
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลพบุรี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๙๗๘ รูป ขาดสอบ ๒๐๓ รูป คงสอบ ๗๗๕ รูป สอบได้ ๖๖๙ รูป สอบตก ๑๐๖ รูป (๘๖.๓๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระสมศักดิ

์

กิตฺติสาโร สังข์ทอง

๑๕/๐๓/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กกโก  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระอภิวัฒน์ ขนฺติสาโร สังข์ทอง

๑๔/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กกโก  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรปราศักดิ

์

 รัตนะ

๒๔/๗/๒๕๔๖

 กวิศราราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๐๔
พระสุชาติ อนุตฺตโร ภู่เมือง

๒๓/๐๑/๒๕๑๔ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

ข่อยเหนือ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระวัฒนะ สิริคุตฺโต พงษ์รอด

๒๙/๘/๒๕๑๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ขุนนวน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรกฤษณะ  สุพรมอินทร์

๒๙/๘/๒๕๔๖

 ขุนนวน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระฉลอง สิริจนฺโท มาปาน

๓๑/๑๐/๒๕๒๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

คลองสายบัว  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระเชาวลิต วรธมฺโม ปานแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๒๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

คลองสายบัว  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระวัฒนา ปภสฺสโร คำสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คอกกระบือ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระธนพล ธมฺมวโร วิระทูล

๑๒/๐๙/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

คีรีวงค์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระธนันธร อริโย ดีไพร

๑๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๑๒
พระองอาจ เหวธมฺโม กุมสูงเนิน

๐๗/๐๗/๒๕๓๔ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

คูหาสวรรค์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระเล็ก กิตฺติธโร ยิวคิม

๒๓/๕/๒๕๐๒ ๓/๑๐/๒๕๕๘

โคกกระถิน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๑๔
พระมิญถวึง สนฺตทตฺโต หวิญ

๒๕/๑๒/๒๕๓๑ ๑๙/๐๓/๒๕๕๓

โคกกะเทียม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๑๕
พระตรัน ฌานกาโม ถาจ

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๐๓/๐๕/๒๕๕๓

โคกกะเทียม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระไทย อโมฆชีโว ถาจ

๒๔/๑๐/๒๕๓๔ ๑๐/๐๒/๒๕๕๔

โคกกะเทียม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระเดช ขนฺติโก เจ้า

๐๗/๐๓/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๗

โคกกะเทียม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระชัชวาลย์ โชติปฺโ ขำคง

๐๙/๐๘/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โคกกะเทียม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรหว่าคิม  โซ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

 โคกกะเทียม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระแผ้ว ิตสีโล เอียมนาคา

่

๑๐/๐๙/๒๕๐๑
๑/๐๗/๒๕๔๔

โคกตูม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระอนันต์ อนุตฺตโร สมพันธ์

๖/๑๒/๒๕๑๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

โคกตูม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระสมชาย ปสนฺโน เขนยจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๑๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

โคกม่วง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระวุฒิชัย อติสาโร จุลมณี

๑๑/๑๐/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

โคกม่วง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๒๔
พระสมพร ฉนฺทกาโม บุญเหมือนนึก

๒๐/๑/๒๕๐๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โคกลำพาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑ / ๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระฐิติกร กตปฺุโ หน่อแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

โคกหม้อ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๒๖
พระรังสรรค์ จิตฺตสํวโร เกตุจิตร์

๐๗/๐๔/๒๕๐๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกหม้อ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๒๗
พระบุญเกือ

้

สุทธาโภ หุ่นวัน

๐๑/๐๗/๒๔๙๖ ๐๒/๐๖/๒๕๕๖

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๒๘
พระพรพงษ์ านิโย สุทธิพันธ์

๒๗/๑๒/๒๔๘๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๒๙
พระปรัวิณ วราโณ ปนม่วง

๑๕/๑๑/๒๕๑๐ ๑๘/๑๐/๒๕๕๘

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๓๐
พระสุระพงษ์ สุรธมฺโม รักชาติ

๒๒/๐๕/๒๕๑๖ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๓๑
พระกฤษณะ ปริาโณ ธิฉลาด

๒๘/๐๓/๒๕๓๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระวัฒน์ธนพล ขนฺติวโร วิชพล

๐๖/๐๖/๒๕๓๗ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๓๓
พระทศพร กุสลจิตฺโต นาคเขียว

๒๕/๐๕/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๓๔
พระจำลอง ธติโก บุญคำ

๐๘/๑๐/๒๕๑๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระพีรพงศ์ ธมฺมาโภ น้อยเจริญ

๒๔/๐๒/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๓๖
พระจักรพันธ์ จารุโภ ตึกสุอินทร์

๒๖/๐๖/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระประเสริฐ สุทฺธิณาโณ หล้าสมบูรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๐๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระร้อยตรี ชยุต ิตธมฺโม

แสงวิทยาประทีป

๒๙/๐๔/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชีปาสิตาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๓๙
พระกิตติ ปฺาวโร เกลาเกลียง

้

๑๖/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชีปาสิตาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรจิรายุทธ  บุญครอบ

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

 ชีปาสิตาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๔๑
พระนิเวศน์ จิตฺตภาโค จำเนียร

๐๓/๐๔/๒๕๑๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

ชีแวะ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระนฤพล กิตฺติวณฺโณ ปอมงาม

๑๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เชิงท่า  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระอภิชัย สิรสาโร ละออเงิน

๒๙/๐๗/๒๕๓๗
๗/๐๒/๒๕๕๙

ซาก  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระจักรินทร์ รตนโชโต แก้วมา

๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ซาก  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระทวีศิลป าณวโร สงเคราะห์

๒๔/๑๑/๒๕๑๓ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ซาก  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระกฤษฎา ยติกโร ต้นกันยา

๑/๐๑/๒๕๒๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ซาก  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระศักดิดา

์

านวุฑฺโฒ จุมพลพงษ์

๕/๑๐/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ซาก  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระธิติ ชยธมฺโม โชติมโนธรรม

๒/๐๑/๒๕๐๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ซาก  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๔๙
พระพงษ์ศักดิ

์

พฺรหฺมวโร เจริญสุข

๐๗/๐๘/๒๕๒๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ญาณเสน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๕๐
พระลาภิศ าณวโร นิคมทัศน์

๒๓/๑๐/๒๕๒๔ ๑๙/๐๙/๒๕๕๘

ญาณเสน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๕๑
พระสิบตรี ศักดิดา

์

อาสโย แก้วนวลศรี

๒๙/๐๙/๒๕๐๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

ดงน้อย  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๕๒
พระนันทวัฒน์ คุณวีโร ฐิติภัทร์พรกมล

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ดงน้อย  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๕๓
พระสิบเอก พิพัฒน์ ชุตินฺธโร พรมสมบัติ

๐๙/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดงน้อย  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระชัยมงคล ถาวโร รักวงษ์ไทย

๑๒/๐๕/๒๕๒๑ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

ดงสวอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระสุริยา สิริธมฺโม มารศรี

๐๕/๑๐/๒๕๓๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

ดงสวอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระนิพนธ์ ชินวโร สืบศรี

๑๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

ดงสวอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระสุรชัย สุรชโย อำนวยชัย

๐๖/๐๘/๒๕๐๒ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

ดงสวอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระอนุชา อคฺคธมฺโม จันทร์ศรี

๑๐/๐๙/๒๕๓๒ ๑๓/๐๘/๒๕๕๙

ดงสวอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระชายแดน ปฺาวโร เจือจาน

๑๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๘/๒๕๕๙

ดงสวอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒ / ๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระสำอาง อติสาโร นาคเกตุ

๑๔/๐๗/๒๔๙๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๔

ดอนโพธิ

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระทับ านิสโร นาคเกตุ

๐๘/๐๒/๒๕๐๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๗

ดอนโพธิ

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระศักดิสิทธิ

์ ์

กตคุโณ เพ็งภู่

๑๖/๐๔/๒๕๒๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ดอนโพธิ

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระเษกสรรค์ ริธมฺโม ปนงา

๐๕/๐๕/๒๕๑๐ ๒๔/๑๑/๒๕๕๘

ตองปุ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระณัฐฌานนท์ ฉนฺทธมฺโม เชือพรหมศร

้

๑๒/๐๗/๒๕๓๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ตองปุ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๖๕
พระสายันท์ อธิจิตฺโต สุขนพศรี

๓๐/๑๒/๒๕๑๑ ๑๗/๑๒/๒๕๕๘

ตองปุ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระกิตติ กิตฺติโก ใจสุข

๒๖/๐๔/๒๕๓๒ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

ตองปุ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๖๗
พระอัญตรี กตนาโถ สุขเกษม

๒๘/๐๙/๒๕๓๕ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

ตองปุ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระเจนต์ณรงค์ อนามโย รอดทองดี

๒๐/๑๑/๒๕๐๙ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

ตองปุ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระนิกร ปฺาโภ อินทร์ศวร

๑๙/๐๙/๒๕๒๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ตองปุ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระบุญส่ง ธมฺมทีโป แก้วแช่ม

๒๔/๐๙/๒๕๑๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ตองปุ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระกิตติศักดิ

์

สุทฺธิธมฺโม แดงปกเกล้า

๓๐/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตองปุ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรชยพล  กึงกาหลง

่

๒๖/๐๘/๒๕๐๔

 ตองปุ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรสหพันธ์  มังมี

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

 ตองปุ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระอนุวัฒน์ ปฺาวโร แก้วลี

๐๒/๐๗/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ตะลุง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระสุทธิชล ิตสุทฺโธ ทองมี

๑๑/๑๑/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตะลุง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระณรงค์ศักดิ

์

อินฺทวณฺโณ เสืออินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตะลุง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระสุทัศน์ อติสโย หมวกอินทร์

๒๑/๐๓/๒๕๐๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ไตรคีรีวัน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระศรลักษณ์ ปภงฺกโร พันอ้ม

๒๐/๐๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ถำเต่า  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๗๙
พระบุญเลิศ อคฺคธมฺโม ฉำชุม

๒๖/๑๐/๒๕๑๒ ๐๕/๐๒/๒๕๕๘

ทองแท่งนิสยาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระบุญเลิศ ปภากโร เขาทอง

๑๔/๑๑/๒๕๑๐ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

ทองแท่งนิสยาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระธนะพล สนฺติธมฺโม สายมาตร์

๒๕/๐๔/๒๕๑๓ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ทองแท่งนิสยาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระปภัสศักดิ

์

กิตฺติธโร ฉิมบรรเทิง

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

ทองแท่งนิสยาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระธิติวุฒิ สิริธมฺโม รุ่งทินกร

๑๖/๐๕/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ท่าแค  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระปริชญ์ ปฺาวโร นาคจัน

่

๑๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ท่าแค  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๘๕
พระคเณศร์ ิตสาโร สรงมงคล

๑๓/๐๒/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเดือ

่

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระพิกุล ถิรธมฺโม ม่วงทอง

๑๘/๐๘/๒๕๐๑ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

ธรรมิกาวาส  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระวิรัตน์ จนฺทธมฺโม จารุโณปถัมภ์

๑๓/๑๐/๒๕๐๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๑

นาจาน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระน้อย นารโท นามบุรี

๐๑/๐๑/๒๕๐๙ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

นาจาน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระศุภกิจ กนฺตสีโล กองแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

นาจาน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระวายุ สนฺตมโน หมันจำรูญ

่

๐๑/๐๗/๒๕๒๑ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

นำจัน

้

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระดลตรี ตนฺติปาโล ภูขีด

๐๑/๑๑/๒๕๑๑ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

นำจัน

้

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระธีรภัทร จตฺตมโล ตุพิมาย

๐๑/๐๙/๒๕๑๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

นำจัน

้

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรอนุชา  หิตะคุณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

 นำจัน

้

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๙๔
พระรัตนะ ภทฺทโก ธารวิสุทธิ

๕/๑๐/๒๕๐๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๘

นำซับสังฆาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๓ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระวิฑูรย์ อนุตฺตโร แลดไธสง

๒๗/๐๓/๒๕๒๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

นำซับสังฆาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระวรวิทย์ วรสทฺโธ มีสมวัฒน์

๑๗/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นำซับสังฆาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๙๗
พระธีรฉัตร ธีรปฺุโ นิมมา

่

๐๕/๐๕/๒๕๓๐ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

บ่อเงินเจริญสุข  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๙๘
พระเมธีพัฒน์ วรปุณฺโ เมืองงิวราย

้

๒๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

บ่อเงินเจริญสุข  

ลบ ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระสุวิทย์ ขนฺติโก หีบโอสถ

๓๐/๐๖/๒๕๒๕ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

บ่อเงินเจริญสุข  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระณรงค์ฤทธิ

์

เตชวโร ใจเจริญ

๒๐/๐๔/๒๕๓๙ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

บ่อเงินเจริญสุข  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระสุวรรณ สุวณโณ สายคงดี

๓๐/๐๕/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บ่อเงินเจริญสุข  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระอภิเดช อภิเตโช โกสะโยดม

๐๓/๑๒/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ่อเงินเจริญสุข  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระวิษณุ ถิราโณ กลำประสาท

๑๖/๑๑/๒๕๓๔
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดาบ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรสุทธิศักดิ

์

 ม่วงเนียม

๐๗/๐๖/๒๕๔๐

 บ้านดาบ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระชวลิต ชาคโร หอมกรุ่น

๑๘/๑๐/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาทนิมิต  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๐๖
พระอรรตชัย สุเมโธ ตันบุญคลี

่

๒๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาทนิมิต  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระมนัส มนาโป จำรูญพันธ์

๓๐/๐๙/๒๕๑๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาทนิมิต  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระไพรัตน์ วิสาทโร การุน

๒๕/๐๘/๒๕๑๔ ๒๐/๑๑/๒๕๕๕

ปากล้วย  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๐๙
พระอำพล ชิวณฺโณ บุญญาเกือกูล

้

๑๘/๐๔/๒๕๓๗ ๐๒/๑๑/๒๕๕๘

ปากล้วย  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๑๐
พระโพเงิน กตปฺุโ นาคเกตุ

๑๓/๑๑/๒๕๒๐ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ปากล้วย  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๑๑

พระชำนาญ อภิปาโล สมสุข

๒๐/๐๕/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปากล้วย  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๑๒

พระพรชัย อติภทฺโท บุญซ้อน

๒๕/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปากล้วย  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๑๓
สามเณรสุขเกษม  กลีบทับทิม

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

 ปากล้วย  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๑๔

พระชูเกียรติ สุกิตฺโต บุญเลียง

้

๐๑/๐๘/๒๕๑๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาตาล  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๑๕

พระลมัย านวโร ริบู่

๒๙/๐๕/๒๕๐๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๑๖

พระภูวดล สุเมโธ พัลวัน

๑๔/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๑๗
พระอชิระ อิสิาโณ เฉลิมวัฒน์

๒๔/๐๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ปาหวายเก่า  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๑๘

พระสุพัฒน์ จิตฺตกาโร ดวงเกตุ

๒๗/๐๑/๒๔๙๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาหวายทุ่ง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๑๙

พระรัตนชัย านุตฺตโร มีอุดร

๑๐/๗/๒๕๓๔ ๒๗/๓/๒๕๕๙

โปงน้อย  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๒๐
พระบุญธรรม จตฺตมโล สีตะระโส

๐๓/๐๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่แตร  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๒๑
พระยุทธนา เตชชโย นิลประสาท

๒๙/๐๗/๒๕๒๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พรหมมาสตร์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๒๒

พระวรชัย อติสาโร คงพวก

๒๒/๐๘/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พรหมมาสตร์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๒๓

พระยนสุวรรณ กิตฺติสาโร ขวัญอยู่

๒๒/๐๔/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พรหมมาสตร์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๒๔

พระวรภพ คุณสมฺปนฺโน วานิชรัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๐๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

พระบาทนำพุ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๒๕
พระณุชนัส สิรินนฺโท ปนงา

๒๓/๐๒/๒๕๑๑ ๐๕/๐๙/๒๕๕๘

โพธิเก้าต้น

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๒๖

พระชัยรัตน์ ปภสฺสโร เมธมโนรมย์

๒๔/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิเก้าต้น

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๒๗

พระรัฐศาสตร์ ชยนนฺโท พันธุ์ขนุน

๐๕/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิเก้าต้น

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๒๘

พระจำเนียร สุนนฺโท ตู้ทอง

๑๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิเก้าต้น

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๒๙
พระนันท์นภัส ิตภทฺโท จันทร์เผือก

๒๓/๐๖/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิเก้าต้น

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๔ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระชัยพร ชยสาโร ปนทอง

๐๙/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิเก้าต้น

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๓๑

สามเณรสมบูรณ์  กล้วยเกลียง

้

๒๒/๐๔/๒๕๓๙

 โพธิงาม

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๓๒
พระอาเจอะ นิมฺมโล จูเปาะ

๑/๐๑/๒๕๑๖ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

โพธิลอย

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๓๓

พระลักษณ์ ปภสฺสโร โต๊ะแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๑๑ ๑๖/๑๐/๒๕๕๘

โพธิลอย

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๓๔

พระกลยุทธ์ ปยสีโล จุ้ยแตง

๒๔/๐๘/๒๕๐๔ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

ศรีจำปา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๓๕

พระนรินทร์ อายุโท ส้มแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

ศรีธรรมโสภณ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๓๖
พระพงษ์ศักดิ

์

ยโสธโร พรมทา

๓๐/๐๗/๒๕๒๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ศรีธรรมโสภณ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๓๗

พระวุฒิ ปฺาวุฑฺโฒ ฉัตรเทียง

่

๑๙/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๓๘

พระทองดี อนีโค อินทร์นาศ

๒/๐๔/๒๕๐๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ศรีรัตนาวาส  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๓๙

พระชัยวัฒน์ ปยธมฺโม แก้วอ่อน

๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีรัตนาวาส  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระสุริยา ภูริปฺโ ภูมะลิ

๒๕/๐๙/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสุทธาวาส  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๔๑

สามเณรสุริยา  คุ้มเมือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๐

 ศรีสุทธาวาส  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๔๒

พระสรเพชร ปริชาโต โม้หมุน

๐๙/๐๖/๒๕๓๑ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

สระมะเกลือ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๔๓

พระสมปอง สีลสํวโร แจ่มใส

๐๖/๑๐/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สระมะเกลือ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๔๔
พระพัชรพงษ์ ภทฺทปฺโ บุตรอำภัย

๒๖/๑๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สระมะเกลือ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๔๕

พระเจน กิจฺจสาโร รอดเกิด

๒๓/๐๕/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สระมะเกลือ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๔๖

พระอนุวัมน์ กิตฺติสาโร มารศรี

๑๕/๑๐/๒๕๐๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สะพานอิฐ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๔๗

พระบุญทัน อภโย ทองศรี

๐๑/๐๘/๒๕๑๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

สันติมรรค  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๔๘
พระองอาจ อนาวิโล สุขญาณกิจ

๑/๐๘/๒๕๒๓ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

สายตรี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๔๙

พระจตุพร อนิโย ชาติดี

๒/๐๓/๒๕๒๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

สายโท  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระนภดล สุขวฑฺฒโน เจริญสุข

๑๙/๐๓/๒๕๓๗
๙/๐๗/๒๕๕๙

สายโท  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๕๑

พระศุภกิตติ

์

ถาวรสุโก ศิลารักษ์

๒๙/๐๗/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

สำราญ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๕๒
พระสมพล สมาโณ เทียงแท้

่

๑๐/๐๗/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สำราญ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๕๓

พระอธิเบศร์ านวโร ดอกแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สำราญ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๕๔

พระเรืองศักดิ

์

กตปฺุโ จันทร์เปล่งแจ้ง

๐๒/๑๑/๒๕๐๕ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

สิงห์ทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๕๕

พระณัฐวุฒิ ธมฺมวโร นาคสังข์

๐๗/๑๑/๒๕๓๖ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

สิงห์ทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๕๖
พระอรรถพล อติพโล บางผึง

้

๑๖/๑๑/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สิงห์ทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๕๗

พระสุรศักดิ สิริธโร จันรักษ์

่

๐๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๕๘

พระฤทธิพร ิตวโร โพธิยิม

์ ้

๐๓/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

เสาธงทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๕๙

สามเณรทอง  อธิวรรณา

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

 เสาธงทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระสมปอง จนฺทวโร สงเคราะห์

๐๒/๐๑/๒๕๐๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๗

หนองแก้ว  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๖๑

พระสานิตย์ สุมโน พยัฆคานนท์

๐๖/๐๘/๒๕๑๒ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

หนองแก้ว  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๖๒

พระณัฐพงษ์ อภิปุณฺโณ เกิดพืช

๑๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองแก้ว  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๖๓

พระอัฐชัย ิตชโย แขกวงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๒๕ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

หนองแขม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๖๔
พระธนากร ิตฺปฺโ อรุณษา

๑๐/๐๒/๒๕๓๓
๒/๐๙/๒๕๕๙

หนองแขม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๕ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๖๕

พระจำเลียง สุทฺธิาโณ มีฮุง

๒/๐๓/๒๕๑๑ ๑๔/๐๙/๒๕๕๙

หนองแขม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๖๖

พระสุขวัฒน ชยธมฺโม สุพรรณกูล

๒๕/๐๙/๒๕๓๓ ๑๖/๐๙/๒๕๕๙

หนองแขม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๖๗
สามเณรศหษวรรษ  ผิวสอาด

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

 หนองแขม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๖๘

พระบุญเรือง อธิมุตฺโต นาควุฑ

๑๔/๑๒/๒๕๑๑ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

หนองถำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๖๙

พระสมพร ติกฺขวีโร หิมาลา

๐๓/๑๐/๒๕๑๙ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

หนองถำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระรัฐพงษ์ อภิชฺชโว ศรีโพธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

หนองถำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๗๑
พระธนพล กมฺมสุทฺโท อ่อนหวาน

๑๒/๐๒/๒๕๓๙ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

หนองถำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๗๒

พระธีรชัย ถาวรจิตฺโต หอมทวนลม

๐๗/๐๒/๒๕๐๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองถำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๗๓

สามเณรชลสิทธิ

์

 หมุดหมัน

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

 หนองถำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๗๔

สามเณรกฤษณะ  กุศล

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 หนองถำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๗๕
พระสมศักดิ

์

ชินวํโส ศรีหาวงศ์

๑๖/๐๗/๒๕๒๘ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

หนองปลิง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๗๖

พระพลาธิป สนฺตจิตฺโต พิกุลทอง

๐๒/๐๕/๒๕๐๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองปลิง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๗๗

พระพันศักดิ

์

ภทฺรธมฺโม เรืองสุวรรณ

่

๐๖/๐๖/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองเลา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๗๘

พระไพโรจน์ ิตาโภ ใยบัว

๑๒/๐๗/๒๕๑๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๔

หลวงสุวรรณาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๗๙
พระจำลอง สุชาโต คงชาติ

๒๖/๐๙/๒๔๙๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

หลวงสุวรรณาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๘๐
พระจรรยาวรรธน์ จนฺทสาโร ธีรภัทรอาภรณ์

๑๗/๐๙/๒๕๑๖ ๑๓/๐๙/๒๕๕๘

ห้วยบง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๘๑

พระกัญญาพักตร์ ปภสฺสโร สีทาจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๓๒ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

ห้วยบง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๘๒

พระณัฐนนท์ ณฎฺิโก ลานทอง

๒๘/๐๘/๒๕๓๘
๓/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยบง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๘๓
พระกฤษสุชล ปฺาสาโร กฤษสุวรรณ

๒๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยบง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๘๔

พระภานุวัฒน์ อตฺถกาโร มณีฉาย

๑๐/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยเปยม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๘๕

พระอำนาจ ชยนนฺโท อุตเจริญ

๐๓/๐๒/๒๕๒๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยเปยม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๘๖

พระสุรเชษฐ์ ปริปุณฺโณ เอียมบาง

่

๒๑/๐๕/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยเปยม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๘๗
พระนริส พลวโร หมืนไกร

่

๑๐/๑๒/๒๕๐๑ ๓๐/๐๖/๒๕๕๖

หัวช้าง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๘๘

พระอนันต์ อานนฺโท วิงวอน

๒๔/๐๖/๒๕๐๗ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

หัวช้าง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๘๙

พระภุชงค์ ิติคุโณ พานอังกาบ

๒๗/๐๔/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หัวช้าง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรกิตติทัศน์  ดนตรีไพเราะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 หัวช้าง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๙๑
พระปรีชา จารุวณฺโณ แสงทอง

๐๑/๐๒/๒๕๐๒ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

คลองเม่า  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๙๒

พระไพบูลย์ ายวุฑฺโฒ กองเพ็ง

๐๙/๑๑/๒๕๒๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

คลองเม่า  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๙๓

พระศราวุธ ิตทโน รุ่งเรือง

๒๙/๑๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

คลองเม่า  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๙๔

พระจิราวัฒน์ อติพโล แสวงเจริญ

๑๑/๐๙/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

คลองเม่า  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๙๕
พระชัยภัทร โชติาโณ เถียรอำ

๑๒/๐๘/๒๕๑๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองเม่า  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๙๖

พระจักรกฤษณ์ อติภทฺโท จันทร์สว่าง

๐๒/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองเม่า  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๙๗

พระสมโชค ปภากโร โพธิเงิน

์

๐๔/๐๙/๒๕๒๓ ๐๓/๐๒/๒๕๕๔

ดงกระทุ่ม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๙๘

พระรังสรรค์ สนฺติปฺโ สีชมภู

๐๗/๐๓/๒๕๓๗ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

ดงกระทุ่ม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๑๙๙
พระวรรณชัย วรชโย บุญเนตร

๑๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ถำช้างเผือก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๖ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระบุญเลิศ อคฺคปฺโ แสงสว่าง

๑๒/๐๒/๒๕๐๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าโขลง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระชานนทร์ อานนฺธมฺมวโร เบญจเจริญกุล

๑๙/๐๙/๒๕๓๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

บันไดสามแสน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระอนุสรณ์ กตปฺุโ บุญลือ

๒๔/๐๙/๒๕๒๗ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘

บันไดสามแสน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระวชิระ ธมฺมวชิโร ยังเจริญ

๑๘/๐๗/๒๕๓๐ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

บันไดสามแสน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระทรงกลศ กตปฺุโ สองเมือง

๐๖/๐๘/๒๕๐๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

บันไดสามแสน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๐๕
พระชิตณรงค์ สุธีโร พิทยาวานิชย์

๑๐/๐๓/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บันไดสามแสน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๐๖
พระพลภัทร จิตฺตปาโล เกตุรัตน์

๐๖/๐๙/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บันไดสามแสน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระปณิธาน จารุวณฺโณ จันทร

๐๓/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บันไดสามแสน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๐๘
พระปญญา เตชปฺโ เติมสูงเนิน

๐๔/๐๙/๒๕๒๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางงาศรัทธาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระกรกช านวโร แก้วอรสาร

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางงาศรัทธาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระสาธิต สาทโร แปนสกุล

๑๗/๑๒/๒๕๒๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

บางลี

่

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๑๑

พระสมเนตร กตธมฺโม กายเพ็ชร

๒๔/๐๕/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

บางลี

่

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๑๒

พระกฤษฎา สุขกาโม นาคสกุล

๑๐/๐๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บางลี

่

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๑๓

พระเอกพันธ์ เปมสีโล สมสุข

๒๓/๐๗/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางลี

่

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๑๔
พระแดง กตทีโป มากประโคน

๐๒/๑๐/๒๕๒๑ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

บ้านม่วง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๑๕

พระศุภกร มุตฺตจิตฺโต แจ่มทอง

๐๒/๑๑/๒๕๒๑ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

บ้านม่วง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๑๖

พระเกศิรา โอภาโส โพธิภิรมย์

์

๑๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านม่วง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๑๗

พระศุภโชค สุภโร ดวงเกตุ

๒๓/๐๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านม่วง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๑๘
พระนรสิงห์ นริสฺสโร พุ่มแย้ม

๐๙/๐๖/๒๕๒๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปากคลอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๑๙

พระบุญนาค อาภากโร กุลวงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปากคลอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระจักรกฤษณ์ พนฺธมุตฺโต ตกต้น

๒๒/๐๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๒๑

พระเกือกูล

้

ปฺาวโร เทียนสัมฤทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๑๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๒๒
พระร้อยตรี รชต อธิปฺโ กล่อมกำเนิด

๒๓/๐๑/๒๕๐๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

พยัคฆาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๒๓

พระวายุภัทร กิตฺติาโณ แก่นสุวรรณ

๒๐/๑๑/๒๕๒๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

พยัคฆาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๒๔

พระเจริญ สิริภทฺโท สินสกุล

๑๓/๐๘/๒๔๙๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิตรุ

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๒๕

พระสุรินทร์ กิตติโก ชัยภูมิ

๑๕/๐๓/๒๕๐๐ ๒๕/๐๗/๒๕๔๘

ภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๒๖
พระสำเริง สุชาโต ถีระแก้ว

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

ภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๒๗

พระบุญเลิศ านวีโร สุขมูล

๑๑/๐๔/๒๕๐๕ ๐๕/๑๐/๒๕๕๘

มุจลินท์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๒๘

พระนิรุตต์ านกโร ยิมแย้ม

้

๐๘/๐๗/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

มุจลินท์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๒๙

สามเณรณัฐกานต์  แก้วมณี

๑๗/๐๕/๒๕๔๑

 มุจลินท์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๓๐
พระวิฑูรย์ สุขกาโม คงมี

๑๕/๑๑/๒๕๒๔ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

ยวด  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๓๑

พระเอืออังกูร

้

มหาลาโภ ส้มม่วง

๑๕/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ยวด  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๓๒

พระมณฑล สุธมฺโม ทองสอาด

๐๕/๑๑/๒๕๓๖ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

ไลย์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๓๓

พระสมยศ ฉนฺทธมฺโม แสงมาโท

๑๕/๐๕/๒๕๒๔ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

ไลย์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๓๔
พระพรานไพร อาจาโร สมศรี

๒๐/๐๗/๒๕๒๙ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ไลย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๗ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๓๕

พระพรพรหม ขนฺติพโล พรหมน้อย

๐๙/๐๖/๒๕๑๒ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ไลย์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๓๖

พระเฉลิมพร ธนปาโล คุ้มทรัพย์

๐๓/๐๗/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ไลย์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๓๗
พระดำรงค์กิตติ

์

กิตฺติธโร พัฒนเจริญ

๒๗/๐๔/๒๔๘๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ไลย์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๓๘

พระธีระวัฒน์ าณิสฺสโร เกตุพงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วิหารขาว  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๓๙

พระพีรพงษ์ ปฺาธโร เผยศรี

๒๗/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองหลวง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๔๐
พระเสรี กตคุโณ เจ็ดศิริ

๐๑/๐๓/๒๕๐๖ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

หัวสำโรง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๔๑
พระจรัส านงฺกโร คำเขียว

๑๒/๐๖/๒๕๓๕ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

กลางสว่างอารมณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๔๒

พระสุรชัย ธมฺมจาโร พลเทพ

๑๓/๐๗/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

กัทลีพนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๔๓

พระวราชัย วรชโย พงษ์ขำ

๑๒/๐๙/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

กำแพง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๔๔

พระสาโรช ปฺาสาโร ขุนเมือง

๑๐/๑๐/๒๕๒๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

เขาวงกฎ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๔๕
พระธีรวัฒน์ ธีรปฺโ ม่วงแดง

๑๕/๐๒/๒๔๙๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เขาวงกฎ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๔๖

พระณรงค์ กิตฺติธโร แต่บุญรอด

๑๔/๑๒/๒๕๑๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เขาวงกฎ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๔๗

พระวสันต์ ธีรวํโส ถาดทอง

๒๓/๑๑/๒๕๓๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เขาวงกฎ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๔๘

พระเสน่ห์ อุตฺตโร พัดขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๒๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

แคสูง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๔๙
พระวิชัย านวิชโย มณีอินทร์

๐๙/๐๘/๒๕๓๐ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖

จอมสุรางค์อุปถัมภ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๕๐
พระวิฑูรย์ วรธมฺโม บุตรแสน

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๕๑

พระคฑาวุธ โสภณจิตฺโต คำโย

๑๑/๓/๒๕๓๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

นำจัน

้

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๕๒

พระธวัช ถิรปฺโ อนุมาศ

๑๓/๐๖/๒๕๐๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

บางกะพีน้อย

้

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๕๓
พระปรีชา านกโร พันขุน

๑๐/๐๑/๒๕๐๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

บางกะพีใหญ่

้

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๕๔

พระกวี กวิวํโส แววงาม

๓๑/๑๐/๒๕๑๓ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

บางพึง

่

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๕๕

สามเณรอรรคราช  ปริยาอภิวัฒน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๐

 บางพึง

่

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๕๖

พระนฤเบศร์ กนฺตธีโร ฤทธ์เรืองเดช

๑๓/๐๗/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านคลอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๕๗
พระณัฐกุล มนาปภาณี ชาญวาทิตานนท์

๑๔/๐๘/๒๕๒๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโคก  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๕๘

พระอดุลย์ อตุโล สายดำ

๐๙/๐๔/๒๕๓๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๔

บ้านลาด  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๕๙

พระสุรชัย ปฺุลาโภ บุญมี

๑๓/๐๑/๒๔๙๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๔

ประชาแสวงธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๖๐
พระอำนาจ ปฺาสิริ แย้มพลาย

๑๒/๐๕/๒๕๑๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ผดุงธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๖๑
พระอนันต์ ิตทยาลุ ยอดดำเนิน

๑๘/๐๓/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

พานิชธรรมิการาม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๖๒

พระบุญเลิศ ปฺาทีโป ทับเปย

๑๔/๐๙/๒๕๐๒ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

พุน้อย  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๖๓

พระปราโมทย์ ถาวโร โพธิชิต

์

๑๖/๐๖/๒๕๑๘ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

พุน้อย  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๖๔

พระเริงไชย ติกฺขวีโร สุขประเสริฐ

๑๓/๐๕/๒๕๐๗ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

พุน้อย  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๖๕
พระร่มโพธิ

์

จนฺทสุวณฺโณ ใจดี

๑๓/๐๑/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

พุน้อย  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๖๖

พระคม ิตธมฺโม กันภัย

๒๘/๐๙/๒๕๑๙ ๒๖/๑๑/๒๕๕๗

มหาสอน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๖๗

พระวัชรินทร์ นรินฺโท ประสมสี

๐๖/๑๑/๒๕๓๖ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

มหาสอน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๖๘

พระคมสัน ิติสมฺปนฺโน สังฆะพันธ์

๐๘/๐๔/๒๕๒๔ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

มหาสอน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๖๙
พระศิริชัย ปภสฺสรจิตฺโต น่วมนุ่ม

๒๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๒/๑๗/๒๕๕๙

มหาสอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๘ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรณภัทร  เอียมอุไร

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

 มหาสอน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๗๑

พระบุญเทียง

่

สุจิตฺโต ทองบาง

๑๙/๑๐/๒๔๙๑ ๑๖/๐๕/๒๕๕๗

วังใต้  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๗๒
พระสมพงษ์ อาทิจฺโจ เทพา

๑๒/๐๕/๒๕๒๔ ๐๕/๑๒/๒๕๔๘

ศรีอุดม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๗๓

พระวุฒิชัย วุฑฺฒชโย ฉายยา

๒๗/๑๒/๒๕๓๗
๐๓/๐๕/๒๕๕๙

สระกระเบือง

้

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๗๔

พระพลพาราพร จิตฺตานุรกฺขี สุขสำราญ

๒๓/๑๒/๒๕๒๕ ๑๒/๑๐/๒๕๕๘

สระตาแวว  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๗๕

พระบุญเลิศ อธิมุตฺโต สุขสำราญ

๑๒/๐๑/๒๕๐๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

สระตาแวว  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๗๖
พระบรรจง ฉนฺทธมฺโม สำเภาทอง

๑๘/๐๗/๒๔๙๙ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

สำโรงน้อย  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๗๗

พระมานพ มหิสฺสโร สิงห์เกิด

๒๕/๐๖/๒๕๐๑ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

หนองกระเบียน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๗๘

พระสุพจน์ สุทฺธิธมฺโม การะพงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๐๒ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

หนองกระเบียน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๗๙

พระเจษฎากร ภูริสีโล โพธิภิรมย์

์

๑๕/๐๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

หนองนำทิพย์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๘๐
พระปญญา สุมงฺคโล ผลงาม

๑๔/๑๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองเมือง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๘๑

พระกุมุท ธมฺมรตโณ ปาลวัฒน์

๐๑/๐๗/๒๕๐๘ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

ห้วยแก้ว  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๘๒

พระเลขา อนาลโย แสงจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๐๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยแก้ว  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๘๓

พระภัคธร วิชฺชาธโร วิชานำ

๑๘/๐๗/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยแก้ว  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๘๔
พระอภินันท์ จนฺทสาโร ปานสูง

๒๓/๑๒/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

หินปกทุ่ง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๘๕

พระจำรัส จิรสฺโส จบดี

๒๕/๐๓/๒๕๑๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

เกาะรี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๘๖

พระมิตร มนฺตสีโล แสนเสนาะ

๕/๐๖/๒๕๑๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

เกาะรี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๘๗

พระสมบัติ ปฺาวุธฺโธ โพธิสาลี

์

๒๑/๐๖/๒๕๒๗ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

เกาะรี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๘๘
พระไพบูลย์ ชินวโร โตสุข

๒๕/๐๒/๒๕๒๙
๕/๐๕/๒๕๕๙

เกาะรี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๘๙

พระนัฐพล จกฺกวโร พรมมา

๒๓/๐๔/๒๕๓๙
๕/๐๕/๒๕๕๙

เกาะรี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๙๐
พระไพสาล จนฺทสีโร ผู้ทับทิม

๑๙/๐๙/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๙๑

พระสลิต อาชฺชโย เปตะโก

๐๒/๐๕/๒๕๐๔
๒๒/๓/๒๕๕๖

เขาจรเข้  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๙๒
พระเข็มทอง สุภวชิโร รุนเจริญ

๑๘/๔/๒๕๒๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

เขาจรเข้  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๙๓

พระมนัสชัย ชยธมฺโม พลสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๓๔ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

เขาจรเข้  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๙๔

พระอาณัฐ ภูริสีโล จันทวงศ์

๒๐/๐๗/๒๕๓๑
๑๙/๖/๒๕๕๙

เขาจรเข้  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๙๕

พระกนกชัย ชยมงฺคโล ยิมน้อย

้

๑๒/๐๒/๒๕๑๕ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

เขาจรเข้  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๙๖
พระบัญญัติ จกฺกวโร กลมอ่อน

๑๔/๑๑/๒๕๒๑ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

เขาลังพัฒนา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๙๗

พระธนัตถ์ ธนปฺโ ประคองใจ

๒๕/๐๑/๒๕๓๔ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

เขาลังพัฒนา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๙๘

พระสุรศักดิ

์

จนฺทโชโต มูลหัส

๑๗/๐๗/๒๕๓๓ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

เขาลังพัฒนา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๒๙๙

พระทรงพล สิริธมฺโม มาภู่

๒๒/๑๐/๒๕๓๕ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

เขาลังพัฒนา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๐๐
พระนภดล อาภสฺสโร สร้างเขตต์

๓๐/๐๙/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาลังพัฒนา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๐๑
สามเณรชานนท์  เนมขุนทศ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

 เขาลังพัฒนา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๐๒
พระกฤษดา อานนฺโท คงสะฐาน

๑๙/๐๓/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ดงมะรุม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๐๓
พระอิทธิพล กุสโล ยืนทน

๘/๐๒/๒๕๐๘
๒๓/๑๑/๒๕๕๖

ตะกุดหว้า  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๐๔
พระบัญญัติ เตชปฺุโ ผลดี

๑๓/๐๗/๒๕๒๐ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

โปงยอ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๙ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๐๕
พระคำรณ คุณงฺกโร ตุ้นแดง

๒๗/๐๕/๒๕๓๙ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

โปงยอ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๐๖
พระสมบัติ กิตฺติปฺโ สุขจ้อย

๑๔/๐๕/๒๕๒๐ ๓๑/๐๗/๒๕๕๔

พรมทินใต้  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๐๗
พระอรงค์กรณ์ จกฺกวโร สมัครการ

๑๕/๐๙/๒๕๓๕ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

พรมทินใต้  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๐๘
พระสมคิด กลฺยาโณ ทาเอียม

่

๑๒/๑๐/๒๕๑๓ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

พัฒนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๐๙
พระธรรมรัตน์ ธมฺมรตฺตโน สายบุตร

๑๔/๐๒/๒๕๑๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พัฒนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๑๐
พระสมใจ สุจินฺโณ สุจริตจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๓๖ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

รัตนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๑๑
พระอาร์ต เขมงฺกโร ม่วงลาย

๑๗/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

รัตนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๑๒

พระธีระวุฒิ านธมฺโม พุ่มพวง

๑๕/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๑๓

พระโพธิ

์

โพธินาโถ นิลนารถ
๒๐/๕/๒๕๐๐

๑/๔/๒๕๕๙
ลินทอง

้

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๑๔

พระกฤษณะ กิตติธมฺโม พรหมมินทร์

๑๒/๔/๒๕๓๘
๑/๔/๒๕๕๙

ลินทอง

้

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๑๕
พระประวิทย์ ปวิทฺทโย โพธิงาม

์

๑๔/๔/๒๕๑๙ ๒๒/๔/๒๕๕๙

ลินทอง

้

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๑๖

พระอาคม ปยสีโล ทองมาก

๐๔/๐๙/๒๕๒๒ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

วรรณวราราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๑๗

พระบุญส่ง ขนฺติวชิโร แสนเสน

๑๖/๑๒/๒๕๐๕ ๓๐/๐๙/๒๕๔๕

วังกระทุ่ม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๑๘

พระปญญา เตชปฺโ ตาตะกรุด

๓๐/๑๒/๒๕๑๕ ๓๑/๐๗/๒๕๔๗

วังโพรงเข้  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๑๙
พระวฤทธิ

์

เตชวโร วงศ์ตาหลัก

๑๖/๑๒/๒๕๑๐ ๐๘/๐๓/๒๕๕๒

วังโพรงเข้  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๒๐
พระปภากร ปภากโร สังข์ปกษา

๐๑/๐๘/๒๔๙๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังโพรงเข้  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๒๑

พระอรรถพล อุตฺถพโล ชมบุญ

๐๗/๑๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังโพรงเข้  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๒๒

พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน สุสวดโม้

๐๗/๐๒/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังโพรงเข้  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๒๓
พระฐเดช อินฺทาโณ เกรียงไกรวนิช

๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดตะวันเย็น  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๒๔

พระธนกร อนุตฺตโร เหล็กผา

๐๕/๐๕/๒๕๐๐ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๒๕

พระชัย ชยธมฺโม เหินสันเทีย
๔/๓/๒๔๙๗ ๑๒/๖/๒๕๕๖

สะพานคง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๒๖

พระอดิสรณ์ านวิโร ชวดชาวนา

๒๐/๐๘/๒๕๓๔ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

สะพานจันทร์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๒๗
พระมาโนช สุภาจาโร คำสี

๑๗/๐๙/๒๕๓๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

สะพานจันทร์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๒๘

พระอำนาจ จารุวณฺโณ เปลียนพร้อม

่

๐๓/๐๓/๒๕๑๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๒๙

พระวิทยา เตชปฺโ ประเสริฐสุข

๑๙/๐๑/๒๕๒๕ ๐๗/๐๘/๒๕๕๘

สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๓๐
พระพิชัย เตชปฺโ บุญสอน

๒๖/๐๒/๒๕๒๖ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๓๑
พระทรงวุฒิ จตฺตมโล นิลมณี

๑๘/๑๐/๒๕๒๔ ๓๐/๐๓/๒๕๕๙

สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๓๒

พระกำพล านุตฺตโร เข็มมาก

๐๘/๑๐/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๓๓

พระยุทธนา ธนยุตฺโต สมอบ้าน

๑๔/๐๑/๒๕๒๐ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองขุย  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๓๔

พระแท่น ชยาสโภ อินลิน

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองคู  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๓๕
พระเฉลิมชัย เตชปฺโ แสนสุข

๑๗/๑๒/๒๕๓๗
๓๐/๐๔/๒๕๕๙

หนองคู  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๓๖

พระณฐพบ กนฺตธมฺโม จบดี

๐๑/๑๐/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองคู  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๓๗

พระสุรเกียรติ ปฺาธฺโธ เลาหไพบูลย์

๒๕/๐๘/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองคู  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๓๘

พระจักรดุลย์ อภิวณฺโณ ฉัตรฉิมพลี

๐๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัวหิง

่

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๓๙
พระศักดิสิทธิ

์ ์

เทวธมฺโม คำภีทูล

๑๔/๐๒/๒๔๙๙ ๑๖/๐๑/๒๕๔๘

หนองหอย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๐ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๔๐
พระก้า กนฺตวีโร จำปารัตน์

๐๗/๐๕/๒๕๐๒ ๑๔/๑๕/๒๕๕๗

หัวดง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๔๑

พระวันดี ิตตฺสโล หวังแววกลาง

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

เขากระทิง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๔๒
พระอนงค์ อนงฺคโน แพร่อ่อน

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

เขากระทิง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๔๓

พระภานุมาศ สิริมงฺคโล สรสร้อยทอง

๐๑/๐๓/๒๕๑๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เขากระทิง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๔๔

พระศตวรรษ คุณธมฺโม คำรักษา

๐๑/๑๒/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

คีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๔๕

พระไพบูลย์ กิติโก แย้มนวล

๐๑/๐๙/๒๕๑๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

คีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๔๖
พระกฤษดาวุฒิ ติสฺสเทโว สูตรสุข

๐๑/๑๑/๒๕๒๓ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ชอนสารเดช  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๔๗

พระนราวิชญ นริณฺโท เอียมสำอางค์

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๐ ๐๑/๑๐/๒๕๕๙

ชอนสารเดช  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๔๘

พระกรัสเพชร โชติธมฺโม มัวรอด

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ดงดินแดง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๔๙

พระโกศล ปฺาวโร ศรีสำราญ

๐๑/๐๕/๒๔๙๙ ๐๑/๐๙/๒๕๕๒

โพธิเงิน

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๕๐
พระสมคิด สมจิตฺโต เกตุชัย

๑๑/๑/๒๕๐๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๕๑

พระมานพ มานิโต อุตติน
๖/๖/๒๕๐๙

๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๕๒

พระสุภกมล สุภทฺโท อำบุตร
๘/๙/๒๕๓๘

๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๕๓

พระโชคชัย โชติธมฺโม บุญรัตน์

๑๑/๔/๒๕๓๘ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วาปอัมพาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๕๔
พระฉลาด อนาลโย มุกต์ปภาพิชญ์

๑/๔/๒๔๙๖
๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๕๕

พระณรงค์ฤทธิ

์

กลฺยาณคฺตโต วรรณศิลป

๐๑/๐๙/๒๕๒๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๕๖

พระวรพจน์ อภินนฺโท สมพงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๒๕ ๐๑/๐๑/๒๕๕๕

สวนสวรรค์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๕๗

พระบุญธรรม ปุณฺณธมฺโม ตุ้มทอง
๙/๓/๒๕๒๒

๐๑/๐๗/๒๕๕๘

ใหม่ศรีอุดม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๕๘
พระสังคม ปยธมฺโม จิตรเพชร

๑๕/๐๗/๒๕๒๕ ๑๓/๐๑/๒๕๕๙

เขาราบกุตราช  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๕๙

พระวิชิต ธมฺวโร แสงจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๑๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

โคกกลุ่ม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๖๐
พระโยธิน ยโสธโร เปยมสัน

๑๑/๐๗/๒๕๓๓ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

โคกเจริญ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๖๑

พระขัวญชัย สมาจาโร ขุมโมก

๐๑/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โคกเจริญ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๖๒
พระเอกลักษณ์ นาควโร หลุ่มบางสา

๑๔/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทะเลทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๖๓

พระธงรบ จนฺทูปโม แก้วครำทอง

๑๙/๐๓/๒๕๓๔ ๐๒/๑๑/๒๕๕๘

พุกะชัด  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๖๔

พระเตียง จนฺทปฺโ นาชัยเวียง
๐/๐/๒๕๑๓

๐๙/๐๔/๒๕๕๙

พุกะชัด  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๖๕

พระเจตนสฤษฏิ

์

ธมฺมสโร รอดรังนก

๐๘/๐๒/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วังตาอินทร์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๖๖
พระจงรัก จารุวณฺโณ โพธิวัน

์

๓๐/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วังตาอินทร์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๖๗

พระยอดชาย ปภาโร คำชัง

่

๐๓/๐๖/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังตาอินทร์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๖๘

สามเณรจิตร  อุปภักดี

๐๘/๐๙/๒๕๒๔

 วังวัด  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๖๙

สามเณรเริน  ยอม

๐๑/๐๑/๒๕๓๕

 วังวัด  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๗๐
สามเณรธวัชชัย  รอดอยู่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

 วังวัด  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๗๑

พระสถาพร สุธมฺโม เหล็กเพ็ชร

๓๑/๐๘/๒๕๓๓ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

สามัคคีประชาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๗๒

พระอณุสรณ์ ขนฺติสุโภ อสุณี

๑๗/๐๕/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีประชาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๗๓

พระสุรศักดิ

์

อคฺคธมฺโม พรหมเมือง

๑๑/๐๙/๒๔๙๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีประชาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๗๔
พระนัฐพล อนาวิโล ใจหาญ

๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีประชาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๑ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๗๕

พระปานจันทร์ ขนฺติพโล ม่วงใหม่

๑๖/๑๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองเปด  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๗๖

พระประสพชัย จนฺทปชฺโชโต เลิศสงคราม

๐๔/๐๒/๒๕๑๑ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

หนองมะค่า  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๗๗
พระอภิชาต จตฺตมโล หาญกล้า

๑๐/๐๙/๒๕๓๔ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

หัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๗๘

พระสมพิศ ปภากโร คนซือ

่

๐๑/๑๒/๒๔๙๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

กระดานเลือน

่

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๗๙

พระภาคภูมิ ตปสมฺปนฺโน เถือนถำ

่

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

ทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๘๐
พระสุมนชัย สติสมฺปนฺโน เต็มหัตถ์

๐๕/๐๔/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๘๑
พระบุญส่ง ปฺุภาโค พรหมสอน

๑๙/๑๒/๒๕๑๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๘๒

พระวรนาถ คุณสมฺปนฺโน คงภักดี

๑๘/๐๕/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๘๓

พระณฐมงคล เทวธมฺโม อินทร์นาง

๑๙/๑๒/๒๕๒๔
๑๗/๘/๒๕๕๙

ทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๘๔

พระจามร ธมฺมวุฑฺโฒ เจริญใย

๐๔/๐๒/๒๕๓๒
๑๗/๘/๒๕๕๙

ทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๘๕
พระศรัณย์ ขนฺติมโน

สุเรนทรประสิทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๓๘
๑๗/๘/๒๕๕๙

ทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๘๖

พระวัฒนา ธีรวโร พันธุ์พานิช
๒/๗/๒๕๓๗

๐๘/๑๒/๒๕๕๙

โพธิกลางบ้านคลอง

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๘๗

พระมังคลา สีลเตโช สมดี

๐๘/๐๗/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ร่องเพกา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๘๘

พระพงค์ภีระ านกโร วัฒนธนาเศรฐ

๑๖/๙/๒๔๙๖ ๒๑/๐๒/๒๕๕๒

วังมโนราห์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๘๙
พระคมสันต์ วชิรปฺโ ชานก

๒๓/๑๑/๒๕๓๗
๒๐/๐๗/๒๕๕๗

สระใหญ่  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๙๐
พระนัฐพล ิตธมฺโม งามเลิศ

๐๙/๑๑/๒๕๓๕ ๒๓/๐๒/๒๕๕๘

สระใหญ่  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๙๑

พระศักดิชัย

์

ชยวุฑฺโฒ สนิทนอก

๐๒/๐๕/๒๕๓๒ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๙๒

พระปยวัฒน์ ปยสีโล เถือนถำ

่

๐๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๙๓
พระจตุรพร จารุธมฺโม รักบุญ

๑๘/๐๖/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๙๔

พระศักดิสิทธิ

์ ์

อธิปฺโ ตะกรุดแจ่ม

๒๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๙๕

สามเณรพิชิต  ใจหาญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

 สว่างอารมณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๙๖

พระอภิวัฒน์ รกฺขิตธมฺโม ประสาททอง

๐๖/๐๙/๒๕๑๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยเขว้าเจริญธรรม
 

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๙๗
พระอธิวรรษ ปริชาโน ศรีผง

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

กัณฑาพฤกษ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๙๘

พระลออ อตฺตทีโป ม่วงวิจิตร

๑๔/๑๐/๒๕๐๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

แก่งเสือเต้น  

ลบ ๒๑๕๙/๐๓๙๙

พระชัยวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ ฉัตรเท

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

เขาดิน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๐๐
พระญาณวุฒิ าณวุฑฺโฒ รักษ์ศรีทอง

๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

เขาดิน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๐๑
พระพิสัย อาสโย วงษ์นิม

่

๑๗/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาดิน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๐๒
พระธนกร อาภากโร จันทรัมพร

๐๑/๐๙/๒๔๙๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

เขาพระ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๐๓
พระดิเรก สุรกฺโข เพชรสูงเนิน

๐๗/๐๕/๒๕๑๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาพระ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๐๔
พระสุมิตร สุมิตฺโต ทิพวารี

๒๐/๑๒/๒๕๓๖ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

คีรีโสภณ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๐๕
พระวัชรพงศ ปภาโส บึงสลุง

้

๐๕/๐๖/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

โคกสำราญ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๐๖
พระปริตร ปฺาคโม ศรีสลุง

๑๕/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

โคกสำราญ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๐๗
พระกิตติ จิรวฑฺฒโน เกิดสลุง

๐๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกสำราญ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๐๘
พระพงษ์ทวี จิรสุโภ สินธุไชย

๑๑/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกสำราญ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๐๙
พระแสงสุรีย์ เขมจิตฺโต มณีวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๓๗
๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โฆสิตาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๒ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๑๐
พระชัยยัน ชยานนฺโท พวงธรรม

๒๑/๐๗/๒๕๑๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๑๑

พระธนากร ธนปาโล ชมชืน

่

๑๔/๐๒/๒๕๑๓ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๑๒
พระชาตรี ธมฺมวโร พรมมาหล้า

๐๕/๐๑/๒๕๒๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ช่องสาริกา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๑๓

พระสัมพันธ์ อกฺกวณฺโณ รอดจนา

๐๑/๐๒/๒๕๒๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

ช่องสาริกา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๑๔

พระสมชาย สุชีโว ไหลประเสร็ฐ

๐๑/๐๖/๒๕๐๗ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

ดำรงธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๑๕

พระปราโมทย์ ธมฺมทินฺโน สุโขรัมย์

๑๒/๐๖/๒๕๓๘ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

ดำรงธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๑๖
พระสมใจ อุปสนฺโต พิมลนอก

๐๒/๐๔/๒๕๒๑ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ดำรงธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๑๗

พระพีระ คมฺภีรปฺุโ เดือนฉาย

๑๐/๐๙/๒๕๒๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ดำรงธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๑๘

พระพุทธิศักดิ

์

สุทฺธิาโณ สดวกดี

๑๑/๐๔/๒๕๒๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ดำรงธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๑๙

พระอำนาจ โฆสนาโม นิมอ่อน

่

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ดำรงธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๒๐
พระสหกิจ จรณธมฺโม พงษ์สะพัง

๑๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๓/๐๑/๒๕๕๙

ดีลัง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๒๑

พระสุชัย โสภณปฺโ บุญมา

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

ดีลัง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๒๒

พระสมยศ จินฺตามโย เมยกลาง

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ดีลัง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๒๓

พระจรัญ ิตธมฺโม คุณสว่าง

๐๓/๐๗/๒๕๐๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๓

ถำตะเพียนทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๒๔
พระเอกรินทร์ จิตกนฺโต บุโฮม

๓๐/๐๗/๒๕๒๘ ๑๐/๐๓/๒๕๕๔

ถำตะเพียนทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๒๕

พระวิชา ปฺาจโม คีรีรัตน์

๐๕/๐๑/๒๕๐๖ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

ถำบ่อทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๒๖

พระสมนึก สิริปฺโ รัสดี

๐๕/๑๑/๒๕๑๙ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ถำบ่อทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๒๗

สามเณรปฏิภาณ  แหยมบำรุง

๑๒/๐๒/๒๕๔๑

 ถำระฆังทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๒๘
พระนำ ฉนฺทธมฺโม ซือทำลาน

่

๑๘/๐๕/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๒๙

พระลิขิต อาภานนฺโท อยู่ฤกษ์

๐๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นครสวรรค์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๓๐
พระพัฒนพงษ์ านวโร เข็มนาค

๐๕/๐๓/๒๕๒๙ ๒๕/๑๑/๒๕๕๘

บุญญาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๓๑

พระไพทูนร์ ชยวุฑฺโฒ เสาสุข

๐๖/๐๙/๒๕๐๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๕

ปทุมสราราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๓๒
พระชุมพร อคฺคธมฺโม ขาวดี

๒๖/๐๖/๒๕๒๖ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗

ปลังเจตนาราษฎร์

่

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๓๓

พระสมชาย ิตาโภ สาบุตร

๒๐/๐๓/๒๕๑๖ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙

ปลังเจตนาราษฎร์

่

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๓๔

พระอุเทน อนีโค น้อยหมืนไว

่

๑๘/๐๕/๒๕๒๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ปลังเจตนาราษฎร์

่

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๓๕

พระวิทวัส อุตฺตมปฺโ ลิขิตวรรณการ

๐๑/๑๑/๒๕๑๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๓๖
พระสุทน สํวโร หงษ์อนันต์

๐๑/๐๕/๒๔๗๙ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

ปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๓๗

พระอภิเดช ฉินฺนาลโย ยศยิง

่

๐๕/๐๖/๒๕๑๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๓๘

พระสุภัทร โสภณจิตฺโต ช่างทอง

๐๓/๐๓/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๓๙

พระอัครพล โชติปฺโ คำบ่อ

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

พนมวัน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๔๐
พระเกรียงไกร นิสโภ ขุนแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

พนมวัน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๔๑

พระพิพัฒน์พงษ์ ปยธมฺโม วงษ์ชอม

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

พรหมรังษี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๔๒

สามเณรนันทพงษ์  คณิตวิชากุล

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

 พรหมรังษี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๔๓

พระจักรกฤษณ์ ธมฺมปาโล ปานทอง

๒๙/๒/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

พัฒนาธรรมาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๔๔
พระธงชัย วราโณ พันธ์คำ

๒๒/๐๕/๒๕๓๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

พัฒนาธรรมาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๓ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๔๕

พระเงิน จารุธมฺโม เกิดชัย

๐๗/๐๑/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พัฒนาธรรมาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๔๖

พระพนมไพร ปุณฺณโก นาคพวง

๒๔/๑๑/๒๕๐๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พัฒนาธรรมาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๔๗
พระเดชา อภินฺนโท เดชกล้า

๒๖/๐๓/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พัฒนาธรรมาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๔๘

พระสมาน ธมฺปาโล ไข่มุก

๐๕/๑๐/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พัฒนาธรรมาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๔๙

พระสุรภพ นิพฺภโย ทรัพย์ทวี

๓๑/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พัฒนาธรรมาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๕๐
พระพิเชษฐ์ รติโก เภาจันทึก

๓๑/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พัฒนาธรรมาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๕๑
พระจักรพันธ์ จกฺกวโร หงษ์สกุล

๒๓/๐๓/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ฟาวงาม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๕๒

พระสงบ สนฺติกโร นามตุ๋ย

๑๘/๐๓/๒๕๐๐ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖

มะขามคู่  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๕๓

สามเณรสง่า  เมฆา

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

 มะขามคู่  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๕๔

พระเสงียม

่

ชินวโร กลิงสลุง

้

๐๕/๐๙/๒๕๐๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

มะนาวหวาน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๕๕
พระวันลบ อติสโย กลิงสลุง

้

๐๕/๐๙/๒๕๒๒ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

มะนาวหวาน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๕๖

พระวิษณุ ปฺาวฑฺฒโน ไภ้เงิน

๐๒/๐๓/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

มะนาวหวาน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๕๗

พระธีรศักดิ

์

ธมฺมธีโร เอือเฟอ

้

๐๖/๐๗/๒๕๒๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์มงคล  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๕๘

พระจักรกฤษ อตฺถวโร เข็มทอง

๐๒/๐๑/๒๕๓๗ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์มงคล  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๕๙
พระสาโรจน์ ถิรสุทฺโธ ชาลี

๒๗/๐๗/๒๕๓๙ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์มงคล  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๖๐
พระสมยศ สุทธจิตฺโต พูลหลำ

๒๕/๐๗/๒๕๑๙ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

ศรีมิงมงคลวราราม

่

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๖๑

พระสุพล ธมฺมสาโร สมคำ

๒๖/๑๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ศรีมิงมงคลวราราม

่

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๖๒

พระอนุชิต จิรสุโภ เนาวะชัย

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ศรีมิงมงคลวราราม

่

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๖๓
พระชูศักดิ

์

อภิชฺชโว มาเจริญ

๓๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองนา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๖๔

พระรุ่งโรจน์ สีลสํวโร หยังถึง

่

๐๔/๐๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองนา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๖๕

พระมานิตย์ านิสฺสโร มาลา

๒๓/๐๓/๒๕๓๘ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

หนองบัว  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๖๖

พระนัฐพล ถามพโล แสนแสง

๐๒/๐๓/๒๕๓๙ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

หนองบัว  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๖๗
พระทรงวุฒิ กิตติวณฺโณ สมสวย

๓๐/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

หนองโพธิ

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๖๘

พระสิทธิชัย ปภากโร สุระเกตุ

๑๒/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองโพธิ

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๖๙

พระเมธี าณวโร พันธมิตร

๑๐/๐๓/๒๔๙๓ ๐๘/๐๘/๒๕๔๑

ห้วยแก้วสามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๗๐
พระวิเชียร ิตเวโท กาสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๒๓
๐๓/๐๑/๒๕๕๙

ห้วยบง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๗๑
พระสุขสวัสดิ

์

วชิรธมฺโม สังข์คำ

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

อินทร์อัมพวัน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๗๒

พระวิทวัส ธมฺมาโณ มีเจริญ

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อินทร์อัมพวัน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๗๓

พระชลทิศ กนฺตปฺโ มิอุบล

๓๐/๑๒/๒๕๓๔ ๒๗/๐๑/๒๕๕๙

อุทุมพรวนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๗๔

พระวิศรุต ธมฺมรโต วิเศษวงศ์

๒๗/๐๙/๒๕๓๕ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

อุทุมพรวนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๗๕
พระสุวรรณ สุวรรโณ ฐิติรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๐๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

เกาะรัง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๗๖

พระทองเจือ สุทฺธิปฺโ สุขประเสริฐ

๒๑/๐๗/๒๕๐๔ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

เกาะรัง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๗๗

พระยงยุทธ กนฺตวีโร เพ็งโคตร

๑๗/๐๕/๒๕๒๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

เกาะรัง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๗๘

พระชาญณรงค์ อจฺจาทโร ปนทอง

๒๘/๐๑/๒๕๑๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เกาะรัง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๗๙
พระเพ็ชร์ ปฺาพโล มีทรัพย์

๐๙/๑๑/๒๕๐๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะรัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๔ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๘๐
พระอรรถพร อตฺถกาโร ลาวงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๓๔
๒๒/๕/๒๕๕๙

เขากำพร้า  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๘๑

พระปกรณ์ ิตสิปฺโป รักษ์มณี

๑๒/๘/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เขากำพร้า  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๘๒
พระณรงค์ฤทธิ

์

านุตฺตโร ลาบุตร

๑๑/๕/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เขากำพร้า  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๘๓

พระประยูร สิริจนฺโท สาลิกา

๑๖/๐๒/๒๕๑๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

เขาตะแคงสามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๘๔

พระวิษณุ อภิวณฺโณ สวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาตำบล  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๘๕

พระสมยศ านงฺกโร เพ็ชรรืน

่

๑๑/๑๑/๒๕๑๓ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๘๖
พระธเนษฐ านงฺกโร ศรีสงคราม

๒๕/๐๕/๒๕๒๐ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๘๗

พระทศพร าณวโร พานิช

๒๑/๐๔/๒๕๓๐ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๘๘

พระปราโมทย์ ภูริาโณ ปนแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๒๒ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๘๙

พระธนกฤต ธนปุณฺโณ บูรณ์เจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๓๐ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๙๐
พระมาตุรงค์ านปฺุโ น้อยแสง

๑๑/๐๘/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๙๑

พระเดชศิลป านเตโช โคตรคันทา

๑๔/๐๙/๒๕๐๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๙๒

พระพิโมก สีลเตโช เทพพรหม

๒๓/๑๑/๒๕๓๓
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๙๓

พระวีระศักดิ

์

วีรปฺโ หวังผล

๑๔/๐๓/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๙๔
พระสิปปภาส โอภาโส แปนเจริญ

๒๓/๐๙/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๙๕

พระวัชระพงษ์ วชิรวํโส นวลแจ่ม

๑๘/๑๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๙๖

สามเณรธีรภัทร  กลกสินธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๙๗

สามเณรชลวิทย์  สิมมะลี

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

 เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๙๘
สามเณรธัญเทพ  มณีเติม

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

 เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๔๙๙

พระอิทธิพล อาภาสโร คำตา

๑๒/๐๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

โคกสมบูรณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๐๐
พระบุญทัน สุภทฺโท อาสาขัน

๑๙/๐๔/๒๕๑๕ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

โคกสมบูรณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๐๑
พระสุขเชษฐ์ มหาปุโ คงผาสุก

๑๖/๑๑/๒๕๑๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๖

โคกสำเริง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๐๒
พระกมล ปรกฺกโม วิจารณรงค์

๐๗/๐๔/๒๕๒๐ ๑๔/๐๑/๒๕๕๗

โคกสำเริง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๐๓
พระมนูญ นริสฺสโร อุดมดอกไม้

๑๕/๐๑/๒๕๐๐ ๓๑/๑๒/๒๕๕๗

โคกสำเริง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๐๔
พระบัวศรี ถิรสีโล จำนงค์ศรี

๐๑/๐๗/๒๕๐๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

โคกสำเริง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๐๕
พระบุญเลียง

้

สุจิตฺโต ศรสิทธ์

๑/๑๕/๒๔๙๐ ๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกสำเริง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๐๖
พระสุบิน อินธํเตโช ชอบทอง

๑๘/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โค้งรถไฟเจริญธรรม
 

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๐๗
พระโสพิศ อภินนฺโท ศิริสุวรรณ์

๐๒/๐๑/๒๕๐๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โค้งรถไฟเจริญธรรม
 

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๐๘
พระสุวรรณ จนฺทสาโร นวลอ่อน

๒๔/๐๔/๒๕๒๒ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

จันทาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๐๙
พระณพพล มหพฺพโล ขุนเตียม

๒๕/๐๓/๒๕๐๘ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

ซับกระโดน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๑๐
พระสายชล กนฺตธมฺโม อินทร์โคกสูง

๒๒/๐๑/๒๕๒๒ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

ซับกระโดน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๑๑

พระอดิศักดิ

์

ยโสธาโร ตาทะเนตร

๒๑/๐๗/๒๕๓๒ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

ซับกระโดน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๑๒

พระกิตติภพ สิริปฺโ สอนเมือง

๑๒/๑๑/๒๕๓๖
๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ซับกระโดน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๑๓

พระประสาน ปฺาสาโร พรมวิจิตร

๓๑/๐๗/๒๕๓๗ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

ซับกระทิงวราราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๑๔
พระเสกสรร เจตนาสุโภ นันขุนทด

๐๕/๑๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ซับยาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๕ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๑๕

พระมนต์ตรา ถามวโร นัดหมาย

๐๒/๐๓/๒๕๓๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ซับยาง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๑๖

พระสุรสิทธิ

์

ชิตฺมาโรร คงคาน

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ซับยาง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๑๗
พระศิริชัย อชิจิตฺโต รวยดี

๓๐/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ซับยาง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๑๘

พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ สาคร

๒๗/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ซับยาง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๑๙

สามเณรสานนท์  อินสละ

๐๓/๐๕/๒๕๔๐

 ซับยาง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๒๐
พระสมภาร ธรรมสาโร กล้าหาญ

๐๘/๐๙/๒๕๑๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ซับลังกา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๒๑
พระสราวุธ ธมฺมาวุโธ จิตรเอก

๒๗/๐๓/๒๕๑๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ซับลังกา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๒๒

พระอวิรุทธิ

์

จินฺตามโย หอมแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๓๒
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนคู่  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๒๓

พระเบญจพรต มนาโป บุญประเสริฐ

๑๑/๐๙/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนคู่  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๒๔

สามเณรวิสุทธิ

์

 คุ้มโศก

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

 ตะเคียนคู่  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๒๕
สามเณรอภิวัฒน์  สนุ่นดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

 ตะเคียนคู่  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๒๖

พระนำโชค อธิปโ น้อยนาค

๑๔/๐๒/๒๕๓๖ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ท่าฉางราษฎร์บำรุง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๒๗

พระลิน นรินฺโท พุทธชาด

๐๑/๐๑/๒๕๒๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ท่าดินดำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๒๘

พระธนภัทร ทิวงฺกโร เถาว์ชาลี

๐๒/๐๔/๒๕๒๒ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

ท่าดินดำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๒๙
พระรัฐพล รตินฺธโร ภู่ระหงษ์

๒๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าดินดำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๓๐
สามเณรศรพรหม  นาคทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

 ท่าดินดำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๓๑

สามเณรณฐกร  จิระพงษ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 ท่าดินดำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๓๒

พระจรัญ ถาวโร ร่มลำดวน

๐๑/๐๒/๒๕๐๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

ท่าแสมสาร  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๓๓
พระวิรัตน์ ผาสุโถ พาใหญ่

๒๑/๐๒/๒๕๑๗ ๒๘/๐๕/๒๕๕๓

น้อยราษฎร์บำรุง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๓๔

พระสมพงษ์ ขนฺติจิตฺโต สืบวงษ์รุ่ง

๐๑/๐๗/๒๕๑๘ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

นิคมพัฒนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๓๕

พระสมพร สิริจนฺโท โบราณประสิทธ์

๒๔/๑๒/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นิคมพัฒนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๓๖

สามเณรณัฐวัฒน์  ศรีบาล

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

 บ่อนำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๓๗
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 เชือพันธ์ลาน

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 บ่อนำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๓๘

สามเณรฉัตรทอง  อธิวาส

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 บ่อนำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๓๙

สามเณรเสกสรร  ใจหาญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

 บ่อนำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๔๐
สามเณรธนวัฒน์  บุญรุ่ง

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

 บ่อนำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๔๑
พระณรงค์ รกฺขิโต เดชเดชา

๑๘/๐๙/๒๕๒๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

บ้านใหม่สามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๔๒

พระสุรชัย สุภทฺโท เขียนนอก

๐๔/๐๒/๒๔๙๙ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

บ้านใหม่สามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๔๓

พระเบิม

้

าณพโล เช่นพิมาย

๒๒/๐๔/๒๕๐๖ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

บ้านใหม่สามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๔๔

พระธนโชติ ธนปฺโ รัตนอาภา

๒๑/๐๑/๒๕๐๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่สามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๔๕
พระนนทวัช จรณธมฺโม ปนรอด

๐๗/๐๗/๒๕๓๔ ๐๓/๐๓/๒๕๕๗

โพธิงาม

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๔๖

พระภาคิน ผาสุกาโม ดีขุนทด

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๔๗

พระนคร นนฺทโก คำศรีไพร

๐๗/๑๒/๒๕๐๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๔๘

พระนที นริสฺสโร แก้ววุธ

๐๖/๐๖/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๔๙
พระธนเดช จนฺนทสาโร สัมมาสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๐๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ลำนารายณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๖ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๕๐
สามเณรวายุ  หวลจิตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๕๑

สามเณรณัฐพงษ์  ชุ่มบัว

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๕๒
สามเณรณัฐวุฒิ  ศรีด่านจาก

๙/๑๒/๒๕๔๖

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๕๓

สามเณรอาชาไนย  หวลจิตร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๕๔

สามเณรวิเชียร  เจียงเพ็ง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๕๕

สามเณรพงศธร  อัมพวา

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๕๖
สามเณรสรวิศ  สละชีพ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๕๗

สามเณรกฤษฎา  กิงก้าน

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๕๘

สามเณรภัทรภณ  บุญชืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๕๙

สามเณรวัชรพงษ์  โกมิพัฒน์

๓/๐๕/๒๕๔๕

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๖๐
พระอานนท์ สิริปฺโ แย้มควร

๒๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลำพญาไม้  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๖๑

พระชูศักดิ

์

โชติวโร โพธิแก้ว

์

๐๓/๐๗/๒๔๙๙ ๑๐/๐๒/๒๕๕๖

สันตะลุง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๖๒

พระภชรชล ิตธมฺโม พงษ์สุวรรณ

๒๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

สิงหาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๖๓

พระปริญญา เขมจาโร รู้การนา

๑๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

สิงหาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๖๔
พระธนวัฒน์ อคฺคธมฺโม ภักดีกลาง

๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

สิงหาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๖๕

พระทวี กิตฺติาโณ ตรีศักดิศรีสกุล

์

๑๔/๐๕/๒๔๘๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สิงหาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๖๖

พระเดชาพล สุทฺธิาโณ นาเจริญ

๑๒/๐๘/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สิงหาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๖๗

พระธนรัชดิ

์

สิริจนฺโท เสมสกุล

๒๕/๑๑/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สิงหาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๖๘
พระพรชัย อินฺทปฺโ ปาสลุง

๑๑/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สิงหาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๖๙

พระเชิดชาย อภินนฺโท นามขุนทด

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

หนองโก  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๗๐
พระสุรศักดิ

์

วรสทฺโธ สายสุข

๑๑/๑๐/๒๕๒๑ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

หนองโก  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๗๑

พระสุระวุธ สุทธิจิตโต โฉมงาม

๓๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองปลาไหล  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๗๒
พระสุทธิศักดิ

์

หิริธมฺโม วังคีรีภัช

๒๐/๐๘/๒๕๑๙ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

ห้วยนา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๗๓

พระชัยพร โชติธมฺโม ทรงสบาย

๒๙/๐๒/๒๕๑๖ ๒๕/๐๗/๒๕๔๗

อัมพวันวนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๗๔

พระเกียรติศักดิ

์

าณวโร วงศ์เสนา

๑๕/๐๗/๒๕๑๓ ๑๔/๑๐/๒๕๕๒

อัมพวันวนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๗๕

พระวันชัย สิริวณฺโณ ใจดี

๐๑/๐๓/๒๕๑๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖

อัมพวันวนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๗๖
พระวุฒิพร โชติวโร เปรมจิตร์

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๑๔/๑๒/๒๕๕๖

อัมพวันวนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๗๗

พระเสวย ธมฺมวโร เกิดแสวง

๐๙/๐๘/๒๕๑๒ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗

อัมพวันวนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๗๘

พระผ่อง กตสาโร อินทรมณี

๒๘/๑๐/๒๕๑๓ ๑๔/๑๐/๒๕๕๗

อัมพวันวนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๗๙

พระปรัชญา จารุธมฺโม เมืองแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๒๘ ๐๘/๐๓/๒๕๕๘

อัมพวันวนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๘๐
พระณัฐพล วิสุทธิปฺโ ชมฉาย

๑๕/๑๒/๒๔๙๖
๒๑/๔/๒๕๕๗

เขาใหญ่สามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๘๑

พระพิชัย อาภากโร โคกทับทิม

๑๘/๗/๒๕๐๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ซับจำปา  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๘๒

พระหลอด ธมฺมธีโร เจ็กจันทึก

๑๗/๙/๒๕๐๕ ๑๕/๖/๒๕๕๙
ซับยางราษฎร์บำรุง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๘๓

พระนิรวี ฉนฺทธมฺโม เทพเสถียร

๖/๑๑/๒๕๓๘
๘/๓/๒๕๕๙

ถำโบสถ์ญาวาส  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๘๔
พระโรม ติสาโร ดำงูเหลือม

๒๙/๑/๒๕๒๐ ๑๖/๕/๒๕๕๙

ถำโบสถ์ญาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๗ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๘๕

สามเณรรัชชานนท์  ทาขุนทด

๒๖/๗/๒๕๔๖

 ถำโบสถ์ญาวาส  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๘๖

พระแสวง ภูริาโณ คล้ายชูกุน

๑๑/๖/๒๕๐๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ทรัพย์เจริญ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๘๗
พระสมมาด รตนปฺโ คำโสภส

๑/๑/๒๕๑๒ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ทรัพย์เจริญ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๘๘

พระธนวัฒน์ ขนฺติธมฺโม คำวิชิต

๒๘/๘/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ทะเลวังวัด  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๘๙

พระจักรพันธ์ สุชาโต หาวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๓๓
๑๗/๔/๒๕๕๙

ท่าหลวง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๙๐
พระทยากร ทิวากโร คำภา

๗/๘/๒๕๓๖ ๙/๗/๒๕๕๙
ท่าหลวง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๙๑
พระสุรศักดิ

์

อภินนฺโท แปลงกระโทก
๓/๙/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ท่าหลวง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๙๒

พระสุพจน์ ติกฺขจิตฺโต เมธาศักดิ

์

๑๙/๘/๒๕๐๓ ๒๐/๗/๒๕๕๘

เนินทองวนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๙๓

พระเฉลิมพล สนฺตมโน หวานใจ

๑๑/๒/๒๕๓๒ ๒๑/๓/๒๕๕๙

เนินทองวนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๙๔

พระภากร ขนฺติธมฺโม สุขสลุง

๗/๑๐/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

เนินทองวนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๙๕
สามเณรนกสิน  ศรศรี

๘/๘/๒๕๔๐
 เนินทองวนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๙๖

สามเณรณัฐพงษ์  พรหมดวง
๓/๑/๒๕๔๕

 เนินทองวนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๙๗

พระฤทธิชัย รตนธมฺโม กันสถาน

๑๗/๑/๒๕๓๓
๑/๖/๒๕๕๙

ปกธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๙๘

สามเณรนพพร  กันสถาน
๖/๙/๒๕๔๒

 ปกธรรม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๕๙๙
พระนพพร อินฺทวํโส เปลืองอาภัย

้

๑/๙/๒๕๑๑ ๓/๗/๒๕๕๔
โปงสวองคีรีวรรณ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๐๐
พระจรัญ ปยธมฺโม หนูบุญรักษ์

๒๑/๕/๒๕๒๔
๓/๑/๒๕๕๕

โปงสวองคีรีวรรณ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๐๑
พระชินกร โชติปฺโ กรมแพทย์

๗/๕/๒๕๓๘ ๑/๕/๒๕๕๙
โปงสวองคีรีวรรณ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๐๒
พระผดุง อธิปฺโ กล้ายุทธ

๒/๖/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙
โปงสวองคีรีวรรณ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๐๓
พระชลทิศ ธมฺมวโร สังข์ทอง

๒๓/๔/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โปงสวองคีรีวรรณ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๐๔
พระน้อย อภิวณฺโณ สินปรุ

๒๑/๓/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โปงสวองคีรีวรรณ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๐๕
พระสุริยา อาภสฺสโร ปกสันเทียะ

๊

๑๕/๒/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศิริธรรมวนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๐๖
พระคำพันธ์ โชติธมฺโม พันธ์แก่น

๑๓/๗/๒๕๐๘ ๖/๑๒/๒๕๕๘

สุทธาวาส  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๐๗
พระฉัตร เขมรโต กลินสีสุข

่

๖/๒/๒๔๙๓ ๑/๒/๒๕๕๙
สุทธาวาส  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๐๘
พระธรรมมะ วิสุทฺธิาโณ คำพันธ์

๓/๗/๒๕๑๗ ๒๒/๖/๒๕๕๗

หนองกระสังข์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๐๙
พระอเนก ธมฺมวโร จันรอด

๑๑/๘/๒๔๘๘
๔/๖/๒๕๕๙

หนองกระสังข์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๑๐
พระสนิท สุจิตฺโต ปองเคน

๒/๗/๒๕๐๐
๒๕/๔/๒๕๕๓

หนองแกชฎาทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๑๑
พระชืน

้

ปริปณฺโณ ชะอ้อนชม
๑/๓/๒๔๗๒ ๒๘/๗/๒๕๕๕

หนองแกชฎาทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๑๒

พระสุรศักดิ

์

สุเมโธ พนมวัน
๖/๔/๒๕๓๗ ๖/๔/๒๕๕๙

หนองแกชฎาทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๑๓

พระวชิรา โฆสวโร ศิริทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองแกชฎาทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๑๔

พระชะลอ สนฺตมโน ช่างทอง
๖/๒/๒๔๙๙ ๒๕/๗/๒๕๕๓

หนองจาน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๑๕
พระน้อม จนฺทสาโร บัญญัติ

๖/๑๑/๒๔๘๔
๗/๑/๒๕๕๙

หนองจาน  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๑๖

พระต้อม โชติปฺโ ประสาร

๓/๑๑/๒๕๓๕ ๑๕/๔/๒๕๕๙

หนองนำใส  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๑๗

สามเณรธนาสิทธิ

์

 ใจจันทึก
๔/๑/๒๕๔๒

 หนองนำใส  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๑๘

พระมงคล กตสาโร อันทะคำภู

๑๑/๙/๒๕๑๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หัวลำ  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๑๙
พระณัฐกิตติ

์

สนฺตมโน เจียรณ์มงคล

๑๑/๘/๒๕๑๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หัวลำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๘ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่
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่
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ลบ ๒๑๕๙/๐๖๒๐
พระไพสนธิ

์

กิตฺติสาโร ไสวทอง

๑๔/๑๐/๒๕๐๘
๒๗/๓/๒๕๕๙

เขาน้อยราษฎร์บำรุง
 

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๒๑

พระจรัล อภิวณฺโณ มันทอง

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๘

๕/๖/๒๕๕๙ เขาน้อยราษฎร์บำรุง
 

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๒๒
พระพงศ์พัทธ์ สุทฺธลิตฺโต อินจำปา

๒๖/๔/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๕๙ เขาน้อยราษฎร์บำรุง

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๒๓

พระบุญฤทธิ

์

ชยธมฺโม อินทร์ทอง
๗/๒/๒๕๓๘ ๘/๗/๒๕๕๙ เขาน้อยราษฎร์บำรุง

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๒๔

พระเช้า ถิรธมฺโม ภูตาพัฒน์

๑๔/๘/๒๕๑๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙
เขาน้อยราษฎร์บำรุง

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๒๕

พระณรงค์ศักดิ

์

ยติกโร วอนอก

๒๑/๑๐/๒๕๒๔

๕/๕/๒๕๔๕
เขารวกสามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๒๖
พระธัญญธร อาจาโร เลห์บุญ

๑๐/๒/๒๕๒๒ ๒๓/๑๒/๒๕๕๑

เขารวกสามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๒๗

พระปริตร โชติปฺโ เงาศรี
๒/๑/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เขารวกสามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๒๘

พระอดิเรก อตฺตกาโม ทิพย์สมบัติ

๑๑/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขารวกสามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๒๙

สามเณรศรชัย  คอกกระโทก

๒๐/๗/๒๕๔๑

 เขารวกสามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๓๐
พระธนภณ เตชปฺโ ธนศุภัทรกุล

๑๒/๕/๒๕๒๒ ๒๖/๖/๒๕๕๙

คีรีบัววนาราม  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๓๑

พระธวัชชัย เตชธโร ล้อมกลาง
๘/๘/๒๕๓๒ ๓/๕/๒๕๕๙

จงโก  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๓๒

พระณัฐวุฒิ จารุวณฺโณ สิงห์ทอง

๒๖/๑๑/๒๕๓๖
๑๑/๖/๒๕๕๙

จงโก  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๓๓

พระต่อศักดิ

์

ธมฺมเตโช ดารดาษ

๑๔/๘/๒๕๓๖ ๑๙/๖/๒๕๕๙

จงโก  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๓๔
พระไพจิตร สนฺตมโน วิวัฒนพงษ์

๑๑/๓/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

จงโก  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๓๕

พระปทธวี สมาจาโร กองกุล

๑๕/๑/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

จงโก  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๓๖

พระจักรพันธ์ ขนฺติธมฺโม พรมสิงหา

๑๓/๔/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

ซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๓๗

พระประเสริฐ ปฺาคโม คำครี

๑๘/๕/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๓๘
พระอภิสิทธิ

์

อภินนฺโท เดินเทียงรัมย์

่

๙/๕/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๓๙

พระวจิระ สนฺติกโร บัวประชุม
๖/๕/๒๕๒๖ ๒/๗/๒๕๔๗

ด่านโคกคลี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๔๐
พระสมพิศ จกฺกวโร ปนโต

๒๙/๘/๒๕๑๐
๔/๗/๒๕๕๕

ด่านโคกคลี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๔๑

พระทองไสย์ อิสิาโณ พอลำเดช
๑/๑/๒๕๐๒

๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่าใหญ่สามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๔๒
พระนพดล เตชปฺโ แย้มแสง

๑/๖/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ท่าใหญ่สามัคคี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๔๓

พระสนธิเดช เตชธมฺโม อินทรเดช

๓๐/๑๑/๒๕๑๕

๕/๕/๒๕๕๙ บ้านฉางประชานิมิต
 

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๔๔

พระณรงค์ฤทธ์ านิสฺสาโร สง่าชาติ
๔/๘/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บ้านฉางประชานิมิต
 

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๔๕

พระกฤษณ์ ปฺาสาโร มณทิพย์

๔/๑๐/๒๕๑๑ ๒๐/๗/๒๕๕๙
บ้านฉางประชานิมิต

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๔๖
พระอนันต์ จนฺทสาโร สิงห์จันทร์

๔/๑๐/๒๕๒๐ ๒๐/๗/๒๕๕๙
บ้านฉางประชานิมิต

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๔๗

พระเด่นชัย เขมกาโม ปญจะตัง

๑๗/๓/๒๕๒๓ ๒๐/๗/๒๕๕๙
บ้านฉางประชานิมิต

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๔๘

พระเอกชัย ชุตินฺธโร จันทรมงคล

๑๔/๓/๒๕๒๖ ๒๐/๗/๒๕๕๙
บ้านฉางประชานิมิต

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๔๙

พระธนากร อภิปฺโ คลังผา

๒๕/๑๒/๒๕๒๖

๒๐/๗/๒๕๕๙
บ้านฉางประชานิมิต

 

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๕๐
พระถวิล ทินฺนวโร ติสันเทียะ

๒๗/๘/๒๕๑๗ ๒๒/๑๒/๒๕๕๘

วังทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๕๑

พระรัชพงษ์ อาภาทโร เชือบุญมา

่

๑๘/๘/๒๕๓๙
๓/๒/๒๕๕๙

วังทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๕๒

พระอุไร นาโค ชะนิกุล
๗/๘/๒๕๑๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วังทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๕๓

พระอนุชา อกิณฺจโณ บุราณพาย

๑๓/๒/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๕๔
พระสมโภชน์ ิติสีโล ภมรพล

๒๔/๖/๒๕๒๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วังทอง  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๕๕

พระโกศล อภิปุณฺโณ ด่านสันเทียะ

๒๒/๑/๒๕๒๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วังทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๕๖

พระจารุวัฒน์ จารุวณฺโณ กรอกสำโรง

๑๐/๗/๒๕๓๙ ๒๔/๗/๒๕๕๙

วังทอง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๕๗
พระจำรัส ขนฺติธโร มีทิน

๑๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๔/๐๘/๒๕๕๗

หนองปล้อง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๕๘

พระพีรพงศ์ เตชปฺโ ไชยถา

๒๑/๗/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองปล้อง  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๕๙

พระอำนาจ สิริภทฺโท วันสุข

๑๐/๑๑/๒๕๑๒
๒๙/๗/๒๕๕๘

หนองรี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๖๐
พระเดชาธร จนฺทูปโม มงคลสุภา

๑๘/๗/๒๕๓๘ ๒๙/๗/๒๕๕๘

หนองรี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๖๑
พระณรงค์ศักดิ

์

อจฺจาทโร เดชมี

๑๘/๕/๒๕๓๗
๘/๕/๒๕๕๙

หนองรี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๖๒

พระนนทวรรธน์ อจฺจาทโร บุตรมี

๒๐/๑๑/๒๕๓๘
๑๒/๖/๒๕๕๙

หนองรี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๖๓

พระธวัช อินฺทสโร มีบุญ
๔/๗/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

หนองรี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๖๔

พระจักรินทร์ อคฺปฺโ ชัยทิพย์

๑๐/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๘/๒๕๕๙

หนองรี  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๖๕
พระสุพจน์ สุภาจาโร น้อยปลิว

๒๖/๑๐/๒๕๑๑

๔/๔/๒๕๕๗
ใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๖๖

พระสมศักดิ

์

ฉนฺทธมฺโม บรรจงปรุ

๑๓/๑๒/๒๕๐๙ ๑๕/๑๐/๒๕๕๗

ใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๖๗

พระวสันต์ ธมฺมจาโร ธรรมดี

๒๖/๕/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๙

ใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๖๘

พระศิริ อาทิตฺโจ สิงห์นอก

๑๗/๓/๒๔๙๗ ๑๙/๑๐/๒๕๕๗

ใหม่ศรีตาบัว  

ลบ ๒๑๕๙/๐๖๖๙
พระแปลง มหาวีโร ไชยถา

๖/๒/๒๔๙๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ใหม่ศรีตาบัว  

รับรองตามนี

้

(พระราชปริยัติสุธี)

รองเจ้าคณะภาค ๓

๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
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