
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๖๓๙ รูป ขาดสอบ ๑๐๗ รูป คงสอบ ๕๓๒ รูป สอบได้ ๔๒๓ รูป สอบตก ๑๐๙ รูป (๗๙.๕๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระกำธร มคฺคโล อ้วนพลี

๕/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เขาพะแวง  

อน ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระชาญณรงค์ ธมฺมิโก หนาแน่น

๐๑/๐๒/๒๕๓๓ ๐๑/๐๖/๒๕๕๖

คลองหิน  

อน ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระบุญพา านธมฺโม อ่อนธานี

๐๑/๐๗/๒๕๒๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

คลองหิน  

อน ๒๑๕๙/๐๐๐๔
พระพุฒิพงษ์ านุตฺตโร อุปติ

๐๑/๐๓/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

คลองหิน  

อน ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระธีรพงษ์ เทวธมฺโม วงษ์ธัญญการ

๐๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จักษาภัทราราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระบุษกล ิตสทฺโธ บริบูรณ์หิรัญ

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

จักษาภัทราราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระชาญพจน์ สุธมฺมหาสจิตฺโต ฉัตรชัยรัตนเวช

๑๑/๑๒/๒๕๑๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระเสาวพจน์ สุธมฺมนายโก โกกะนุชสกุล

๙/๖/๒๕๑๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระสุรเชษฐ์ สุธมฺมปุริตสีโล รอกเอียง

้

๒๑/๐๗/๒๕๒๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระบูรพา สุธมฺมภูริปฺโ คูหาทอง

๑๐/๑๑/๒๕๒๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระวรพจน์ สุธมฺมเขมโก จูเปย

๑/๑๒/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๑๒
พระมนตรี สุธมฺมณฏิโก สุวรรณโชติ

๒๕/๕/๒๕๒๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระเจษฎา สุธมฺมเมตฺติโก พวงพุ่ม

๑๒/๙/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๑๔
พระพีรพัฒน์

สุธมฺมอินฺทปฺโ
มงคลสินธุ์

๑๖/๐๔/๒๕๓๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๑๕
พระสาธิต สุธมฺมสาทโร เสนสกุล

๐๑/๐๒/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระสุรศักดิ

์

สุธมฺมสุรปฺโ บุญหลง

๐๕/๐๘/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระณรงค์เดช ิตธมฺโม ไพรสิงห์

๒๗/๑๒/๒๕๓๘

๖/๓/๒๕๕๙
ตานาด  

อน ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระณัฐพงศ์ ิตธมฺโม เอียมประไพ

่

๒/๒/๒๕๓๗ ๑๕/๖/๒๕๕๙

ตานาด  

อน ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระครรชิต ปคุโณ กลันสกล

่

๐๑/๐๗/๒๕๒๐ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

ธรรมโศภิต  

อน ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระจักรพงศ์ ชยธมฺโม เวชประสิทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๓๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ธรรมโศภิต  

อน ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระสุทนต์ สุจิตฺโต สัญจร

๐๑/๐๔/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมโศภิต  

อน ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระประสาน คณปสาโน หมันการนา

่

๒๘/๐๔/๒๕๒๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

เนินตูม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระศุภชัย สุภกิตฺติ ฉำหลวง

๑๐/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พิชัยปุรณาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรภาคภูมิ  รุ้งกูล

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

 มณีสถิตกปฏฐาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑ / ๑๓

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรวิศรุต  แท้สูงเนิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

 มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรศรัทธาธรรม  กรึงไกร

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

 มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๒๗
พระพิชิต ปฺาวชิโร จันทร์เชือ

้

๙/๖/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วังปลากด  

อน ๒๑๕๙/๐๐๒๘
พระณรงค์ ปฺุนโร ขยันการนาวี

๐๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดอุโปสถาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๒๙
พระนัฐวุฒิ วิสุทฺโธ กลำเจริญ

๐๔/๐๗/๒๕๓๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

หนองเต่า  

อน ๒๑๕๙/๐๐๓๐
พระธวัชชัย กิตฺติสาโร อนันตวงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

หนองพังค่า  

อน ๒๑๕๙/๐๐๓๑
พระเสถียร สนฺติธมฺโม สิงหรัตน์

๒๗/๐๖/๒๔๙๓ ๐๒/๐๒/๒๕๔๖

หนองสลิด  

อน ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระธีรภัทร ธีรภทฺโท เหลืองแดง

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

หนองสลิด  

อน ๒๑๕๙/๐๐๓๓
พระขวัญชัย สีลเสฏโ พุกสาย

๑๑/๐๔/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองสลิด  

อน ๒๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรฐิติพันธ์  จันทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

 หนองสลิด  

อน ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระธนกร กรธโน บุญเพ็ง

๐๑/๐๕/๒๕๒๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

หลวงราชาวาส  

อน ๒๑๕๙/๐๐๓๖
พระอนุพงศ์ ปุวํโส เทพนวม

๐๑/๑๐/๒๕๓๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

หลวงราชาวาส  

อน ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระไพโรจน์ โรจนธมฺโม ชีวพฤฒินันท์

๙/๓/๒๕๑๕ ๗/๖/๒๕๕๗
ใหม่จันทราราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระอมรรัตน์ านรตโน ชืนสุวรรณ์

่

๑๙/๘/๒๕๓๕ ๓๑/๕/๒๕๕๙

ใหม่จันทราราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๓๙
พระพีรวิชญ์ จิรวิชฺโช ระลอก

๒๐/๔/๒๕๓๖ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ใหม่จันทราราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๔๐
พระกิตติภพ สุภกิตฺติ ธัญญกรรม

๒๖/๑๐/๒๕๓๓
๑๐/๗/๒๕๕๙

ใหม่จันทราราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๔๑
พระชัชวาล ชุติสุมโน กลำทวี

๑๒/๔/๒๕๓๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ใหม่จันทราราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระสันติพงษ์ พนฺธสนฺติ พงษ์มี

๒๕/๙/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ใหม่จันทราราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระศุภลักษณ์ สุภธมฺโม พุ้มผึง

้

๑๒/๐๗/๒๕๑๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

อมฤตวารี  

อน ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระเจษฎา ปภากโร

เจริญพิพัฒนสกุล

๑๘/๐๓/๒๕๒๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

อมฤตวารี  

อน ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระศักดิสิทธิ

์ ์

โชติธมฺโม จันทรภาค

๒๔/๐๓/๒๕๓๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

อมฤตวารี  

อน ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระนฤดล โชติวํโส ชูวงษ์

๑๘/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

อมฤตวารี  

อน ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระอภิชาต อภินนฺโท ปรางทอง

๒๑/๐๑/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อมฤตวารี  

อน ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระสุเมธ สุเมธโส เครือม่วง

๒๐/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อมฤตวารี  

อน ๒๑๕๙/๐๐๔๙
พระวิศรุต วิสุทฺธาจาโร ปรางทอง

๐๘/๐๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อมฤตวารี  

อน ๒๑๕๙/๐๐๕๐
พระอภิชาต อภิชาโต จันทนูศร

๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อมฤตวารี  

อน ๒๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรอนันท์  กองสุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 อมฤตวารี  

อน ๒๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรพลธการ  โพธิศรี

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

 อมฤตวารี  

อน ๒๑๕๙/๐๐๕๓
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ตนฺติปาโล วงศ์คำเสาร์

๑๖/๑๒/๒๕๓๘ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘

เขาน้อย (บน)  

อน ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระพีรพัฒน์ ฉนฺทโก มันบุญสม

่

๒๗/๑๐/๒๕๐๒
๑๖/๒/๒๕๕๙

เขาน้อย (บน)  

อน ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระอนิรุทธ์ ตปสมฺปนฺโน ศรีรักษ์สัตย์

๓๑/๓/๒๕๒๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เขาน้อย (บน)  

อน ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระสถาพร สิริวฒฺฑโก จังหวัดนา

๑๗/๑๒/๒๕๓๖
๒๖/๖/๒๕๕๙

เขาน้อย (บน)  

อน ๒๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรนันทิพัฒน์  หัตถบูรณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

 เขาน้อย (บน)  

อน ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระสมเกียรติ านวโร หนูเทศ

๑/๗/๒๕๑๓ ๑๘/๑/๒๕๕๙

เขาปฐวี  

อน ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระพงษ์พัฒน์ านทินฺโน แข็งกสิกิจ

๒๒/๒/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

เขาปฐวี  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระสำรอง ปภสฺสโร พิลึก

๒๔/๑๑/๒๔๙๒

๗/๒/๒๕๕๙
โคกหม้อ  

อน ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระสุวัฒน์ จนฺทโม ห่านวิไล

๙/๑/๒๕๓๓ ๓๐/๕/๒๕๕๙
ชุมยางสามัคคีธรรม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระเทิดศักดิ

์

าณวีโร ขาวมานิตย์

๔/๑๒/๒๕๒๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ดอนหวาย  

อน ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระอำนาจ กณฺทสีโร แย้มแสง

๖/๑๐/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ดอนหวาย  

อน ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระจำลอง ปโยโค เชิดชูพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๐๐
๒๕/๖/๒๕๕๘

ตลุกดู่  

อน ๒๑๕๙/๐๐๖๕
พระอำนาจ อคฺคธมฺโม ทวีชาติ

๒๓/๗/๒๕๓๘ ๒๑/๔/๒๕๕๙

ตลุกดู่  

อน ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระพิพัฒน์ ปยวณฺโณ วัฒนศิริ

๘/๗/๒๕๑๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ตลุกดู่  

อน ๒๑๕๙/๐๐๖๗
พระศศิพงษ์ สุขิโต พงศ์สุจริต

๔/๔/๒๕๓๖
๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ทัพทันวัฒนาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระสรวิศ ปยสีโล ชาญธัญการ

๑๖/๓/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ทัพทันวัฒนาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรกฤษดา  มหันตรัตน์

๑๓/๗/๒๕๔๔

 ทัพทันวัฒนาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรดิศรณ์  สิทธิไกร

๓๐/๕/๒๕๔๓

 ทัพทันวัฒนาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระสุริยะ จารฺธมฺโม พันธ์กสิกรณ์

๒๔/๑๐/๒๕๓๘

๕/๓/๒๕๕๙
ทุ่งนาไทย  

อน ๒๑๕๙/๐๐๗๒
พระมนัสวี สิริปฺุโ เวกตระกูล

๑๗/๑๑/๒๕๓๘
๑๕/๖/๒๕๕๙

ทุ่งนาไทย  

อน ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระเกษม กตทีโป ยาวุธ

๑๖/๑/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ทุ่งนาไทย  

อน ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระมนตรี นาควโร ลิมโพธิทอง

้ ์

๑/๘/๒๕๑๓ ๒๖/๙/๒๕๕๙

ผาลาดธาราราม  

อน ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระพรศิริ ปยธมฺโม วรรณภาค

๒๑/๑๒/๒๕๓๘
๒๑/๖/๒๕๕๙

วังเตย  

อน ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระพรเทพ ปฺาธโร ห่านวิไล

๑๖/๓/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๕๙

สวนขวัญ  

อน ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระหยาจะ ธีรธมฺโม ศิริ

๙/๓/๒๔๙๓
๑/๑/๒๕๕๐

หนองกระดี

่

 

อน ๒๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรสำเภา  ศรลัมพ์

๖/๔/๒๕๑๙
 หนองกระดี

่

 

อน ๒๑๕๙/๐๐๗๙
พระสมชาย กนฺตสีโร ชาญเขตรธรรม

๑๖/๑/๒๕๐๙
๑/๕/๒๕๕๙

หนองขนาก  

อน ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระฉัตรมงคล สนฺตจิตฺโต เดโชเม็ง

๕/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองขนาก  

อน ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระสัญญา ปภสฺสโร กอบเขตรกรรม

๒๕/๙/๒๕๓๙
๑/๔/๒๕๕๙

หนองขุย  

อน ๒๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรจีรวัฒน์  โคตรพันฒ์

๑๗/๙/๒๕๔๐

 หนองขุย  

อน ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระวงศาโรจน์ เตชปฺโ อุดมภักดี

๑๔/๑๑/๒๕๓๘

๖/๘/๒๕๕๙
หนองเปดก่า  

อน ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระอมรเทพ อคฺคธมฺโม รักกสิวิทย์

๓๑/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๓/๒๕๕๙

หนองมะเขือ  

อน ๒๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรธวัชชัย  หมู่มาก

๕/๔/๒๕๔๐
 หนองมะเขือ  

อน ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระสุวิทย์ สุวิชฺโช เศรษฐีธัญญหาร

๑/๑๒/๒๔๙๘ ๒๖/๗/๒๕๕๘

หนองเรือโกลน  

อน ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระนัทรพงศ์ คุเณสโก ไทยสรวง

๕/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๒/๒๕๕๙

หนองเรือโกลน  

อน ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระธเนศ โรจโน รัตนวรรณ

๒๘/๔/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๕๙

หนองสระ  

อน ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระมิตร พฺรหฺมโชโต บุญยัง

๐๙/๑๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาวงษ์พรหมจรรย์  

อน ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระเจตน์ ธมฺมวโร โค่นหว่าง

๑๙/๐๖/๒๕๒๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

คลองโปง  

อน ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระอนุชา เตชปฺโ ขามเทศ

๑๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองโปง  

อน ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระอภิรักษ์ อภิปฺุโน คณฑา

๐๒/๑๐/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

เจ้าวัด  

อน ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระวีรยุทธ เตชวโร คำมี

๒๗/๐๖/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เจ้าวัด  

อน ๒๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรธเนศ  รักชอบ

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

 เจ้าวัด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๓ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระภัทรพล จารุวํโส เลาวาณิชกุล

๑๐/๑๐/๒๕๑๐ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗

ถำเขาวง  

อน ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระสุพล วิสุทฺโธ ชูชาติ

๒๘/๐๖/๒๕๓๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ถำเขาวง  

อน ๒๑๕๙/๐๐๙๗
พระพงศธง านวีโร แย้มแสง

๑๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ถำพระธาตุเมืองเทพ
 

อน ๒๑๕๙/๐๐๙๘
พระภูมิพัน กตปฺุโ จิรเกียรติกานต์

์

๑๙/๑๐/๒๕๒๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ถำพระธาตุเมืองเทพ
 

อน ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระเกียรติศักดิ

์

สติสมฺปนฺโน ปอมคำ

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ทัพคล้าย  

อน ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระอานนท์ จินฺตามโย พิมพ์ตัน

๑๐/๐๙/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทัพคล้าย  

อน ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระนิติกร ธนปาโล มุขพรหม

๒๒/๐๑/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทัพคล้าย  

อน ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระณัฐวัฒน์ กตธมฺโม หลวงโปทา

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระเอกภพ กมฺมสุทฺโธ พรมเบา

๑๙/๐๘/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านจัน  

อน ๒๑๕๙/๐๑๐๔
พระนุวีร์ สมจิตฺโต มดแดง

๐๑/๐๑/๒๕๒๐ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

บ้านไร่  

อน ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระปยะพันธ์ สนฺตจิตฺโต ปุผาลา

๒๓/๑๐/๒๕๒๔ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

บ้านไร่  

อน ๒๑๕๙/๐๑๐๖
พระธนิต จนฺทสาโร ชอสุข

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

บ้านไร่  

อน ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระเอกชัย อมโร สาครเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๒๖ ๐๔/๐๙/๒๕๕๙

บ้านไร่  

อน ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระพรชัย ธมฺมทีโป เกษมไพบูลย์

๐๘/๐๗/๒๕๑๔ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

บ้านใหม่โพธิงาม

์

 

อน ๒๑๕๙/๐๑๐๙
พระบรรจง กิตฺติาโณ แตงทอง

๓๑/๓/๒๕๒๒ ๑๔/๖/๒๕๕๙

บ้านใหม่โพธิงาม

์

 

อน ๒๑๕๙/๐๑๑๐
พระสถาพร สุมงฺคโล โสภา

๒๒/๗/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่โพธิงาม

์

 

อน ๒๑๕๙/๐๑๑๑

พระคมสันต์ นาถสีโล ครคง

๒๙/๖/๒๕๓๙ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

บ้านใหม่โพธิงาม

์

 

อน ๒๑๕๙/๐๑๑๒

พระสุทัศน์ ถาวโร ดอกมะสังฆ์

๒๐/๑๑/๒๕๑๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาสักทอง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๑๓
พระคมกฤช านจาโร ใจยอด

๐๒/๑๑/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาสักทอง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๑๔

พระสุวัฒว์ กิตฺติโก นครไทย

๑๖/๑๐/๒๕๑๓ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

ผาทัง

่

 

อน ๒๑๕๙/๐๑๑๕

พระจรไพร จนฺทปฺโ พันดี

๐๑/๐๔/๒๕๑๕ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

ผาทัง

่

 

อน ๒๑๕๙/๐๑๑๖

พระกิตติ สุขิโต แย้มสุขสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ผาทัง

่

 

อน ๒๑๕๙/๐๑๑๗
พระสุริยา สุวีโร กุลมา

๐๗/๑๐/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ผาทัง

่

 

อน ๒๑๕๙/๐๑๑๘

พระณรงค์ฤทธิ

์

สารโท ปอมคำ

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ผาทัง

่

 

อน ๒๑๕๙/๐๑๑๙

พระชนะพล จนฺทสาโร คณฑา

๑๐/๐๕/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ผาทัง

่

 

อน ๒๑๕๙/๐๑๒๐
พระอัชฎาวุธ ปฺาวุโธ แปนห้วย

๒๗/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พุ่มบำเพ็ญธรรม  

อน ๒๑๕๙/๐๑๒๑
พระพิเชษฐ์ ปยธมฺโม คำมี

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พุ่มบำเพ็ญธรรม  

อน ๒๑๕๙/๐๑๒๒

พระชนะชัย สุชาคโร
เชิดนชูอริยทรัพย์

๓๐/๐๓/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

พุ่มบำเพ็ญธรรม  

อน ๒๑๕๙/๐๑๒๓

พระเชิดชัย ชยธมฺโม คำบอนพิทักษ์

๒๐/๐๒/๒๕๒๒ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

ภูจวง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๒๔
พระวิชัย สุภโร อู่สิน

๑๗/๐๗/๒๕๓๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

เมืองการุ้ง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๒๕
พระชาญชัย เขมวโร วิปสิทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เมืองการุ้ง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๒๖

พระอำนาจ อาภาธโร สิงหราช

๐๔/๐๗/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เมืองการุ้ง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๒๗

พระอานนท์ ธีรวโร นาคา

๑๖/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เมืองการุ้ง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๒๘
พระอรรถพงศ์ กตปฺุโ ธรรมเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เมืองการุ้ง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๒๙
พระไชยวุฒิ จรณธมฺโม อุดมผล

๑๐/๑๑/๒๕๐๒ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

วังตอ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๔ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระอนุชา รติโก แห้วเพ็ชร

๒๗/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

สะนำ  

อน ๒๑๕๙/๐๑๓๑

พระเอกพจน์ อธิจิตฺโต รัตนะ

๑๐/๐๒/๒๕๒๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สะนำ  

อน ๒๑๕๙/๐๑๓๒
พระส้มเช้า วิชิโต จันทร์มาก

๕/๙/๒๔๙๗ ๑๙/๓/๒๕๕๙

สาลวนาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๑๓๓

พระณัฐพล ปณฺฑิโต พลละคร
๒/๒/๒๕๓๘ ๒๔/๕/๒๕๕๙

สาลวนาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๑๓๔

พระเฉลิมพล พลวโร จุลทา

๖/๑๒/๒๕๒๗ ๑๙/๗/๒๕๕๙

สาลวนาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๑๓๕

สามเณรบุรชัย  สุวรรณ

๑๒/๙/๒๕๔๖

 สาลวนาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๑๓๖
พระประเสริฐ จิตปฺโ บัวชืน

่

๑๑/๐๖/๒๕๐๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองแกสามัคคี  

อน ๒๑๕๙/๐๑๓๗

พระปยะ อนาวิโล โอรักษ์

๒๓/๑๐/๒๕๒๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองแกสามัคคี  

อน ๒๑๕๙/๐๑๓๘

พระสถาพร ธมฺมากาโม มะทะคาร

๒๒/๖/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๑๕๙/๐๑๓๙

พระจุลดิส จิตปุโ บุญเสริม

๑๓/๗/๒๕๓๗ ๑๙/๗/๒๕๕๙

หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระสายัณห์ สุทฺธจิตฺโต ชืนใจชน

่

๑๘/๖/๒๕๒๗ ๒๓/๓/๒๕๕๙

หนองหิน  

อน ๒๑๕๙/๐๑๔๑

พระศุภฤกษ์ านิสฺสโร วงษ์ลอย

๑๕/๘/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

หนองหิน  

อน ๒๑๕๙/๐๑๔๒

พระธนสรรค์ สนฺตมโน คำสอง

๑๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยปาปก  

อน ๒๑๕๙/๐๑๔๓

พระชัยโย ิตสํงวโร ศรีดี

๐๔/๐๑/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยพลู  

อน ๒๑๕๙/๐๑๔๔
พระโทน จิตฺตทนฺโต คณฑา

๒๓/๐๖/๒๕๓๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๘

ห้วยแห้ง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๔๕

พระไกรสรณ์ ปฺาธโร เหวชัยภูมิ

๑๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยแห้ง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๔๖

พระสมพงษ์ อุตฺตโม ส้มจีน

๑๘/๑๑/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยแห้ง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๔๗

พระอาทิตย์ วิสิฏโ อำภิน

๑๖/๑๒/๒๕๒๘
๐๖/๐๖/๒๕๕๙

หูช้าง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๔๘
พระอัครพล ปฺาวโร ไพจิตรอักษร

๒๕/๐๔/๒๕๓๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

หูช้าง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๔๙

พระทักษกร เตชวณฺโณ ชัยมงคล

๒๖/๐๗/๒๕๑๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

โกรกลึก  

อน ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระอนุสรณ์ เตชธมฺโม หิตสิริ

๑๖/๐๑/๒๕๐๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

โกรกลึก  

อน ๒๑๕๙/๐๑๕๑

พระชัยพัฒน์ ชยธมฺโม สุขเภา

๑๗/๑๒/๒๕๓๑ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

โกรกลึก  

อน ๒๑๕๙/๐๑๕๒
พระอภิสิทธิ

์

ปภากโร เปยมพร้อม

๑๐/๑๒/๒๕๓๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

โกรกลึก  

อน ๒๑๕๙/๐๑๕๓

พระสนธยา สุจิตฺโต เข็มเคน

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

โกรกลึก  

อน ๒๑๕๙/๐๑๕๔

พระทิพย์อุทัย สุทฺธิจิตโต เขียวนิล

๒๖/๐๑/๒๕๒๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

เขาดินแดง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๕๕

พระกิตติศักดิ

์

านุตฺโร นวลฉวี

๒๐/๑๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาดินแดง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๕๖
สามเณรสุรเชษฐ์  บุญชู

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

 เขาดินแดง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๕๗

พระศรีทา ิตสทฺโท สิงโต

๑๘/๐๖/๒๕๒๓ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

เขาธรรมมงคล  

อน ๒๑๕๙/๐๑๕๘

พระอนันตชัย อภินนฺโท กลินศรีสุข

่

๓๐/๐๑/๒๕๑๕ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

เขาธรรมมงคล  

อน ๒๑๕๙/๐๑๕๙
พระชาญ โชติโก กัณฑาเกษ

๑๑/๐๔/๒๔๘๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

เขาธรรมมงคล  

อน ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระสัมฤทธิ

์

สนฺตมโน อุดหนุน

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาธรรมมงคล  

อน ๒๑๕๙/๐๑๖๑

พระสุทธิภัทร านิสฺสโร จำปาทอง

๐๓/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาธรรมมงคล  

อน ๒๑๕๙/๐๑๖๒

พระนวพร เตชธมฺโม กอรับเฮือง

๑๒/๐๔/๒๕๒๕ ๑๐/๑๑/๒๕๔๕

เขาพระยาพายเรือ  

อน ๒๑๕๙/๐๑๖๓
พระมาก กิตฺติปฺโ เก่งกิจการ

๐๓/๐๓/๒๕๒๓ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

เขาพระยาพายเรือ  

อน ๒๑๕๙/๐๑๖๔
พระอุทัย ธีรปฺโ ทองอัม

๐๓/๐๔/๒๕๑๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาพระยาพายเรือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๕ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๕๙/๐๑๖๕

พระอมรรัตน์ อภิปฺุโ มิงขวัญพงษ์

่

๒๙/๑๒/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาพระยาพายเรือ  

อน ๒๑๕๙/๐๑๖๖

พระเดียร์ จิรปุโ ดวงประทีป

๑๙/๑๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาพระยาพายเรือ  

อน ๒๑๕๙/๐๑๖๗
พระสหรัฐ ชาคโร โพธิทอง

์

๐๕/๐๕/๒๕๐๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

ชายเขา  

อน ๒๑๕๙/๐๑๖๘

พระชัน

้

อภโย แก้วก่อง

๒๓/๑๐/๒๕๐๓ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

ชายเขา  

อน ๒๑๕๙/๐๑๖๙

พระธนู ขนฺติโก จันทรังเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๓๓
๓๐/๐๗/๒๕๕๘

ชายเขา  

อน ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระสมชาย สมชาคโร เบ้าคำ

๐๗/๐๙/๒๕๒๐ ๒๒/๐๒/๒๕๕๘

ซับปาพลู  

อน ๒๑๕๙/๐๑๗๑
พระทศพล ขนฺติพโล โพธิศรี

์

๒๘/๑๐/๒๕๓๔ ๑๔/๐๓/๒๕๕๘

ซับปาพลู  

อน ๒๑๕๙/๐๑๗๒

พระทรงพล ิตสุโภ บุญยัง

๑๑/๐๗/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ตะคล้อ  

อน ๒๑๕๙/๐๑๗๓

พระนพรัตน์ าณวโร ลำเภา

๑๖/๑๑/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ตะคล้อ  

อน ๒๑๕๙/๐๑๗๔

พระฉัตรชัย อธิจิตฺโต พรามพิชัย

๑๒/๑๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งนางาม  

อน ๒๑๕๙/๐๑๗๕
พระศตวรรษ กิตฺติปฺโ นวลจันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๓๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งนางาม  

อน ๒๑๕๙/๐๑๗๖

พระสังวาล ติกฺขวีโร วางมูล

๑๙/๐๒/๒๕๐๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งนางาม  

อน ๒๑๕๙/๐๑๗๗

พระบุญนิยม ถิรจิตฺโต สาระ

๒๐/๐๓/๒๕๑๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งนางาม  

อน ๒๑๕๙/๐๑๗๘

พระชาตรี ถิราโณ โภชนา

๐๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งนางาม  

อน ๒๑๕๙/๐๑๗๙
พระนิรันดร์ สจฺจาโณ สงัด

๐๕/๐๗/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งนางาม  

อน ๒๑๕๙/๐๑๘๐
พระศักดิ

์

ปริมุตฺโต จูมมาลี

๐๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งนางาม  

อน ๒๑๕๙/๐๑๘๑

พระอภิชาต อิทฺธิเตโช ยิมมาก

้

๐๗/๑๑/๒๕๓๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๘๒

พระสงคราม คุณาราโม เย็นใจ

๒๘/๐๙/๒๕๑๔ ๐๒/๐๖/๒๕๕๘

ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๘๓
พระมนัส ขนฺติโก บุญรักษา

๐๖/๐๓/๒๔๙๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๘๔

พระประยงค์ สนฺตมโน นิลพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๐๘ ๒๘/๐๑/๒๕๕๙

ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๘๕

พระธรรมมา ปยธมฺโม วัดธัญธรรม

๐๘/๐๓/๒๕๒๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นาไร่เดียว  

อน ๒๑๕๙/๐๑๘๖

พระสริ กิตฺติสาโร แก้วเอียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๐๐ ๐๖/๑๒/๒๕๔๗

นำรอบ  

อน ๒๑๕๙/๐๑๘๗
พระชุมพร ขนฺติโก สอนซือ

่

๐๙/๑๐/๒๕๒๑ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

นิคมสามัคคี  

อน ๒๑๕๙/๐๑๘๘

พระมิตรชัย สิริวิชฺโย ทับทิม

๐๑/๐๑/๒๕๐๖ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

บึงเจริญ  

อน ๒๑๕๙/๐๑๘๙

พระมานะ ชุติมนฺโต ดีก่อผล

๑๕/๐๗/๒๕๑๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บึงเจริญ  

อน ๒๑๕๙/๐๑๙๐
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ทตฺตมโน พงษ์กลัด

๐๕/๐๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บึงเจริญ  

อน ๒๑๕๙/๐๑๙๑
พระบุญเหลือ ชนาสโภ แซ่เฮง

๑๗/๑๑/๒๕๐๒ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

บึงแวง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๙๒

พระพอดี ภทฺทวโร มะลิ

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

บึงแวง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๙๓

พระทวีศักดิ

์

สุเมโธ แจ่มมา

๒๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

บึงแวง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๙๔
พระสมควร อุปสนฺโต คำเสนา

๑๗/๐๑/๒๕๓๖ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

บึงแวง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๙๕
พระจตุพันธ์ ิตธมฺโม วงษ์สวรรค์

๑๗/๐๘/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

บึงแห้ง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๙๖

พระธิติพงษ์ านิสฺสโร บุญรักษา

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บึงแห้ง  

อน ๒๑๕๙/๐๑๙๗

พระไพรศล ปฺุากโร กลินแค

่

๑๙/๐๔/๒๕๓๐ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

บุ่งฝางสามัคคีธรรม  

อน ๒๑๕๙/๐๑๙๘
พระสอนชัย านกโร อ่อนปุย

๑๔/๐๔/๒๕๒๐ ๒๐/๐๕/๒๕๕๐

บุ่งอ้ายเจียม

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๑๙๙
พระบุญเอือ

้

อภิวโร คำมัน

๒๕/๐๔/๒๕๐๙ ๑๑/๐๔/๒๕๕๑

บุ่งอ้ายเจียม

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๖ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระปฏชัยยา กลฺยาณธมฺโม ไทยขำ

๐๑/๑๐/๒๕๓๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๔

บุ่งอ้ายเจียม

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระนิพนธ์ อภิปุโณ คล้ายพันธ์

๒๙/๐๙/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

บุ่งอ้ายเจียม

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระสมาน สมชาโน วิชัย

๓๐/๐๓/๒๕๒๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖

บุ่งอ้ายเจียม

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระณรงค์ สุธมฺโม ขอดเงิน

๒๓/๐๗/๒๕๑๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖

บุ่งอ้ายเจียม

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระพิธิวัฒน์ ภทฺทวโร วัฒนานุพงษ์

๐๑/๑๑/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

บุ่งอ้ายเจียม

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๐๕
พระบรรจบ เขมโก ยิมหนองเต่า

้

๒๔/๐๑/๒๕๓๒ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘

บุ่งอ้ายเจียม

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๐๖
พระคณิน สุวณฺโณ เร่งทอง

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

บุ่งอ้ายเจียม

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระวิศรุต ปฺาวุโธ คำแพทย์

๑๗/๑๑/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

บุ่งอ้ายเจียม

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๐๘
พระบุญสม เทวธมฺโม วรรชีวะ

๐๙/๐๓/๒๕๐๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

บุ่งอ้ายเจียม

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระเพชร จนฺทสุวณฺโณ พันธุ

๐๑/๐๑/๒๕๐๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บุ่งอ้ายเจียม

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระเพลิน ปฺาวุฒฺโณ จันตรี

๐๘/๐๕/๒๕๑๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บุ่งอ้ายเจียม

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๑๑

พระทองแดง ิตธมฺโม อู่ทอง

๒๗/๐๑/๒๕๑๒ ๓๐/๑๑/๒๕๕๘

บุ่งอ้ายเจียม

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๑๒

พระธนกร านกโร ก้อนเกษ

๑๓/๐๙/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บุ่งอ้ายเจียม

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๑๓

พระสุริยัน จกฺกธมฺโม คล้ายพันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๒๓ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

ประดู่ยืน  

อน ๒๑๕๙/๐๒๑๔
พระสันติภาพ อาสโภ สุวรรณศิริ

๐๑/๐๕/๒๕๓๕ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

ประดู่ยืน  

อน ๒๑๕๙/๐๒๑๕

พระอาทิตย์ อานนฺโท มาเรียงกา

๑๗/๐๔/๒๕๒๓ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ประดู่ยืน  

อน ๒๑๕๙/๐๒๑๖

พระพรเทพ อภินนฺโท ตามพระหัส

๑๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ประดู่ยืน  

อน ๒๑๕๙/๐๒๑๗

พระณรงค์เดช ขนฺติโก วัฒนวรชัยวาทิน

๐๒/๐๔/๒๕๒๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปากเหมือง  

อน ๒๑๕๙/๐๒๑๘
พระธนโชติ กิจฺจสาโร วัฒนาศักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปากเหมือง  

อน ๒๑๕๙/๐๒๑๙

พระทนงศักดิ

์

วิสุทฺธิาโณ โสตถิพันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๒๐ ๐๓/๐๖/๒๕๔๑

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระสมพงษ์ คมฺภีโร อยู่ปน

๑๖/๐๗/๒๕๑๖ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๑๕๙/๐๒๒๑

พระสาคร ชาคโร บุญโย

๓๐/๐๗/๒๕๓๙ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๑๕๙/๐๒๒๒
พระวิทยา ทินฺนาโภ บุญลือ

๑๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๑๕๙/๐๒๒๓

พระวัฒนฌาญ อุทโย เกือกูล

้

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๑๕๙/๐๒๒๔

พระอภิชิต อภิวโร จันทร์โสภา

๑๔/๐๑/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๑๕๙/๐๒๒๕

พระบรรดาศักดิ

์

สิริภทฺโท มรรคผล

๑๗/๐๔/๒๕๓๐ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

ปาแดนนาบุญ  

อน ๒๑๕๙/๐๒๒๖
พระกิตติพร ภทฺธโก มรรคผล

๐๔/๐๘/๒๕๓๗ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

ปาแดนนาบุญ  

อน ๒๑๕๙/๐๒๒๗

พระอนันท์ มนฺุโ พูลสวัสดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๐๒ ๓๐/๐๖/๒๕๕๘

ปาอ้อ  

อน ๒๑๕๙/๐๒๒๘

พระอนุชา ปฺาวโร บุญนิยม

๒๗/๑๒/๒๕๒๐ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

ปาอ้อ  

อน ๒๑๕๙/๐๒๒๙
พระธันวา ขนฺติกโร ขันกสิกรณ์

๐๕/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาอ้อ  

อน ๒๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรชาติชาย  พวงสมบัติ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

 ปาอ้อ  

อน ๒๑๕๙/๐๒๓๑

สามเณรศตวรรษ  กลันสกล

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 ปาอ้อ  

อน ๒๑๕๙/๐๒๓๒

พระชนาศักดิ

์

ธมฺมธโร ธูปบูชา

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

โปร่งนวล  

อน ๒๑๕๙/๐๒๓๓
พระประทวน ขนฺติธโร โพธิงาม

์

๒๒/๐๔/๒๕๑๔ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

โปร่งนวล  

อน ๒๑๕๙/๐๒๓๔
พระชัยธวัข อุทาโย เทียนประพันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โปร่งนวล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๗ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๕๙/๐๒๓๕

พระจรัญ ปฺาวโร ทรัพย์วารี

๑๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

เพชรนำผึง

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๓๖

พระสิริชัย อสิาโณ ทับทิม

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

เพชรนำผึง

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๓๗
พระสมชาย จนฺทโสภโณ ศรีรี

๒๓/๐๙/๒๕๑๘ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

เพชรนำผึง

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๓๘

พระบุญชู ปยธมฺโม ทองพา

๐๒/๑๑/๒๔๙๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เพชรนำผึง

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๓๙

พระมานพ ถิรมโน หัสแดง

๑๙/๐๘/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

เพชรนำผึง

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๔๐
พระวินิจ สุธีโร ศรีนนท์

๑๙/๐๕/๒๕๑๓ ๐๕/๐๘/๒๕๕๙

เพชรนำผึง

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๒๔๑
พระประทีป ปทีโป พิลึก

๑๕/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไร่สามัคคีธรรม  

อน ๒๑๕๙/๐๒๔๒

พระปญญา
ปาณพรหมปุตโต

ปานพรหม

๑๔/๐๒/๒๕๓๔ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

ลานสัก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๔๓

พระพนม ธมฺมทินโน วิทาน

๒๖/๐๔/๒๕๑๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ลานสัก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๔๔

พระวิฑูร อาสโภ แก้วมณีรัตน์กุล

๒๗/๐๖/๒๕๓๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ลานสัก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๔๕
พระอำนาจ อนาทโก มาปน

๑๘/๐๘/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ลานสัก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๔๖

พระนิพนธ์ นิพฺพโล โสมเสริมทรัพย์

๑๗/๐๘/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ลานสัก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๔๗

พระจำนง จิตโก จูมภาลี

๐๑/๐๗/๒๕๐๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลานสัก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๔๘

พระกรภัทร ภสฺสโร แสงวิรุณ

๑๐/๐๔/๒๕๐๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลานสัก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๔๙
พระสมชาย สมชโย โสภณศักดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลานสัก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๕๐
พระดีหน่า มนุสฺโส สด

๑๐/๐๓/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลานสัก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๕๑

พระธวัช ธวชฺโช เทพารักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลานสัก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๕๒

พระสมรักษ์ สมสโร อำดอนกลอย

๐๕/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลานสัก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๕๓
สามเณรเอกบวร  เอกวิศาล

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

 ลานสัก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๕๔

สามเณรดารากร  กุดกันยา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

 ลานสัก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๕๕

สามเณรพรรษา  ศรีวะเสารึ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

 ลานสัก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๕๖

สามเณรมนตรี  พงษ์ประเสริฐ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ลานสัก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๕๗
พระสัญญา สุปฺโ บุญเย็น

๑๓/๑๒/๒๕๐๔ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

สกุณาวนาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๒๕๘

พระอรรถพล ปฺาพโล ภูตินันท์

๒๒/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๘

สกุณาวนาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๒๕๙

พระเสวก สุเมโธ บัวทอง

๐๔/๐๔/๒๕๑๒ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

สกุณาวนาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๒๖๐
พระอนันต์ เขมิโย ศรีเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๓๘ ๒๗/๐๑/๒๕๕๙

หนองม่วง  

อน ๒๑๕๙/๐๒๖๑
พระยุรนันท์ อภินนฺโท แจ้งถินปา

่

๐๗/๐๘/๒๕๓๑ ๑๙/๐๕/๒๕๕๘

ห้วยทราย  

อน ๒๑๕๙/๐๒๖๒

พระบวรทัต อินฺทปฺโ นัยเนตร์

๐๘/๐๘/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ห้วยทราย  

อน ๒๑๕๙/๐๒๖๓

พระมาโนช ขนฺติมโน เริงเขตกรณ์

๑๒/๑๐/๒๕๐๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยทราย  

อน ๒๑๕๙/๐๒๖๔
พระอุเทน ทิวากโร รุททองจันทร์

๑๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยทราย  

อน ๒๑๕๙/๐๒๖๕
สามเณรมงคลชัย  โตลำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

 ห้วยทราย  

อน ๒๑๕๙/๐๒๖๖

พระพงศ์ธร อาภทฺธโร ตู๋ปาน

๑๔/๐๕/๒๕๑๕ ๐๕/๑๑/๒๕๕๘

ห้วยเปล้า  

อน ๒๑๕๙/๐๒๖๗

พระปรีชา อนาลโย บัวเขียว

๒๙/๐๒/๒๕๑๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ห้วยเปล้า  

อน ๒๑๕๙/๐๒๖๘
พระธวัชชัย ชินสโภ สุโพธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๓๖ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

ห้วยรัง  

อน ๒๑๕๙/๐๒๖๙
พระอภิวัฒน์ านวุฒฺโธ นันทโกมล

๐๙/๐๑/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยรัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๘ / ๑๓

้
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่
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อน ๒๑๕๙/๐๒๗๐
พระจิรพัส ปฺาทีโป โสภณศักดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

ห้วยโศก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๗๑

พระนิยม ติสโร จัดเขตกรรม

๑๐/๐๕/๒๔๘๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยโศก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๗๒
พระถวัลย์ อายุวฑฺฒโก ราชสุดา

๐๙/๐๒/๒๕๐๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยโศก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๗๓

พระยอดรัก จารุธมฺโม เศษฐะ

๒๓/๐๙/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยโศก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๗๔

พระอดิศักดิ

์

สมจิตฺโต บุตรน้อย

๑๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยโศก  

อน ๒๑๕๙/๐๒๗๕

พระวินัย ิตวินโย เหล่าพิจิตร

๑๓/๐๔/๒๕๓๕ ๒๕/๐๔/๒๕๕๗

หาดทรายงาม  

อน ๒๑๕๙/๐๒๗๖
พระสมเกียรติ สุทสฺสโน ช่างพิมพ์

๐๑/๐๖/๒๕๐๙ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

หาดทรายงาม  

อน ๒๑๕๙/๐๒๗๗

พระสมพร อาทโร เทียมทอง

๒๓/๑๐/๒๕๐๓ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

หาดทรายงาม  

อน ๒๑๕๙/๐๒๗๘

พระนิธิ สิริจนฺโท เจริญธัญกรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๓๐ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

ใหม่หนองแขม  

อน ๒๑๕๙/๐๒๗๙

พระสุวัฒน์ สุธมฺโม ศิริโสภา

๓๐/๐๓/๒๕๓๐ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

ใหม่หนองแขม  

อน ๒๑๕๙/๐๒๘๐
พระศุภชัย ติกฺขวีโร เฉิดฉาย

๒๙/๐๑/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่หนองแขม  

อน ๒๑๕๙/๐๒๘๑

พระพลวัฒน์ เขมฺมวโร แกล้วกสิกิจ

๑๒/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่หนองแขม  

อน ๒๑๕๙/๐๒๘๒

พระวิษณุ ภูริปฺโ ตันตระกูล

๐๓/๑๐/๒๕๑๗ ๐๗/๐๒/๒๕๕๘

อุดมพร  

อน ๒๑๕๙/๐๒๘๓

พระปารเมศ ตรุโณ คงโพชา

๐๘/๐๗/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

อุดมพร  

อน ๒๑๕๙/๐๒๘๔
พระกฤชณัช สุภทฺโท วรอินทร์

๐๓/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อุดมพร  

อน ๒๑๕๙/๐๒๘๕

พระพูนศักดิ

์

สิริาโณ ชาสุดทะศรี

๐๒/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อุดมพร  

อน ๒๑๕๙/๐๒๘๖

พระวิโรจน์ คุณวีโร บิสันเทียะ

๒๓/๐๕/๒๕๓๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

อุดมพร  

อน ๒๑๕๙/๐๒๘๗

พระโกเมศ กตปุโ เสลารัตน์

๒๐/๐๗/๒๕๓๙
๓/๐๑/๒๕๕๙

ทุ่งสงบ  

อน ๒๑๕๙/๐๒๘๘
พระณัญฐพล ปยธมฺโม ศรีสุข

๐๖/๐๘/๒๕๓๕ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

ทุ่งสงบ  

อน ๒๑๕๙/๐๒๘๙

สามเณรวรธน  ศรีเจริญ

๖/๑๑/๒๕๔๓

 ทุ่งสงบ  

อน ๒๑๕๙/๐๒๙๐
พระรัชพล เตชพโล พูลสาริกิจ

๘/๐๔/๒๕๓๘ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดบึงยาว  

อน ๒๑๕๙/๐๒๙๑

พระทวีวัฒน์ ฉนุทธมฺโม ปารลูตร

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๑๕๙/๐๒๙๒
พระประคัลภ์ ปคุโณ จันทรังษ์

๒๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๑๕๙/๐๒๙๓

พระเบ็ญจรงณ์ ธมฺโชโต สุ่มม่วง

๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๑๕๙/๐๒๙๔

พระกิติพรษ์ วรธรรมโม แสงทอง

๒๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองเข้  

อน ๒๑๕๙/๐๒๙๕

พระธเนศ ธนฺปฺโ มณีพงษ์

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

อน ๒๑๕๙/๐๒๙๖
พระนิรุต สุเมโธ สวรรณ์ยัค

๑๔/๑๑/๒๕๒๓ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองแขวนกูบ  

อน ๒๑๕๙/๐๒๙๗

พระรัชชานนท์ รวิวณโณ หมันการนา

่

๑๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองแขวนกูบ  

อน ๒๑๕๙/๐๒๙๘

พระอภิวัฒน์ อภิวณโณ บุญเกิด

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองแขวนกูบ  

อน ๒๑๕๙/๐๒๙๙
พระวิมล ปฺาวชิโร พรมศาสตร์

๒๔/๒/๒๕๐๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เก้านิว

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๓๐๐
พระธีรพล ธีรพโล อบเชย

๑๒/๔/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เก้านิว

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๓๐๑
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุจิตฺโต ชังชัว

่

๑๕/๓/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เก้านิว

้

 

อน ๒๑๕๙/๐๓๐๒
พระพรชัย ปยธมฺโม สุขยิง

่

๓/๑/๒๕๑๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คูเมือง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๐๓
พระธีรยุทร กิตฺติสมฺปนฺโน โพธิศรี

์

๑๙/๗/๒๕๓๖ ๓๐/๖/๒๕๕๙

ดงเศรษฐี  

อน ๒๑๕๙/๐๓๐๔
พระพชรพล กตกุสโล วัตตะพันธุ์

๒๕/๑๒/๒๕๓๘

๓๐/๖/๒๕๕๙

ดงเศรษฐี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๙ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๕๙/๐๓๐๕
พระวิทวัส รติโก ภู่ทอง

๒๖/๖/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ท่าโพ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๐๖
พระศิลาชัย สีลสาโร ชูโตศรี

๑๘/๑๑/๒๕๓๗

๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งพึงเก่า

่

 

อน ๒๑๕๙/๐๓๐๗
พระชลธี ชาตวีโร ขวัญสัมฤทธิ

์

๔/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งพึงเก่า

่

 

อน ๒๑๕๙/๐๓๐๘
พระสุรพล ถาวรธมฺโม ปานพรม

๒๖/๑๑/๒๕๒๖

๔/๕/๒๕๕๙
พันสี  

อน ๒๑๕๙/๐๓๐๙
พระโสภณ จกฺกวโร เอียมละออ

่

๑๐/๔/๒๕๑๐ ๑๓/๑/๒๕๕๙

มงคลรัตนคีรี  

อน ๒๑๕๙/๐๓๑๐
พระเดชา ธมฺมเตโช ฤกษ์ดี

๑๕/๑๐/๒๕๓๗
๑๕/๕/๒๕๕๙

มงคลรัตนคีรี  

อน ๒๑๕๙/๐๓๑๑
พระแฉล้ม ธมฺมทินฺโน บำรุงศรี

๒๓/๘/๒๔๙๙
๗/๗/๒๕๕๙

มงคลรัตนคีรี  

อน ๒๑๕๙/๐๓๑๒

พระอนุสรณ์ ธมฺมโสภโณ แซ่จัน

่

๑๓/๓/๒๕๑๓ ๒๒/๓/๒๕๕๘

รัตนาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๓๑๓

พระนรินทร์ ฉนฺทสุโภ มาทอง

๑/๑๐/๒๕๒๘ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

สุทธาวาส  

อน ๒๑๕๙/๐๓๑๔

พระกิตติภณ กนฺตสีโล ท่าเจ็ง

๑๓/๓/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

อน ๒๑๕๙/๐๓๑๕
พระเอกพันธ์ ชยวุฑฺโฒ ชำนิเขตการณ์

๑๔/๙/๒๕๓๖ ๒๗/๓/๒๕๕๙

หนองเขือน

่

 

อน ๒๑๕๙/๐๓๑๖

พระสุรพันธ์ สุทฺธจิตฺโต สุดชีแสง

๑๔/๑/๒๕๓๗ ๒๓/๔/๒๕๕๙

หนองเขือน

่

 

อน ๒๑๕๙/๐๓๑๗

พระชลทิตย์ ิตปฺโ รัศมี

๒๐/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองพลวง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๑๘

พระกำพล กตปฺุโ อินทรัญ

๓๐/๘/๒๕๑๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองแฟบ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๑๙
พระฐากูร านกโร กมุทชาติ

๑๗/๕/๒๕๓๘
๓/๔/๒๕๕๙

หนองระแหงใต้  

อน ๒๑๕๙/๐๓๒๐
พระกฤษฎา สมจิตฺโต ทรงรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๓๘
๒๐/๗/๒๕๕๙

หมกแถว  

อน ๒๑๕๙/๐๓๒๑

สามเณรพันธกานต์  อยู่วิมานโต

๒๖/๔/๒๕๔๔

 หมกแถว  

อน ๒๑๕๙/๐๓๒๒

สามเณรภูเดช  ฟกเครือ

๙/๑๑/๒๕๔๔

 หมกแถว  

อน ๒๑๕๙/๐๓๒๓
สามเณรทีเด็ด  อุ่นเรือน

๙/๙/๒๕๔๖
 หมกแถว  

อน ๒๑๕๙/๐๓๒๔

พระราเมศ วชิรวํโส สุพลจิตร
๙/๘/๒๕๓๘ ๒๒/๔/๒๕๕๙

หลุมเข้า  

อน ๒๑๕๙/๐๓๒๕

พระวันดี รวิวณฺโณ อย่าเสียสัตย์
๑/๙/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หลุมเข้า  

อน ๒๑๕๙/๐๓๒๖

พระมนัส อาภากโร บัวสุข
๑/๙/๒๕๑๑ ๘/๕/๒๕๕๙

เกาะตาซ้ง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๒๗
พระสนอง สุวโจ บุญเสงียม

่

๑๐/๕/๒๕๑๑ ๑๙/๖/๒๕๕๙

เกาะตาซ้ง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๒๘

พระชลิต รตนธมฺโม รัตนธรรม
๖/๙/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เกาะตาซ้ง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๒๙

พระทรงสัก ปสนฺโน รวงผึง

้

๙/๑๐/๒๕๑๘ ๒๔/๑๑/๒๕๕๗

แจ้ง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๓๐
พระวรา อภิวโร ปยะทัศน์

๙/๑๐/๒๕๒๒ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

แจ้ง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๓๑
พระสิทธิชล สิทฺธิกโร สวนฉำ

๑๔/๖/๒๕๒๘ ๒๐/๑/๒๕๕๘

ดงประดาพระ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๓๒

พระเนา มงฺคลิโก ยศสมบัติ

๑๗/๑๐/๒๕๐๐
๑๒/๔/๒๕๕๘

ดงประดาพระ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๓๓

พระชวลิต นาถกโร อยู่สิงห์

๓๑/๕/๒๕๑๒
๓/๒/๒๕๕๙

ดงประดาพระ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๓๔
พระบัณฑิต กุลวฑฺฒโน เชียวเขตรวิทย์

่

๑๔/๕/๒๕๓๓
๓/๑/๒๕๕๙

ถำรัตนคีรี  

อน ๒๑๕๙/๐๓๓๕
พระภาณุเดช อริโย สายแวว

๓/๑๒/๒๕๓๘
๒/๕/๒๕๕๙

ถำรัตนคีรี  

อน ๒๑๕๙/๐๓๓๖

พระศาตนันท์ สมานฉนฺโท เพชรทอง

๑๘/๘/๒๕๑๕ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ถำรัตนคีรี  

อน ๒๑๕๙/๐๓๓๗

พระสถิตย์พงษ์ ถามิโก โชคชัย

๑๕/๑๒/๒๕๓๓

๕/๖/๒๕๕๙
ถำรัตนคีรี  

อน ๒๑๕๙/๐๓๓๘
พระนิโรจน์ จารุวณฺโณ กุสุโมทย์

๑๓/๖/๒๕๑๕ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ถำรัตนคีรี  

อน ๒๑๕๙/๐๓๓๙
พระธีรพงศ์ ถาวรธมฺโม เมาโมรี

๓/๒/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ถำรัตนคีรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑๐ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๕๙/๐๓๔๐
พระพลวัต ปฺาวชิโร วงษ์ดวงดำ

๑๕/๒/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ถำรัตนคีรี  

อน ๒๑๕๙/๐๓๔๑

พระณัฐพร จนฺทปฺโ นิโครธะ
๔/๕/๒๕๓๑ ๓/๗/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๔๒
พระอรรถพร กนฺตปฺโ อักษรทอง

๒๘/๙/๒๕๓๕
๓/๗/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๔๓

พระวิชิต วิชิโต บุตรม้วย

๒๕/๒/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๔๔

พระชูเกียรติ อานนฺโท นุศรรัมย์

๔/๑๑/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๔๕

พระสุธินันท์ สุธีโร พะจุไทย

๒๕/๑๒/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๔๖
พระปราโมทย์ ปโมทิโต หลักพันธ์ -/-/๒๕๑๘

๑๓/๒/๒๕๕๙

เทพนิมิต  

อน ๒๑๕๙/๐๓๔๗

พระดาวลอย วราสโภ แปนห้วย

๒๑/๔/๒๕๒๕ ๑๓/๒/๒๕๕๙

เทพนิมิต  

อน ๒๑๕๙/๐๓๔๘

พระปราโมทย์ อติพโล เหล่าแช่ม

๑๒/๙/๒๕๑๔ ๑๑/๕/๒๕๕๙

เทพนิมิต  

อน ๒๑๕๙/๐๓๔๙

พระพีรณัฐ ปฺาวุโธ พิมพัฒนา

๒๘/๓/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

เทพนิมิต  

อน ๒๑๕๙/๐๓๕๐
พระธีรเดช ธีรเตโช ชมภูระย้า

๑๓/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เทพนิมิต  

อน ๒๑๕๙/๐๓๕๑

พระชูชาติ อภินนฺโท เชืออภัย

้

๗/๕/๒๕๑๕ ๓/๔/๒๕๕๘
นำพุ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๕๒

พระพิษณุ วิสฺสนุสาโร เพ็ญพันนาค
๒/๕/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๕๙

นำพุ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๕๓

พระเอกลักษณ์ สีลวณฺโณ บุญมาก

๑๗/๖/๒๕๒๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

บ่อทับใต้  

อน ๒๑๕๙/๐๓๕๔
พระเจษฎา สีลวฑฺฒโน สารี

๒๐/๑๑/๒๕๓๖
๑๙/๗/๒๕๕๙

บ่อทับใต้  

อน ๒๑๕๙/๐๓๕๕

พระนัฐพงษ์ อุตฺทโย บุษบา

๑๐/๗/๒๕๓๗ ๑๑/๔/๒๕๕๙

ปทุมธาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๓๕๖

พระอนุชิต สุมโน สว่างจิตร์

๓๐/๑๒/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
ปทุมธาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๓๕๗

พระอนุชา สุวีโร สว่างจิตร์

๓๐/๑๒/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
ปทุมธาราม  

อน ๒๑๕๙/๐๓๕๘
พระประยงค์ านสาโร ทวีสุข

๙/๔/๒๕๑๔ ๕/๑/๒๕๕๖
ลานหญ้าคา  

อน ๒๑๕๙/๐๓๕๙

พระสายหยุด าณวโร ศรีจันทร์

๒๗/๑๐/๒๔๙๙
๒๙/๗/๒๕๕๘

ลานหญ้าคา  

อน ๒๑๕๙/๐๓๖๐
พระปรัชญา ปฺาวุฑฺโฒ เขตรการณ์

๒/๖/๒๕๓๗ ๑๐/๑/๒๕๕๙

วังบรเพชร  

อน ๒๑๕๙/๐๓๖๑

พระสุพจน์ นาถกโร เมืองจันทร์

๒๒/๒/๒๕๑๗ ๑๐/๔/๒๕๕๙

วังบรเพชร  

อน ๒๑๕๙/๐๓๖๒
พระวุฒิชัย ปภาโส เลียมมาตร์

่

๒/๒/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

วังบรเพชร  

อน ๒๑๕๙/๐๓๖๓

พระมนตรี อานนฺโท คลุ่ยทอง

๒๒/๑๑/๒๕๓๔
๑๘/๗/๒๕๕๙

วังบรเพชร  

อน ๒๑๕๙/๐๓๖๔

พระชลธี จรณธมฺโม พยัคฆสุวรรณ์

๑๕/๖/๒๕๓๖ ๑๕/๑/๒๕๕๙

สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๑๕๙/๐๓๖๕

พระสมศักดิ

์

ปฺุนาโค แสงภู่

๑๐/๘/๒๕๓๘ ๒๔/๔/๒๕๕๙

สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๑๕๙/๐๓๖๖
พระอภิรัตน์ อภิชวโน กรุงประสงค์

๓๑/๑๐/๒๕๓๘
๒๔/๔/๒๕๕๙

สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๑๕๙/๐๓๖๗

พระกลินศักดิ

่ ์

สนฺตมโน ไวกสิกรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๓๖

๘/๕/๒๕๕๙
สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๑๕๙/๐๓๖๘

พระประดิษฐ์ ปภสฺสโร เตยหอม
๑/๖/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๑๕๙/๐๓๖๙
พระนิรุต าณิสฺสโร คงพันธ์

๒๐/๙/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๑๕๙/๐๓๗๐
พระสามารถ สุนฺทรธมฺโม มัคลิง

๒/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๑๕๙/๐๓๗๑

พระภาคินัย คุตฺตธมฺโม กวระพฤกษ์

๓๑/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๑๕๙/๐๓๗๒

สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 รงค์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 หนองกระทุ่ม  

อน ๒๑๕๙/๐๓๗๓
สามเณรวีรพงษ์  นาคพงษ์

๖/๘/๒๕๔๖
 หนองกระทุ่ม  

อน ๒๑๕๙/๐๓๗๔
พระชัยวริทธิ

์

อตฺถกนฺโต บัวโคกรัง
๔/๖/๒๕๓๘

๑๙/๑๒/๒๕๕๘

หนองขุนชาติ  
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อน ๒๑๕๙/๐๓๗๕

พระกฤษดา โรจนวํโส ภมร

๒๑/๑๐/๒๕๓๕

๓/๑/๒๕๕๙
หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๗๖

พระอำนาจ อภิชาโต แข็งการเขตร

๒๗/๕/๒๕๒๑ ๒๖/๒/๒๕๕๙

หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๗๗
พระสมโภชน์ านนนฺโท นนท์ปานกุล

๒๑/๑/๒๔๙๖
๖/๔/๒๕๕๙

หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๗๘

สามเณรพิเชษฐ์  รวงทอง

๓๑/๘/๒๕๔๔

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๗๙

สามเณรอนุสรณ์  ศรีเดช
๔/๔/๒๕๔๐

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๘๐
สามเณรชัชวาล  ฟกเขียว

๒๓/๙/๒๕๔๔

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๘๑
สามเณรวินัย  แสงธรรม

๓/๑/๒๕๔๕
 หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๘๒

สามเณรปยะ  ปากเกล็ด

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๘๓

สามเณรพีรพันธ์  คำมา

๒๕/๒/๒๕๔๖

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๘๔

สามเณรเอกรัฐ  โสดามา
๒/๕/๒๕๔๔

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๘๕
สามเณรกฤษดา  ดวงมี

๑๖/๓/๒๕๔๕

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๕๙/๐๓๘๖

พระบรรฑิต กนฺตวีโร อ่อนศรี

๒๑/๔/๒๕๒๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองเต่า  

อน ๒๑๕๙/๐๓๘๗

พระกีรติ กีรตโร เทียนลำ

๑๓/๖/๒๕๓๗ ๒๙/๕/๒๕๕๙

หนองมะกอก  

อน ๒๑๕๙/๐๓๘๘

พระภัทราวุธ กนฺตวโร มงคลนาม
๘/๔/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองมะกอก  

อน ๒๑๕๙/๐๓๘๙
พระชำนาญ อาภสฺสโร เทศแก้ว

๑๓/๖/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองมะกอก  

อน ๒๑๕๙/๐๓๙๐
พระคำนึง อคฺคปฺโ เทศแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองมะกอก  

อน ๒๑๕๙/๐๓๙๑

พระประธาน เตชปุณฺโณ หิรัญสูตร
๗/๙/๒๕๑๗ ๒๒/๖/๒๕๕๗

หนองยาง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๙๒

พระทรงวุฒิ ปยธมฺโม สุวรรณ

๑๐/๑๑/๒๕๒๖

๘/๕/๒๕๕๙
หนองยาง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๙๓
พระธนพล กนฺตธมฺโม สงฆ์ปรีดา

๑๑/๑๐/๒๕๓๖
๑๑/๖/๒๕๕๙

หนองยาง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๙๔

พระจักรกริช กลฺยาโณ รัดพัด

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๒๑/๖/๒๕๕๙

หนองยาง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๙๕

พระจิรยุทธ์ จารุธมฺโม ทองคำ
๙/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองยาง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๙๖

พระประทวน ิติโก พิมขาว

๒๗/๗/๒๔๙๘ ๒๒/๔/๒๕๕๙

ห้วยขานาง  

อน ๒๑๕๙/๐๓๙๗
พระศตวรรษ จนฺทวํโส อยู่สุข

๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๑๕๙/๐๓๙๘

พระวัลลภ าณวโร แก้วหนองยาง

๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๑๕๙/๐๓๙๙

พระณัฐพงศ์ อธิปฺโ ปยะทัศน์

๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๑๕๙/๐๔๐๐
พระบัญนุชา ตปสีโล ยงกสิกิจ

๑๘/๒/๒๕๒๐
๘/๓/๒๕๕๙

หัวเมือง  

อน ๒๑๕๙/๐๔๐๑
พระสมชาย ปยสีโล ศิริพงษ์

๑๔/๑/๒๕๐๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ใหญ่  

อน ๒๑๕๙/๐๔๐๒
พระขรรชัย สุวณฺโณ พูลศรี

๑/๑/๒๔๙๖
๒๗/๑๑/๒๕๓๗

อัมพวัน  

อน ๒๑๕๙/๐๔๐๓
พระเล็ก ปภาโส ช้างดอนไพร

๒๐/๙/๒๕๐๙
๓/๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อน ๒๑๕๙/๐๔๐๔
พระต๊อก ถิรจิตฺโต ตังใจ

้

๐๑/๑๐/๒๔๙๕ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ชุมทหาร  

อน ๒๑๕๙/๐๔๐๕
พระสุรชัย สุขิโต พหรมทอง

๒๓/๑๐/๒๕๑๘ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗

ทุ่งสาลี  

อน ๒๑๕๙/๐๔๐๖
พระพงศยา รตนปฺุโ บัวสุวรรณ์

๒๔/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกลาง  

อน ๒๑๕๙/๐๔๐๗
พระภาคิน สุตยโส ภูจินตกสิกาล

๒๑/๒/๒๕๑๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ปาผาก  

อน ๒๑๕๙/๐๔๐๘
พระอำนาจ ตนฺติปาโล ทับเงิน

๑๘/๐๕/๒๕๓๙ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ปาผาก  

อน ๒๑๕๙/๐๔๐๙
พระมณฑป กิตฺติปฺโ คงสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาผาก  
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อน ๒๑๕๙/๐๔๑๐
พระทัตเทพ สุทฺธสีโล พรหมสนธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาผาก  

อน ๒๑๕๙/๐๔๑๑

พระสมมิตร ธมฺมธีโป แจ้งพรรณา

๔/๐๗/๒๕๑๓ ๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โปงข่อย  

อน ๒๑๕๙/๐๔๑๒
พระทองสุข สาทโร สุวรรณคาม

๐๕/๐๒/๒๕๐๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โปงข่อย  

อน ๒๑๕๙/๐๔๑๓

พระสมศักดิ

์

อชิโต วงษ์หอม

๒๔/๐๓/๒๕๐๑
๖/๐๑/๒๕๕๗

สมอทอง  

อน ๒๑๕๙/๐๔๑๔

พระตระการ ตโมนุโท ภู่สิงห์

๑๒/๐๙/๒๕๓๔ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

สมอทอง  

อน ๒๑๕๙/๐๔๑๕

พระพรชัย ิตาโภ คลองแห้ง

๐๙/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สมอทอง  

อน ๒๑๕๙/๐๔๑๖
พระพญา ภทฺทปฺโ เพ็ชรรัตน์

๑๔/๐๖/๒๕๑๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สมอทอง  

อน ๒๑๕๙/๐๔๑๗

พระอาทิตย์ อายุวฒฺฒโก ครองแห้ง

๒๒/๐๑/๒๕๒๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สมอทอง  

อน ๒๑๕๙/๐๔๑๘

พระไพบูลย์ ธมฺมสุนฺทโร พันวิชัย

๒๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองจอก  

อน ๒๑๕๙/๐๔๑๙

พระณัฐสิทธิ

์

กิตฺติภทฺโท คุ้มสุด

๒๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองจอก  

อน ๒๑๕๙/๐๔๒๐
สามเณรปยะ  ผลประเสริฐ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 หนองจอก  

อน ๒๑๕๙/๐๔๒๑

พระเริงศักดิ

์

ชาตวีโร ศรีบุญไชย

๑๑/๐๙/๒๕๒๒ ๒๙/๐๒/๒๕๕๙

หนองผักแพว  

อน ๒๑๕๙/๐๔๒๒

พระนพดล โกวิโท จินดา

๐๙/๐๔/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองยาง  

อน ๒๑๕๙/๐๔๒๓

พระภานุวัฒน์ วฒฺทโน แก้วเอียม

่

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองยาง  

รับรองตามนี

้

(พระราชปริยัติสุธี)

รองเจ้าคณะภาค ๓

๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
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