/๑๒/๒๕๒๑

๔/๗/๒๕๕๙ เทพประสิทธยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๒ / ๒๐

้



ศ.๔
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๖๐
พระวิโรจน์ จนฺทูปโม กองขุนชาติ

๘/๖/๒๕๒๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙
เทพประสิทธยาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๖๑
พระสาวิต สีลเตโช กองขุนชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๑๗
๑๙/๑/๒๕๕๘

ธรรมารังสฤษฎิ

์

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๖๒
พระธราทร อรุโณ พรหมมา

๑/๒/๒๕๑๘ ๒/๑๒/๒๕๕๘

ธรรมารังสฤษฎิ

์

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๖๓
พระภูธเรศ สุมโน นิลเนตร

๒๓/๑๑/๒๕๓๙
๒๒/๒/๒๕๕๙

ธรรมารังสฤษฎิ

์

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๖๔
พระจำนง อธิปุโ วราหล

๒๒/๙/๒๕๐๘ ๑๕/๖/๒๕๕๙

ธรรมารังสฤษฎิ

์

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๖๕
พระสุนันท์ านุตโร สกุลทอง

๒/๒/๒๕๓๕ ๒/๔/๒๕๕๙
เนินดินแดง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๖๖
พระอนุชาติ มงฺคโร เส็งสูญ

๒๐/๑/๒๕๓๗ ๒๕/๔/๒๕๕๙

เนินดินแดง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๖๗
พระอำนาจ มหาวีโร วรรณการ

๒๐/๑๐/๒๕๓๔

๒/๖/๒๕๕๙
เนินดินแดง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๖๘
พระชาติกาล สุภทฺโท วรรณการ

๑๘/๕/๒๕๓๑ ๑๙/๖/๒๕๕๙

เนินดินแดง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๖๙
พระสิทธิโชค ยโสธโร พูลผล

๓/๔/๒๕๓๔ ๖/๗/๒๕๕๙
เนินดินแดง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๗๐
พระธีธัช ธมฺมเตโช ตังจิตพิทักษ์

้

๗/๐๕/๒๕๓๔ ๑๙/๒/๒๕๕๙

เนินหอม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๗๑
พระคชสาร อติพโล มณีโรจน์

๑๙/๒/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เนินหอม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๗๒
พระวรพล ทีปธมฺโม สุขเจริญเดชา

๒๐/๓/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เนินหอม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๗๓
พระธีธัช ธมฺมเตโช ตังจิตพิทักษ์

้

๗/๑๒/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เนินหอม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๗๔
พระวุฒิชัย ิตสีโล สุวรรณ

๓/๑/๒๕๓๙ ๗/๒/๒๕๕๙
บ้านพระ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๗๕
พระเกรียงศักดิ

์

ขนฺติคโร ซือสัตย์

่

๑/๔/๒๕๓๖ ๘/๗/๒๕๕๙
บ้านพระ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระบวรรัตน์ าณวโร แก้วจันทร์

๒๒/๙/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บึง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระภูริทัต ภูริจิตฺโต จีนเจือ

๑๙/๑๒/๒๕๓๔
๑๕/๗/๒๕๕๙

บึง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๗๘
พระนิวัติ ปตถาโร ธรรมสิทธิ

์

๒๓/๘/๒๕๓๓ ๑๕/๖/๒๕๕๙

ประชาวาสอัมพวัน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๗๙
พระธนาธิป สิริปฺุโ เขือนเพ็ชร

่

๒๕/๑/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๕๙ ประชาวาสอัมพวัน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๘๐
พระประยุทธ์ อรุโณ พรมมา

๒/๗/๒๕๒๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ประสาธน์รังสรรค์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๘๑
พระกฤชณัฏฐ์ ยโสธโร ช่างแปลง

๖/๑๑/๒๕๓๕ ๒๔/๗/๒๕๕๙

ประสาธน์รังสรรค์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระเชียรชัย ปยธมฺโม วรมิตร

๑๙/๗/๒๕๒๒ ๑๓/๘/๒๕๕๘

ปามะไฟ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระไพรัตน์ ปฺาวุโธ รัตนสุวรรณ์

๒๔/๖/๒๕๐๘ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

ปามะไฟ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๘๔
พระเทิดศักดิ

์

เทวสโร กฤษณานุวัฒน์
๑/๙/๒๕๓๓

๒๒/๑๑/๒๕๕๘

ปามะไฟ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๘๕
พระธวัชชัย อภิชาโน จัดจาด

๑/๒/๒๕๑๙
๒๖/๑๒/๒๕๕๘

ปามะไฟ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๘๖
พระตฤณ เกตุธมฺโม นิศามณีรัตน์

๒/๑/๒๕๓๒ ๑๔/๒/๒๕๕๙

ปามะไฟ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรมงคล  เชาว์ดีกรพันธุ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

 ปามะไฟ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๘๘
พระพัฒนา ปฺาสาโร อุกาพรม

๒๒/๓/๒๕๐๕
๙/๔/๒๕๕๙

ปามะไฟ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๘๙
พระพเยาว์ ธมฺมวํโส ศรีทอง

๑๓/๑๒/๒๕๐๑
๒๘/๕/๒๕๕๙

ปามะไฟ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๙๐
พระธีรวัฒน์ กลฺยาโณ เมฆหมอก

๒๓/๑๑/๒๕๑๕
๒๘/๕/๒๕๕๙

ปามะไฟ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๙๑
พระชัชพล อธิปฺุโ ศิลปสุวรรณ

๗/๖/๒๕๓๑ ๒๘/๕/๒๕๕๙

ปามะไฟ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๙๒
พระบรรฑูรย์ จิตสีโล โพธิม่วง

์

๙/๒/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปามะไฟ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๙๓
พระกิตติ สิริปุโ คนสันทัด

๑๙/๗/๒๕๓๔
๘/๕/๒๕๕๙

รัตนรังษี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๙๔
พระธรรงค์ศักดิ

์

ปยวณฺโณ ทองทิว
๕/๖/๒๕๒๒ ๓/๖/๒๕๕๙

รัตนรังษี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๓ / ๒๐
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ปจ ๔๑๕๙/๐๐๙๕
พระธีระวุฒิ จารุธมฺโม สีระบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๓๖

๙/๖/๒๕๕๙
รัตนรังษี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๙๖
พระยอดชาย กุสลจิตฺโต ยิงยง

่

๑๑/๘/๒๕๒๓ ๒๘/๒/๒๕๕๙

ลำดวน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๙๗
พระวรากร ธนวโร แซ่เตียว

๑๘/๓/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ลำดวน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๙๘
พระฉัตรชัย สุภทฺโท เนืองศรี

่

๑๘/๙/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ลำดวน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๐๙๙
พระกิตติศักดิ

์

สกฺกมโน อยู่ดี

๑๑/๑๑/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

ลำดวน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๐๐
พระธเนศ อชิโต ผิวเอียม

่

๑๒/๑๒/๒๕๑๔

๗/๖/๒๕๕๙
เลียบ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๐๑
พระศุภชัย าณวีโร จันทร์ศิริ

๑๘/๔/๒๕๑๕ ๑๑/๕/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๐๒
พระสมคิด ธมฺมโชโต ชิวปรีชา

๑๕/๙/๒๕๒๘ ๑๑/๒/๒๕๕๙

สง่างาม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๐๓
พระธนชัย ธมฺมทีโป ศรีสุข

๑๑/๒/๒๕๑๐
๒/๗/๒๕๕๙

สง่างาม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๐๔
พระณัฐพล สีลโชโต รัตนรักษ์

๒๕/๖/๒๕๒๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

สง่างาม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๐๕
พระกิตติพงษ์ สุจิณฺโณ อยู่สุขสุวรรณ์

๒๘/๒/๒๕๒๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สง่างาม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๐๖
พระทรงพล กิตฺติโสภโณ ซิมเจริญ

้

๑/๘/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สง่างาม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๐๗
พระจิรพันธ์ จารุธมฺโม บุญยืน

๑๖/๑๒/๒๕๓๓
๑๑/๑/๒๕๕๙

สามัคคีภิรมย์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๐๘
พระสุวัฒน์ ธนํกโร ฮวดเจริญ

๒๕/๘/๒๕๓๘
๕/๔/๒๕๕๙

สามัคคีภิรมย์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๐๙
พระสุทธิพล อภากโร เทียนดำ

๑/๙/๒๕๓๙ ๓/๕/๒๕๕๙
สามัคคีภิรมย์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระสันติ เตชธมฺโม เงินลา

๒๓/๘/๒๕๒๓
๑/๘/๒๕๕๙

สามัคคีภิรมย์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๑๑
พระชนะชัย ิตปฺุโ เดชสุภา

๑/๙/๒๕๒๘ ๖/๖/๒๕๕๙
สุนทรศรัทธาธรรม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๑๒
พระกฤษฎาพล ิตธมฺโม คำศิริ

๖/๘/๒๕๓๗ ๑๑/๕/๒๕๕๙

หนองจอก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๑๓
พระอภิสิทธิ

์

อภิชาโน ประโยชน์สุข
๑/๑/๒๕๓๐ ๑/๖/๒๕๕๙

หนองจอก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๑๔
พระสิทธิเบศร เตชธมฺโม บัวศรี

๕/๔/๒๕๓๖ ๒/๖/๒๕๕๙
หนองจอก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๑๕
พระปกรณ์ ชาคโร นาสืบ

๑/๓/๒๕๒๕ ๓/๗/๒๕๕๙
หนองจอก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๑๖
พระโสภณัฐ โสภโน อยู่มา

๗/๑๑/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๕๙

หนองจอก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๑๗
พระสุจินต์ สุจิตฺโต ทองอินทร์

๒๕/๔/๒๕๓๕ ๒๕/๗/๒๕๕๙

หนองจอก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๑๘
พระศาสตรา ติกฺขปฺโ ขุราษี

๕/๔/๒๕๓๕ ๗/๔/๒๕๕๙
หนองเต่า  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๑๙
พระบัญชา อภิาโณ ธรรมวงษ์

๑/๘/๒๕๑๕ ๑/๗/๒๕๕๙
หนองเต่า  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๒๐
พระพงษ์ศิริ ปฺาวชิโร จันทรคล

๓/๕/๒๕๓๓ ๗/๘/๒๕๕๙
หนองเต่า  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๒๑
พระเฉลิมพงษ์ ฉนฺทสุโภ ฮวดเส็ง

๗/๑๑/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

หนองประเทือง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๒๒
พระวันชัย ฉนฺทกโร มหาราช

๒๖/๒/๒๕๐๖ ๒๘/๗/๒๕๕๙

หนองประเทือง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๒๓
พระเจริญ อาภากโร เงินกรุง

๑๘/๑๐/๒๕๑๓
๒๘/๗/๒๕๕๙

หนองประเทือง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๒๔
พระนราวุฒิ กนฺตจาโร เผือนผาด

่

๑๕/๐๒/๒๕๒๕
๑๓/๒/๒๕๕๙

หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๒๕
พระวรสิทธิ

์

วรสิทฺโธ แซ่ลิม

้

๒/๔/๒๕๒๑ ๒๘/๓/๒๕๕๙

หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๒๖
พระภูวดล ภูริคุโณ นพคุณ

๒๓/๐๙/๒๕๓๑

๔/๔/๒๕๕๙
หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๒๗
พระโสพล อาทิตฺโจ โอชะกลิม

่

๑๓/๙/๒๕๓๑ ๒๘/๕/๒๕๕๙

หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๒๘
พระอรรคเดช อคฺคเตโช สาธยาย

๗/๑๒/๒๕๑๘
๗/๗/๒๕๕๙

หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๒๙
พระชาลี กิจฺจสาโร บุบผา

๒๗/๑๑/๒๕๓๘

๙/๕/๒๕๕๙
ห้วยเกษียร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๔ / ๒๐
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ปจ ๔๑๕๙/๐๑๓๐
พระสำพันธ์ โชติธมฺโม สืบสาย

๓/๑/๒๕๓๐
๒๑/๑๒/๒๕๕๘

หัวกรด  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๓๑
พระอานนท์ ครุธมฺโม พันธกุล

๑๒/๙/๒๕๓๕ ๑๙/๒/๒๕๕๙

หัวกรด  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๓๒
พระสุทธิชัย กิตฺติปาโล นิลขาว

๑๒/๘/๒๕๓๖ ๗/๑๒/๒๕๕๙

หัวกรด  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๓๓
พระพีรพงศ์ มหาปฺโ พิมพ์รูป

๑๘/๕/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

หาดสะแก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๓๔
พระพีรยุทธ อิทฺธิาโณ ครุฑงาม

๒๓/๑/๒๕๓๗
๗/๒/๒๕๕๙

แหลมไผ่  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๓๕
พระจักรกฤษณ์ เขมธโร จันทร์ดวง

๑๕/๔/๒๕๓๗ ๒๐/๓/๒๕๕๙

แหลมไผ่  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๓๖
พระวิศวะ สนฺติกโร แสงทอง

๕/๔/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๕๙

แหลมหิน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๓๗
พระเกียรติศักดิ

์

คุเณสโก ศิลประสิทธิ

์

๒๒/๖/๒๕๒๔ ๑๔/๖/๒๕๕๙

แหลมหิน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๓๘
พระสุทธันตะ มหาปฺโ นงค์คำ

๑๔/๑/๒๕๓๖ ๑๔/๖/๒๕๕๙

แหลมหิน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๓๙
พระพีระพงศ์ ิตวีโร แช่มคงดี

๒๒/๑/๒๕๓๕ ๑๑/๔/๒๕๕๙

อุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระนพเดช กุลวฑฺฒโน นุ่มประเสริฐ

๗/๘/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๕๙

อุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๔๑
พระนิรัน เตชวโร ผันประเสริฐ

๗/๑๒/๒๕๑๘
๙/๗/๒๕๕๙

อุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๔๒
พระนพนันทน์ านกโร นงนุช

๑๑/๗/๒๕๓๓
๙/๗/๒๕๕๙

อุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๔๓
พระปองพล สิริปฺโ อินเทียง

่

๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

อุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๔๔
พระพ.อ.ต.พรประสาน ธมฺมวโร เพิมเพียร

่

๗/๗/๒๕๓๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙

อุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๔๕
พระอนันต์ สุขกาโม พิลาแพง

๒๗/๑๑/๒๕๒๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

อุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๔๖
พระธีระพล ธีรพโล ศรีกอง

๒/๒/๒๕๓๖ ๒๘/๔/๒๕๕๙

กรุงราษฎร์บำรุง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๔๗
พระตุลา สจฺจธมฺโม แววพิลา

๑/๑๐/๒๕๓๔
๖/๖/๒๕๕๙

กรุงราษฎร์บำรุง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๔๘
พระสิงห์ ธมฺมธโร บุญเลิศ

๒๓/๗/๒๔๙๙
๗/๖/๒๕๕๗

กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๔๙
พระวุฒิพงษ์ วุฒิธมฺโม เปล่งปลัง

่

๓/๑๑/๒๕๒๙ ๒๕/๑๑/๒๕๕๘

กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๕๐
พระสมำ จนฺทสาโร บุญอยู่

๔/๕/๒๔๙๕ ๑๕/๒/๒๕๕๙

กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๕๑
พระกิตติ สุจิตฺโต จันทร์ดร

๕/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๕๒
พระอูเปนดร้า มนาโป มหารจัน

๒๔/๐๑/๒๕๓๑ ๐๗/๑๑/๒๕๕๕

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๕๓
พระหลิวตัน ทนฺตมโน แซ่หลิว

๐๙/๑๐/๒๕๒๕ ๒๘/๐๗/๒๕๕๖

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๕๔
พระบุญถม ปุสาโร ดำดิน

๓๐/๐๗/๒๕๒๐ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๕๕
พระอภินันท์ คุณาภินนฺโท ขวัญเขียว

๓๐/๐๕/๒๕๓๑ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๕๖
พระศุภชัย สุภาจาโร นาแล

๑๙/๖/๒๕๓๐
๕/๖/๒๕๕๙

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๕๗
พระบารมี ปรธมฺโม

วงศ์เจริญสุวรรณ
๗/๑๑/๒๕๒๓ ๑๒/๖/๒๕๕๙

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๕๘
พระทศพร นาถวโร สิทธิวัจน์

๒๕/๑๒/๒๔๙๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๕๙
พระมนัส ิตปฺุโ อินชำนาญ

๑๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

เขาวงศ์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระวรวุฒิ ชุติปฺโ คำเงิน

๑๑/๐๖/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

เขาวงศ์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๖๑
พระพิทักษ์ ธมฺมวโร ต้นน้อย

๒๖/๑๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

คลองแสง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๖๒
พระจรัญ กนฺตวีโร โกษะ

๑๕/๐๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

โคกปาแพง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๖๓
พระอานนท์ ปภสฺสโร มนีวงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

โคกปาแพง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๖๔
พระทองอำนาจ าณธีโร พวงศรี

๐๕/๐๘/๒๕๒๓ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

โคกอุดม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๕ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๖๕
พระลิขิต ชาตวีโร สิงสิม

๓๑/๑๒/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โคกอุดม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๖๖
พระทองคำเทพ เทวธมฺโม เอียมมาลัย

่

๒๔/๐๔/๒๔๙๐ ๑๑/๑๐/๒๕๔๙

จันทรังษี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๖๗
พระวิศิษฏ์ จาทโชโต การดี

๑๕/๐๕/๒๕๑๗
๑๒/๘/๒๕๕๘

ท่าพาณิชย์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๖๘
พระโชดอนันต์ สิริจนฺโท นวลจันทร์

๑๓/๑๑/๒๔๙๙
๒๐/๐๑/๒๕๕๙

ท่าอุดมสมบูรณาราม
 

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๖๙
พระเรืองยุทธ ปยาจาโร นุ่มแนบ

๒๔/๐๗/๒๕๒๔ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙
ท่าอุดมสมบูรณาราม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระวิสุทธิพร วิสุทธิวโร ถาวรสาลี

๐๕/๑๐/๒๕๓๑ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๗๑
พระธนาพงษ์ ผลสมฺปนฺโน อินทร์โพธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๗๒
พระนที ฌานพโล แซ่ตัง

้

๑๐/๐๙/๒๕๒๗ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๗๓
พระนัฐวุธ านจาโร อินยิม

้

๑๗/๐๕/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๗๔
พระวินิจชัย วินิจฺชิโย บรรณา

๑๗/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๗๕
พระปนเพชร ปฺาวชิโร พันธ์เจริญ

๐๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๗๖
พระเอนก ขนฺติพุทฺโธ แก้วเคน

๒๔/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๗๗
พระสมสกุล สมจิตฺโต จันทะอุทัย

๑๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๗๘
พระณรงค์ สิริปฺโ บุญต่อ

๓๐/๑๑/๒๕๐๒
๑๓/๒/๒๕๓๗

นครกบินทร์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๗๙
พระพีระเดช ธีรปฺโ เกตุเพ็ง

๒๓/๖/๒๕๓๓
๗/๒/๒๕๕๙

นครกบินทร์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๘๐
พระชัยพร อาทิตวโส เจนรบ

๑๙/๑๒/๒๕๒๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

บรรพตรัตนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๘๑
พระประยุทธ านวุฑโฒ เหล็กเขียว

๒๕/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

บรรพตรัตนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๘๒
พระบรรจง านวโร ระลึกดี

๐๕/๐๕/๒๕๑๔ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

บ่อทองรังสรรค์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๘๓
พระออมสิน ยติโก แพนลา

๐๓/๐๒/๒๕๑๒ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

บ่อทองรังสรรค์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๘๔
พระสังวาร ิตมโน ทาสีจันทร์

๐๑/๑๐/๒๔๙๐ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

บ่อทองรังสรรค์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๘๕
พระนกแก้ว สนฺตจิตฺโต โพธิแย้ม

๐๘/๐๓/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทองรังสรรค์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๘๖
พระเฉลิมเกียรติ สนฺตมโน สุขสงค์

๑๗/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทองรังสรรค์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๘๗
พระสกฤษฎ์ จนฺทโชโต โพธิแย้ม

๒๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทองรังสรรค์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๘๘
พระยิงยศพนธ์

่

ทินฺนลาโภ ศรีรัตนวรางกรู

๒๗/๐๙/๒๕๑๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาหาดนางแก้ว  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๘๙
พระลุน พทฺธธมฺโม ตุ้มทอง

๑๗/๐๔/๒๕๐๓ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

โปร่งพัฒนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๙๐
พระอมร เตชธมฺโม แสนคุ้ม

๐๒/๐๒/๒๕๒๘ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

โปร่งพัฒนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๙๑
พระสุชาติ อธิปฺโ กาวิละมูล

๑๒/๑๐/๒๕๑๒ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

พระยาทำ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๙๒
พระขวัญชาติ นิสโภ เพาะแปน

๑๖/๑๒/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

รัตนชมภู  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๙๓
พระวิฑูรย์ อภิปุโ วรเวก

๒๐/๐๕/๒๕๒๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

รัตนโชติการาม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๙๔
พระณัฐวุฒิ จิตปโ เทียมคง

๐๕/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

รัตนโชติการาม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๙๕
พระณัฐศาสตร์ านุตตฺโร ศรีวงษ์

๒๓/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

รัตนโชติการาม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๙๖
พระชาญวิช กตนาโถ เศษศรี

๒๕/๐๕/๒๕๐๗ ๐๖/๐๔/๒๕๕๖

ราษฎร์รังษี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๙๗
พระอทิศักดิ

์

อนาลโย จันทนามา

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์รังษี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๙๘
พระนิวัติ จารุธมฺโม พวงพา

๑๒/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์รังษี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๑๙๙
พระอธิภัทร อธิจิตฺโต มีศิลป

๑๖/๐๔/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังกวาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๖ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๐๐
พระสมัย สมจิตฺโต สดรัมย์

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

วังดินสอ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระวานิช ิตวิริโย มีทรัพย์

๑๖/๐๖/๒๕๑๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วังดินสอ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๐๒
พระวิมล คุณวีโร พรมเทา

๑๕/๐๘/๒๕๒๐ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วังดินสอ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๐๓
พระบุณธรรม ปยธมฺโม จันทรา

๓๑/๑๐/๒๕๑๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วังดินสอ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๐๔
พระสัญญา อุปสโม บุญยงค์

๑๕/๐๘/๒๕๑๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังมะกรูด  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๐๕
พระสมชาย อคฺคธมฺโม พรหมณ์จันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๐๒ ๑๐/๑๑/๒๕๕๕

วัฒนารังษี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๐๖
พระธันวา ิตปฺโ ร่าเริง

๐๗/๑๒/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัฒนารังษี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๐๗
พระพิษณุ ิตฺยสโน โลกนิยม

๑๐/๑/๒๕๓๙ ๒๗/๓/๒๕๕๙

วัดศรีษะเมือง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๐๘
พระไกรสร กิตติโต ศรีภักดี

๖/๗/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดศรีษะเมือง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๐๙
พระวรเมธ อคฺคธมฺโม แสงประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วาปรัตนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๑๐
พระธีรพล จนฺทโชโต ศรีสุข

๐๖/๐๗/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วาปรัตนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๑๑
พระจักรกฤษณ์ ถานวีโร หมืนสิน

่

๒๙/๐๖/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วาปรัตนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๑๒
พระชนแดน กิตติสาโร คงสมจิตร์

๐๙/๐๕/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ศรีวนาลัย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๑๓
พระสมาน ปภสฺสโร ผาสุก

๒๙/๐๗/๒๔๙๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

สมศรีราษฎร์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๑๔
พระอัครเดช อภินนฺโท โพธิศรี

์

๑๑/๐๔/๒๕๓๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สมศรีราษฎร์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๑๕
พระวัชรินทร์ วชฺชรธมฺโม อันโชคดี

๒๕/๘/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๑๖
พระกุมารน้อย กนฺตสีโล ประกอบยา

๒๑/๑๑/๒๕๒๕ ๒๓/๐๖/๒๕๕๘

สามัคคีสโมสร  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๑๗
พระสุดใจ จนฺทสีโล โตสิงห์

๐๒/๐๔/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

หนองโดน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๑๘
พระวัชรพล อภินนฺโท บุญล้น

๑๕/๘/๒๕๒๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองนมหนู  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๑๙
พระสาธิต ติกฺชวีโร คุ้มมา

๓/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองนมหนู  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๒๐
สามเณรอำนวย  รุ่งสี

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๒๑
สามเณรพงษ์เทพ  จันทประโชติ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๒๒
สามเณรพงศกร  เตยดอน

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๒๓
สามเณรสมภพ  พงษ์เกตุกรณ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๒๔
สามเณรภูมิวมินทร์  นิรันดร์พงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๒๕
สามเณรพิเชษฐ  ดวงแสน

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๒๖
สามเณรชัชวาล  กันนิกา

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๒๗
พระธงชัย ธชธมฺโม ชืนยุติธรรม

่

๐๕/๐๓/๒๕๐๓ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๒๘
สามเณรศุภฤกษ์  กุมภวงค์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๒๙
สามเณรสันรัตโน  บุญประสพ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรอานนท์  พิจารณา

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๓๑
สามเณรนัทธพงศ์  พงษ์วัฒนธรรม

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๓๒
สามเณรอลงกรณ์  ชัยมณีการเกษ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๓๓
สามเณรมฤคินทร์  กนิษฐกุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๓๔
สามเณรธนากร  อุบลรัศมี

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๗ / ๒๐
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ปจ ๔๑๕๙/๐๒๓๕
สามเณรนัทธพงศ์  ทรงชาติ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๓๖
สามเณรต่อตระกูล  ปทนาถา

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๓๗
สามเณรสุรสิทธิ

์

 ภูนิล

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๓๘
สามเณรอิฏสฎา  โพติยะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๓๙
สามเณรณัฐนนท์  เดชกำจรศักดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรสุทธินันท์  พิมพ์ทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๔๑
สามเณรสหพัฒน์  โทนใหญ่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๔๒
สามเณรฑวัต  เวียงจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๔๓
สามเณรสยาม  สาล่า

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๔๔
สามเณรนรากร  ศรีโยหะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๔๕
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 จันทร์สะโร

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๔๖
สามเณรวุฒินันท์  เวียงจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๔๗
สามเณรสิทธิพล  สุดเอม

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๔๘
พระทัศนา ชยสิริโก หงษ์ศรี

๑๙/๐๗/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๔๙
พระเสาร์ ติกฺขาโณ ชูเสน

๑๐/๐๗/๒๕๐๗ ๒๔/๐๒/๒๕๕๙

หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรเกรียงพันธ์  โรหิตรัตนะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๕๑
สามเณรพงศ์พิสุทธิ

์

 โพธิธิสาร

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๕๒
สามเณรพิพัฒนพงษ์  หล้าชาวนา

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๕๓
สามเณรชัยวัฒน์  พานิช

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๕๔
สามเณรณัฐกิตต์  เคนแสง

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๕๕
สามเณรกรกฤษณ์  สมัยใหม่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๕๖
สามเณรตะวัน  ม่วงศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๕๗
สามเณรชูเกียรติ

์

 เนืองมัจฉา

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๕๘
สามเณรพันธวีร์  พันพะม้า

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๕๙
สามเณรปยปาณ  จันทร์พกรณ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรปฏิพล  เหมียนเมือง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๖๑
สามเณรรัฐวุฒิ  วงศ์ทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๖๒
สามเณรอารยะ  วะชุม

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๖๓
สามเณรอรรถชัย  ศรีนวล

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๖๔
สามเณรทักษิณ  สูงสันเขต

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๖๕
สามเณรสุรเดช  ล้อมลืน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๖๖
สามเณรสิทธิโชค  จรชร

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๖๗
สามเณรปกรณ์  ปะหยี

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๖๘
สามเณรสมเกียรติ  คนหลัก

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๖๙
สามเณรโชติชวาล  สีด่าน

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๘ / ๒๐
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ปจ ๔๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรธรรมลักษณ์  สวัสดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๗๑
สามเณรกฤต  เฉลียวไว

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๗๒
สามเณรวัฒนา  มูลยะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๗๓
สามเณรบุรินทร์  ภูผานี

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๗๔
สามเณรอภิวัฒน์  ไสตะภาพ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๗๕
สามเณรธนากร  ประคตสะคน

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๗๖
สามเณรทวีวัฒน์  กรรณรัตน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๗๗
สามเณรตะวัน  เจริญศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๗๘
สามเณรปรัชญา  ลำสุนีกาญจน์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๗๙
สามเณรชิษณุพงศ์  ปุริปุญโน

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรพรเทพ  ช่วยรักษา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๘๑
สามเณรณัฐพล  แจ้

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๘๒
สามเณรธนวันต์  ปุริลา

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๘๓
สามเณรอานนท์  ทูปขุนทด

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๘๔
สามเณรศรเพชร  โคตะวินนท์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๘๕
สามเณรเตชะสิทธิ

์

 เตชะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๘๖
สามเณรวัฒนา  พรมจารี

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๘๗
สามเณรพิสิฐ  สมทรัพย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๘๘
สามเณรธีรวุฒิ  เสียงใส

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๘๙
สามเณรดุริยะ  คงย่อง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๙๐
สามเณรชนัดพล  มณีจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๙๑
สามเณรกล้าตะวัน  บัวนาค

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๙๒
สามเณรชินพัฒน์  มณฑาชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๙๓
สามเณรสุรพัศ  ศรีโยธา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๙๔
สามเณรธนกฤต  เพิมพร

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๙๕
สามเณรเพชร  จันอร่ามตระกูล

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๙๖
สามเณรเตชะศักดิ

์

 เตชะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๙๗
สามเณรทักษพล  อิทธิพลากร

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๙๘
พระสมพิศ สมตฺโถ สระหงษ์ทอง

๐๒/๐๘/๒๕๐๖ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๒๙๙
สามเณรพัชรพล  หลิง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๐๐
พระรังสรรค์ เชฏปฺโ สังพรหม

๑๕/๐๒/๒๕๒๕ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๐๑
พระมนตรี ติสฺสโร ไตรมาศ

๐๗/๑๒/๒๕๓๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒฺโน ทองน่วม

๑๗/๐๘/๒๕๓๗ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๐๓
สามเณรชัชวาล  อ่อนทองคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระธวัช ภทฺทธมฺโม ธรรมเชียง

๐๘/๐๕/๒๕๑๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองไผ่ล้อม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๙ / ๒๐

้
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ปจ ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระชุมพร อภินนฺโท โยยรัมย์

๐๕/๐๑/๒๕๒๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระภาคภูมิ จิรสุโภ โพธิวงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระภัควัต ภควโร ปทุมพรวรกุล

๒๒/๐๖/๒๕๓๒ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระวิทวัส วีรนนฺโท มะริโค

๒๗/๑๑/๒๕๓๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระธีระวัฒน์ านธโร บัวสิน

๒๒/๐๓/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระสิรวิชญ์ ภูริาโณ อรุณศักดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๓๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

หนองสังข์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๑๑
พระสมัย านุตฺตโร ช่างแกะ

๑๙/๑๑/๒๕๒๓
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองสังข์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๑๒
พระอังคาร ชุตินฺธโร ปาชัด

๐๗/๐๕/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองสังข์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๑๓
พระสุเมธ สนฺตจิตโต ทองสวัสดิ

์

๖/๑๑/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

เหลืองทองรังษี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๑๔
พระสมบัติ จนฺทสีโร หงสา

๒๗/๑๐/๒๕๓๕
๑๐/๗/๒๕๕๙

เหลืองทองรังษี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๑๕
พระไมตรี ติกฺขวีโร เหมพิมพ์

๒๗/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เหลืองทองรังษี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๑๖
พระมานิตย์ ปฺาวโร นรมาตย์

๒๑/๓/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เหลืองทองรังษี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๑๗
พระสมชีพ สมจิตฺโต ภาคำ

๑๓/๖/๒๔๙๘ ๒๑/๒/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๑๘
พระญาณวุฒิ อธิปฺโ แก้วกำแพง

๑๙/๓/๒๕๓๘ ๒๐/๓/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๑๙
พระอภัย อิทฺธิปฺโ สืบไทย

๒๓/๐๒/๒๔๙๗ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

เกาะแดง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระจิตอนันต์ จิตฺตสํวโร บุญขวัญ

๐๑/๐๔/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เกาะแดง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๒๑
พระศึกษา ิตวฑฺฒโน ช่างกลึง

๐๓/๐๒/๒๕๓๒ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙

เกาะมะไฟ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๒๒
พระอภิชาติ สิริจนฺโท วิเท

๑๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

เกาะมะไฟ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๒๓
พระโอฬาร รตนปฺโ กิงลี

่ ้

๓๑/๐๓/๒๔๙๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

เกาะมะไฟ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๒๔
พระรัชชานนท์ จนฺทโสภโณ วิเท

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

เกาะมะไฟ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๒๕
พระปรัชญา จารุวณฺโณ สุริวงษ์

๑๔/๐๔/๒๕๓๕ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

ขิงกระชาย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๒๖
พระคณาธิป สิริภทฺโท จันภิรมย์

๓๐/๐๖/๒๕๓๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๘

ขิงกระชาย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๒๗
พระอนันตพงศ์ สิริปฺโ หัสดี

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ขิงกระชาย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๒๘
พระวิชัย ปฺาวโร จันทา

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ขิงกระชาย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๒๙
พระไชยวัฒน์ จนฺทธมฺโม จิรัตน์โส

๑๖/๑๒/๒๕๑๖ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

คลองคล้า  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระอภิชาติ มงฺคโล แดงขำ

๓๐/๐๖/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โคกกรวด  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๓๑
พระสวรรณ์ จตฺตาลโย เชิงเขา

๒๖/๐๗/๒๕๐๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๓๒
สามเณรทองดี  บาดาล

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

 โคกอู่ทอง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๓๓
พระนรินทร์ รกฺขิโต อินโท

๐๘/๐๑/๒๕๓๕ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

จันทรังษี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๓๔
สามเณรศุภชัย  ศรีชาญชัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๓๕
สามเณรเจษฏา  เจริญสุข

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๓๖
สามเณรศุภวิชญ์  ศรีไชย

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๓๗
สามเณรอภินันทร์  ช่างกลึง

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๓๘
สามเณรมงคล  ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๓๙
สามเณรอัถทชัย  ชินณะหงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

 แจ้ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๐ / ๒๐

้
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ปจ ๔๑๕๙/๐๓๔๐
สามเณรรุจนโรจน์  สารสิงทา

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๔๑
สามเณรณัฐพงษ์  เอิบสุข

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๔๒
พระถวิล ปฺาพโล เหล็กเพชร

๒๘/๐๙/๒๕๐๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๔๓
สามเณรอนุชิต  เพิมพร

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๔๔
สามเณรธนวัฒน์  รอดอยู่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๔๕
พระบัณฑิต ปฺฑิโต ชาธิพา

๒๖/๐๒/๒๕๓๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๔๖
สามเณรไตรภพ  ชูสิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๔๗
สามเณรนพชาติ  จอกทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๔๘
สามเณรดลธวรรต  พรมดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๔๙
สามเณรอนุชิต  กองแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๕๐
สามเณรจารุวัฒน์  คงดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๕๑
สามเณรกฤษฎา  เหล็กเพชร

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๕๒
สามเณรชวัลวิทย์  รอดสุโข

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๕๓
สามเณรชินวัตร  งามละมัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๕๔
พระธชย กิจฺจสโร สมกำลัง

๑๙/๑๒/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๕๕
พระอิสรพงษ์ อภิวโร บุญประเสริฐ

๑๐/๐๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แจ้ง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๕๖
พระสุริยา จิตปฺโ นาสืบ

๐๒/๐๔/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๕๗
พระพัชลพล านนฺตโร ฐานนฺตโร

๑๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๕๘
พระศุภกฤษฏ านวโร ภูมิชิน

๒๔/๑๑/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๕๙
พระภาณุพงษ์ อภินนฺโท ก้อนกระสัง

๑๐/๐๘/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๖๐
พระศตวรรษ อรุโณ มานะเวทย์

๐๗/๑๐/๒๕๓๓ ๑๕/๑๒/๒๕๕๘

ไทรงาม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๖๑
พระทัศนัย กตทีโป อาษาพร

๒๓/๐๔/๒๕๓๐ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

นาแขม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๖๒
พระประสิทธิ

์

วรธมฺโม สุทธิประเสริฐ

๒๗/๐๓/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เนินผาสุข  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๖๓
พระชยพล กิตฺติธโร เสาะด้น

๐๘/๑๑/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เนินผาสุข  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๖๔
พระวรวุฒิ านิโย สุขสมัย

๐๕/๐๗/๒๕๑๐ ๑๖/๑๑/๒๕๕๘

โนนสะอาด  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๖๕
สามเณรนรินทร์  หยวกใจธรรม

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 โนนสะอาด  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๖๖
พระเอกณรินทร์ อภโย จิตจำนงค์

๒๗/๑๐/๒๕๓๖ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๖๗
สามเณรจารุวัฒน์  สำเนาวงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

 โนนสะอาด  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๖๘
สามเณรอรรถพล  ซอคำสี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

 โนนสะอาด  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๖๙
พระจตุพล าณวีโร เซ็นปกธงชัย

๐๓/๐๘/๒๕๓๖ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๗๐
พระจำนงค์ รตฺตโน เดชช่วง

๐๑/๑๑/๒๕๐๒ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

บ้านโนน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๗๑
พระนภดล จิรปฺโ อ่วมเอียม

่

๑๕/๐๗/๒๕๒๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

บ้านโนน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๗๒
พระสุริยา ปภสฺสโร จันทร์ตา

๑๑/๐๙/๒๕๓๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

บ้านโนน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๗๓
สามเณรจารุวัฒน์  สิริกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

 บ้านโนน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๗๔
พระธนากรณ์ กนฺตวณฺโณ มาลา

๒๒/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

บ้านหอย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๑ / ๒๐

้
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ปจ ๔๑๕๙/๐๓๗๕
พระพรหมบัญชา สจฺจวโร จันดี

๐๖/๑๒/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

บ้านหอย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๗๖
พระบุญฤทธิ

์

พฺรหมฺปฺโ กองแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พรหมประสิทธิ

์

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๗๗
พระวิศรุต อินฺโท ชืนรส

่

๐๕/๐๓/๒๕๓๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

พรหมรังษี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๗๘
พระประนอม ทนฺตมโน พรมภักดี

๐๗/๐๔/๒๔๘๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

โพธิงาม

์

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๗๙
พระเกียรติศักดิ

์

โชติคุโณ ทับศรี

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๘๐
พระชาตรี อธิมุตฺโต สินศรัทธา

๐๘/๐๓/๒๕๑๓ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

มงคลชัย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๘๑
พระสุภาพ จิตฺติปาโล ดาทอง

๒๓/๐๓/๒๕๑๓ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

มะกอกแก้ว  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๘๒
พระพรประเสริฐ คุณากโร ผลาหาร

๐๑/๐๕/๒๕๒๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๘๓
พระพารณ ธีรภทฺโท เฮงวิเชียร

๓๐/๑๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๘๔
พระวัฒนชัย วรปฺโ ล้วนศรี

๒๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๘๕
พระสุนทร ธมฺมิโก อุดรพันธ์

๑๓/๐๒/๒๕๒๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สัปปโคน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๘๖
พระอาทิตย์ ปริปุนฺโน เคนอ่อน

๒๗/๐๑/๒๕๒๖ ๑๙/๐๒/๒๕๕๘

หนองกระจับ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๘๗
พระศิริชัย ปฺาคโม ขุนภักดี

๑๐/๐๕/๒๕๐๖ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองกระจับ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๘๘
พระวัฒนะ กิตฺติวณฺโณ เอียมเอก

่

๒๑/๐๓/๒๕๓๗ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

หนองแก้ว  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๘๙
พระสุทธิพงศ์ ปยธมฺโม แพจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองแก้ว  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๙๐
พระจักรี อธิปฺโ ขวัญข้าว

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองคุ้ม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๙๑
พระเจษฎา ปฺาทีโป อิมอ้วน

่

๒๓/๐๙/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองคุ้ม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๙๒
พระพัฒนศักดิ

์

สุมงฺคโล ช่างกลึง

๐๕/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองคุ้ม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๙๓
พระอาทิตย์ อภิวฑฺฒโน อาดุลย์ศักดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๓๓ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

หนองชาติ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๙๔
พระบรรพต กตปฺุโ จันทร์บัว

๐๑/๐๘/๒๕๓๑ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

อินทร์ไตรย์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๙๕
พระจำนงค์ ชาตวุฑฺโฒ ศรีวิยศ

๑๐/๑๑/๒๔๙๖

๙/๖/๒๕๕๔
เกาะแก้วสถาวร  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๙๖
พระอรรถสิทธิ

์

อตฺถกาโร ชาวโท่น

๑๘/๓/๒๕๒๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

เกาะแก้วสถาวร  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๙๗
พระเชาว์ กิตติาโณ บุญสิงห์

๑/๕/๒๕๑๕ ๑/๔/๒๕๕๙
คลองสมบูรณ์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๙๘
พระเจษฎา จิตติวณฺโณ จิตสมัคร

๑/๑/๒๕๓๙ ๑/๕/๒๕๕๙
คลองสมบูรณ์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๓๙๙
พระรัตนาธิเบศร์ โพธิสาโร บินทะ

๑/๒/๒๕๓๙ ๒/๕/๒๕๕๙
คลองสมบูรณ์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๐๐
พระพัฒนพงษ์ ขนฺติธมฺโม ถนอมบุญ

๓๐/๑๐/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๕๙
ดอนใหญ่  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๐๑
พระทวีศักดิ

์

ธมฺมวโร สีลำเนา

๑๒/๖/๒๕๑๒ ๒๓/๓/๒๕๕๕

ต้นตาล  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๐๒
พระอนงค์ อคฺคธมฺโม พูลมา

๔/๒/๒๕๐๔ ๖/๖/๒๕๕๘
ต้นตาล  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๐๓
พระโอฬาร ถาวโร หอยสังข์

๐๕/๐๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

ทุ่งประพาส  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๐๔
พระธานี ปฺาสาโร ปะริน

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งประพาส  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๐๕
พระณัฐกรณ์ กิตฺติสาโร จงกล

๑๒/๑๒/๒๕๓๑
๑๖/๗/๒๕๕๙

ธรรมโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระวิทยา ถิรธมฺโม วงษ์สุวรรณ์

๒๒/๐๔/๒๕๓๘
๑๕/๕/๒๕๕๙

นพคุณทอง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระสุรศักดิ

์

สุทฺธสีโล เชิดฉัน

๐๓/๐๘/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

นพคุณทอง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๐๘
พระเตชิต ผาสุกาโม เมฆเกรียงไกร

๑๐/๐๓/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๕๙
นพคุณทอง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๐๙
พระนพดล าณธโร กลสรรณ์

๐๙/๐๕/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

นพคุณทอง  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๑๐
พระสุวทัศน์ ถาวโร จัตตุเชือ

้

๑/๒/๒๕๓๙ ๓/๖/๒๕๕๙
เนินผาสุกผลาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๑๑
พระสมศักดิ

์

กตฺุโต ประจักสุข

๑๑/๑๑/๒๕๐๒
๒๗/๑/๒๕๕๙

บ้านกุดตาเสก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๑๒
พระไพรัตน์ พุทฺธรกฺขิโต สองห้อง

๑๑/๑๑/๒๕๑๓ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

บุยายใบ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๑๓
พระสมชาย สมชโย ใจเรือง

่

๐๖/๐๒/๒๕๒๘ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

บุยายใบ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๑๔
พระพิตตินันท์ อภินนฺโท สมทรัพย์

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

บุยายใบ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๑๕
พระมนต์มนัส สุมโน เฮงแก้ว

๑๓/๖/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บุยายใบ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๑๖
พระสุรศักดิ

์

สทฺธาธิโก วงศ์ปาน

๑๐/๑๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บุยายใบ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๑๗
พระแจ็ค ปรกฺกโม แชปแสน

๑๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บุยายใบ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๑๘
พระติม กิตฺติโก แก้วปรือ

๒/๑๒/๒๕๑๔ ๑๖/๑/๒๕๕๙

ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๑๙
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติโก วงษ์ภา

๒๑/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๓/๒๕๕๙

ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๒๐
พระกิตติพันธ์ กิตฺติปฺุโ ศรีมา

๑๓/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๕/๒๕๕๙

ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๒๑
พระบูชา ยสินฺธโร เสาวดี

๓๑/๕/๒๕๓๙
๙/๖/๒๕๕๙

ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๒๒
พระพงศกร านธมฺโม สุดเทียน

๑๔/๕/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๒๓
พระพิเชษฐ์ ิตเตโช แสงกล้า

๗/๑/๒๕๓๓ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๒๔
พระจำลอง จารุวณฺโณ เชียงเดิม

๑๗/๙/๒๕๒๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๒๕
พระนนทวี นนฺทปฺโ ปญญา

๒๒/๓/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๒๖
พระดำรง ิตาโณ ทองดี

๑๙/๒/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๒๗
พระสมนึก จิตฺตสํวโร รุ่งสวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ประทุมบูชา  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๒๘
พระรังษี ถิรจิตโต พิสิฐศรัณยู

๑๖/๐๑/๒๕๐๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ประทุมบูชา  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๒๙
สามเณรสรสิริ  ศรีสวัสดิ

์

๑/๘/๒๕๔๖
 ปรือวนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๓๐
สามเณรอัศนี  แย้มบรรทม

๕/๘/๒๕๔๑
 ปรือวนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๓๑
พระปญญา ปฺาวโณ สรหงษ์

๓/๕/๒๕๓๙ ๑/๔/๒๕๕๘
ปรือวนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๓๒
สามเณรวันชัย  พลยา

๑/๖/๒๕๔๘
 ปรือวนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๓๓
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 รืนรวย

่

๑/๘/๒๕๔๘
 ปรือวนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๓๔
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ เขม้นงาน

๓/๔/๒๕๓๗ ๑/๖/๒๕๕๘
ปรือวนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๓๕
พระสุรศักดิ

์

สุรสกฺโก เอียมสวัสดิ

่ ์

๑/๗/๒๕๓๑ ๗/๗/๒๕๕๘
ปรือวนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๓๖
สามเณรวุฒินันท์  เพชรหลำ

๑/๖/๒๕๔๓
 ปรือวนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๓๗
พระสมชาย วชิราโณ ภู่เพ็ชร

๑/๑๒/๒๕๑๐
๕/๕/๒๕๕๙

ปรือวนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๓๘
พระสมศักดิ

์

สมสกฺโก เอียมละออ

่

๒๒/๓/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ปรือวายใหญ่  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๓๙
พระชิตชัย ชิตชโย มีชัย

๓/๑๑/๒๕๓๔ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ปรือวายใหญ่  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๔๐
พระวัชรพงคศ์ าณวีโร สมทรง

๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปรือวายใหญ่  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๔๑
พระประยุทธ ภูริปฺโ อ่อนหวาน

๑๖/๖/๒๕๓๗ ๑๓/๙/๒๕๕๙

ปรือวายใหญ่  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๔๒
พระนิรุธ ปภสฺสโร เพ็ชร์นิล

๑๙/๐๘/๒๕๓๔
๒๖/๖/๒๕๕๙

โพธิญาณ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๔๓
พระศักรินทร์ สุธีโร องอาจ

๒๗/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

โพธิญาณ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๔๔
พระบัญชา สุวณฺโณ ทองสุวรรณ

๐๖/๐๒/๒๕๐๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๗ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
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ปจ ๔๑๕๙/๐๔๔๕
พระสำราญ ปวิเวโก ยันพะเวช

๒๗/๐๓/๒๕๐๖ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๔๖
พระขุนแผน อุตฺตโล คำท้าว

๑๔/๑๐/๒๕๑๕ ๐๕/๐๓/๒๕๕๘ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๔๗
พระสมชาติ สมชาโต บุญเกิด

๐๔/๐๘/๒๕๒๓ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๔๘
พระพงษ์พัฒน์ พลสุโภ อารี

๒๓/๐๔/๒๕๓๕ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๔๙
พระมนตรี จนฺทสุวณฺโณ สุพรรณ์

๐๙/๐๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๕๐
พระสมศักดิ

์

สิริวณฺโณ คุ้มทอง

๐๘/๐๔/๒๔๙๑ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๕๑
พระอุเทน ขนฺติสุวณฺโณ คุ้มทอง

๐๙/๐๒/๒๕๓๙ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๕๒
พระคมสันต์ ชินวํโส เหรียญพงษ์นาม

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๕๓
พระสุชาติ สุชาโต ประเสริฐ

๑๐/๐๖/๒๕๑๔ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๕๔
พระทิวา านวีโร สินเปย

๑๑/๐๘/๒๕๓๖ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๕๕
พระกมงชัย ปยธโร รืนสดงาม

่

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๕๖
พระนฤเบศ อนาลโย พุฒสุวรรณ

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๕๗
พระสถิตคุณ ปยธมฺโม ศรีหะจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๕๘
พระธีรชัย ธีรชโย ทิพยสุข

๐๖/๐๘/๒๕๓๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๕๙
พระสมคิด สมจิตฺโต พาพรม

๑๖/๑๐/๒๕๑๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๖๐
พระวิเชษฐ์ พลสุโภ แดงสี

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๖๑
พระปริญญา ฉนฺทธมฺโม เงินเติม

๒๔/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๖๒
พระมนตรี มหาปฺโ นาดี

๑๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๖๓
พระนิมิต นนฺทธมฺโม เหมพิมพ์

๑๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๖๔
พระศรัณยู พลวโร สาระ

๐๖/๐๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๖๕
พระชยานันท์ านวีโร ปเจริญ

๕/๕/๒๕๓๙ ๓๐/๔/๒๕๕๙

ราษฎรนิยม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๖๖
พระไชยพฤกษ์ ยสินฺธโร ช่างเก็บ

๒๔/๙/๒๕๓๓
๙/๗/๒๕๕๙

ราษฎรนิยม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๖๗
สามเณรบุญตาล  แก้วอิน

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

 ศรีโพธิมาลัย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๖๘
สามเณรณัฐพล  อุ่นชิน

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีโพธิมาลัย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๖๙
สามเณรภัทรพงษ์  ศีลบุตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีโพธิมาลัย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๗๐
สามเณรธนวัฒน์  สินถัว

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีโพธิมาลัย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๗๑
พระโยธิน อธิปฺโ ประยูรวงษ์

๒๗/๐๒/๒๕๒๖ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

สัมพันธ์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๗๒
พระวิชาญ กิตฺติปฺุโ แซ่อึง

้

๐๑/๐๑/๒๕๑๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สัมพันธ์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๗๓
พระทองพูล กตานนฺโท สุขสาร

๓๐/๑๑/๒๔๙๒ ๐๗/๐๓/๒๕๕๓

สุทธิธรรม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๗๔
พระนิรุธ อาภาธโร พวงมาลัย

๐๘/๐๙/๒๕๑๕
๓๐/๒/๒๕๕๙

สุทธิธรรม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๗๕
พระมานพ จนฺทสีโล ผ่องศรี

๑๓/๐๘/๒๕๒๒ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

สุทธิธรรม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๗๖
สามเณรเทพอวยชัย  ตันสาร

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

 สุทธิธรรม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๗๗
พระธงชัย ถิราโณ นามภักดี

๑๗/๐๖/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สุทธิธรรม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๗๘
พระวิวรรธน์ สิริปฺโ เพชรคง

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

แสงจันทร์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๗๙
พระมนัญชัย านวโร อุดมเดช

๒๗/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

แสงจันทร์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๔ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๘๐
พระธนงชัย ิตธมฺโม กรีบาง

๑๐/๑๒/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

แสงจันทร์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๘๑
พระสราวุฒิ กนฺตปฺโ เสากพันธ์

๐๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

แสงจันทร์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๘๒
พระสมใจ ถาวโร ชะเอมกูล

๒๓/๑๐/๒๕๐๕
๑๒/๗/๒๕๕๘

หนองหูช้าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๘๓
พระฉลอง ปภสฺสโร แก้วชนะ

๒๖/๓/๒๕๐๙ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

หนองหูช้าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๘๔
พระนพดล จนฺทาโภ นารี

๓/๓/๒๕๒๔ ๕/๖/๒๕๕๙
หนองหูช้าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๘๕
พระพัชรพล ปยวณฺโณ สาทา

๒๕/๐๕/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๕๙

หนองหูช้าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๘๖
พระนิติเนต นาถธมฺโม คงสันทัด

๒๙/๑๐/๒๕๓๖
๒๖/๖/๒๕๕๙

หนองหูช้าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๘๗
พระจิรวิทย์ อิทธิเตโช ขจรกุลนิธิศักดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
หนองหูช้าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๘๘
พระประกอบ สจฺจวโร พุ่มพวง

๑๙/๑๐/๒๕๐๕ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

หลังถำ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๘๙
พระธนพล กิตฺติโสภโณ นามดี

๐๗/๐๘/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

หลังถำ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๙๐
พระคมกริช จิตสาโร เหล่าเพชร

๑๒/๑๒/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หลังถำ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๙๑
พระไกรสร กนฺตสีโร นามดี

๑๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หลังถำ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๙๒
พระณัทกฤต อคฺคจิตฺโต สุวรรณภูชัย

๑๐/๘/๒๕๑๕ ๒๖/๔/๒๕๕๙

หัวหว้าสามัคคี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๙๓
พระเชวงศักดิ

์

นาถธมฺโม บุญโต

๒๔/๘/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๙๔
พระธารากร จิตฺตปาโร สุวรรณจิต

๑๗/๔/๒๕๒๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๙๕
พระอุเทน อมโร สดชืน

่

๑๔/๖/๒๔๘๖ ๑๔/๕/๒๕๕๓

ใหม่ดงกระทงยาม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๙๖
พระทนงศักดิ

์

ปภสฺสโร กีบาง

๑๑/๖/๒๕๓๘ ๑๕/๒/๒๕๕๙

ใหม่ดงกระทงยาม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๙๗
พระสุระพงษ์ นาถกโร จันทร์วัน

๒๐/๖/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ใหม่ดงกระทงยาม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๙๘
พระธวัต านวีโร เนืองกตุ

่

๐๙/๐๔/๒๕๓๙ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ใหม่นาบุญ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๔๙๙
พระนิสิต านิโย นันทะเส

๑๐/๑๒/๒๕๓๔ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ใหม่นาบุญ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๐๐
พระศุภชัย ติสฺสวํโส แย้มกลิน

่

๐๓/๐๗/๒๕๓๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่นาบุญ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๐๑
พระเอกพล ขนฺติโก บุญผาย

๑๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่นาบุญ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๐๒
พระปรีชา กตปฺุโ แสนบุตร

๒๔/๐๗/๒๕๒๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่นาบุญ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๐๓
พระชนะพล ขนฺติมโน พักไหม

๑๐/๐๗/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่นาบุญ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๐๔
พระสมาน ติสฺสวโร นามแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่นาบุญ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๐๕
พระอภิเษก ปฺาทีโป บัวสอน

๑๙/๐๖/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่นาบุญ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๐๖
พระขจรศักดิ

์

ิตสกฺโก สร้อยไซ

๑๙/๑๐/๒๕๓๒
๑๔/๗/๒๕๕๙

ใหม่ประชุมชน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๐๗
พระนำเพชร ธมฺมทินฺโน ไตรทิพย์

๑๕/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ใหม่ประชุมชน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๐๘
สามเณรธีรวัฒน์  พวงไธสงค์

๓/๘/๒๕๔๒
 ใหม่ประชุมชน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๐๙
พระธีรพงศ์ ธมฺมสาโร ตะเพียนทอง

๗/๙/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

อัมพวันครุฑธาวาส  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๑๐
พระสมบัติ โชติปฺโ ริวอินทร์

้

๒๘/๑๐/๒๕๐๐
๑๙/๖/๒๕๕๙

อินทรแบก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๑๑
พระจิรวุฒิ โชติปฺโ เกษร์สิรินทร

๒๗/๑๐/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

อินทรแบก  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๑๒
พระทัดพงษ์ สิริทตฺโต โค้วเทียนฮัว

้

๑๕/๐๙/๒๕๒๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

คลองเฆ่  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๑๓
พระศิริพงษ์ สิริภทฺโท พิมุ

๑๗/๐๗/๒๕๓๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

คลองหอทอง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๑๔
พระมานพ ปฺาวุฑฺโฒ ไชยโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๐๖ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

ทวีชลขันธ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๕ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๑๕
พระทองคำ านวีโร แสงส่ง

๒๘/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

ทวีชลขันธ์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๑๖
พระวรวุฒิ ปภาโส พูลเชือ

้

๒๖/๐๕/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

นิคมพัฒนา  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๑๗
พระจิรพงศ์ านวโร ถีถ้วน

่

๒๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

นิคมพัฒนา  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๑๘
พระธนากร จารุวํโส สรรพคุณยา

๐๕/๐๕/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นิคมพัฒนา  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๑๙
พระอรรถชัย กิตฺติสาโร อิมใจ

่

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

นิคมพัฒนา  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๒๐
พระไกรวิชญ์ มหาปฺุโ ชมภูทอง

๒๙/๐๙/๒๕๓๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

นิคมพัฒนา  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๒๑
พระอักษรเทพ ขนฺติธมฺโม โฮมจตุรัส

๑๐/๑๐/๒๕๓๖ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

บางเตย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๒๒
พระฉัตรมงคล ปฺาวโร มาศงามเมือง

๑๗/๐๗/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บางเตย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๒๓
พระกาญจนะ อธิปฺโ อัยรา

๑๖/๐๔/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

บางเตย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๒๔
พระบรรจง ปฺาวโร โฉมเฉลา

๑๓/๑๐/๒๕๒๐ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

บางแตน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๒๕
พระพิชญา ปฺาวุโธ แสนเยีย

๑๓/๐๔/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

บางแตน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๒๖
พระธีรพงษ์ ขนฺติสาโร อยู่คง

๑๐/๐๔/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บางแตน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๒๗
พระลิขิต อภิวณฺโณ ขอผล

๐๘/๑๐/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บางแตน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๒๘
พระปยะพล เขมจาโร กุลทอง

๒๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางแตน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๒๙
พระอนิวัตติ

์

วิสุทฺโท ขุนเหล็ง

๐๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บางแตน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๓๐
พระกิตติพงษ์ ถาวโร วงค์กลำ

๒๐/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บางแตน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๓๑
พระธงชัย ปยสีโล แช่มสา

๐๔/๑๒/๒๕๓๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

บางแตน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๓๒
พระณฐพรรณ กิตฺติวโร พรหมนาค

๐๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๓๓
พระมานัติพงษ์ ถาวโร พานิชย์ชา

๐๙/๐๒/๒๕๒๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๓๔
พระทวีผล ปฺาวโร งามประยูร

๑๘/๐๘/๒๕๓๖ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

สมบูรณ์ทรัพย์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๓๕
พระธวัชชัย ขนฺติธมฺโม ใจเอือ

้

๒๕/๐๗/๒๕๓๓ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

สมบูรณ์ทรัพย์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๓๖
พระบุญถวิล อคฺคปฺโ มณฑา

๐๑/๑๒/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

สมบูรณ์ทรัพย์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๓๗
พระขจรศักดิ

์

ธมฺมวโร เกตุกิง

่

๐๙/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สมบูรณ์ทรัพย์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๓๘
พระหน่อย คุณงฺกโร ยืนทน

๐๙/๐๑/๒๕๑๔ ๒๕/๐๒/๒๕๕๘

หัวไผ่  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๓๙
พระสุรินทร์ สุจิตฺโต โพธิงาม

์

๑๖/๑๒/๒๕๑๔
๐๗/๐๑/๒๕๕๙

หัวไผ่  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๔๐
พระเชษฐา สีลธโร เขตสยาม

๑๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

หัวไผ่  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๔๑
พระพระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติภทฺโท ชลารักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

อินทาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๔๒
พระพระสานนท์ สุทสฺสโน สนนำภา

๒๗/๐๖/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

อินทาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๔๓
พระพระธัชภูมิ จนฺทสาโร สุดชืน

่

๑๕/๐๙/๒๕๓๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

อินทาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๔๔
พระพระกฤษฎา กิตฺติโก แก้วกลำ

๑๗/๐๗/๒๕๓๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

อินทาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๔๕
พระพระภัทราวุธ ภทฺราวุโธ ยีเฮง

่

๑๘/๑๒/๒๕๓๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

อินทาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๔๖
พระขจรศักดิ

์

านวโร เวียงแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๐๑ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

อินทาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๔๗
พระทรงวุฒิ ธมฺมธโร จิตร์คลำ

๑๖/๐๙/๒๕๓๗ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

อินทาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๔๘
พระเมธี ปฺาวุฑโฒ จันทศิริ

๐๔/๐๗/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

แก่งดินสอ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๔๙
พระโชคปรีชา สุปฺโ ธงชัย

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

แก่งดินสอ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๖ / ๒๐

้
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่
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ปจ ๔๑๕๙/๐๕๕๐
พระบัวทอง านวโร ปาศาลา

๑๒/๐๘/๒๕๑๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๖

คลองตลาด  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๕๑
พระสาโรจน์ ถิตสาโร ชินทอง

๑๒/๐๓/๒๕๓๑ ๐๔/๐๖/๒๕๕๗

คลองตลาด  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๕๒
พระเพลิน สุชาโต ลำจันทร์

๒๓/๐๕/๒๕๑๑ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

คลองตลาด  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๕๓
พระพงศธร กมฺโร พรหมกุมารกุล

๑๒/๐๘/๒๕๓๔ ๐๔/๐๘/๒๕๕๙

คลองตลาด  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๕๔
พระคำสวย ติสฺสโร เจริญคร

๐๕/๐๙/๒๔๘๖ ๒๓/๐๓/๒๕๔๙

คลองปลาดุกลาย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๕๕
พระสมบัติ านิสฺโร ราชชัย

๒๓/๐๒/๒๕๑๖ ๐๒/๐๖/๒๕๕๘

คลองปลาดุกลาย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๕๖
พระประเชิญ ชยาภิรโต สุจริตจิตร

๐๒/๐๔/๒๔๘๙ ๐๓/๐๖/๒๕๕๘

คลองปลาดุกลาย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๕๗
พระคนอง าณธโร อินทร์รอด

๒๓/๐๕/๒๕๑๑ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

คลองปลาดุกลาย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๕๘
พระสมชาย นริสฺสโร เต็มวิเศษ

๐๑/๑๒/๒๕๒๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

คลองปลาดุกลาย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๕๙
พระชิตชนก กตสาโร จันทร์ศรีละมัย

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองปลาดุกลาย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๖๐
พระวาที อาภาธโร พลนิกร

๑๒/๐๗/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

คลองปลาดุกลาย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๖๑
พระจิรยุทธ จิรสุโภ ประดิษฐ์

๐๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

คลองปลาดุกลาย  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๖๒
พระรังสรรค์ านิสฺสโร ขันทิพย์

๐๓/๐๘/๒๕๓๓ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

คลองมะไฟ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๖๓
พระอนุวัฒน์ จารุวณฺโณ แผ้วนาง

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

คลองมะไฟ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๖๔
พระธโนดม ทีปธมฺโม ล้วนศรี

๐๒/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

โคกกระจง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๖๕
พระปณณวัฒน์ ปฺาวุโฒ จันสมดี

๑๙/๐๙/๒๕๒๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โคกกระจง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๖๖
พระอภิสิทธิ

์

สมจิตฺโต หลักพัน

๐๕/๑๐/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โคกกระจง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๖๗
พระดุลยวิทย์ พุทฺธสาโร วรรณประสิทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๑๙ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

โคกกระจง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๖๘
พระณะธงชัย ปรมสุโข บรมสุข

๑๕/๐๙/๒๕๑๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โคกกระจง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๖๙
พระบุญปลูก อตฺตชโย อุฎฐานะ

๒๑/๐๒/๒๕๓๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โคกกระจง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๗๐
พระประณิธิ ธนวณฺโณ กลินหอม

่

๐๒/๐๓/๒๕๓๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๗๑
พระสุนีย์ ทนฺตจิตฺโต โตตลิงชัน

่

๐๒/๑๒/๒๔๙๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๗๒
พระสุวัฒน์ สุรวณฺโณ แก้วสุข

๒๒/๐๔/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๗๓
พระสุวัฒน์ สุวฒฺทโณ ปนสวัสดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๗๔
พระอภิสิทธิ

์

อภินนฺโท ตันสาร

๒๐/๐๒/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๗๕
พระธนวินท์ านุตฺตโร ม่วงงาม

๐๔/๐๑/๒๕๒๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๗๖
พระอนันต์ ชยธมโม ชำนาญกิจ

๑๓/๐๑/๒๕๓๕ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

ชะอม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๗๗
พระพันธ์ศักดิ

์

กิตตฺปฺโ คำเต็ม

๒๓/๐๘/๒๕๑๔ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

ชะอม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๗๘
พระเหมือน รตนนาโค ตองติดรัมย์

๑๐/๐๑/๒๔๙๔ ๒๓/๐๕/๒๕๕๗

ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๗๙
สามเณรจิรายุ  ศิลาจารย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๘๐
สามเณรเจนภพ  กิจจา

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

 ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๘๑
สามเณรปานัด  ดาด้วง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

 ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๘๒
สามเณรสุริยะ  สามเขล่ง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

 ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๘๓
พระเดชาวัต อธิปฺโ สร้อยสำเภา

๒๓/๐๕/๒๕๑๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๘๔
สามเณรวโรดม  นันทะวงษา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๗ / ๒๐

้
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ปจ ๔๑๕๙/๐๕๘๕
พระยุทธนา ติกฺขวีโร พีงญาติ

่

๐๕/๐๔/๒๕๑๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๘๖
พระปอ อภิชาโน ขาวกบินทร์

๐๒/๐๔/๒๕๒๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๘๗
พระสนิท รตินธโร สอนหมืน

่

๑๒/๐๕/๒๔๙๙ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

ทับลาน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๘๘
พระศิลจักร กุสลจิตฺโต สโมสร

๑๗/๐๗/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

ทับลาน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๘๙
พระอานนท์ กตนาโถ ไชยสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๒๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทับลาน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๙๐
พระผล สุจิณฺโณ ดีเลิศ

๐๔/๐๓/๒๕๑๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ทับลาน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๙๑
พระสิริยะวงค์ ถิรปฺโ พุฒเภา

๑๑/๐๑/๒๕๐๗ ๑๒/๐๖/๒๕๔๓

ทุ่งวิจิตร  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๙๒
พระเชาวลิต านธมฺโม ภูมิไถล

๑๖/๐๑/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งวิจิตร  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๙๓
พระธราวุธ สุวณฺโณ ดียิง

่

๒๖/๐๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งวิจิตร  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๙๔
พระพิทยา ยสินฺธโร เอนอ่อน

๒๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งวิจิตร  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๙๕
พระสมบัติ ขนฺติสุโภ จูสมดี

๑๑/๐๕/๒๕๑๙ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

ทุ่งสามัคคี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๙๖
พระบุญส่ง จิตฺตสุโภ จิตร์ทูล

๐๗/๐๒/๒๔๙๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสามัคคี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๙๗
พระสมหมาย สิริจนฺโท บุญประสิทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๒๕ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

บุสูง  

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๙๘
พระเอกพงษ์ อคฺคธมฺโม แสงมล

๒๓/๐๓/๒๕๒๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
บูรณราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๕๙๙
พระสราวุธ จารุธมฺโม ศรีพัด

๐๔/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
บูรณราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๐๐
พระชัยณรงค์ กิตฺติาโน กันเหตุ

๑๒/๐๑/๒๕๓๔ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

ปาสวนพฤกษชาติ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๐๑
พระสมหมาย สุมงฺคโร นาหนองตูม

๑๒/๐๗/๒๔๙๓ ๐๒/๑๑/๒๕๕๘

ผาสุขไพบูลย์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๐๒
พระคำสัน สุจิตฺโต อินทร์พิลา

๒๕/๐๒/๒๕๑๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ผาสุขไพบูลย์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๐๓
พระปยพัทธ์ โชติปฺโ ภิรมย์รืน

่

๒๓/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ผาสุขไพบูลย์  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๐๔
พระปฏิญญา สนฺตกาโย ปาประกอบ

๒๑/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

พันธ์ศรี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๐๕
พระไพรัช พิสุสาธุโณ ชาติตะขบ

๒๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

พันธ์ศรี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๐๖
พระพรเพ็ช กตนาโถ อุกำแพง

๑๓/๐๔/๒๕๒๐ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

พันธ์ศรี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๐๗
พระโชคชัย สุจิตฺโต สือตระกูล

่

๒๖/๐๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

พันธ์ศรี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๐๘
พระจักรพงษ์ อธิจิตฺโต รอดบรรจง

๑๒/๐๑/๒๕๑๙ ๑๒/๐๑/๒๕๕๘

โพธาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๐๙
พระกิง

่

อกฺกโชโต สุวันนา

๒๒/๐๕/๒๔๗๙ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

โพธาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๑๐
พระผ่อง ปยสีโล ยะประดิษฐ

๒๓/๐๕/๒๕๑๑ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

โพธาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๑๑
พระขจร านงฺกโร กอคูณกลาง

๒๓/๐๑/๒๕๐๕ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

โพธาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๑๒
พระสุเทพ ทยาลุโก อาษา

๑๒/๐๒/๒๕๒๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๑๓
พระอดิเทพ กิตฺติสาโร หาไชย

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๑๔
พระณัฐวุฒิ กิตฺติโสภโณ อุตทองคำ

๑๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๑๕
พระมิตรภาพ มหพฺพโล แนวดง

๒๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๑๖
พระกิตติราช ติสฺสโร เบาวนนท์

๑๒/๐๗/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๑๗
พระสมเกียรติ วิตโสโก ยันตะพันธ์

๒๑/๐๑/๒๔๙๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๑๘
พระอาคม อคฺคธมฺโม คัมภีรพงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๑๑ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๑๙
สามเณรทับ  บัวแสง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๘ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๒๐
พระโชคอนันต์ โชติธมฺโม ทองประสงค์

๑๐/๐๙/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๒๑
พระอังกูร อคฺคธมฺโม กลินนำหอม

่

๒๒/๐๓/๒๕๑๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๒๒
พระทรงศักดิ

์

ทนฺตจิตฺโต พงษ์แก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๒๓
พระชูชาติ กุสลจิตโต วัดเทพ

๑๗/๐๒/๒๕๑๒ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ระเบาะเกตุ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๒๔
พระวิชัย สิริวิชโย เพ็ชรใส

๒๐/๐๒/๒๕๓๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ระเบาะเกตุ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๒๕
พระสุเทพ สุภทฺโท โพธิศรี

์

๑๖/๐๗/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

รัตนเนตตาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๒๖
พระณัฐพล กิตฺติปฺโ คร้ามสมุทร

๒๗/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สระจาน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๒๗
พระธีรภัทร จารุธมฺโม ระดี

๐๖/๐๒/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

สระจาน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๒๘
พระพงษ์พัฒน์ ธีรปฺโ พีรพงษ์

๒๗/๐๒/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

สระแท่น  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๒๙
พระอิสระ อนาลโย กลนคร

๑๓/๐๑/๒๕๑๑ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

สระแท่น  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๓๐
พระสิทธิศักดิ

์

สิทฺธิาโณ แสงกล้า

๐๙/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระแท่น  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๓๑
พระอนุกูล อธิปฺโ เพลียลา

๒๒/๐๒/๒๕๓๐ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

สามัคคีพัฒนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๓๒
พระสมหมาย วุฒิาโร กัญญาโพธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๐๘ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

สามัคคีพัฒนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๓๓
พระโสภณ สุทฺธิสทฺโธ ศรีปราชญ์

๒๓/๐๒/๒๕๓๙ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

สามัคคีพัฒนาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๓๔
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสทฺโธ ไทยบุตร

๒๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

หนองแหน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๓๕
พระภวัต ชาวโร ซึมกลาง

๑๒/๐๑/๒๕๓๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

อุดมพฤกษาราม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๓๖
พระสามารถ สํวโร สุขสวัสดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดคู้ลำพัน  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๓๗
พระมานพ ขนฺติวิโร พงศวดาร

๒๘/๐๘/๒๕๒๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดโคกปบ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๓๘
พระสุชาติ ปรกฺกโม ธงชัย

๐๓/๑๒/๒๕๒๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดโคกพนมดี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๓๙
พระปราโมทย์ อคฺคธมฺโม ทองแปลง

๐๘/๑๒/๒๕๑๗ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดโคกพนมดี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๔๐
พระปยะ ขนฺติมโน เลียงวงษ์

้

๒๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดโคกพนมดี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๔๑
พระวัลลภ ชวโน เหลือบริบูรณ์

๑๘/๐๖/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙
วัดต้นโพธิศรีมหาโพธิ

์

 

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๔๒
สามเณรสมชาย  ชูศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

 วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๔๓
สามเณรวุฒิภัทร  ยะหัตตะ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

 วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๔๔
พระถวัลย์ ธีรธมฺโม สะเนาว์

๑๗/๐๖/๒๕๐๔ ๑๖/๐๖/๒๕๕๒

วัดม่วงขาว  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๔๕
พระประหยัด ปฺุาคโม วงษ์ฟก

๑๕/๐๔/๒๕๑๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดม่วงขาว  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๔๖
พระจารุวัธน์ โชติธมฺโม กัญญาหัตถ์

๒๔/๑๑/๒๕๓๔
๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดม่วงขาว  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๔๗
พระณัฐวุฒิ าณวโร โพกรัก

๒๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดม่วงขาว  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๔๘
พระเอกสิทธิ

์

โสภณปฺุโ พันธ์แต้

๒๙/๐๘/๒๕๓๔ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดม่วงขาว  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๔๙
พระจำเริญ จตฺตมโล จับจิตร

๑๑/๐๗/๒๔๙๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีมโหสถ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๕๐
พระวิรัตน์ อนาลโย คำดี

๐๕/๐๖/๒๕๐๘ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีมโหสถ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๕๑
พระสุวรรณ เตชธมฺโม เผ่าภู่

๒๑/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีมโหสถ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๕๒
พระพงษ์ศักดิ

์

อาภาธโร พันภู

๒๓/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดสนามพลี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๕๓
พระอนุชาติ เตชธมฺโม วงษ์พา

๐๔/๑๒/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสนามพลี  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๕๔
พระสาธิต ธีรวโร โภชน์สมบัติ

๑๔/๐๘/๒๕๓๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดสระมรกต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๙ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๕๕
พระสุเมฆ ธมฺมวโร รุ่งสว่าง

๐๖/๐๕/๒๔๙๓ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดสระมรกต  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๕๖
พระสุทิน จารุธมฺโม จันทร์ลักษณ์

๑๖/๑๐/๒๕๐๑ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดสระมรกต  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๕๗
พระธันวา สุภสฺสโร วงษ์มณี

๐๙/๑๒/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดสระมรกต  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๕๘
พระวุฒิพร วิชฺชาธโร เกิดเมือง

๒๖/๐๕/๒๕๒๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดสระมรกต  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๕๙
พระตะวัน านวีโร บุญเลิศสน

๑๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดสระมรกต  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๖๐
พระวรพล กตธมฺโม บูรณภักดี

๐๒/๑๐/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระมรกต  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๖๑
พระอพิเชษฐิ

์

อภินนฺโท ใยเกษ

๒๕/๐๓/๒๕๑๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระมรกต  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๖๒
พระชัยรัตน์ สุเมโธ ชินโต

๒๘/๐๘/๒๕๒๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระมรกต  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๖๓
พระมงคล วิสุทฺโธ ส่งแบน

๑๒/๐๙/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระมรกต  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๖๔
พระสุทิตย์ ปฺาสุเมโธ สูขสุด

๒๓/๐๙/๒๔๙๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระมรกต  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๖๕
พระปยะ ทีปธมฺโม ทิพย์สุข

๒๒/๑๐/๒๕๒๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระมรกต  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๖๖
พระหอมจันทร์ สุมโน จันทา

๐๘/๐๑/๒๔๙๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดสระมะเขือ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๖๗
พระสุเทพ สนฺตมโน เหล่ามา

๑๓/๐๒/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระมะเขือ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๖๘
พระนิพนธ์ สุทฺธิปฺโ ยศกลาง

๑๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองเกตุ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๖๙
พระวีรยุทธ านวีโร นาแพง

๐๗/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองเกตุ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๗๐
พระรังสันต์ กตสาโร สายพรหม

๒๗/๑๑/๒๕๒๗ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองเกตุ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๗๑
พระเกต อกิฺจโน บุญลิขิต

๐๙/๐๘/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองเกตุ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๗๒
พระสำเริง ปภากโร วงศ์รอด

๑๓/๑๑/๒๕๒๓
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองเกตุ  

ปจ ๔๑๕๙/๐๖๗๓
พระตรีภพ โชติวํโส เขาเวียงชัย

๒๕/๐๖/๒๕๓๔ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองสะแก  

รับรองตามนี

้

(พระเทพรัตนมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๒

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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