
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระแก้ว  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๑,๑๖๑ รูป ขาดสอบ ๒๕๘ รูป คงสอบ ๙๐๓ รูป สอบได้ ๗๘๒ รูป สอบตก ๑๒๑ รูป (๘๖.๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระพนม พลาโณ ฆ้องเกิด

๑๖/๐๓/๒๕๑๗ ๒๘/๐๒/๒๕๕๖

กิโลสาม  

สก ๔๑๕๙/๐๐๐๒
พระประจวบ กนฺตสีโล ศรีทอง

๐/๐/๒๔๙๖
๒๒/๐๔/๒๕๕๙

กิโลสาม  

สก ๔๑๕๙/๐๐๐๓
พระเชาว์ เขมวโร ล้านเหรียญทอง

๐๙/๐๘/๒๕๐๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

กิโลสาม  

สก ๔๑๕๙/๐๐๐๔
พระอมรเทพ สุจิณฺโณ สาลี

๒๕/๐๘/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

กิโลสาม  

สก ๔๑๕๙/๐๐๐๕
พระกิตติกานต์ วรธมฺโม แผ่นผา

๑๙/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

กิโลสาม  

สก ๔๑๕๙/๐๐๐๖
พระวีรยุทธ มหาปคุโณ ฆ้องเกิด

๐๒/๐๑/๒๕๔๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กิโลสาม  

สก ๔๑๕๙/๐๐๐๗
พระรุ่งเรือง ธมฺมวุฑฺโฒ หาญชนะ

๐๙/๐๗/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

กิโลสี

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๐๐๘
พระประมวล ปภสฺสโร สุมะณี

๒๘/๐๖/๒๕๒๔ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

แก่งสีเสียด  

สก ๔๑๕๙/๐๐๐๙
พระสมชาย สุมโณ สมมิตร

๐๓/๐๑/๒๕๑๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แก่งสีเสียด  

สก ๔๑๕๙/๐๐๑๐
พระภาคิน ภทฺทโก แก้วไม้

๐๓/๐๓/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แก่งสีเสียด  

สก ๔๑๕๙/๐๐๑๑
พระอาทร อานนฺโท โคตะโน

๒๔/๑๒/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แก่งสีเสียด  

สก ๔๑๕๙/๐๐๑๒
พระอัสดร านวโร ตะสันเทียะ

๐๑/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขามะกา  

สก ๔๑๕๙/๐๐๑๓
พระสุธน ถาวโร ด่านสอดแนม

๒๑/๐๑/๒๕๒๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาสิงโต  

สก ๔๑๕๙/๐๐๑๔
พระประยุทธ กนฺตสีโล นามทัศน์

๐๕/๐๘/๒๕๑๑ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

คลองคันฉอ  

สก ๔๑๕๙/๐๐๑๕
พระศรันย์ อนาวีโร พรมงาม

๑๘/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๖/๒๕๕๙

คลองเจริญบุญ  

สก ๔๑๕๙/๐๐๑๖
พระก้องภพ านวีโร สลาลัย

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

คลองนำเขียว  

สก ๔๑๕๙/๐๐๑๗
พระวินัย เมตฺติโก จันทา

๑๘/๑๐/๒๕๒๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

คลองนำเขียว  

สก ๔๑๕๙/๐๐๑๘
พระมานะ าณธมฺโม เพียรธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองนำเขียว  

สก ๔๑๕๙/๐๐๑๙
พระปญญา สุทฺธจิตฺโต ชันพรมมา

๑๗/๐๖/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองนำเขียว  

สก ๔๑๕๙/๐๐๒๐
พระขวัญชัย อติเมโธ หมืนชาติ

่

๒๐/๑๒/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

คลองนำเขียว  

สก ๔๑๕๙/๐๐๒๑
พระกฤษฎา ปยสีโล สามารถ

๒๖/๑๐/๒๕๒๑ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

คลองนำใส  

สก ๔๑๕๙/๐๐๒๒
พระนฤบดินทร์ กนฺตสีโล ประทุมวัน

๕/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองนำใส  

สก ๔๑๕๙/๐๐๒๓
พระอิทธิพล ธีรพโล กมฃสาร

๐๓/๐๕/๒๕๑๒ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

คลองบุหรี

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๐๒๔
พระสุนันท์ จนฺทสาโร จักสาร

๐๖/๐๖/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองบุหรี

่
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๐๒๕
พระภัทรกิตติ

์

านสมฺปณฺโณ กัณหาชาลี

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองบุหรี

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระสถาพร มหาปฺโ สิงห์แหลม

๒๓/๐๕/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

คลองปลาโด  

สก ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระบุญควง านิโย ศรีพูล

๐๓/๐๓/๒๕๒๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

คลองปลาโด  

สก ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระประวิทย์ กุลวฑฺฒโน นิยาย

๑๕/๐๔/๒๕๓๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

คลองผักขม  

สก ๔๑๕๙/๐๐๒๙
พระรุ่งโรจน์ ติกขปโ บุญเกษม

๒๗/๐๘/๒๕๒๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

คลองผักขม  

สก ๔๑๕๙/๐๐๓๐
พระประมาณ จิรธมฺโม ซาคำ

๑๗/๑๑/๒๔๙๔
๐๗/๐๗/๒๕๕๗

คลองมะละกอใต้  

สก ๔๑๕๙/๐๐๓๑
พระชุมพล คุณวีโร สีฟา

๒๙/๐๕/๒๕๐๑ ๑๔/๑๒/๒๕๕๗

คลองมะละกอใต้  

สก ๔๑๕๙/๐๐๓๒
พระจักรกฤษณ์ อคฺคทีโป ร้อยกรอง

๑๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

คลองมะละกอใต้  

สก ๔๑๕๙/๐๐๓๓
พระฉัตรณรงค์ คุณกโร กาจันทึก

๑๘/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองมะละกอใต้  

สก ๔๑๕๙/๐๐๓๔
พระเสงียม

่

อคฺคปฺโ บริสุทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๒๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

คลองมะละกอใต้  

สก ๔๑๕๙/๐๐๓๕
พระสมพงษ์ อธิปฺโ บุตดา

๒๙/๐๓/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองศรีเมือง  

สก ๔๑๕๙/๐๐๓๖
พระชัชวาลย์ โชติปฺโ ผุยวันดี

๑๐/๐๙/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองหมี  

สก ๔๑๕๙/๐๐๓๗
พระธนวัฒน์ าณวีโร ปากว้าง

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

โคกเจริญสุข  

สก ๔๑๕๙/๐๐๓๘
พระอดิศักดิ

์

อธิาโณ กองคำ

๑๘/๑๑/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกเจริญสุข  

สก ๔๑๕๙/๐๐๓๙
พระสิทธิกร อตินนฺโท เชิงเขา

๒๖/๐๖/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกเจริญสุข  

สก ๔๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรณัฐวุฒิ  อังสนุ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

 โคกนกขุนทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรณัฐพล  อังสนุ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

 โคกนกขุนทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๐๔๒
พระอธิป ิตปฺุโณ สมจันทรา

๑๐/๐๔/๒๕๓๗ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

โคกนกขุนทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๐๔๓
พระณัฐพล สุทฺธจิตฺโต อยู่สวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โคกนกขุนทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๐๔๔
พระสิทธิชาติ ติกฺขปฺโ ลักษณะดี

๑๘/๑๑/๒๔๘๑ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

เจ็ดหลังสามัคคี  

สก ๔๑๕๙/๐๐๔๕
พระสรศักดิ

์

ตุฎฺจิตฺโต ช่างสลัก

๑๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เจ็ดหลังสามัคคี  

สก ๔๑๕๙/๐๐๔๖
พระวรรณชัย กิตฺติปฺโ แก้ววงษ์ษา

๐๙/๐๔/๒๕๑๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เจริญสุข  

สก ๔๑๕๙/๐๐๔๗
พระพงษ์ศิริ สิริจนฺโท แม่นปน

๒๘/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เจริญสุข  

สก ๔๑๕๙/๐๐๔๘
พระบุญเหลือ พุทฺธสโร ทองเกิด

๒๓/๐๓/๒๔๘๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เจริญสุข  

สก ๔๑๕๙/๐๐๔๙
พระศรัณย์ ปริปุณฺโณ ประจงดี

๒๘/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เจริญสุข  

สก ๔๑๕๙/๐๐๕๐
พระประสิทธิ

์

อิทฺธิาโณ ทูคำมี

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เจริญสุข  

สก ๔๑๕๙/๐๐๕๑
พระธีระพงษ์ อธิปฺโ ถนอมศรี

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เจริญสุข  

สก ๔๑๕๙/๐๐๕๒
พระสมบูรณ์ ชาตเมโธ ศรีหาโยชน์

๒๖/๐๑/๒๕๐๗ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

ท่าเกษม  

สก ๔๑๕๙/๐๐๕๓
พระฉลอง อิสฺสรธมฺโม กิจสมบูรณ์

๒๑/๐๕/๒๕๑๐ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ท่าเกษม  

สก ๔๑๕๙/๐๐๕๔
พระเทวนนท์ เทวธมฺโม วิธานงค์

๒๐/๐๙/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเกษม  

สก ๔๑๕๙/๐๐๕๕
พระปยวัฒน์ ปยธโร ประสงค์เกือ

้

๐๖/๐๖/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเกษม  

สก ๔๑๕๙/๐๐๕๖
พระผาติ กณฺตวีโร ธูปทอง

๑๐/๐๙/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเกษม  

สก ๔๑๕๙/๐๐๕๗
พระสนันตน์ สนฺตจิตฺโต ศิริโสม

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเกษม  

สก ๔๑๕๙/๐๐๕๘
พระประดิษ อายุวฑฺฒโก พรประเสริฐ

๑๒/๐๙/๒๕๐๗ ๒๐/๐๖/๒๕๕๓

ท่ามะตูม  

สก ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระวิโรจน์ วิโรจโน คีมอุบล

๒๒/๐๗/๒๕๐๖ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

ท่ามะตูม  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๐๖๐
พระเชษฐ์ ธมฺมวโร สุขเหล่า

๐๗/๑๒/๒๕๓๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ท่ามะตูม  

สก ๔๑๕๙/๐๐๖๑
พระเริงชัย ชยธมฺโม เวชภิรมย์

๐๔/๐๙/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าแยก  

สก ๔๑๕๙/๐๐๖๒
พระพรเทพนที เทวธมฺโม สามารถรัมย์

๑๒/๐๓/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าแยก  

สก ๔๑๕๙/๐๐๖๓
พระสุเมธ สนฺตมโน แหลนวงศ์

๒๓/๐๘/๒๕๓๙ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

ท่าระพา  

สก ๔๑๕๙/๐๐๖๔
พระชานน ขนฺติโก ยิงยง

่

๒๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าระพา  

สก ๔๑๕๙/๐๐๖๕
พระประดิษฐ์ ปฺาวโร เพ็ชรัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าระพา  

สก ๔๑๕๙/๐๐๖๖
พระพงศธร กิตฺติสาโร ธรรมโชติ

๒๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งพลวง  

สก ๔๑๕๙/๐๐๖๗
พระจำลอง จตฺตมโล นึกธรรม

๑๖/๑๑/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งพลวง  

สก ๔๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรอนุพงษ์  ธงชัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

 ทุ่งหินโคน  

สก ๔๑๕๙/๐๐๖๙
พระนิวัฒน์ สิริวฑฺฒโน นาชัยลาน

๐๑/๐๗/๒๕๑๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งหินโคน  

สก ๔๑๕๙/๐๐๗๐
พระประสิทธิ

์

ปริสุทฺโธ แก้วสิงห์โต

๐๓/๐๗/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งหินโคน  

สก ๔๑๕๙/๐๐๗๑
พระชัย ชยธมฺโม ทิพย์มาลา

๑๘/๑๑/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เนินดินแดง  

สก ๔๑๕๙/๐๐๗๒
พระปฏิวัติ ปริปุณฺโณ บุญเหลียม

่

๑๒/๑๑/๒๕๓๓
๓๑/๑/๒๕๕๙

เนินผาสุก  

สก ๔๑๕๙/๐๐๗๓
พระกิติพงษ์ กิตฺติโก วรทัต

๐๘/๑๒/๒๕๑๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

เนินผาสุก  

สก ๔๑๕๙/๐๐๗๔
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน อินนทศร

๐๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เนินผาสุก  

สก ๔๑๕๙/๐๐๗๕
พระอเนก อนุภทฺโท อารีประชา

๒๖/๑๒/๒๕๐๕ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

เนินผาสุก  

สก ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระคมกริช กนโก ยังเจริญ

๐๒/๑๒/๒๕๑๔ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

เนินผาสุก  

สก ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระสิทธิศักดิ

์

ิตปณฺโณ แม่นปน

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เนินสะอาด  

สก ๔๑๕๙/๐๐๗๘
พระสมโภช มหาาโณ อ่อนหวาน

๒๖/๐๕/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เนินสะอาด  

สก ๔๑๕๙/๐๐๗๙
พระธวัชชัย กิตฺติปฺโ มานะปง

๒๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินสะอาด  

สก ๔๑๕๙/๐๐๘๐
พระพิทักษ์ านกโร บุญชู

๐๑/๑๑/๒๕๓๓ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

บะขมินโคกสัมพันธ์

้

 

สก ๔๑๕๙/๐๐๘๑
พระณัฐพล อภิวโร ฆ้องพาหุ

๒๔/๑๒/๒๕๓๘
๐๙/๐๔/๒๕๕๙

บะขมินโคกสัมพันธ์

้

 

สก ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระวีรวัฒน์ อาภาทโร สายพิน

๒๘/๐๕/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

บ้านด่าน  

สก ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระธีระชัย านกโร นวลสำเนียง

๒๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บ้านด่าน  

สก ๔๑๕๙/๐๐๘๔
พระวัชระ ถาวโร คจนา

๓๐/๐๔/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

บ้านทัพพระ  

สก ๔๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรอภิสิทธิ

์

 พลอยฤทธิ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

 ประชาสามัคคี  

สก ๔๑๕๙/๐๐๘๖
พระก้องภพ กตปฺุโ ฆ้องวงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ปาระกำ  

สก ๔๑๕๙/๐๐๘๗
พระสุชาติ จนฺทธมฺโม ปกษี

๓๑/๑๒/๒๕๐๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

สก ๔๑๕๙/๐๐๘๘
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สิทฺธิชโย ฉกรรจ์พาณิชย์

๐๒/๐๒/๒๔๙๔ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๑๕๙/๐๐๘๙
พระสุพัฒน์ ปยสีโล สมอดง

๒๑/๐๑/๒๕๓๐ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๑๕๙/๐๐๙๐
พระทวีทรัพย์ ตปสีโล สุขลาภ

๑๖/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๑๕๙/๐๐๙๑
พระอนุสิทธิ

์

สิทฺธิวโร อาลัยดี

๑๕/๐๑/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๑๕๙/๐๐๙๒
พระธีระเดช ธีรปฺุโ บัวดอก

๒๖/๐๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๑๕๙/๐๐๙๓
พระทนธกฤต พลาโณ นพคุณ

๑๒/๐๓/๒๕๒๗ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๑๕๙/๐๐๙๔
พระเทวัญ เทวธมฺโม ด่านประจำ

๑๓/๑๑/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

รีนิมิตร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๐๙๕
พระธวัช ธนปฺโ ยินงาม

๓๑/๐๗/๒๕๓๐ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘

รีนิมิตร  

สก ๔๑๕๙/๐๐๙๖
พระทวีชัย ธีรธมฺโม แสงสวัสดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๓๔ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

รีนิมิตร  

สก ๔๑๕๙/๐๐๙๗
พระสมบูรณ์ จนฺทสีโล ลาภอุดม

๑๓/๑๐/๒๕๑๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

รีนิมิตร  

สก ๔๑๕๙/๐๐๙๘
พระณรงศักดิ

์

วิสุทฺโธ มุ่งธรรม

๐๘/๐๕/๒๕๑๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

รีนิมิตร  

สก ๔๑๕๙/๐๐๙๙
พระเดชา ปริสุทฺโธ ขุนเปย

๒๔/๐๑/๒๕๒๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

รีนิมิตร  

สก ๔๑๕๙/๐๑๐๐
พระประสาน สารธมฺโม ด่านรักษา

๐๗/๑๒/๒๕๒๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

รีนิมิตร  

สก ๔๑๕๙/๐๑๐๑
พระเจริญ อภิาโณ ส้วนโนดี

๑๗/๑๑/๒๕๐๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

รีนิมิตร  

สก ๔๑๕๙/๐๑๐๒
พระอดุลย์ สุภาจาโร ปนทอง

๑๐/๐๙/๒๕๒๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

รีนิมิตร  

สก ๔๑๕๙/๐๑๐๓
พระขจรศักดิ

์

ขนฺติโสภโณ แซ่มพุทรา

๐๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ลุงพู  

สก ๔๑๕๙/๐๑๐๔
พระณรงค์ เทวธมฺโม ศรีเนาว์

๑๔/๐๘/๒๕๐๒ ๑๖/๐๗/๒๕๓๘

วิหารธรรม  

สก ๔๑๕๙/๐๑๐๕
พระสมพงษ์ วิชโย ยิงยงค์

่

๐๕/๐๘/๒๔๙๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

วิหารธรรม  

สก ๔๑๕๙/๐๑๐๖
พระบรรพต สุวณฺโณ โงนเนียม

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วิหารธรรม  

สก ๔๑๕๙/๐๑๐๗
พระจิรายุ อนุตฺตโร ด่านศรีสุข

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วิหารธรรม  

สก ๔๑๕๙/๐๑๐๘
พระเอกชัย กนฺตวีโร ด่านรักษา

๒๓/๑๐/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วิหารธรรม  

สก ๔๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรสามเณร VIBUNO  

LIMHENGTAKLI

๐๑/๑๑/๒๕๓๙

 ศาลาลำดวน  

สก ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระชาญณรงค์ ขนฺติโก กองกำ

๐๖/๐๗/๒๕๓๖ ๐๔/๑๐/๒๕๕๘

ศาลาลำดวน  

สก ๔๑๕๙/๐๑๑๑
พระกรินทร์ ิตธมฺโม ลำเทียน

๑๘/๑๒/๒๕๓๔ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

ศาลาลำดวน  

สก ๔๑๕๙/๐๑๑๒
พระธเนศร์ อนาลโย การดี

๒๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

ศาลาลำดวน  

สก ๔๑๕๙/๐๑๑๓
พระณัฐวุฒิ สุขวฑฺฒโน โสมศรี

๐๔/๑๑/๒๕๓๓ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

ศาลาลำดวน  

สก ๔๑๕๙/๐๑๑๔
พระพงศกร พุทฺธสรโณ อินทโชติ

๑๕/๐๙/๒๕๓๗ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

ศาลาลำดวน  

สก ๔๑๕๙/๐๑๑๕
พระรณฤทธิ

์

อุปคุตฺโต จานนิล

๒๒/๐๕/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ศาลาลำดวน  

สก ๔๑๕๙/๐๑๑๖
พระฉัตรชัย ฉตฺติโก เดชสุภา

๒๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาลำดวน  

สก ๔๑๕๙/๐๑๑๗
พระจตุพล จตุพโล กงแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาลำดวน  

สก ๔๑๕๙/๐๑๑๘
พระวัฒนา กิตฺติธโร พันธ์แก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาลำดวน  

สก ๔๑๕๙/๐๑๑๙
สามเณรโยธิน  กลีบอินทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

 สระแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๑๒๐
พระภูสิษฐ์ สุตฺตจิตฺโต สุมารุ

๐๑/๐๗/๒๕๑๙ ๒๗/๐๑/๒๕๕๙

สระแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๑๒๑
สามเณรสัณฐินัน  ศรีทิพย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

 สระแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๑๒๒
พระวิรัตน์ อคฺคปฺุโ เอียมพิมพ์

่

๒๐/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

สระแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๑๒๓
พระมิตธวัต สุมงฺคโล มงคลแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

สระแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๑๒๔
สามเณรจักรกราชัย  แก้กลางดอน

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๑๒๕
สามเณรจักรกรี  แก้กลางดอน

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๑๒๖
สามเณรสุชิน  ชิงรัมย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๑๒๗
พระปริญญา ปริฺาโณ ปราบภัย

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

สระแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๑๒๘
พระชานนท์ สนฺติกโร อรัญญิก

๒๒/๑๐/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๑๒๙
พระพรเทพ เทวธมฺโม สายใหม่

๒๑/๐๔/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๑๓๐
พระวิษณุ านธมฺโม ลุนศรี

๒๐/๐๖/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๑๓๑
พระฤทธิกร ลิทฺธิกโร ชูเฉลิม

๐๒/๑๐/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๑๓๒
พระสุรศักดิ

์

ปฺาวชิโร สระฉกรรจ์

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๑๓๓
พระวิทยา ถิราโณ จันทรา

๓๐/๐๙/๒๕๐๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๑๓๔
พระธีรเดช ธีรปฺโ วัณทยา

๒๖/๐๒/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๑๓๕
พระณัฐวุฒิ านรโต ลือคำงาม

๐๓/๐๗/๒๕๓๔ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

แสงจันทร์  

สก ๔๑๕๙/๐๑๓๖
พระเล็ก อนาทาโณ แพงสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๑๗ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

แสงจันทร์  

สก ๔๑๕๙/๐๑๓๗
พระสัมพันธ์ ปภงฺกโร สุกิจไพบูลย์ชัย

๐๔/๐๙/๒๕๒๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

แสงจันทร์  

สก ๔๑๕๙/๐๑๓๘
พระอัศวิน จารุธมฺโม ทองแท่ง

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

แสงจันทร์  

สก ๔๑๕๙/๐๑๓๙
พระไชยา ชยธมฺโม สารจันทร์

๒๘/๑๐/๒๕๒๓ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

หนองกะพ้อ  

สก ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระณัฐพล ปสนฺโน อ่อนประดา

๒๖/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะพ้อ  

สก ๔๑๕๙/๐๑๔๑
พระเอกรัตน์ ติตฺถธมฺโม รุประมาณ

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองกะพ้อ  

สก ๔๑๕๙/๐๑๔๒
พระอภินันท์ อภิปุนฺโน ถะเกิงผล

๓๐/๐๗/๒๕๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองนกกะเรียน  

สก ๔๑๕๙/๐๑๔๓
พระเชิดศักดิ

์

อคฺคธมฺโม เพียวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองปญหา  

สก ๔๑๕๙/๐๑๔๔
พระสนม สนฺตมโน อิมจิตร

่

๒๗/๐๑/๒๕๑๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองลีซอ  

สก ๔๑๕๙/๐๑๔๕
พระอิทธิพล อาธโร อาทร

๑๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

หนองโสน  

สก ๔๑๕๙/๐๑๔๖
พระยุทธนา ปฺาวโร บุญตา

๑๓/๐๓/๒๕๓๗

๑๕//๒๕๕๙
หนองหิน  

สก ๔๑๕๙/๐๑๔๗
พระณัฐพล ปยธมฺโม จันทร์ไพร

๒๑/๐๑/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่ถาวร  

สก ๔๑๕๙/๐๑๔๘
พระสมชาย ธมฺมกโร มันศักดิ

่ ์

๐๙/๐๓/๒๕๐๖ ๐๑/๐๘/๒๕๕๘

ใหม่เหล่ากกโก  

สก ๔๑๕๙/๐๑๔๙
พระวรรณชัย เตชวโร รัตนกาญจน์

๑๘/๑๑/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ใหม่เหล่ากกโก  

สก ๔๑๕๙/๐๑๕๐
พระพานิช สุจิตฺโต ราชสมบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๑๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่เหล่ากกโก  

สก ๔๑๕๙/๐๑๕๑
พระธนัส อนาลโย แสงอรุณ

๒๘/๐๕/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่เหล่ากกโก  

สก ๔๑๕๙/๐๑๕๒
พระพงศกร กลฺยาโณ แก้ววัฒนากุล

๑๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่เหล่ากกโก  

สก ๔๑๕๙/๐๑๕๓
พระสันติ สีลโชโต เมฆบัว

๒๓/๐๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่เหล่ากกโก  

สก ๔๑๕๙/๐๑๕๔
พระสมเพชร ิตสีโล ด่านเฮงสา

๑๔/๑๒/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่เหล่ากกโก  

สก ๔๑๕๙/๐๑๕๕
พระสามารถ านจาโร เหล็กดี

๒๘/๐๙/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่เหล่ากกโก  

สก ๔๑๕๙/๐๑๕๖
พระบรรชา อธิวโร เข้าครอง

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่เหล่ากกโก  

สก ๔๑๕๙/๐๑๕๗
พระไพทูรณ์ ขนฺติสุโภ ถาวรสันต์

๖/๓/๒๕๒๑ ๒๙/๖/๒๕๕๙

เกาะรัง  

สก ๔๑๕๙/๐๑๕๘
พระอำนาจ โชติโก จงจอหอ

๑๓/๘/๒๕๓๔ ๑๐/๘/๒๕๕๙

เกาะรัง  

สก ๔๑๕๙/๐๑๕๙
สามเณรอรรพงษ์  รู้รักษ์

๓/๖/๒๕๔๐
 ขอนขว้างสามัคคี  

สก ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระอรุณ นรินฺโท สว่างฉาย

๑/๑๑/๒๕๒๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ขอนขว้างสามัคคี  

สก ๔๑๕๙/๐๑๖๑
พระกฤษดา กิตฺติชโย ฆ้องชะดา

๑๔/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ขอนขว้างสามัคคี  

สก ๔๑๕๙/๐๑๖๒
พระนาวิน อนาลโย อินผล

๑๑/๓/๒๕๒๒ ๓๐/๖/๒๕๕๒

เขาน้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๑๖๓
พระสมพิศ สุมงฺคโล กองใจ

๒๓/๑๒/๒๕๓๑
๑๘/๖/๒๕๕๘

เขาน้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๑๖๔
พระสุธน สุจิณฺโณ ดอนประดู่

๒๔/๕/๒๕๒๔ ๑๐/๔/๒๕๕๙

เขาน้อย  
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สก ๔๑๕๙/๐๑๖๕
พระอดุลย์ อตุลโย หล่อนเผือก

๑๐/๔/๒๕๓๑
๔/๕/๒๕๕๙

เขาน้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๑๖๖
พระอนุชา อนุธโร ชุ่มรัมย์

๑/๗/๒๕๒๙ ๑๐/๘/๒๕๕๙

เขาน้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๑๖๗
พระพิชิต ชนาสโภ นวนสำลี

๗/๖/๒๕๓๐ ๑๐/๘/๒๕๕๙

เขาน้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๑๖๘
พระบุญส่ง ปฺุยสีโร มาตย์แก้ว

๑/๙/๒๕๓๔ ๑๖/๘/๒๕๕๙

เขาน้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๑๖๙
พระลักษ์ อภิปาโล จงท่องกลาง

๗/๑/๒๕๓๓ ๑๗/๘/๒๕๕๙

เขาน้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระกิตติพงค์ กิตฺติโสภโณ จงปลูกกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๓๔
๑๗/๘/๒๕๕๙

เขาน้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๑๗๑
พระประยูร านิสฺสโร นักบุญ

๒๒/๘/๒๕๒๑ ๒๒/๕/๒๕๕๙

เขาสามสิบ  

สก ๔๑๕๙/๐๑๗๒
พระไกรโชติ ติขิโน นาคนาคา

๒๑/๓/๒๕๒๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาสามสิบ  

สก ๔๑๕๙/๐๑๗๓
พระณัฐกร กิตฺติโสภโน สายจันทร์

๑๘/๔/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาสามสิบ  

สก ๔๑๕๙/๐๑๗๔
สามเณรวีรภัทร  คะสา

๙/๖/๒๕๔๔
 คลองสามัคคี  

สก ๔๑๕๙/๐๑๗๕
พระสุระเลิศ กมฺมสุโภ สำเนียงใหม่

๓/๕/๒๕๑๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คลองสามัคคี  

สก ๔๑๕๙/๐๑๗๖
พระศุภชัย สนฺตกาโย บำรุงนอก

๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองสามัคคี  

สก ๔๑๕๙/๐๑๗๗
พระประสิทธิ

์

ปสิทฺธโร พริกงาม

๒๘/๑/๒๔๙๘ ๑๘/๔/๒๕๕๕

คลองสิบสาม  

สก ๔๑๕๙/๐๑๗๘
พระประกอบ ปกาเสนฺโต ยมฤทธิ

์

๑๒/๖/๒๕๒๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คลองสิบสาม  

สก ๔๑๕๙/๐๑๗๙
พระสมชาติ สมชาโต วิสัยการ

๑๕/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คลองสิบสาม  

สก ๔๑๕๙/๐๑๘๐
พระวงค์ญาณเดชเจริญ จินฺตามโย เจนสัจวรรณ์

๘/๑๑/๒๔๙๖
๖/๖/๒๕๕๙

โคกข้าวเหนียว  

สก ๔๑๕๙/๐๑๘๑
พระสมพาน สมจิตฺโต สุนทะลา

๑๐/๕/๒๕๑๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โคกข้าวเหนียว  

สก ๔๑๕๙/๐๑๘๒
พระตะวัน อมฺพโล ชำนาญปน

๙/๔/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โคกมะกอก  

สก ๔๑๕๙/๐๑๘๓
พระฉัตรเพชร สุภกิจโจ ทิพโอสถ

๒๐/๘๐/๒๕๓๘ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

โคกมัน  

สก ๔๑๕๙/๐๑๘๔
พระศราวุธ สรวุฒโฒ สุพันธ์

๒๖/๑/๒๕๓๓ ๒๓/๖/๒๕๕๙

โคกมัน  

สก ๔๑๕๙/๐๑๘๕
สามเณรพงศ์ศิริ  กฎมัจฉา

๒๐/๑/๒๕๔๓

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๑๘๖
สามเณรกิตติกร  เหล็กดี

๘/๑๒/๒๕๔๓

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๑๘๗
สามเณรธีรภัทร  รองกลัน

่

๒/๑๑/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๑๘๘
สามเณรวรากร  กันทะราช

๒/๑/๒๕๔๕
 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๑๘๙
สามเณรพงศ์สกุล  มีศักดิ

์

๑/๒/๒๕๔๕
 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรจารุกิตติ

์

 จันทะราช
๓/๓/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๑๙๑
สามเณรอลงกรณ์  บุศราคำ

๑๖/๕/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๑๙๒
สามเณรพีรพัฒน์  พิมพิกุล

๒๔/๕/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๑๙๓
สามเณรกิตติพงษ์  พลเสน

๑๘/๗/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๑๙๔
สามเณรทรงวิทย์  ชาวนา

๑/๙/๒๕๔๕
 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๑๙๕
สามเณรธีรพล  ตุ่นกระโทก

๓/๙/๒๕๔๕
 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๑๙๖
สามเณรจุฬพัฒน์  แสนอุ่น

๑๖/๒/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๑๙๗
สามเณรปฐมพงศ์  เสนสี

๔/๓/๒๕๔๖
 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๑๙๘
สามเณรทศพร  สิทธิประเสริฐ

๓๐/๓/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๑๙๙
สามเณรกิฬาวุฒิ  บุดดาหวัง

๕/๕/๒๕๔๖
 ชัยมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖ / ๒๓
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สก ๔๑๕๙/๐๒๐๐
สามเณรพรพินิจ  โสภักดี

๑๔/๕/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๐๑
สามเณรนวราช  กังสดาลสมุทร

๑๖/๕/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๐๒
สามเณรอภิวัฒน์  วงศ์บุตรดี

๑๖/๕/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรบูรพา  ศรีนางรอง

๓๑/๕/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๐๔
สามเณรสิทธิโชติ  สิงห์โตแก้ว

๑/๗/๒๕๔๖
 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรบุญเลิศ  ศรีทานนท์

๒/๗/๒๕๔๖
 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๐๖
สามเณรพุฒิพงศ์  พิศอ่อน

๑๐/๗/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๐๗
สามเณรนนทพัทธ์  สารสอน

๑๘/๗/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๐๘
สามเณรกรกฎ  โสอิติกุล

๒๔/๗/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๐๙
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 รักงาม
๑/๘/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๑๐
สามเณรธนรัตน์  ยุพาพิน

๔/๘/๒๕๔๖
 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๑๑
สามเณรพันธิวา  เสียมเพชร

๒๙/๘/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๑๒
สามเณรยุทธนา  ทินโนรส

๒๒/๙/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๑๓
สามเณรอัครชา  มิงเมือง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๑๔
สามเณรกฤษฎา  ดีเมฆ

๒/๑/๒๕๔๗
 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๑๕
สามเณรสิทธิชัย  วรวงศ์

๔/๑/๒๕๔๗
 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๑๖
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ศรีบุรินทร์

๒๑/๔/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๑๗
สามเณรรัตนพล  รัตนภักดี

๒๗/๔/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๑๘
สามเณรธนโชติ  

ชายชาญชัยวัฒน์
๒๘/๔/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๑๙
พระประยูร กตวิโร สนม -/-/๒๔๙๖

๒๘/๔/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๒๐
พระสุนทร สาทโร อ่อนสิลา

๕/๖/๒๔๙๓ ๕/๑๒/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๒๑
พระธนวันต์ ยโสธโร ยอดนิล

๑/๖/๒๕๓๖ ๓/๕/๒๕๕๙
ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๒๒
พระยอดรัก วิชโร วงศ์พยัคฆ์

๑๖/๖/๒๕๓๖
๓/๕/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๒๓
พระพงศธร ขนฺติธโร รวยสูงเนิน

๒๗/๔/๒๕๓๖
๖/๕/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๒๔
พระบริวัฒน์ ปริสุทฺโธ ไตรคง

๒๗/๒/๒๕๓๙ ๑๕/๖/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๒๕
พระสังเวียน สงฺวโร โพธิแก้ว

์

๒๘/๕/๒๕๑๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๒๖
พระภาณุวิชญ์ กิตฺติวํโส โนนศรีโคตร

๓๐/๑๐/๒๕๓๗
๑๐/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๒๗
พระณัฐวุฒิ ปฺุนาโค บุญแจ่ม

๒๒/๘/๒๕๓๔ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๒๘
พระวินัย วินโย ธงสันเทียะ

๑๗/๗/๒๕๓๙ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๒๙
พระสุริยันต์ อุตฺตโม อุดมผล

๑๓/๑๑/๒๕๓๓
๑๖/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สก ๔๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรอจิรุทธ์  ผ่องพรรณ

๓๐/๔/๒๕๔๖

 ซับมะนาว  

สก ๔๑๕๙/๐๒๓๑
สามเณรเจฎกร  ชับปญญา

๑๕/๕/๒๕๔๖

 ซับมะนาว  

สก ๔๑๕๙/๐๒๓๒
พระสุนทร สุนฺนทโร นาไชโย

๑๕/๕/๒๕๐๓
๔/๕/๒๕๕๙

ซับมะนาว  

สก ๔๑๕๙/๐๒๓๓
พระวัชระ วชิราโณ ชัยเวช

๑๓/๔/๒๕๒๖ ๑๖/๘/๒๕๕๙

ซับมะนาว  

สก ๔๑๕๙/๐๒๓๔
พระอนนท์ อานนฺโท สองพล

๓๐/๖/๒๕๓๕ ๑๖/๘/๒๕๕๙

ซับมะนาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๒๓๕
พระจันทร์ จนฺทรํโส บุญประเสริฐ

๘/๗/๒๔๘๓ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ซับมะนาว  

สก ๔๑๕๙/๐๒๓๖
พระมพิตร์ านวีโร จันทร์กลาง

๑๐/๑๐/๒๕๐๕ ๒๕/๑๒/๒๕๕๗

ถำเขาฉกรรจ์  

สก ๔๑๕๙/๐๒๓๗
พระฐาปนา าปโน ขันติจิต

๑/๗/๒๕๓๔ ๒/๔/๒๕๕๙
ถำเขาฉกรรจ์  

สก ๔๑๕๙/๐๒๓๘
พระทองดำ กนโก ศรีดี

๗/๘/๒๕๑๐
๒๙/๔/๒๕๕๙

ถำเขาฉกรรจ์  

สก ๔๑๕๙/๐๒๓๙
พระพูลศักดิ

์

พลสกฺโก สุ่มพว่ง

๑๗/๕/๒๕๒๙ ๒๙/๕/๒๕๕๙

ถำเขาฉกรรจ์  

สก ๔๑๕๙/๐๒๔๐
พระพิพัฒพงษ์ ิตกุสโล ต่างสี

๑๒/๓/๒๕๒๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ถำเขาฉกรรจ์  

สก ๔๑๕๙/๐๒๔๑
สามเณรธนกฤต  นูชาลี

๔/๑๑/๒๕๔๕

 ทุ่งหลวง  

สก ๔๑๕๙/๐๒๔๒
พระกฤษฎา กิตฺติสจฺโธ เกิดดี

๒๒/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

สก ๔๑๕๙/๐๒๔๓
พระธรรมนูญ จารุปณฺโณ ชือตรง

่

๒๐/๙/๒๕๓๑ ๒๐/๔/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

สก ๔๑๕๙/๐๒๔๔
พระนิติ นิติโก เวทย์อุดม

๑/๑/๒๔๙๕ ๒๓/๔/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

สก ๔๑๕๙/๐๒๔๕
พระจิตริน เอกคฺคจิตฺโต ยูปานนท์

๖/๘/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

สก ๔๑๕๙/๐๒๔๖
พระสมพร สุจิตฺโต ทักษิณากร

๗/๖/๒๕๓๙ ๕/๖/๒๕๕๙
ทุ่งหลวง  

สก ๔๑๕๙/๐๒๔๗
พระณัฐพล อนาลาโย บุญครุฑ

๑๙/๖/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

สก ๔๑๕๙/๐๒๔๘
พระนิกร คุเณสโน ประทุมทอง

๒๐/๖/๒๕๒๖
๘/๕/๒๕๕๙

ธารนพเก้า  

สก ๔๑๕๙/๐๒๔๙
พระเจษฎา จกฺกธมฺโม นงนุช

๙/๑๐/๒๕๒๔
๒/๑/๒๕๕๗

นาบน  

สก ๔๑๕๙/๐๒๕๐
พระฉัตรชัย ฉตฺติโก แหวนประเสริฐ

๕/๒/๒๕๓๗
๒๘/๑๑/๒๕๕๗

นาบน  

สก ๔๑๕๙/๐๒๕๑
พระสันชัย ยสินฺทโร กลมรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๓๖
๑๖/๓/๒๕๕๙

นาบน  

สก ๔๑๕๙/๐๒๕๒
พระสมหมาย โอทาโต ชมดง

๒๗/๔/๒๕๑๘ ๒๙/๓/๒๕๕๙

นาบน  

สก ๔๑๕๙/๐๒๕๓
พระณัฐพล อภินนฺโท ทรงด้วงทุม

๒๗/๔/๒๕๓๖ ๑๖/๖/๒๕๕๙

นาบน  

สก ๔๑๕๙/๐๒๕๔
พระสนธิ ติคโร ชาวนาถ้วยตะโก

๒/๑๐/๒๕๓๒ ๒๘/๖/๒๕๕๙

นาบน  

สก ๔๑๕๙/๐๒๕๕
พระวินัย จนฺทธมฺโม เจริญดง

๒๕/๒/๒๕๑๒ ๑๐/๖/๒๕๓๗

บ้านนา  

สก ๔๑๕๙/๐๒๕๖
พระกิตติศักดิ

์

สุจิโต ปรีชืน

่

๒๘/๓/๒๕๑๘
๘/๕/๒๕๕๙

บ้านนา  

สก ๔๑๕๙/๐๒๕๗
พระพยอมทรัพย์ ณิสฺสโร เภทสวย

๑/๑๐/๒๕๓๗ ๒๘/๖/๒๕๕๙

บ้านนา  

สก ๔๑๕๙/๐๒๕๘
พระทอง โสธโน แพวทอง

๑/๔/๒๕๐๓
๑๖/๖/๒๕๕๙

พรสวรรค์  

สก ๔๑๕๙/๐๒๕๙
สามเณรพรพิพัฒน์  เทพศรี

๒๖/๑๒/๒๕๓๗

 พวงนิมิต  

สก ๔๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรสุมงคล  แม่งมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

 พวงนิมิต  

สก ๔๑๕๙/๐๒๖๑
พระยุทธนา ยุทฺธโน สมปสสา

๒๙/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๗/๒๕๕๘

พวงนิมิต  

สก ๔๑๕๙/๐๒๖๒
พระเค อคฺคธมฺโม ดำสำอางค์

๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๔/๒๕๕๙

พวงนิมิต  

สก ๔๑๕๙/๐๒๖๓
พระนิรุทธ์ นิรุทฺโธ สมดี

๒๗/๑๒/๒๕๓๗

๑๐/๕/๒๕๕๙

พวงนิมิต  

สก ๔๑๕๙/๐๒๖๔
พระศรราม สมหิโต ปอมบุผา

๑๗/๖/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

พวงนิมิต  

สก ๔๑๕๙/๐๒๖๕
พระเกรียงไกร ชินจนฺโท คำเหมือน

๑๖/๘/๒๕๒๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

พวงนิมิต  

สก ๔๑๕๙/๐๒๖๖
พระอติชาติ อภิชาโต คำพล

๒๒/๑/๒๕๑๙
๔/๓/๒๕๕๘

วังรี  

สก ๔๑๕๙/๐๒๖๗
พระอวิรุทธ์ สุธมฺโม ประทุมภา

๒๕/๑๒/๒๕๓๕
๒๒/๕/๒๕๕๙

เกศแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๒๖๘
พระจเด็จ อาจาโร จีประดับ

้

๑๗/๑๒/๒๕๓๒

๑๐/๗/๒๕๕๙

เกศแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๒๖๙
พระวิศิษฏ์ ธนธีโร โพธิจักร์

์

๑๖/๗/๒๕๒๓ ๑๙/๖/๒๕๕๙

เขาตะกรุบพัฒนา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรธนาวุฒิ  บัวตา

๓/๒/๒๕๔๒
 เขาปาแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๒๗๑
พระสมาน สมาโน สุขสำราญ

๑๙/๕/๒๕๐๗ ๒๗/๑/๒๕๕๑

เขาปาแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๒๗๒
พระสุนทร อินทฺวีโร ชมชืน

่

๑๑/๖/๒๕๑๕
๒/๓/๒๕๕๗

เขาปาแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๒๗๓
พระมะโน ธนวํโส โคตรชมภู

๑๗/๒/๒๕๒๒
๒/๓/๒๕๕๘

เขาปาแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๒๗๔
พระครรชิต อกิฺจโน คณาภิบาล

๑๓/๓/๒๕๐๙ ๒๓/๑/๒๕๕๙

เขาปาแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๒๗๕
พระทองการ ทีปโก พรมมา

๒๔/๕/๒๕๑๒
๓/๕/๒๕๕๙

เขาปาแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๒๗๖
พระคณิน สิริธโร ภูมาสี

๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เขาปาแก้ว  

สก ๔๑๕๙/๐๒๗๗
พระโสม ปฺาสาโร สีดาชาติ

๑๙/๙/๒๕๑๑ ๒๘/๒/๒๕๕๘

คลองแก  

สก ๔๑๕๙/๐๒๗๘
พระประพจน์ ปภจฺจโน แก้วเก็บคำ

๒๘/๙/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

คลองแก  

สก ๔๑๕๙/๐๒๗๙
พระมงคล มงฺคโล อู่แก้ว -/-/๒๔๙๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

คลองแก  

สก ๔๑๕๙/๐๒๘๐
พระบัญญัติ ปฺาธิโต สมสร้าง

๑๖/๔/๒๕๑๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คลองแก  

สก ๔๑๕๙/๐๒๘๑
พระวศิน วสินนฺโท ศรีเทพ

๒๕/๙/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คลองแก  

สก ๔๑๕๙/๐๒๘๒
พระปกรศักดิ

์

ปภสฺสโร จันจอน

๑๙/๑๒/๒๕๓๓
๒๕/๗/๒๕๕๙

คลองตะเคียนชัย  

สก ๔๑๕๙/๐๒๘๓
สามเณรอติวิชญ์  มะสา

๒๓/๖/๒๕๔๓

 คลองตาสูตร  

สก ๔๑๕๙/๐๒๘๔
พระสงกรานต์ ขนฺติพโล ใจหาญ

๑๓/๔/๒๕๒๓ ๑๕/๒/๒๕๕๙

คลองตาสูตร  

สก ๔๑๕๙/๐๒๘๕
พระประพันธ์ อานนฺโท ประเสริฐสังข์

๑/๙/๒๕๓๕ ๑๕/๒/๒๕๕๙

คลองตาสูตร  

สก ๔๑๕๙/๐๒๘๖
พระชาคร อธิปฺโ แก้วระวัง

๓/๙/๒๕๓๘ ๑๕/๒/๒๕๕๙

คลองตาสูตร  

สก ๔๑๕๙/๐๒๘๗
พระปรีชา ปริชาโน นิยมบุญ

๑๔/๑๐/๒๕๒๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

คลองตาสูตร  

สก ๔๑๕๙/๐๒๘๘
พระมนต์ชัย จารุธมฺโม สงค์แดง

๑๐/๕/๒๕๓๑ ๑๑/๖/๒๕๕๙

คลองฝกมีด  

สก ๔๑๕๙/๐๒๘๙
พระจำป านิสฺสโร พลเวียงแก

๘/๑๒/๒๕๑๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

คลองสารพา  

สก ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระวิเชียร านวีโร จันทรา

๑๐/๒/๒๕๑๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

คลองสารพา  

สก ๔๑๕๙/๐๒๙๑
พระศรชัย สุรเตโช โยธาสิงห์

๒๘/๑๒/๒๕๒๗
๒๙/๗/๒๕๕๙

คลองสารพา  

สก ๔๑๕๙/๐๒๙๒
พระธีระพงษ์ ิตธมฺโม คงทอง

๗/๑๒/๒๕๓๗ ๕/๑๒/๒๕๕๘

คลองหินปูน  

สก ๔๑๕๙/๐๒๙๓
สามเณรสมคิด  พหลยุทธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

 ซับเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๒๙๔
พระปภาวิชญ์ โชติธมฺโม พิมพ์ประจบ

๑๗/๐๒/๒๕๓๐ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ซับเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๒๙๕
พระธนชัย ิติโก แย้มพึง

่

๒๑/๘/๒๕๒๒ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

ด่านชัยพัฒนา  

สก ๔๑๕๙/๐๒๙๖
พระสุดตา มหาปฺุโ เกษหอม

๑/๐๑/๒๔๙๑ ๕/๑๒/๒๕๕๗

ตาหลังใน  

สก ๔๑๕๙/๐๒๙๗
พระสว่าง ธนปาโล ค้าคุ้ม

๑๐/๐๙/๒๕๐๙
๘/๑๑/๒๕๕๘

ตาหลังใน  

สก ๔๑๕๙/๐๒๙๘
พระสุประดิษฐ์ ฉนฺทโก กกพิมาย

๒๔/๐๓/๒๕๑๔
๒/๑๒/๒๕๕๘

ตาหลังใน  

สก ๔๑๕๙/๐๒๙๙
พระอนงค์ อนาลโย เกิดปญญา

๑๐/๐๙/๒๕๐๔
๕/๑๒/๒๕๕๘

ตาหลังใน  

สก ๔๑๕๙/๐๓๐๐
พระสังคม ิตกุสโล พลจัตุรัส

๒๐/๑๑/๒๕๑๗ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

ตาหลังใน  

สก ๔๑๕๙/๐๓๐๑
พระปรีชา ปภสฺสโร ทองลอย

๒๘/๐๑/๒๕๒๐
๙/๐๗/๒๕๕๙

ตาหลังใน  

สก ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระอาจณรงค์ จรณสมฺปนฺโน ตุ้ยศักดา

๒๖/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตาหลังใน  

สก ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระธีระศักดิ

์

วิสุทฺธจิตฺโต อู่อรุณ

๒๔/๐๕/๒๕๑๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตาหลังใน  

สก ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระขจรศักดิ

์

จิตฺตสํวโร แก้วสุริวงค์

๑/๑๑/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตาหลังใน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระกิตติพจน์ สุพฺพโต ประชา

๒๑/๐๘/๒๕๓๐ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

สก ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระโสทัศน์ สุทฺธจิตฺโต ยอดอาจ

๘/๓/๒๕๑๗ ๑๐/๔/๒๕๕๘

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระบุญทัน กนฺตสีโร บุญภา

๒/๘/๒๔๘๔ ๕/๑๒/๒๕๕๘

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระจำนงค์ นาถกโร ท่าคงคา

๗/๑/๒๕๐๒
๕/๑๒/๒๕๕๘

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระเกรียงศักดิ

์

านวีโร แก้วยอดยาง
๓/๔/๒๕๓๙ ๘/๕/๒๕๕๙

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระกำแพง มหาคุโณ ผิวอินทร์

๒๐/๓/๒๕๑๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๑๑
พระนุ กิตฺติสาโร ธรรมสูณ

๒๖/๘/๒๕๒๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๑๒
พระวิลาศ วิสารโท ปอสะเกตุ

๒/๕/๒๕๐๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๑๓
พระสำราญ ฉนฺทธมฺโม บัวดา

๑๒/๙/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๑๔
พระเกรียงไกร กิตฺติาโน ขาวฉลาด

๔/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๑๕
พระเทิดศักดิ

์

คุณวีโร ทีงาม
๓/๖/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๑๖
พระแดง ยสินฺธโร เกรียงศักดิ

์

๑/๑/๒๔๙๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๑๗
พระภานุวัฒน์ อภินนฺโท สายทอง

๒๐/๘/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๑๘
สามเณรคเชนทร์  ทันใจ

๒๘/๗/๒๕๔๓

 นาเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๑๙
พระพีระพงศ์ ปฺาวชิโร อ่อนศรี

๗/๑/๒๕๑๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นาเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระบุญมี สิริจนฺโท แสนสุข

๒๙/๙/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นาเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๒๑
พระวิญู กนฺตาโภ คำวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

นาเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๒๒
พระวรพจน์ สนฺติกโร จวนสาง

๑๗/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นาเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๒๓
สามเณรเกษมศักดิ

์

 นวลนุช

๑๑/๙/๒๕๔๑

 บ่อลูกรัง  

สก ๔๑๕๙/๐๓๒๔
พระบุญทัน ปฺผโล ทองหล่อ -/-/๒๕๐๐

๕/๑๒/๒๕๕๕

บ่อลูกรัง  

สก ๔๑๕๙/๐๓๒๕
พระรำพึง านธมฺโม ศรีษะพันธ์

๒๗/๑/๒๕๐๔ ๑๐/๗/๒๕๕๗

บ่อลูกรัง  

สก ๔๑๕๙/๐๓๒๖
พระสิริภพ สิริภโว วงษ์เสงียม

่

๒๒/๘/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

บ่อลูกรัง  

สก ๔๑๕๙/๐๓๒๗
พระอำนวย ปฺาวโร แก้วทองเพร็ช

๙/๗/๒๕๑๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บ่อลูกรัง  

สก ๔๑๕๙/๐๓๒๘
พระนรุตม์ ภูริปฺโ ลีระสันธนะ

๒๒/๘/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ่อลูกรัง  

สก ๔๑๕๙/๐๓๒๙
พระธวัชชัย ธนปาโล บุญญฤทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เพชรพนานิคม  

สก ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระคำแพง จนฺทสโร ใหญ่กระโทก

๑/๑/๒๕๑๕ ๑๘/๓/๒๕๕๘

วังไทร  

สก ๔๑๕๙/๐๓๓๑
พระสันติ านธมฺโม พงษ์สิริ

๑๙/๑๒/๒๕๓๓

๓/๔/๒๕๕๙
วังไทร  

สก ๔๑๕๙/๐๓๓๒
พระนพดล สุภาจาโร รังวรรณา

๑๙/๑๒/๒๕๓๓

๑๐/๗/๒๕๕๙

วังไทร  

สก ๔๑๕๙/๐๓๓๓
พระเทวิน สิริจนฺโท ท่ามกระโทก

๖/๓/๒๕๓๐ ๓/๒/๒๕๕๙
วังนำเย็น  

สก ๔๑๕๙/๐๓๓๔
พระวีระ านิโย พรมด้วง

๘/๘/๒๔๙๙ ๗/๓/๒๕๕๙
วังนำเย็น  

สก ๔๑๕๙/๐๓๓๕
พระศราวุฒิ ติกฺขาโณ จันเทียน

๒๒/๑๐/๒๕๓๗
๑๐/๗/๒๕๕๙

วังนำเย็น  

สก ๔๑๕๙/๐๓๓๖
พระสมปอง อิทฺธิาโณ แก้วเทียนศรี

๑๙/๓/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังนำเย็น  

สก ๔๑๕๙/๐๓๓๗
พระวริศ ธีรปฺโ วิมลอรรถ

๙/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังนำเย็น  

สก ๔๑๕๙/๐๓๓๘
พระถวิล เตชธมฺโม เชือหงษ์

้

๑๐/๓/๒๕๑๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สวนปา  

สก ๔๑๕๙/๐๓๓๙
พระวินัย ธีรธมฺโม มหาหิง

๒๑/๒/๒๕๒๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สวนปา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระอาทิตย์ เขมธมฺโม ดวงแก้ว

๑๙/๑/๒๕๓๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สวนปา  

สก ๔๑๕๙/๐๓๔๑
พระชัยนันท์ คุณธมฺโม เกศแก้ว

๑๗/๕/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สวนปา  

สก ๔๑๕๙/๐๓๔๒
พระประชา อภิวฑฺฒโน ศรีเจริญ

๒๔/๙/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองสมบูรณ์  

สก ๔๑๕๙/๐๓๔๓
พระอภิรักษ์ จิรสีโล จันทร์รักษา

๕/๒/๒๕๒๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ใหม่สระบุรี  

สก ๔๑๕๙/๐๓๔๔
พระสมควร อุตตโม ลักษณพลวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๐๙ ๒๑/๐๒/๒๕๕๕

เขาจาน  

สก ๔๑๕๙/๐๓๔๕
พระมานะ จิตฺตคุโณ ยุทยา

๐๑/๐๘/๒๕๐๑ ๓๐/๐๓/๒๕๕๔

คลองทรายใต้  

สก ๔๑๕๙/๐๓๔๖
พระชูศักดิ

์

โชติโก บัวบานศรี

๒๐/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

คลองทรายใต้  

สก ๔๑๕๙/๐๓๔๗
พระธวัชชัย กนฺตสีโล ด่านวิลัย

๐๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

คลองทรายใต้  

สก ๔๑๕๙/๐๓๔๘
พระพันธวัช อาภาธโร งามพิศ

๓๐/๐๘/๒๕๑๓ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

คลองทรายเหนือ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๔๙
พระวิชาญชัย อินทวณฺโณ สีตาลแก่

๒๘/๐๖/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ช่องกุ่ม  

สก ๔๑๕๙/๐๓๕๐
พระภานุวัฒน์ ปุณณสีโล กุลวิมล

๑๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ช่องกุ่ม  

สก ๔๑๕๙/๐๓๕๑
พระนิคม อายุโท สมัยกุล

๐๘/๐๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ซับเม็ก  

สก ๔๑๕๙/๐๓๕๒
พระทนง โสภณมโน แสนดาว

๓๐/๑๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

ซับสมบูรณ์  

สก ๔๑๕๙/๐๓๕๓
พระเชิดศักดิ

์

ปฺาวโร นามชัย

๑๓/๑๒/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๗

ซับสมบูรณ์  

สก ๔๑๕๙/๐๓๕๔
พระวราวุธ วราวุโธ กองลี

๐๒/๐๙/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๗

ซับสมบูรณ์  

สก ๔๑๕๙/๐๓๕๕
พระสุรัตณา ปฺาวโร เงินประสพ

๑๑/๑/๒๕๒๕ ๓/๑๒/๒๕๕๘

แซร์ออ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๕๖
พระวีรพล ปฺาวโร คัมภ์พิภพ

๑๔/๗/๒๔๙๒
๓/๔/๒๕๕๙

แซร์ออ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๕๗
สามเณรวัชรชัย  จงมัน

่

๙/๑๐/๒๕๔๙

 แซร์ออ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๕๘
พระอิทธิ จิตตฺตวโร เรืองมนตรี

๒๗/๒/๒๕๓๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

แซร์ออ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๕๙
พระสมจิตต์ มหาปฺโ ครัวกระโทก

๗/๙/๒๕๑๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

แซร์ออ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๖๐
พระวิชัย อินฺทเตโช น้อย

๒๐/๖/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แซร์ออ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๖๑
พระเกียรติศักดิ

์

กวินฺสโร แสนจอม

๓๑/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แซร์ออ  

สก ๔๑๕๙/๐๓๖๒
พระศรี สุชีโว บุญตา

๐๑/๐๒/๒๔๙๘ ๒๗/๐๑/๒๕๕๙

ทับประดู่  

สก ๔๑๕๙/๐๓๖๓
พระวิรกรณ์ ปภงฺกโร น้อยสงวน

๑๐/๐๗/๒๕๒๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ทับประดู่  

สก ๔๑๕๙/๐๓๖๔
พระพงษ์ดนัย นาถกโร ฉายศิริ

๒๙/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ทับประดู่  

สก ๔๑๕๙/๐๓๖๕
พระจตุรงค์ จารุธมโม อาจโสม

๑๘/๑๒/๒๕๓๓
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ท่าเกวียน  

สก ๔๑๕๙/๐๓๖๖
พระธนากร ทีปธมฺโม ดียิง

่

๒๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ท่าเกวียน  

สก ๔๑๕๙/๐๓๖๗
พระประดิษฐ์ ปยสีโล ทางธรรม

๒๖/๐๔/๒๕๒๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เทพาวาส  

สก ๔๑๕๙/๐๓๖๘
พระวิชา จนฺทโชโต ใสพระเพลิง

๒๒/๐๓/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เทพาวาส  

สก ๔๑๕๙/๐๓๖๙
สามเณรสุพษิน  พาทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

 นครธรรม  

สก ๔๑๕๙/๐๓๗๐
พระสมจันทร์ กตสีโล ตันทิพย์

๐๑/๐๕/๒๕๐๔ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

นครธรรม  

สก ๔๑๕๙/๐๓๗๑
สามเณรธนดล  รักษาพล

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

 นครธรรม  

สก ๔๑๕๙/๐๓๗๒
พระศราวุฒิ านธมฺโม อินทร์พันธ์

๒๐/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

นครธรรม  

สก ๔๑๕๙/๐๓๗๓
พระวิชิต อธิวโร สุขศรีเด่น

๑๓/๐๓/๒๕๑๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

นครธรรม  

สก ๔๑๕๙/๐๓๗๔
พระศิวเนตร ธมฺมโชโต รักษาศรี

๒๔/๐๑/๒๕๓๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

นางาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๓๗๕
พระพรชัย อินทวีโร นันมา

๐๓/๑๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

นางาม  

สก ๔๑๕๙/๐๓๗๖
พระอธิการอาทิตย์ อตฺถกาโม ยะถาเทศ

๐๑/๑๒/๒๔๙๔ ๒๑/๐๗/๒๕๕๓

บ่อนางชิง  

สก ๔๑๕๙/๐๓๗๗
พระวิโรจน์ จารุธมฺโม สีกา

๒๖/๐๑/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

บ้านเหล่าสามัคคี  

สก ๔๑๕๙/๐๓๗๘
พระขวัญชัย อาภสฺสโร ลาเทศ

๑๓/๐๙/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเหล่าสามัคคี  

สก ๔๑๕๙/๐๓๗๙
พระดำรง อรุโณ อยู่โลด

๐๕/๐๔/๒๕๒๔
๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาใต้พัฒนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๓๘๐
พระประสิทธิ

์

จิตฺมโร สมนึก

๒๖/๐๓/๒๕๓๔
๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาใต้พัฒนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๓๘๑
พระเขมรัตน์ เขมรโต เกตุศรีพรม

๒๘/๑๑/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาใต้พัฒนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๓๘๒
พระสุรศักดิ

์

จนฺทสาโร ศรีเจริญ

๑๗/๐๙/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาใต้พัฒนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๓๘๓
พระอนันต์ อาสโภ สุริยา

๐๕/๐๘/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาใต้พัฒนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๓๘๔
พระวีระศักดิ

์

สิริจนฺโท ทองบุญ

๑๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๑๕๙/๐๓๘๕
พระเกียรติศักดิ

์

ยโสธโร พลสิทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๑๕๙/๐๓๘๖
พระอาทิตย์ อายุโท คนซือ

่

๒๔/๐๒/๒๕๒๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๑๕๙/๐๓๘๗
พระวรนาถ กิตฺติปาโล ประแดง

๑๗/๐๑/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

มุจลินทาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๓๘๘
พระอาทิตย์ อริยวํโส สองสี

๐๒/๑๒/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

มุจลินทาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๓๘๙
พระบรรจง อุตฺตมงฺคโล ถาวรสิน

๐๗/๑๐/๒๕๑๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

สังคมมาวาส  

สก ๔๑๕๙/๐๓๙๐
พระคำภีร์ กนตสีโล ปตาระพา

๕/๐๑/๒๕๑๓ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

สังคมมาวาส  

สก ๔๑๕๙/๐๓๙๑
พระเล็ก อคฺคปฺโ คำสวรรค์

๐๓/๑๑/๒๕๑๑ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

สารคุณสโมสร  

สก ๔๑๕๙/๐๓๙๒
พระอภิสิทธิ

์

อนีโฆ ดวงใจ

๒๖/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สารคุณสโมสร  

สก ๔๑๕๙/๐๓๙๓
พระสมศักดิ

์

ชินวํโส สกลนิมิตร

๐๒/๐๕/๒๕๑๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สารคุณสโมสร  

สก ๔๑๕๙/๐๓๙๔
พระยศพล จินฺตามโย ทรสัตย์

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สารคุณสโมสร  

สก ๔๑๕๙/๐๓๙๕
สามเณรนพรัตน์  พวนขุนทด

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

 สุธรรมมาวาส  

สก ๔๑๕๙/๐๓๙๖
พระกุล กนฺตสีโล ชำนาญปน

๒๖/๐๔/๒๔๙๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

สุธรรมมาวาส  

สก ๔๑๕๙/๐๓๙๗
พระสรวง ธมฺมสุนฺทโร เกษมเจริญ

๑๒/๐๘/๒๕๐๔ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘

สุธรรมมาวาส  

สก ๔๑๕๙/๐๓๙๘
พระทองคำ ถาวโร พูลแสง

๐๑/๐๒/๒๕๑๒ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘

สุธรรมมาวาส  

สก ๔๑๕๙/๐๓๙๙
พระชำนาญ อํสุรโร เหมคม

๒๐/๑๐/๒๕๓๔ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

สุธรรมมาวาส  

สก ๔๑๕๙/๐๔๐๐
พระฤทธิพร พลาโณ พิมพ์แก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สุธรรมมาวาส  

สก ๔๑๕๙/๐๔๐๑
พระไพศาล านวุฑฺโฒ พิมพารัตน์

๑๑/๐๗/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุธรรมมาวาส  

สก ๔๑๕๙/๐๔๐๒
พระสุชาติ กลฺยาณธโร กัณเหตุ

๐๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุธรรมมาวาส  

สก ๔๑๕๙/๐๔๐๓
พระพิชุตม์ ิติมโน หงษ์ทอง

๒๘/๑๐/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สุธรรมมาวาส  

สก ๔๑๕๙/๐๔๐๔
พระบุญหนา าณวีโร บุญเลิศ

๓๐/๐๑/๒๕๑๓ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

หนองคลอง  

สก ๔๑๕๙/๐๔๐๕
สามเณรสิทธิกร  ชืนเย็น

่

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

 หนองนำใส  

สก ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระพิเชษฐ มหาวีโร ชุมศรี

๐๖/๑๑/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองนำใส  

สก ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระแก้วนิมิตร กณฺตวณฺโณ ทององค์

๑๙/๐๕/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองนำใส  

สก ๔๑๕๙/๐๔๐๘
พระสุรชัย ปฺาวโร สายทอง

๐๒/๐๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองนำใส  

สก ๔๑๕๙/๐๔๐๙
พระอำพล ปริสุทฺโท ใสพระเพลิง

๑๘/๐๕/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองนำใส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๔๑๐
พระฉัตรชัย จิตฺตวโร ธรรมประดิษฐ์

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองนำใส  

สก ๔๑๕๙/๐๔๑๑
พระสุทธิชัย อินฺทรวณฺโณ เพียกุดเพ็ง

๑๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองนำใส  

สก ๔๑๕๙/๐๔๑๒
พระสันติ มหาวีโร ถาวรผล

๒๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองนำใส  

สก ๔๑๕๙/๐๔๑๓
พระสมศักดิ

์

คเวสโก กางกิจ

๐๒/๐๗/๒๕๐๖ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองพัฒนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๔๑๔
พระบุญมา ปฺาทีโป ถาวรผล

๒๐/๐๒/๒๕๑๕ ๐๓/๐๖/๒๕๕๓

หนองเรือ  

สก ๔๑๕๙/๐๔๑๕
พระเคน จนฺทสุทฺโธ ยิงยืน

่

๒๑/๑๐/๒๕๐๑ ๐๒/๐๖/๒๕๕๗

หนองเรือ  

สก ๔๑๕๙/๐๔๑๖
พระหมอก อติธมฺโม จันทร์นอก

๐๔/๑๒/๒๔๙๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

หนองเรือ  

สก ๔๑๕๙/๐๔๑๗
พระประคอง อนาลโย ถาวรสาลี

๐๕/๐๕/๒๕๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

หนองเรือ  

สก ๔๑๕๙/๐๔๑๘
พระสมใจ จนฺทวีโร ถาวรผล

๒๓/๐๑/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองเรือ  

สก ๔๑๕๙/๐๔๑๙
สามเณรอลงกรณ์  ประสิทธินาค

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

 หนองเรือ  

สก ๔๑๕๙/๐๔๒๐
พระคะนอง สุจิณฺโณ แสงอรุณ

๐๙/๐๓/๒๕๑๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองเรือ  

สก ๔๑๕๙/๐๔๒๑
พระอานุชา อภินนฺโท ทุมประดอน

๒๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองเรือ  

สก ๔๑๕๙/๐๔๒๒
พระเฉลียว ิตธมฺโม กลำกระโทก

๑๘/๐๔/๒๕๐๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองเรือ  

สก ๔๑๕๙/๐๔๒๓
พระนัทธี สิริจนฺโท วสวานนท์

๐๙/๐๒/๒๕๒๒ ๒๕/๐๘/๒๕๕๙

หนองเรือ  

สก ๔๑๕๙/๐๔๒๔
พระบรรเจิด อมโร นามหาวงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๐๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

หนองหมู  

สก ๔๑๕๙/๐๔๒๕
พระตรัยทันศ์ านกโร ทงเจริญ

๐๗/๐๑/๒๕๐๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

หนองหมู  

สก ๔๑๕๙/๐๔๒๖
พระธรรมวุฒิ ปยสีโล เชือมกลาง

่

๐๔/๐๗/๒๕๓๔ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

หนองหมู  

สก ๔๑๕๙/๐๔๒๗
พระดำรงศักดิ

์

ตปสีโล กลมรัตน์

๒๓/๒/๒๕๓๔ ๑๖/๓/๒๕๕๙

หนองหมู  

สก ๔๑๕๙/๐๔๒๘
พระวีระชัย เจตนาสุโภ สังสวัสดิ

์

๒๑/๔/๒๕๓๙ ๑๖/๕/๒๕๕๙

หนองหมู  

สก ๔๑๕๙/๐๔๒๙
พระธนพงษ์ กิตฺติปฺโ ภักดีสู่สุข

๑๓/๑๐/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองหมู  

สก ๔๑๕๙/๐๔๓๐
พระเกษมทัศ สุจิณฺโณ ตังสุข

้

๒๘/๐๖/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองหมู  

สก ๔๑๕๙/๐๔๓๑
พระภคพล ภคฺคพโล จันทร์ภูงาม

๑๐/๐๔/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองหมู  

สก ๔๑๕๙/๐๔๓๒
พระณัฐวุฒิ านงฺกโร กลมรัตน์

๒๔/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองหมู  

สก ๔๑๕๙/๐๔๓๓
พระดีกรี รตนโชโต คำหยาด

๒๙/๐๔/๒๕๑๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองหมู  

สก ๔๑๕๙/๐๔๓๔
พระเอกราช ธนปาโล เท้าเลา

๐๘/๐๓/๒๕๓๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองหอย  

สก ๔๑๕๙/๐๔๓๕
พระอภิทักษ์ สาทโร ทิพย์โอสถ

๐๙/๐๘/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองหอย  

สก ๔๑๕๙/๐๔๓๖
พระขมหวาน พรหฺมสโร ใจชืน

่

๑๘/๑๐/๒๕๑๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

สก ๔๑๕๙/๐๔๓๗
พระพนมพร อาภสฺสโร เลกระโทก

๒๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

สก ๔๑๕๙/๐๔๓๘
พระชาญชัย คุตฺตจิตโต แช้อิง

้

๐๙/๐๗/๒๕๑๒ ๒๔/๐๒/๒๕๔๖

ห้วยโจด  

สก ๔๑๕๙/๐๔๓๙
พระมาต กลฺยาโณ พิเนตรโชค

๐๗/๐๗/๒๔๙๓ ๑๙/๐๑/๒๕๕๗

ห้วยโจด  

สก ๔๑๕๙/๐๔๔๐
พระปราศรัย ธมฺมวโร วายลม

๐๖/๐๘/๒๕๓๖
๑๐/๔/๒๕๕๙

อุทุมพร  

สก ๔๑๕๙/๐๔๔๑
พระอุดมทรัพย์ ชุตินนฺธโร พันแสน

๒๙/๑๑/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อุทุมพร  

สก ๔๑๕๙/๐๔๔๒
พระวัชระ ถาวโร สุจริต

๑๒/๖/๒๕๒๕ ๓๑/๕/๒๕๕๘

เขาตาง็อก  

สก ๔๑๕๙/๐๔๔๓
พระฉลาด ฉนฺทปาโล มุ่งร่วมกลาง

๒๔/๘/๒๕๐๙ ๑๖/๗/๒๕๕๒

เขาเลือม

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๔๔๔
พระอธิพงษ์ วิสุทฺโธ ทำบึงการ

๑๑/๓/๒๕๓๕
๓/๑/๒๕๕๙

เขาเลือม

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๔๔๕
พระนพดล จนฺทาโภ วงศ์ดี

๒๐/๗/๒๕๓๙ ๒๐/๔/๒๕๕๙

คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๔๔๖
พระยศศักดิ

์

ยติกโร อุดม

๑๕/๓/๒๕๓๘
๙/๖/๒๕๕๙

คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๔๔๗
พระกฤษณะ สุขกาโม เพียวงศ์

๑๘/๑๐/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๔๔๘
พระมนัส ิตาโภ รอสวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๔๔๙
พระศตวรรษ อคฺคปฺโ แสนเสนาะ

๗/๑/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙
คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๔๕๐
พระอุดม ธมฺมวโร แพรดตระครุ

๑๔/๑๑/๒๕๑๗
๑๘/๗/๒๕๕๙

คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๔๕๑
พระไพฑูลย์ วิทูโร สิงโตแก้ว

๑๖/๗/๒๕๑๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๔๕๒
พระรุ่งเพชร รติโก ดีกลำ

๒๙/๙/๒๕๑๙ ๑๙/๘/๒๕๕๙

คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๔๕๓
สามเณรกฤษณะชัย  ใจสว่าง

๒๑/๕/๒๕๔๐

 คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๔๕๔
สามเณรภูบดี  กุลหงษ์

๒๔/๕/๒๕๔๐

 คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๔๕๕
พระอัศวิน ชินวโร บุญสร้าง

๑๓/๑๑/๒๕๑๖
๕/๑๒/๒๕๕๘

คลองหาด  

สก ๔๑๕๙/๐๔๕๖
พระฉัตรชัย ปมุตโต แสนศิริ

๙/๙/๒๕๒๕ ๕/๑๒/๒๕๕๘

คลองหาด  

สก ๔๑๕๙/๐๔๕๗
สามเณรภูผา  ยามโสภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 คลองหาด  

สก ๔๑๕๙/๐๔๕๘
สามเณรธนากร  สอนเสนา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 คลองหาด  

สก ๔๑๕๙/๐๔๕๙
สามเณรจันทร์ดี  ถำวาป

๒๔/๓/๒๕๔๗

 คลองหาด  

สก ๔๑๕๙/๐๔๖๐
พระฉัตรชัย เตชธมฺโม แสนสุข

๒๘/๑๑/๒๕๒๔

๓/๔/๒๕๕๙
คลองหาด  

สก ๔๑๕๙/๐๔๖๑
พระนพดล านุตฺตโร โมราบุตร

๑๙/๑/๒๕๒๖
๓/๔/๒๕๕๙

คลองหาด  

สก ๔๑๕๙/๐๔๖๒
พระรุ่งฟา จารุธมฺโม เจริญศิริ

๓๐/๕/๒๕๓๒ ๑๗/๕/๒๕๕๙

คลองหาด  

สก ๔๑๕๙/๐๔๖๓
พระรัตพงษ์ จารุธมฺโม ทองอยู่

๑/๑/๒๕๒๓ ๕/๖/๒๕๕๙
คลองหาด  

สก ๔๑๕๙/๐๔๖๔
พระเสงียม

่

านยุตฺโต อักษร

๑๖/๑๒/๒๕๒๔

๑๐/๗/๒๕๕๙

คลองหาด  

สก ๔๑๕๙/๐๔๖๕
พระสมชาย ชุตินฺธโร พิลาหอม

๒๘/๗/๒๕๒๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คลองหาด  

สก ๔๑๕๙/๐๔๖๖
พระเอก สุนทโร ใยอำ

๒๐/๑/๒๕๒๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คลองหาด  

สก ๔๑๕๙/๐๔๖๗
พระอภิเดช สุภทฺโท แก้วกองมูล

๒/๓/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คลองหาด  

สก ๔๑๕๙/๐๔๖๘
พระชัยภูมิ วิชากโร ดอนยาง

๙/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คลองหาด  

สก ๔๑๕๙/๐๔๖๙
พระอาทิตย์ อุตฺตโร อุดรพงษ์

๑๔/๒/๒๕๓๖ ๑๙/๕/๒๕๕๙

ชุมทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๔๗๐
พระศราวุธ อุฎฺาโน เปลียนจันทึก

่

๑๖/๑๐/๒๕๓๗
๑๔/๗/๒๕๕๙

ชุมทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๔๗๑
พระเจษฎา อติธมฺโม ตลอดนอก

๓/๑๐/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชุมทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๔๗๒
พระประดิษฐ์ โชติปฺโ เปลียนจันทึก

่

๒๐/๒/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชุมทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๔๗๓
พระพิตตินันท์ วิสุทฺโธ พุทธิเสน

๓/๑๐/๒๕๓๒
๒/๔/๒๕๕๙

ถำไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๔๗๔
พระกวิน อตฺถกาโม พุมมี

๒/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ถำไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๔๗๕
พระณัฐพล รฺววณฺโณ ศรีสุข

๒๖/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ถำไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๔๗๖
พระยุทธนา ปยธมฺโม สมบัติ

๑๑/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ถำไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๔๗๗
พระอำนาจ จนฺทาโภ ชมเชือ

้

๕/๙/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ถำไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๔๗๘
พระภูกิจ ภูริปฺโ ศิริทัยสอน

๒๙/๕/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ถำไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๔๗๙
พระนิวัฒน์ าณวีโร เกตุแก้ว

๑๐/๙/๒๕๓๔ ๑๑/๔/๒๕๕๖

ทรัพย์ตะเคียน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๔ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๔๘๐
พระธงชัย อภิชโย ชมพู

๑/๗/๒๕๐๔
๒๒/๘/๒๕๕๗

ทรัพย์ตะเคียน  

สก ๔๑๕๙/๐๔๘๑
พระต่อ เตชธมฺโม สุกใส

๒๕/๑๒/๒๕๐๘
๑๐/๑/๒๕๕๙

ทรัพย์ตะเคียน  

สก ๔๑๕๙/๐๔๘๒
พระพงษ์ภักดิ

์

สุภทฺโท พลสิงห์
๘/๓/๒๕๓๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ทรัพย์ตะเคียน  

สก ๔๑๕๙/๐๔๘๓
พระรังสิมันต์ อินฺทปฺุโ ขุนสันเทียะ

๒/๖/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ทรัพย์ตะเคียน  

สก ๔๑๕๙/๐๔๘๔
พระปยะพงษ์ สุปภาโส ชมพู

๒๖/๘/๒๕๓๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ทรัพย์ตะเคียน  

สก ๔๑๕๙/๐๔๘๕
พระชลิต วิชากโร สมบูรณ์

๒๓/๙/๒๕๓๕ ๑๒/๓/๒๕๕๙

ไทยเจริญธรรม  

สก ๔๑๕๙/๐๔๘๖
พระสมใจ ปวโร ไพรราม

๗/๖/๒๕๐๕
๒๙/๖/๒๕๕๘

ไทยพัฒนา  

สก ๔๑๕๙/๐๔๘๗
พระเสมียน ปถุโน อ่อนสระน้อย

๒๒/๑๒/๒๕๑๗

๔/๖/๒๕๕๙
ไทยพัฒนา  

สก ๔๑๕๙/๐๔๘๘
พระไสว จนฺทกโร จักตะกูล

๓๐/๑๐/๒๕๑๖
๒๐/๖/๒๕๕๙

ไทยพัฒนา  

สก ๔๑๕๙/๐๔๘๙
พระสอนชัย ธมฺมโชโต ขำวงษ์

๙/๑/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ไทยพัฒนา  

สก ๔๑๕๙/๐๔๙๐
พระอมร อมโร แทะกระโทก

๗/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ไทยพัฒนา  

สก ๔๑๕๙/๐๔๙๑
สามเณรอุดมทรัพย์  ฉิมมาฉุย

๒๑/๘/๒๕๔๓

 
ไทรเดียวศรัทธาราม

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๔๙๒
พระธนวัฒน์ ติกฺขวีโร เรียมนอก

๑๘/๔/๒๕๒๙
๘/๔/๒๕๕๙ ไทรเดียวศรัทธาราม

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๔๙๓
พระกันตพล นามิโต สีดราม

๖/๔/๒๕๓๘ ๒๐/๖/๒๕๕๙
ไทรเดียวศรัทธาราม

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๔๙๔
พระสำเริง อธิจิตฺโต สีทองอ่อน

๒๘/๒/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙ ไทรเดียวศรัทธาราม

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๔๙๕
พระชรินทร์ วิกาโร จังอินทร์

๒๔/๔/๒๕๒๐ ๑๕/๗/๒๕๕๙
ไทรเดียวศรัทธาราม

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๔๙๖
พระทวีพร ชุตินฺธโร อนุมาตย์

๒๒/๑๑/๒๕๓๑
๑๘/๗/๒๕๕๙

ไทรเดียวศรัทธาราม

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๔๙๗
พระสมาน จนฺทสาโร เสนอุบล

๗/๗/๒๕๐๙
๙/๑๒/๒๕๕๘

โนนประดู่  

สก ๔๑๕๙/๐๔๙๘
พระนิคม จนฺปฺโ เมฆบุนทด

๑๓/๓/๒๕๓๓ ๑๖/๓/๒๕๕๙

โนนประดู่  

สก ๔๑๕๙/๐๔๙๙
พระสิริวงษ์ เกสโร กลินสุมาลย์

่

๒๕/๖/๒๕๑๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนประดู่  

สก ๔๑๕๙/๐๕๐๐
พระสุขสันต์ สุขกาโม รอบรู้

๒๓/๑๐/๒๕๓๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนประดู่  

สก ๔๑๕๙/๐๕๐๑
พระปรเมศวร์ สนฺตมโน วลีประเสริฐกุล

๑๙/๒/๒๕๓๖ ๑๙/๖/๒๕๕๙

บ้านสระหลวง  

สก ๔๑๕๙/๐๕๐๒
พระเกียรติยศ อุตฺตโม คำภูดี

๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บ้านสระหลวง  

สก ๔๑๕๙/๐๕๐๓
พระปฐทพี ิตปสาโท ผ่องศรี

๑/๗/๒๕๒๔ ๕/๑๒/๒๕๕๘

บ้านหินกอง  

สก ๔๑๕๙/๐๕๐๔
พระอัมพร อนิโม ชมภูราช

๕/๕/๒๕๐๗
๕/๑๒/๒๕๕๘

พรหมนิมิต  

สก ๔๑๕๙/๐๕๐๕
พระชนะ ชีวโร ศรีเมือง

๒/๑๑/๒๕๑๖ ๑๗/๑/๒๕๕๙

พรหมนิมิต  

สก ๔๑๕๙/๐๕๐๖
พระนิติวัฒน์ ชิตมาโร ศรีสวรรค์

๙/๑๒/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พรหมนิมิต  

สก ๔๑๕๙/๐๕๐๗
พระพูล อุตฺตโม สาพล

๓๐/๕/๒๔๙๕ ๓๐/๕/๒๕๓๕

วังวนวนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๕๐๘
พระบรรลือ ิตาโณ ดวงงาม

๔/๓/๒๕๐๘
๑๔/๒/๒๕๕๗

วังวนวนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๕๐๙
พระเสมอ อตฺถกาโร นุ่มสนิท

๘/๑๐/๒๕๑๕ ๑๙/๔/๒๕๕๘

หนองคายวนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๕๑๐
พระเจตนิพัทธ์ กิตฺติโก แก้วละมุล

๗/๙/๒๕๓๘ ๒๗/๓/๒๕๕๙

หนองแวงวนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๕๑๑
พระพงศ์ภัค พุทฺธสโร แก้วบงกต

๕/๑/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
หนองแวงวนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๕๑๒
พระโชคชัย ปฺาวชิโร บุญประโคน

๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองแวงวนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๕๑๓
พระประดิษฐ์ อุปสนฺโต ชืนใจ

่

๒๘/๙/๒๔๙๗ ๓/๑๒/๒๕๕๒

ห้วยไคร้  

สก ๔๑๕๙/๐๕๑๔
พระอิฐวล ธมฺมพโล พิมพา

๑๖/๑/๒๕๒๕ ๑๑/๓/๒๕๕๓

ห้วยไคร้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๕ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๕๑๕
พระสำราญ วิทูโร ตังไว้รัมย์

้

๒๔/๑๐/๒๕๑๗
๑๓/๔/๒๕๕๘

ห้วยไคร้  

สก ๔๑๕๙/๐๕๑๖
พระสุริยันต์ วิสารโท จันทร์ทา

๑๗/๔/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ห้วยไคร้  

สก ๔๑๕๙/๐๕๑๗
พระกริช เมธิโก ยมบิน

๒๐/๑๑/๒๕๑๒
๑๘/๔/๒๕๕๐

ใหม่การบินไทย  

สก ๔๑๕๙/๐๕๑๘
พระชัยชนะ คุณวีโร เกิดสุข

๒๗/๓/๒๕๓๘
๑/๗/๒๕๕๙

ขาวสะอาด  

สก ๔๑๕๙/๐๕๑๙
พระมนเทียร อสฺสโว ชาญพรมราช

๒๙/๑/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

ขาวสะอาด  

สก ๔๑๕๙/๐๕๒๐
พระเอกพจน์ มหพฺพโล สังม์ประสาท

๒๘/๑๒/๒๕๓๒

๑๐/๗/๒๕๕๙

ขาวสะอาด  

สก ๔๑๕๙/๐๕๒๑
พระสมหมาย อาจาโร ถนอมเนือ

้

๖/๔/๒๕๓๑ ๒๖/๖/๒๕๕๙ เขาดินโสดาราษฎร์บำรุง

 

สก ๔๑๕๙/๐๕๒๒
พระรัตนพล โชติปฺโ เปาวิลัย

๗/๙/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙ เขาดินโสดาราษฎร์บำรุง

 

สก ๔๑๕๙/๐๕๒๓
พระวรทัต กิตฺติวณฺโณ นิวัฒ

๑๘/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙ เขาดินโสดาราษฎร์บำรุง

 

สก ๔๑๕๙/๐๕๒๔
พระสถาพร จนฺทสาโร เชือเจริญ

้

๕/๒/๒๕๓๔ ๒๑/๕/๒๕๕๙

เขาน้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๕๒๕
พระพงษ์สิทธิ

์

สุขกาโม โพนศรี

๙/๑๐/๒๕๓๕
๓/๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๕๒๖
พระวิสุทธิ

์

ปสนฺโน จันทร์ประเสริฐ
๕/๘/๒๕๒๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๕๒๗
พระภูวนาท ชาคโร ภู่เสือ

๑๗/๑๑/๒๕๓๕
๑๕/๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๕๒๘
พระภูวนัย สุจิตฺโต บุญญาสุ

๒๙/๕/๒๕๓๓ ๑๗/๕/๒๕๕๙

โคกสะแบง  

สก ๔๑๕๙/๐๕๒๙
พระสรุศักดิ

์

สิริจนฺโท อยู่จ้า

๑๒/๑๑/๒๕๓๖
๒๙/๕/๒๕๕๙

โคกสะแบง  

สก ๔๑๕๙/๐๕๓๐
พระธีรศักดิ

์

ธมฺมธโร ไชยดี

๒๕/๓/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โคกสะแบง  

สก ๔๑๕๙/๐๕๓๑
พระทศพล สมปโณ โพธิวง

์

๒๖/๗/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โคกสะแบง  

สก ๔๑๕๙/๐๕๓๒
พระคณาพร จิตฺตกาโร เพิมจิตร

่

๑๙/๖/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โคกสะแบง  

สก ๔๑๕๙/๐๕๓๓
พระอมรศักดิ

์

อุตฺตโม รองพล

๒๘/๑๐/๒๕๑๕
๑๑/๕/๒๕๕๘

โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๓๔
พระสมัย จิตฺตสํวโร สิงหะไชย

๑๘/๗/๒๔๙๓ ๑๘/๒/๒๕๕๙

โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๓๕
พระชาครีย์ มหาาโณ มังมี

่

๑๘/๑๒/๒๕๓๐

๗/๗/๒๕๕๙
โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๓๖
พระมานิต านุตฺตโม จตุรงค์สวัสดิ

์

๗/๖/๒๔๘๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๓๗
พระบุญจันทร์ กตปฺุโ ทองอยู่

๒๓/๙/๒๕๑๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๓๘
พระเสกสรรค์ อตฺถกาโร เนียมสวรรค์

่

๒๔/๓/๒๕๑๒ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๓๙
พระบุญเพ็ง อินฺทาโณ หงษ์ทอง

๙/๑๑/๒๕๑๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๔๐
พระชูศักดิ

์

จิรสฺโภ ศรีเกษม

๑๐/๑๐/๒๕๑๔
๑๔/๗/๒๕๕๙

โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๔๑
พระพัฒนกิจ สนฺตจิตฺโต แก้วคำ

๕/๗/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๔๒
พระจิตติ กนฺตสีโล วินทะไชย

๑๕/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๔๓
พระบุญฤทธิ

์

ภูริปฺโ จันทร์นิม

่

๓๑/๕/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๔๔
สามเณรตะวัน  มาสารี

๔/๔/๒๕๔๕
 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๕๙/๐๕๔๕
พระธนาวุฒิ กนฺตชฺโย ไชยลา

๒/๔/๒๕๒๒ ๒๔/๑/๒๕๕๙

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๕๙/๐๕๔๖
พระกมลภัทร สนฺฒโน เพิงบุญ

๒๖/๘/๒๕๓๑ ๒๒/๓/๒๕๕๙

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๕๙/๐๕๔๗
พระสมพงษ์ ยสินฺธโย ประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๓๖
๒๒/๕/๒๕๕๙

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๕๙/๐๕๔๘
พระเสือ สิริปฺโ ภัทรริทยา

๑/๑/๒๕๓๑ ๒๘/๕/๒๕๕๙

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๕๙/๐๕๔๙
พระปฐพล ปริปฺุโณ พระพิมพ์

๗/๑๐/๒๕๓๖
๘/๖/๒๕๕๙

ชนะไชยศรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๖ / ๒๓

้
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สก ๔๑๕๙/๐๕๕๐
พระกฤษมงคล จิรสุโก จันทร์อุต

๒๐/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๕๙/๐๕๕๑
พระแพน โชติโย ฝอยสำโรง

๓/๖/๒๕๑๗ ๒๗/๖/๒๕๕๙

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๕๙/๐๕๕๒
พระเทิดเกียรติ คุณงิกโร เทียงไรสง

่

๑๓/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๕๙/๐๕๕๓
พระวีระพงษ์ เขมโก ทองไต้

๓๑/๑/๒๕๓๖ ๕/๑๒/๒๕๕๘

ดงยางประชาสรรค์  

สก ๔๑๕๙/๐๕๕๔
พระอนุวัฒน์ ทยายโก นามกร

๒/๒/๒๕๓๗ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ดงยางประชาสรรค์  

สก ๔๑๕๙/๐๕๕๕
พระสิทธิชัย ธนปาโล งามสุข

๒๙/๖/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙
ดงยางประชาสรรค์  

สก ๔๑๕๙/๐๕๕๖
พระวรพงษ์ คุตฺตจิตฺโต กรแสง

๘/๗/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดงยางประชาสรรค์  

สก ๔๑๕๙/๐๕๕๗
พระสรรญาลักษณ์ อโสโก นาแล

๑๙/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดงยางประชาสรรค์  

สก ๔๑๕๙/๐๕๕๘
พระพฤชัย ขนฺติยุตฺโต พรพิพัฒน์

๖/๑/๒๕๓๐ ๑๐/๑/๒๕๕๘

ท่าข้าม  

สก ๔๑๕๙/๐๕๕๙
พระมนัส ฉนฺทกาโม รัตนา

๒๒/๕/๒๕๐๘
๑/๓/๒๕๕๙

ท่าข้าม  

สก ๔๑๕๙/๐๕๖๐
พระพรทมมา อาจารสมฺปนฺโน พนมใส

๑๗/๗/๒๔๙๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ท่าข้าม  

สก ๔๑๕๙/๐๕๖๑
พระทองหล่อ สุทฺธจิตฺโต วีสูงเนิน

๑๐/๔/๒๔๙๓ ๑๕/๓/๒๕๕๗

ไทยสามารถ  

สก ๔๑๕๙/๐๕๖๒
พระอนุรักษ์ จิรสุโภ ดาทา

๕/๑/๒๕๓๖ ๑/๗/๒๕๕๙
บ่อหลวง  

สก ๔๑๕๙/๐๕๖๓
พระอำพลศักดิ

์

ิติเมโธ พึงทอง

่

๑๕/๑/๒๕๓๖
๑/๗/๒๕๕๙

บ่อหลวง  

สก ๔๑๕๙/๐๕๖๔
พระคมสันต์ กนฺตปฺโ ดาวเรือง

๒๗/๓/๒๕๓๒
๙/๑/๒๕๕๙ บ้านด่านหนองขาม  

สก ๔๑๕๙/๐๕๖๕
พระวุฒิศักดิ

์

สุปฺโ เจียมจักร์

๑๗/๑๒/๒๕๓๑

๘/๖/๒๕๕๙ บ้านด่านหนองขาม  

สก ๔๑๕๙/๐๕๖๖
พระวิริยะ ิตาโภ กัลยารัตน์

๒๕/๘/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙
บ้านด่านหนองขาม  

สก ๔๑๕๙/๐๕๖๗
พระอุกฤษ สุรกฺโข สมานทอง

๑๔/๓/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙
บ้านด่านหนองขาม  

สก ๔๑๕๙/๐๕๖๘
พระพชรพล ปภาโส อดออม

๖/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙
บ้านด่านหนองขาม  

สก ๔๑๕๙/๐๕๖๙
พระอัฒพงษ์ กุสลจิตฺโต ปานสิงห

๑๐/๖/๒๕๓๕
๓/๗/๒๕๕๘

บ้านตุ่น  

สก ๔๑๕๙/๐๕๗๐
พระวิชัย สนฺติกาโร ชาติศิริ

๒๐/๓/๒๕๔๐ ๑๕/๕/๒๕๕๙

บ้านตุ่น  

สก ๔๑๕๙/๐๕๗๑
พระบุญธรรม อนาลโย ดวงสัมฤทธิ

์

๑๖/๙/๒๕๐๓ ๑๙/๖/๒๕๕๙

บ้านตุ่น  

สก ๔๑๕๙/๐๕๗๒
พระรพีพัฒน์ สุจิณฺโณ เฟองประกอบ

๒๖/๙/๒๕๓๐ ๑๗/๘/๒๕๕๙

บ้านตุ่น  

สก ๔๑๕๙/๐๕๗๓
พระสำราญ ทนฺตจิตฺโต แก้วประสิทธิ

์

๙/๙/๒๔๙๓ ๓/๗/๒๕๕๙
ปายเขียววนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๕๗๔
พระวีระชัย โกวิโท เดชา

๑๓/๑๑/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
ปายเขียววนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๕๗๕
พระวิเชียร ิตคุโน ชุมนวล

๖/๑๐/๒๕๐๘ ๑๙/๓/๒๕๕๙

ปาไร่  

สก ๔๑๕๙/๐๕๗๖
พระสุคนธ์ านากโร แสนยามูล

๒/๑/๒๕๑๖ ๑๙/๓/๒๕๕๙

ปาไร่  

สก ๔๑๕๙/๐๕๗๗
พระเกรียงศักดิ

์

เวสโก พ่อค้า

๒๖/๑/๒๕๒๒ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ปาไร่  

สก ๔๑๕๙/๐๕๗๘
พระบรรดิษฐ์ สุวีโร ขุนลูกเกิด

๑๗/๖/๒๕๑๕ ๑๗/๗/๒๕๕๒

ผ่านศึก  

สก ๔๑๕๙/๐๕๗๙
พระปรานารถ จิตฺปสาโท แสงพิทักษ์

๑๐/๔/๒๕๑๘ ๒๐/๒/๒๕๕๙

ผ่านศึก  

สก ๔๑๕๙/๐๕๘๐
พระบุญพลอย านทินฺโน แซ่อึง

้

๑๗/๖/๒๕๑๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ผ่านศึก  

สก ๔๑๕๙/๐๕๘๑
พระเสน่ห์ กิตฺตโก แมนน้อย

๑๐/๙/๒๕๓๐
๑๒/๑๑/๒๕๕๘

วังมน  

สก ๔๑๕๙/๐๕๘๒
พระทวี ปยสีโล สระชมภู

๒/๑๒/๒๕๐๒ ๑๒/๕/๒๕๕๘

วังยาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๘๓
พระวรวุฒิ กิติธโร แววประกาย

๑/๔/๒๕๓๙ ๑๐/๔/๒๕๕๙

วังยาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๘๔
พระสายพิณ สุชาโต สีหนาม

๒/๕/๒๕๑๒ ๙/๕/๒๕๕๙
วังยาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๗ / ๒๓

้
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สก ๔๑๕๙/๐๕๘๕
พระพัฒนศักดิ

์

ชวโน อดิศักดิสกุลชัย

์

๒๕/๑๑/๒๕๒๓

๘/๗/๒๕๕๙
วังยาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๘๖
พระพิรุณ ฉนฺทกโร ไม้กระถาง

๓๐/๗/๒๕๒๘
๘/๗/๒๕๕๙

วังยาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๘๗
พระอมร อติสโย มาเริญ

๒๕/๘/๒๕๒๘
๘/๗/๒๕๕๙

วังยาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๘๘
พระชัชวาลย์ โชติโก เบญจวงษ์

๑๖/๕/๒๕๓๘
๘/๗/๒๕๕๙

วังยาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๘๙
พระชูศักดิ

์

จนฺโชโต จันทร์กะเทาะ

๒๖/๑๐/๒๕๑๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

วังยาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๙๐
พระทีระพัน อนามโย ปจฉา

๓/๑๑/๒๕๑๗ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วังยาว  

สก ๔๑๕๙/๐๕๙๑
พระจำลอง สุขิโต แม่มักดัน

๒๖/๑/๒๕๑๖
๒/๔/๒๕๕๙

วัดนิคมเขาตาก้อน  

สก ๔๑๕๙/๐๕๙๒
พระกฤษดา กิตฺติปฺโ นุชแปน

๑๕/๘/๒๕๑๘
๘/๕/๒๕๕๙

วัดนิคมเขาตาก้อน  

สก ๔๑๕๙/๐๕๙๓
พระใส สุตธมฺโม ศรีแก้ว

๑๖/๓/๒๔๘๘ ๒๔/๗/๒๕๕๓

วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๑๕๙/๐๕๙๔
พระวันชัย วิรโช จันละม่อม

๒๗/๔/๒๕๐๖ ๓๑/๓/๒๕๕๗

วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๑๕๙/๐๕๙๕
พระวรุต ปวโร จันทร์แถม

๑๕/๓/๒๕๓๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๑๕๙/๐๕๙๖
สามเณรสหรัฐ  สวัสดี

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

 วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๑๕๙/๐๕๙๗
พระนพรัตน์ ผาสุโก สุวรรณกล่อม

๑๑/๒/๒๕๓๗
๙/๖/๒๕๕๙ วัดประตูชัยอรัญเขต

 

สก ๔๑๕๙/๐๕๙๘
พระธันว์ อาภากโร หมืนโอด

่

๑๕/๑๒/๒๕๒๗

๑๐/๖/๒๕๕๙

วัดหลวงอรัญญ์  

สก ๔๑๕๙/๐๕๙๙
พระอาคม านวีโร แก้ววัด

๖/๑๒/๒๕๐๗
๗/๗/๒๕๕๙

วัดหลวงอรัญญ์  

สก ๔๑๕๙/๐๖๐๐
พระจรัญ จิรสุโภ ด้วงคต

๒๐/๑๑/๒๕๑๖

๗/๗/๒๕๕๙
วัดหลวงอรัญญ์  

สก ๔๑๕๙/๐๖๐๑
พระสมเดช เตชธมฺโม ติบอูล

๑๒/๙/๒๕๑๒ ๒๘/๗/๒๕๕๙

แสนสุข  

สก ๔๑๕๙/๐๖๐๒
พระประสิทธิชัย

์

คุณากาโร ปนคำ

๑๖/๕/๒๕๒๓
๓/๗/๒๕๕๘

โสนน้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๐๓
พระสุรชัย สุรเตโช ชมชืน

่

๕/๕/๒๕๒๕ ๒๖/๔/๒๕๕๙

โสนน้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๐๔
พระสาทศิลป ปภาโส เขตคีรี

๒๑/๗/๒๕๑๙ ๒๐/๑๒/๒๕๕๗

หนองเทา  

สก ๔๑๕๙/๐๖๐๕
พระอำนวย ปภากโร กระแสร์เทศ

๒๕/๘/๒๕๑๓
๓/๒/๒๕๕๙

หนองเทา  

สก ๔๑๕๙/๐๖๐๖
พระอัจตพร อตฺตกาโม วังคีรี

๑๙/๒/๒๕๓๘ ๑๙/๕/๒๕๕๙

หนองเทา  

สก ๔๑๕๙/๐๖๐๗
พระจีรภัทร วชฺรวํโส ไม่มีนามสกุล

๔/๘/๒๕๑๓ ๑๖/๗/๒๕๕๗

หนองบัว  

สก ๔๑๕๙/๐๖๐๘
พระสุวิทย์ อธิปฺโ วงศ์คำ

๑๑/๑๐/๒๕๒๓
๑๖/๗/๒๕๕๗

หนองบัว  

สก ๔๑๕๙/๐๖๐๙
พระทศพร านิสฺสโล วงศ์ธรรม

๒๕/๑๐/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๗

หนองบัว  

สก ๔๑๕๙/๐๖๑๐
พระพีรพล ปยสีโล พรมประเสริฐ

๑๑/๘/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

สก ๔๑๕๙/๐๖๑๑
พระชาญณรงค์ จนฺทสาโร แก้วโกมล

๑๔/๕/๒๕๐๐ ๒๓/๑/๒๕๕๗

หนองปรือ  

สก ๔๑๕๙/๐๖๑๒
พระสิทธิชัย มงฺคลิโก เมฆหมอก

๕/๙/๒๕๒๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

หนองปรือ  

สก ๔๑๕๙/๐๖๑๓
พระดนุพงษ์ สุทฺธาโส พืดจันทร์

๑๔/๔/๒๕๑๓ ๑๗/๖/๒๕๕๘

หนองสังข์  

สก ๔๑๕๙/๐๖๑๔
พระศักดิสิทธิ

์ ์

โสภณสีโล นารินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๓๕

๘/๖/๒๕๕๙
หนองสังข์  

สก ๔๑๕๙/๐๖๑๕
พระนิติพงษ์ ิตเวโท วรคำ

๑๙/๔/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

หนองสังข์  

สก ๔๑๕๙/๐๖๑๖
พระวารุต านวิโล สุตนา

๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองสังข์  

สก ๔๑๕๙/๐๖๑๗
พระประหยัด ปสนฺนมโน เลิศสะพุง

๙/๑๐/๒๕๒๙ ๑๘/๕/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๑๘
พระอนุกูล อธิจิตฺโต เผือกวัด

๑๒/๖/๒๕๒๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๑๙
พระสุกฤษฎิ

์

มารชิโต จำปาพรม

๑/๑๐/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๘ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๖๒๐
พระสถาปตย์ ชนาสโก น้อยทองมูล

๑๘/๕/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

หนองหมูน้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๒๑
พระศิริศักดิ

์

กตปฺุโ ถาวรกุล

๙/๑๐/๒๕๑๐
๕/๗/๒๕๕๗

หันทราย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๒๒
พระสุมิตร วิสุทฺธิสีโล ใจประเสริฐ

๒๔/๑/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หันทราย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๒๓
พระชัยยะ ชยธมฺโม ใจประเสริฐ

๘/๖/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หันทราย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๒๔
สามเณรวัชรชัย  ขาวนิล

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๒๕
พระบุญมี อภิปาโล กรุงสูงเนิน

๒๒/๕/๒๕๒๑ ๑๔/๒/๒๕๕๙

เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๒๖
พระกิตติพงษ์ ธยานนฺโท รัชวงค์

๑/๘/๒๕๓๗ ๑๔/๒/๒๕๕๙

เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๒๗
พระสวย ิตคุโณ เชอกระโทก

๑๖/๑/๒๕๐๕ ๑๐/๕/๒๕๕๙

เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๒๘
พระวรพงค์ สุเมโธ สองวงค์

๘/๗/๒๕๓๒ ๒๒/๕/๒๕๕๙

เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๒๙
พระชัยวัฒน์ เตชปฺโ พรมมา

๑๘/๕/๒๕๓๔ ๒๒/๕/๒๕๕๙

เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๓๐
พระไพโกมล ิตกุสโล นิลเนียม

๑๔/๒/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๕๙

เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๓๑
พระธรรมสถิตย์ ชินวํโส เหลาวงษ์

๒๑/๓/๒๕๓๒
๓/๗/๒๕๕๙

เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๓๒
พระณรงค์ านิโย มีเกาะ

๓/๒/๒๕๐๙
๑๑/๗/๒๕๕๙

เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๓๓
พระดำเนิน ติกฺขวีโร บุญโพธิ

์

๑๐/๕/๒๕๒๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๓๔
พระสุวรรณ ทีปวํโส นนทการ

๘/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๓๕
พระทวนทอง สุจิตฺโต หินกล้า

๒๙/๑๒/๒๕๑๒
๒๖/๒/๒๕๕๘

ใหม่ไทยเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๖๓๖
พระสรยุทธ โสธโน บุญครุฑ

๙/๔/๒๕๓๑ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ใหม่ไทยเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๖๓๗
สามเณรชัยพร  จันทะพันธ์

๒๑/๔/๒๕๔๓

 ใหม่ไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๓๘
สามเณรธนบูรณ์  นำระนะ

๒๖/๓/๒๕๔๕

 ใหม่ไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๓๙
สามเณรธีรพัฒน์  จันแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

 ใหม่ไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๔๐
พระจักวาล ปุณฺณาโณ เสือคำจันทร์

๙/๑๒/๒๔๙๗
๖/๗/๒๕๔๕

ใหม่ไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๔๑
พระสิทธิชัย สมํคิโก สิงห์นาง

๒๗/๖/๒๕๒๓ ๓๐/๗/๒๕๕๘

ใหม่ไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๔๒
พระโชคสำนึก สุธมฺโม ทาจุ

๙/๘/๒๕๑๑
๓๐/๑๒/๒๕๕๘

ใหม่ไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๔๓
พระสมบูรณ์ ปฺุภาโค จันทร์สวน

๒๔/๑๒/๒๕๒๔

๙/๑/๒๕๕๙
ใหม่ไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๔๔
พระมานะ คุณิทฺธิโก มะโนรัตน์

๔/๕/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๕๙
ใหม่ไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๔๕
พระสัณหกร คุเณสโก ประดิษฐ

๕/๑๐/๒๕๓๕
๓/๗/๒๕๕๙

ใหม่ไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๔๖
พระไชยยันต์ ชุตินฺธโร พิมพ์ประสิทธิ

์

๑๗/๙/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ใหม่ไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๔๗
พระวิมลต์ จาทารโห ฆ้องสุข

๑๒/๒/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ใหม่ไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๔๘
พระณัฐพล กมโล จันทร์แก้ว

๑๐/๖/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ใหม่ไทรทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๔๙
พระพัทราวุธ สุชีโว อุดหนุน

๓/๑๐/๒๕๒๙
๓/๗/๒๕๕๙

อนุบรรพต  

สก ๔๑๕๙/๐๖๕๐
พระอัครเดช ภทฺทโก เทียนพึงเวียน

่

๑๖/๑๑/๒๕๒๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

อนุบรรพต  

สก ๔๑๕๙/๐๖๕๑
พระกิตติชัย ปยสีโล กฤษแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๒๘ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙

วัดกะสังอัตตนันท์  

สก ๔๑๕๙/๐๖๕๒
พระลูกา วิปสฺโส อยู่ขอบเวียง

๐๒/๐๕/๒๕๒๔ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดกะสังอัตตนันท์  

สก ๔๑๕๙/๐๖๕๓
พระไพศาล พลาโณ หอมชวน

๑๕/๑๑/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดกุดเตย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๕๔
พระประสิทธิ

์

กตปุโ เจริญรัมย์

๑๔/๐๑/๒๕๓๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดกุดเตย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๙ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๖๕๕
พระทรงชัย ยติโก เจือจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดกุดเตย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๕๖
พระไกรวิชญ์ สิริปฺุโ เย็นจิต

๐๖/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดกุดเวียน  

สก ๔๑๕๙/๐๖๕๗
พระปกษธร กิตฺติปโ เย็นสม

๒๐/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดกุดเวียน  

สก ๔๑๕๙/๐๖๕๘
พระธนายุทธ กิตฺติธโร นิลขันธ์

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดกุดเวียน  

สก ๔๑๕๙/๐๖๕๙
พระเขียน ขนฺติพโล สุขนวล

๐๑/๐๓/๒๕๐๕ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

วัดแก้วเพชรพลอย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๖๐
พระนพณัฐ นาควีโร หรบรรพ์

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดแก้วเพชรพลอย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๖๑
พระอรรถพล กิตฺติปโ จีนตีนอก

๑๗/๑๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดแก้วเพชรพลอย  

สก ๔๑๕๙/๐๖๖๒
พระกองพัน ิตเมโธ เงินลาด

๐๘/๑๐/๒๕๑๓ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดโคกแจง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๖๓
พระธนพนธ์ ธมฺมปาโล มะลิซ้อน

๐๔/๑๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดโคกแจง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๖๔
พระสุทธิชัย สุเมโธ ชินแก้ว

้

๐๙/๐๕/๒๕๓๒ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดโคกแจง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๖๕
พระศุภชัย สุภกิจโจ เงินลาด

๐๖/๑๐/๒๕๓๓ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดโคกแจง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๖๖
พระปกรณ์ ปภาคโร แสนสอน

๒๓/๐๙/๒๕๓๗ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดโคกแจง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๖๗
พระเอกนรินทร์ อภิโ สร้อยจิตร

๑๘/๐๕/๒๕๓๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดโคกแจง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๖๘
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสาโร เพศสม

๑๕/๑๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดโคกแจง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๖๙
พระลิขิต คุณธมฺโม แสนกล้า

๒๔/๐๙/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโคกแจง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๗๐
พระพนมไพร พฺรหฺมจาโร เทียมสงวน

๐๑/๐๙/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโคกแจง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๗๑
พระธนาธิป มหาปฺโ บุญยืน

๑๖/๐๙/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโคกแจง  

สก ๔๑๕๙/๐๖๗๒
พระวัชระ วรธมฺโม รอดทุกข์

๑๓/๐๒/๒๕๓๙ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดโคกไพล  

สก ๔๑๕๙/๐๖๗๓
พระชัยวัฒน์ ธมฺมวโร โสภกุล

๑๓/๐๖/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดโคกไพล  

สก ๔๑๕๙/๐๖๗๔
พระจิรกิตติ

์

จิตตกาโร หามาเมือง

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดโคกไพล  

สก ๔๑๕๙/๐๖๗๕
พระจักรพงษ์ จารุธมฺโม อิงแอบ

๑๐/๐๓/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโคกไพล  

สก ๔๑๕๙/๐๖๗๖
พระณัฐวุฒิ นราธีโป เลิศฤทธิยามาศ

๐๓/๑๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดโคกไพล  

สก ๔๑๕๙/๐๖๗๗
พระธนพล ธนปฺโ อนาตเนตร

๒๖/๑๒/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดเจริญสุข  

สก ๔๑๕๙/๐๖๗๘
สามเณรอลงกต  ช่างตบแต่ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

 วัดเจริญสุข  

สก ๔๑๕๙/๐๖๗๙
พระพิมล ธมฺมฺวโร นราชรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๓๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดเจริญสุข  

สก ๔๑๕๙/๐๖๘๐
พระนราธิป านวโร อินทร์พลา

๐๔/๑๐/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเจริญสุข  

สก ๔๑๕๙/๐๖๘๑
พระธีระ านเทโล แต้มสี

๓๐/๑๒/๒๕๒๙ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดตะโก  

สก ๔๑๕๙/๐๖๘๒
พระสุรพงษ์ สุเมโธ ศกุลสุก

๒๖/๐๑/๒๕๓๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดตะโก  

สก ๔๑๕๙/๐๖๘๓
พระสมคิด สงฺกิจฺโจ สีลาอ่อน

๐๙/๐๓/๒๕๓๔
๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดตะโก  

สก ๔๑๕๙/๐๖๘๔
พระวิเชียร วรทินฺโน เพ็ชรชืน

่

๑๘/๐๓/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดตะโก  

สก ๔๑๕๙/๐๖๘๕
พระวาส ปภาคโร สายบุตร

๒๐/๐๗/๒๔๘๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดตาพระยา  

สก ๔๑๕๙/๐๖๘๖
สามเณรประชา  ลาทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

 วัดตาพระยา  

สก ๔๑๕๙/๐๖๘๗
สามเณรปฏิพัทธ์  เลิศสกุล

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

 วัดตาพระยา  

สก ๔๑๕๙/๐๖๘๘
พระปริญญา ติกฺขปฺโ ชมพูเขียว

๒๑/๐๕/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดตาพระยา  

สก ๔๑๕๙/๐๖๘๙
พระณัฐพล ชุติปฺโ ตรีกูล

๒๑/๐๓/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดตาพระยา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๐ / ๒๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๖๙๐
พระผม ผาสุโถ อุนัยบัณฑ์

๐๘/๐๒/๒๕๐๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดทัพเซียม  

สก ๔๑๕๙/๐๖๙๑
พระสิธิชัย สิริสาโร ไขอ่อน

๑๐/๐๓/๒๕๑๒ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดทัพเซียม  

สก ๔๑๕๙/๐๖๙๒
พระกมลภพ อาสโภ อาแพงพัน

๐๙/๐๒/๒๕๓๕ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดทัพเซียม  

สก ๔๑๕๙/๐๖๙๓
พระธนภัทร ธมฺชยฺ เจ้นภูเขียน

๐๗/๐๙/๒๕๒๕
๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดทัพเซียม  

สก ๔๑๕๙/๐๖๙๔
พระอนุชาติ อนุทโย โสมี

๑๖/๐๖/๒๕๓๕
๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดทัพเซียม  

สก ๔๑๕๙/๐๖๙๕
พระสำรวย ภูริวทฺฒโน พรหมศักดิ

์

๐๕/๐๕/๒๔๘๑ ๒๒/๐๒/๒๕๓๑

วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๑๕๙/๐๖๙๖
พระสรศักดิ

์

สรวํโส ลุงวงศ์

๒๗/๐๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๑๕๙/๐๖๙๗
พระสมภพ อิทฺธิกุโข วงค์สีนวน

๑๖/๐๙/๒๔๙๙ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

วัดพุทธรัตนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๖๙๘
พระประเสริฐ อชิโต ศีลอนันต์

๐๖/๑๐/๒๕๒๘ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดพุทธรัตนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๖๙๙
พระศุภกร สุปภาโต วงค์สีนวน

๓๑/๑๐/๒๕๓๔ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดพุทธรัตนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๗๐๐
พระโยธิน านฉนฺโท จะทารัมย์

๐๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดพุทธรัตนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๗๐๑
พระสุริยา เตชวโร เสาวไน

๒๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดพุทธรัตนาราม  

สก ๔๑๕๙/๐๗๐๒
พระสรรค์ นตฺติโก ไวการ

๑๘/๑๐/๒๕๒๐ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดมะกอก  

สก ๔๑๕๙/๐๗๐๓
พระมนเธียน อธิจิตฺโต คะวงค์ชัย

๐๑/๐๕/๒๕๒๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๗๐๔
พระวรรณชัย วรปฺโ ปปกระโทก

๑๔/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๗๐๕
พระศราวุธ ติกฺขวโร ชัยสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๗๐๖
พระภาคภูมิ ยสฺสวฑฺฒโก ตุมกา

๐๗/๑๐/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๑๕๙/๐๗๐๗
พระพรพินิต พฺรหฺมาโณ หอมหวาน

๒๒/๐๗/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองติม  

สก ๔๑๕๙/๐๗๐๘
พระศักดิดา

์

เตชวโร ต่อด่านกลาง

๑๐/๑๒/๒๕๓๑ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองติม  

สก ๔๑๕๙/๐๗๐๙
พระจีรพันธ์ โอภาโส การเพียร

๐๙/๐๕/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองติม  

สก ๔๑๕๙/๐๗๑๐
พระศราวุธ สุรปฺโ หอมเทียม

๒๗/๐๘/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองติม  

สก ๔๑๕๙/๐๗๑๑
พระทนงศักดิ

์

ธมฺมวชิโร พิกุลทอง

๐๔/๑๒/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองติม  

สก ๔๑๕๙/๐๗๑๒
พระชวิศ จารุธมฺโม ลากระโทก

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองติม  

สก ๔๑๕๙/๐๗๑๓
พระสุมินทร์ อินทาโณ ทองแม้น

๑๖/๑๐/๒๕๒๖ ๐๕/๐๘/๒๕๕๙

วัดหนองติม  

สก ๔๑๕๙/๐๗๑๔
พระปยะพงษ์ อาภสฺสโร ชำนาญพนา

๒๑/๑๐/๒๕๓๓ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดใหม่ไทยถาวร  

สก ๔๑๕๙/๐๗๑๕
พระธันยากร ธิติาโณ บุญสอน

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่นางาม  

สก ๔๑๕๙/๐๗๑๖
พระวรการ วรธมฺโม สีทา

๐๓/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

โคกไม้งาม  

สก ๔๑๕๙/๐๗๑๗
พระสุชาติ ปสุฏโ ลีสีสุข

๑๒/๐๓/๒๕๐๓ ๒๔/๑๑/๒๕๕๘

โคกไม้งาม  

สก ๔๑๕๙/๐๗๑๘
พระภานุวัฒน์ ปฺวชิโร แก้วจตุรัส

๒๒/๐๕/๒๕๓๗ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๑๙
พระธีรพล จตฺตมโล นาคีสังข์

๑๙/๐๔/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๒๐
พระสมชาย อภิวโร เหล่าหวายนอก

๒๐/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๒๑
พระยุทธนันต์ อนิฺชิโต คำหวาย

๔/๙/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๒๒
พระดิษยธร กนฺตวีโร กันบัวลา

๑๐/๐๔/๒๕๑๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

โคกสูง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๒๓
พระประวัติ ปฺาธโร ถายะเดช

๐๒/๐๘/๒๕๑๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

โคกสูง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๒๔
พระชุติมันต์ สุวโจ ถาวรชน

๑๐/๐๙/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทดสามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๑ / ๒๓

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๗๒๕
พระณัฐพงศ์ จนฺทปฺโ ทองคำ

๑๑/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทดสามัคคี  

สก ๔๑๕๙/๐๗๒๖
พระณฐกร เขมจาโร บุญมี

๒๓/๐๖/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ผาสุก  

สก ๔๑๕๙/๐๗๒๗
พระจาบ ขนฺติธโร อุ่มศึกษา

๒๗/๐๑/๒๕๐๒ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

ละลมติม  

สก ๔๑๕๙/๐๗๒๘
พระเหรียญชัย คุณสํวโร สุขสวัสดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

หนองจาน  

สก ๔๑๕๙/๐๗๒๙
พระฤทธิชัย ธมฺมโชโต ดอกไผ่

๑๘/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองจาน  

สก ๔๑๕๙/๐๗๓๐
พระบรรจง จนฺทสีโล กันนิยม

๐๙/๐๓/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองจาน  

สก ๔๑๕๙/๐๗๓๑
พระไท ปภสฺสโร บุญทา

๐๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองจาน  

สก ๔๑๕๙/๐๗๓๒
พระอำนาจ ชนาสโภ วรคำ

๑๘/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๓๓
พระสมจิต กิตฺติวณฺโณ นาหว้า

๒๑/๐๔/๒๕๐๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๓๔
พระวิรัส วิสารโท เพชรชืน

่

๒๗/๑๐/๒๔๘๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

หนองเม็ก  

สก ๔๑๕๙/๐๗๓๕
พระเชิญ ชยธมฺโม ชุดทองม้วน

๑๑/๑๑/๒๕๑๓
๐๗/๐๕/๒๕๕๙

หนองเม็ก  

สก ๔๑๕๙/๐๗๓๖
พระวิลัย อธิปฺุโ สุทธิรัตน์ชัย

๐๖/๐๔/๒๕๑๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองเม็ก  

สก ๔๑๕๙/๐๗๓๗
พระอภินันท์ สนฺตจิตฺโต แสงงาม

๒๒/๑๐/๒๕๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองเม็ก  

สก ๔๑๕๙/๐๗๓๘
พระธรรมรงค์ เจตนาสุโภ เย็นสกุล

๒๒/๐๖/๒๕๑๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองเม็ก  

สก ๔๑๕๙/๐๗๓๙
พระขจร ขนฺติสาโร พวงแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๑๐ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

หนองแวง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๔๐
พระอนวัตร อนุตฺตโร กันชม

๐๖/๐๒/๒๕๓๙ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองแวง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๔๑
พระวิฑูรย์ วิปุโล คุ้ณกระโทก

๒๙/๐๕/๒๕๑๘ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖

หนองเสม็ด  

สก ๔๑๕๙/๐๗๔๒
พระสวิตต์ อินฺทโชโต นุน

๒๓/๐๗/๒๕๓๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองเสม็ด  

สก ๔๑๕๙/๐๗๔๓
พระยุรนันท์ าณวโร กันหา

๒๗/๐๗/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองเสม็ด  

สก ๔๑๕๙/๐๗๔๔
พระทองปลาน อตฺถกนฺโต วรรณโน

๐๘/๑๑/๒๕๒๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองแอก  

สก ๔๑๕๙/๐๗๔๕
พระกฤษณะ คุณงฺกโร ตะวงค์

๒๒/๐๔/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองแอก  

สก ๔๑๕๙/๐๗๔๖
พระเกรียงไกร กิตฺติโก สมเสาร์

๒๒/๐๔/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองแอก  

สก ๔๑๕๙/๐๗๔๗
พระกฤษฎา ชนาสโภ บุบผา

๐๖/๑๐/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองแอก  

สก ๔๑๕๙/๐๗๔๘
พระธนภัทร อุชุจาโร จวงจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองแอก  

สก ๔๑๕๙/๐๗๔๙
พระหนุ่ม นิทฺเทสโก เพ็งสอน

๒๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองแอก  

สก ๔๑๕๙/๐๗๕๐
พระมนัส ถิรจิตฺโต อินทร์เอม

๐๘/๐๒/๒๕๐๐ ๒๒/๐๙/๒๕๕๗

เขาแหลม  

สก ๔๑๕๙/๐๗๕๑
พระประเสริฐ าณวีโร ศรีโสภา

๑๕/๐๗/๒๕๐๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

คลองพระสะทึง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๕๒
พระกิตฏิกร กิตฺติธโร วงษ์ษา

๒๔/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

คลองพระสะทึง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๕๓
พระสุขนิพล ติกฺขวีโร ดอกไม้ไหว

๒๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

คลองยายอินทร์  

สก ๔๑๕๙/๐๗๕๔
พระสุพล ปสนฺโน โพโส

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ซับทรายทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๕๕
พระเทพพิทักษ์ สิริมงฺคโล บุญเพิม

่

๒๗/๐๙/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ซับสิงโต  

สก ๔๑๕๙/๐๗๕๖
พระอดิศักดิ

์

สิริปฺโ มาศรี

๑๘/๐๓/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ซับสิงโต  

สก ๔๑๕๙/๐๗๕๗
พระราเมนทร์ จนฺทโชโต ละดาดาษ

๐๓/๐๖/๒๕๓๖ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๑๕๙/๐๗๕๘
พระจรัส รตฺนโชโต บริบุญ

๐๔/๑๑/๒๕๒๐ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๑๕๙/๐๗๕๙
พระวรชัย จารุธมฺโม บุตรดี

๐๑/๐๖/๒๕๓๔ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ปาบัวคำพัฒนา  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๕๙/๐๗๖๐
สามเณรสมัย  ลาวินิชย์

๐๖/๐๙/๒๕๒๗

 ปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๑๕๙/๐๗๖๑
พระเด่นชัย เตชปฺโ หัสโต

๑๒/๐๕/๒๕๑๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วังเจริญ  

สก ๔๑๕๙/๐๗๖๒
พระประสิทธิ

์

สุจิณฺโณ พลเมอง

๐๑/๐๑/๒๕๐๔ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

วังทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๖๓
พระวิเชียร านุตฺตโร พลเมือง

๒๓/๐๔/๒๕๒๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วังทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๖๔
พระวันชัย ชินฺวโร เจริญคง

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

วังทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๖๕
พระทศพล ภทฺทธมฺโม เจริญคง

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

วังทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๖๖
พระธวัช ชุติปฺโ รุ่งโรจน์

๐๘/๐๓/๒๕๑๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วังนำฝน  

สก ๔๑๕๙/๐๗๖๗
พระธนชัย กิตฺติโก บวรฤทธ์เดช

๑๖/๑๒/๒๔๘๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๓

วังศรีทอง  

สก ๔๑๕๙/๐๗๖๘
พระโยธิน ิตปฺุโ บัวหอม

๒๐/๐๘/๒๕๒๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

วังสมบูรณ์  

สก ๔๑๕๙/๐๗๖๙
สามเณรชนะชล  อาสนศิลา

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

 วังสมบูรณ์  

สก ๔๑๕๙/๐๗๗๐
พระอรรถวิท านวโร นุ่มมีศรี

๐๔/๐๒/๒๕๓๘ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

วังสมบูรณ์  

สก ๔๑๕๙/๐๗๗๑
พระจำนอง อติภทฺโท ชนะภัย

๒๔/๐๑/๒๕๐๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วังสมบูรณ์  

สก ๔๑๕๙/๐๗๗๒
พระบุญชู ขนฺติธโร เพ็ชรมณี

๑๑/๑๑/๒๕๓๔
๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วังสมบูรณ์  

สก ๔๑๕๙/๐๗๗๓
พระสำเริง ปฺุมงฺคโล ครุฑจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๒๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วังสมบูรณ์  

สก ๔๑๕๙/๐๗๗๔
พระจีรพัฒน์ อติภทฺโท จันภูมี

๓๑/๐๓/๒๕๒๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วังสมบูรณ์  

สก ๔๑๕๙/๐๗๗๕
สามเณรวสันต์  นาอุดม

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

 วังสมบูรณ์  

สก ๔๑๕๙/๐๗๗๖
พระโอภาส อาภสฺสโร เกตุภูงา

๒๐/๐๘/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วังสมบูรณ์  

สก ๔๑๕๙/๐๗๗๗
พระณัฐวัตร ิติธมฺโม ธรรมสงฆ์

๓๐/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังสมบูรณ์  

สก ๔๑๕๙/๐๗๗๘
พระทศพร กิตฺติธโร พินสุกี

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังสมบูรณ์  

สก ๔๑๕๙/๐๗๗๙
พระณัฐพล กิตฺติโก ศรีฉำ

๐๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังสมบูรณ์  

สก ๔๑๕๙/๐๗๘๐
พระกิตติมงคล านิโย จันทร์วงค์สา

๒๒/๐๕/๒๕๑๙ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

วังสำลี  

สก ๔๑๕๙/๐๗๘๑
พระปุรินทร์ อภิปุโ รัตน์ทอง

๐๖/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังสำลี  

สก ๔๑๕๙/๐๗๘๒
พระศรัณยู อติพโร ชืนสด

่

๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังสำลี  

รับรองตามนี

้

(พระเทพรัตนมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๒

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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