
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยนาท  ภาค ๓

ส่งสอบ ๖๐๔ รูป ขาดสอบ ๑๒๐ รูป คงสอบ ๔๘๔ รูป สอบได้ ๔๑๙ รูป สอบตก ๖๕ รูป (๘๖.๕๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระสมพงษ์ ปฺุภาโค นรม่วง

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

เขาท่าพระ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระธนะภูมิ รตนปฺโ รัตนณัฐกร

๒๗/๑๐/๒๕๓๔ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

เขาท่าพระ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระธนาคม สุวิชาโน สุขสังวาลช์

๐๙/๐๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เขาท่าพระ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระวิสูตร สุทธิธมฺโม สุทธิธรรม

๐๒/๐๗/๒๕๐๑ ๒๙/๐๓/๒๕๕๖

ดักคะนน  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระอดิเรก ติสรโณ หมวกผัน

๐๖/๐๑/๒๕๑๗ ๒๒/๐๘/๒๕๕๘

ดักคะนน  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระดำรงศักดิ

์

ปริสุทฺโธ เอียมสะอาด

่

๑๕/๐๙/๒๕๑๔ ๒๕/๐๙/๒๕๕๙

ดักคะนน  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระภาณุภัท ภาณุภทฺโท ธชกุลกิติสุข

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

ดักคะนน  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรธนภูมิ  ตุ้มชี

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

 ดักคะนน  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรอารักษ์  สุรินทร์

๐๙/๐๗/๒๕๕๒

 ดักคะนน  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรคณุตม์  แย้มเผือน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

 ดักคะนน  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระจำนงค์ ธมฺมจกฺโก กรสังข์

๑๓/๑๐/๒๔๙๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ท่าชัย  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระนพดล อุตฺตมสาโร ด่านอุดม

๒๔/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าชัย  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระชัยรัตน์ ชยรตโน สมปอง

๒๙/๑๐/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่าชัย  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระปญญากร ปฺากโร อยู่เย็น

๐๘/๐๕/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ท่าชัย  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรวายุ  มุสิกา

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

 ท่าช้าง  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรวรกฤต  ทวีชาติ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

 ท่าช้าง  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรพายุ  มุสิกา

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

 ท่าช้าง  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรชินวัตร  เพงเภา

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

 ท่าช้าง  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระจรัญ พนฺธจาโค สละพันธ์

๐๖/๐๘/๒๕๑๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

ธรรมามูล  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระสุรินทร์ มหาวีโร ศรวิชัย

๑๓/๐๙/๒๔๙๙ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

ธรรมามูล  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระอภิศักดิ

์

อภิสกฺโก เมืองมา

๐๔/๐๖/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมามูล  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระยุธกิจ เอกนิโก หวลลำพึง

๑๒/๑๐/๒๕๒๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมามูล  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระอธิป ทีปธมฺโม ฮกมาลี

๑๓/๑๐/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมามูล  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระอนุวัฒน์ ปริปุณฺโน ม่วงปน

๐๒/๐๗/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นางลือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑ / ๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระขวัญชัย ขนฺติธมฺโม เชือดวงผุย

้

๑๗/๑๐/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

นางลือ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระวัน คุณธโร ประทุมทอง

๒๙/๐๓/๒๕๐๘ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

เนินถ่าน  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระมานะ มานวีโร สังสุด

๐๒/๑๒/๒๕๐๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกลำ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระรัฐกร วฑฺฒนธมฺโม วัฒธรรม

๑๙/๐๑/๒๕๑๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกลำ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระมานิต กตธมฺโม สร้อยศรี

๒๔/๐๖/๒๕๑๗ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

ปฐมเทศนาอรัญวาสี
 

ชน ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระขวัญ อติสุโข ขุ่ยลานหญ้า

๐๖/๐๔/๒๕๒๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐
ปฐมเทศนาอรัญวาสี

 

ชน ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระนครไทย กิตฺติปฺโ สายตาดำ

๐๓/๐๖/๒๕๓๔ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ปาเจ้าพระยา  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรนิรุตติ

์

 พรมชาติ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

 ปาเจ้าพระยา  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระสุรศักดิ

์

ปฺาวโร กลัดทรัพย์

๑๘/๑๑/๒๕๒๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พรวน  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระวันเพ็ญ จนฺทวโร คล้ายอินทร์

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระธวัชชัย ธมฺมวโร จันทร์พุก

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระวสันต์ วรธมฺโม เอียมศรี

่

๒๑/๐๙/๒๕๒๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระเกษมศักดิ

์

สกฺกธมฺโม อู่อรุณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรอภิรักษ์  ปรกติ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรอภิวิชญ์  หวังรอด

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรสิทธิโชค  ภู่แจ้ง

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรธรรมวัฒน์  บัวพ่วง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรอนวัช  อุทธิยา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรใต้ฟา  เภาคำ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรธนชัย  พฤคณา

๓๐/๐๓/๒๕๕๐

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรศราวิน  ครสาคู

๐๖/๐๔/๒๕๕๐

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรคุณากร  ศรีสุข

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรกุลชวาล  คำชนะ

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรชญานิน  เล่าฮะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

 พระบรมธาตุ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระอภิสิทธิ

์

สุธมฺโม ชินสิทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โรงวัว  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระประวิทย์ ปวิชฺโช บุญหอม

๐๗/๐๘/๒๕๑๙ ๓๑/๑๑/๒๕๕๙

วังเคียน  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระศักดา กิตฺติสกฺโก สวนชูผล

๑๔/๐๒/๒๕๔๐ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

วังเคียน  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระณัฐวุฒิ ณฺวุฒโท กิจธร

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วังเคียน  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระคำพันธ์ โชติโก บุญเวียง

๑๕/๐๖/๒๕๐๘ ๑๔/๐๘/๒๕๕๗

สระเนินพระราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระณรงค์ ถาวโร เพิมพูน

่

๑๔/๑๑/๒๕๐๔
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

สระเนินพระราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระจรัญ จารุวณฺโณ สังข์สุวรรณ์

๐๕/๑๐/๒๕๒๑ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

สระเนินพระราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระพงศธร ชุตินธโร สิทธิกรรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สระเนินพระราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระกิจกมล อนุภทฺโท ปนเหน่งเพ็ชร์

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองเต่าดำ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระไพรวัล คุณกโร ข้องรอด

๑๓/๐๖/๒๕๐๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

หนองเต่าดำ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระปรีชา ปณฺฑิโต แสงศรี

๑๐/๗/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

หนองพังนาค  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระเชาวลิต ฉนฺทธมฺโม ฤทธิโชติ

๒๙/๐๙/๒๔๙๖ ๐๙/๐๔/๒๕๔๗

หลวงพ่อขาว  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระชลอ ชินวงฺโส โฉมเอม

๑๙/๐๒/๒๕๑๒ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

หลวงพ่อขาว  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรพีระภัทร  ศิลปรีชาจารย์

๒๕/๐๑/๒๕๑๑

 หลวงพ่อขาว  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระทศพล วีรชโย พิมพา

๒๖/๐๘/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

แหลมหว้า  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระพิทวัส ภิรสทฺโธ กรองสอาด

๒๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่วงเดือน  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระพงศธร กตธมฺโม ต้นแทน

๒๙/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่วงเดือน  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระณัฐพล เขมธมฺโม ปนเพ็ชร

๑๒/๐๑/๒๕๒๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

คลองกลาง  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระธงชัย เขมรํสี เกาะแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๐๕ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

คลองกลาง  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระอภินันท์ ธมฺมานนฺโท ลานา

๓/๑๕/๒๕๑๔ ๑๘/๐๘/๒๕๖๐

คลองกลาง  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระพิพัฒน์พงษ์ ปฺาทีโป ทับรอด

๐๙/๐๒/๒๕๒๑ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

โคกแจง  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระฉัตรชัย ฉฬภิฺโ หนูนันท์

๒๙/๑๐/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

โคกแจง  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระวรวุฒิ วุฑฺฒิวโร สาแช

๐๓/๐๗/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

โคกแจง  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระปฏิพล ปฏิพโล แสงกุล

๐๗/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกแจง  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระดลพร ชวนปฺโ รณหงษา

๐๒/๐๗/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โคกแจง  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระณัฐพล มงฺคโล ผูกจีน

๒๖/๐๕/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

จวน  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระศิริรัตน์ จนฺทสาโร เจริญรัตน์

๑๔/๐๖/๒๕๐๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดอนสนวน  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระเสนาะ อธิวโร พุกยี

่

๐๑/๑๐/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดอนสนวน  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระประยูร ปฺาวโร เถือนสุข

่

๐๓/๐๗/๒๕๑๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๗

ธรรมขันธ์  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระพูนกระสรร ธมฺมทตฺโต ควรสถิตย์

๒๙/๐๖/๒๕๐๐ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ธรรมขันธ์  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระนันทศักดิ

์

วรปฺโ วรสินา

๓๑/๐๗/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พัฒนาราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระพรพิพัฒน์ วณฺณธโร แสงสุข

๐๓/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พัฒนาราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระชาญ ิตาโณ สีโสด

๐๖/๑๒/๒๔๘๕ ๑๑/๐๕/๒๕๔๕

พิกุลงาม  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระปยวิทย์ โชติธมฺโม เทียนเงิน

๒๙/๐๑/๒๕๒๓ ๑๑/๐๓/๒๕๕๒

พิกุลงาม  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระประสิทธิ

์

จนฺทธมฺโม เสือคุ้ม

๐๒/๑๒/๒๕๒๓ ๐๖/๐๔/๒๕๕๒

พิกุลงาม  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระอุโลม านวโร กล่อมจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๐๗ ๑๔/๐๒/๒๕๕๓

พิกุลงาม  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระไกรสร านธมฺโม เสือคุ้ม

๒๓/๐๖/๒๕๑๙ ๐๙/๐๑/๒๕๕๖

พิกุลงาม  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติปฺโ เสือคุ้ม

๑๒/๐๓/๒๕๓๐ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

พิกุลงาม  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระเรวัฒน์ เรวโต ปานดิษฐ์

๐๙/๐๑/๒๔๙๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

โพธินิมิต

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระธีรวัฒน์ ิตลาโภ พุทธยง

๐๒/๐๑/๒๕๓๔ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

โพธินิมิต

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระเอนกพงษ์ อภิวโร โนพิทักษ์

๐๔/๑๑/๒๕๓๓ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

โพธินิมิต

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระกิตติพงศ์ ภูริปฺโ อินประสิทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

โพธินิมิต

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระศุภโชค ภูริปฺโ งามภัทรไพศาล

๓๐/๐๓/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธินิมิต

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระฐานะ จารุวณฺโณ เสาะแสวง

๓๑/๐๑/๒๔๗๕
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

โพธินิมิต

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระทองหยด กนฺตธมฺโม สายแวว

๐๖/๐๖/๒๕๐๑ ๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระมหาอุเทน อาภากโร โพธิศรีประเสริฐ

์

๒๒/๐๙/๒๕๒๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระกมล ปฺาธโร แสไพศาล

๒๖/๐๘/๒๔๙๙ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

โพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระมหาอุกฤษฏ์ อุตฺตมเมธี แก้วมะรัง

๒๓/๐๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๕/๒๕๖๐

โพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระจรัญ สิริธมฺโม จันทร์ครุฑ

๑๒/๐๑/๒๕๐๔ ๑๓/๐๑/๒๕๔๔

ศรีเจริญ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระธานินทร์ ธมฺมิโก เจริญประเสริฐ

๐๘/๐๒/๒๕๑๑ ๐๗/๐๘/๒๕๕๕

ศรีเจริญ  

ชน ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระหมืนฤทธิ

่ ์

ตปสีโล เอียมแย้ม

่

๐๓/๐๑/๒๕๓๕ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

สำเภาแก้ว  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระสุนทร ิตสีโล พรมเวียง

๐๖/๐๘/๒๕๑๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๒

หนองกระทุ่ม  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระบัวขาว จนฺทวณฺโณ ทับโพธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๑๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองตาตน  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระนพดล สนฺติกโร เกตุสาคร

๐๕/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองตาตน  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระบุญทัน สุปฺโ โสทรัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๑๑ ๒๓/๐๔/๒๕๓๑

หนองม่วง  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระพุทธพล จนฺทปฺโ อินทร์ไทยแสง

๑๐/๐๓/๒๔๙๖ ๐๔/๐๔/๒๕๓๒

หนองม่วง  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระลำพอง วรธมฺโม มุ่งช้อนกลาง

๒๒/๐๘/๒๕๐๕ ๒๑/๐๖/๒๕๔๕

หนองม่วง  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระอนันต์ อนาวิโล วัฒนศักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๐๒ ๒๑/๐๑/๒๕๕๔

หนองม่วง  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระเสวก สุวณฺโณ โพธิทอง

์

๑๓/๐๒/๒๔๙๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

หนองม่วง  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระเอือม

้

กตปฺุโ อินทร์แรม

๐๖/๐๒/๒๕๑๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

หนองม่วง  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระสุวรรณ์ มหาปฺโ ม่วยเท้ง

๒๕/๑๐/๒๕๑๙ ๒๘/๐๓/๒๕๖๐

หนองม่วง  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระพลธร เขมาจาโร แช่มชืน

่

๒๖/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองม่วง  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระวรชิต ธมฺมเตโช เนียมมา

่

๑๕/๐๖/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองม่วง  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระแสวง กนฺตธมฺโม ย่องหยี

๑๕/๐๕/๒๕๐๖ ๒๗/๐๘/๒๕๕๓

หัวยาง  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระพระสมนึก กุสลจิตฺโต ขำคำ

๑๑/๑๑/๒๕๐๗

๑๐/๒/๒๕๖๐

หัวหว้า  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระพระพิเชษฐ์ ปยปุตฺโต เรืองคุ้ม

๐๒/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หัวหว้า  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระปรีชา วิสารโท ชูพินิจ

๑๒/๐๙/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หางแขยง  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระชิด จิตปยฺโ นิลกำแหง

๐๔/๐๗/๒๕๐๖ ๐๓/๐๕/๒๕๕๗

หางนำสาคร  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระวิรัช ปภสฺสโร ทองดง

๐๕/๐๕/๒๔๙๙ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

หางนำสาคร  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระสายชน ถาวรธมฺโม สุขจุ่น

๐๗/๐๖/๒๕๑๓ ๐๑/๐๘/๒๕๕๘

หางนำสาคร  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระณรงค์ จิตฺตทนฺโต โหมดนำ

๐๓/๐๓/๒๕๓๕
๑๒/๓/๒๕๕๙

หางนำสาคร  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระวัชระ สีลภูสิโต ขำอิม

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๑๘/๐๓/๒๕๕๑

ใหญ่  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระสายันต์ ธมฺมสาโร จีจู

๑๙/๐๓/๒๕๑๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๔

ใหญ่  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระผ่อน อภิปุณฺโณ มะเมียเมือง

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๐๔/๐๕/๒๕๕๕

ใหญ่  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระประจักษ์ านิสฺสโร ฮกเส็ง

๓๐/๑๒/๒๕๐๗ ๐๔/๑๒/๒๕๕๕

ใหญ่  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระนริศสงคราม ชิตมาโร เชตุใจ

๐๖/๑๒/๒๕๒๐ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

ใหญ่  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระวิษณุ วิสารโท สาแช

๐๗/๐๑/๒๕๓๑ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

ใหญ่  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระธนากร ธนปาโล พลรักษ์

๑๔/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหญ่  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรธนธรณ์  คชสาร

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

 ใหญ่  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรชัยธวัช  พุทธสุภะ

๑๓/๐๔/๒๕๓๕

 ใหญ่  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระธัมมะ สีลเสฏโ มันทอง

่

๒๒/๐๑/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

อู่ตะเภา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระนาคิน อภิวณฺโณ ตุ่มเงิน

๐๓/๑๒/๒๕๑๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

กะทง  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระทวีป ปภสฺสโร บุญชืน

่

๐๕/๐๔/๒๕๑๖ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

โคกสุก  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระนลวัฒน์ ปภสฺสโร เธียรถาวร

๑๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกสุก  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระรุ่งโรจน์ ธมฺมทีโป สระแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๐๙ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

ดอนตาล  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระบุญชม สนฺตจิตฺโต บุญญติพงษ์

๒๐/๐๗/๒๕๑๖ ๑๔/๐๒/๒๕๖๐

ดอนตาล  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระโกมล สุจิณฺโณ ท้าวทอง

๑๗/๐๘/๒๕๐๗ ๐๙/๐๑/๒๕๖๐

บำรุงธรรม  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระประจน สฺโต ขุนนคร

๑๐/๐๗/๒๕๐๓ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

ปทุมธาราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระยิงยศ

่

รตนโชโต เขมสุภัค

๑๗/๐๙/๒๔๙๘ ๑๖/๐๓/๒๕๖๐
ปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระบุญลือ ปรกฺกโม ช้อนใจ

๓๐/๐๖/๒๕๑๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
ปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระณัฐวุฒิ ปภาโส แพงหนู

๒๖/๐๘/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปากคลองมะขามเฒ่า
 

ชน ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระขวัญชัย ขนฺติพโล ท่าเจ็ง

๑๗/๐๒/๒๕๔๐ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

ราษฎร์นิธิยาวาส  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระเจษฎากร ปฺาสาโร พงษ์พันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๐ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ราษฎร์นิธิยาวาส  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระประเวช านุตฺตโร ดีระเบียบ

๐๓/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

ราษฎร์นิธิยาวาส  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๔๓
พระอภินันท์ ภทฺทธมฺโม ศรีโสด

๓๐/๐๓/๒๕๔๐ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๔๔
พระภานุ ปฺาสาโร แสงทองย้อย

๐๕/๐๗/๒๕๓๖ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระก้องกิตติ ขนฺติธโร แก้วพันธ์ทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระอภิสิทธิ

์

ยติกโร พวงทอง

๒๓/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระอิทธิกร อคฺควณฺโณ อินขำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระสมคิด สนฺตจิตฺโต บุญชืน

่

๑๑/๐๔/๒๕๐๗ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

วังหมัน  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๔๙
พระชูเกียรติ อคฺคธมฺโม น่วมเกตุ

๐๘/๐๖/๒๕๑๒ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วังหมัน  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระสุรชัย จนฺทสาโร เอมสรรค์

๐๗/๑๐/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วังหมัน  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๕๑
พระศุภฤกษ์ สุมโน มีโพธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรัทธาราษฎร์  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระวุฒิพงษ์ ธมฺมทีโป อ่วมภักดี

๐๘/๐๓/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สระใหญ่  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๕๓
พระลันทม ิตมโน ฉิมอ้อย

๐๙/๐๒/๒๕๑๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

สระใหญ่  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระคงฤทธิ

์

านวโร สระทองพลอย

๑๐/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

สระใหญ่  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระดุษฎี ปฺาทีโป มีเดช

๒๕/๑๐/๒๕๒๗ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณโคตมาราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๕๖
พระอนุรักษ์ ถีรธมฺโม เหมือนมอญ

๐๗/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณโคตมาราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระพระอนุวัฒน์ อนามโย พันธุ์

๐๔/๐๘/๒๕๓๙ ๓๐/๐๕/๒๕๖๐

หนองแก  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระสมชาย สุธมฺโม กสิกรรม

๐๖/๐๖/๒๕๑๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองแก  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระธิติ จนฺทูปโม สุวรรณพุ่ม

๒๓/๐๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองแก  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระสรศักดิ

์

รตนาโภ สุวรรณพุ่ม

๑๘/๐๗/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองแก  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระณัฐพล อาภานนฺโท พึงสมยา

่

๐๖/๑๐/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองจิก  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระยอด กิตฺติสาโร เถือนผึง

่ ้

๒๒/๐๖/๒๕๐๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองน้อย  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระกฤษฎา ธมฺมวโร ชุ่มแพร

๒๒/๐๔/๒๕๔๐ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

หนองน้อย  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระกฤตเมธ านวุฒฺโท ปวารัตน์

๓๐/๐๖/๒๕๒๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระบุญมี สุทธฺจิตฺโต นาคดี

๒๘/๐๕/๒๕๒๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองสระ  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระชิติสรรค์ จนฺทวณฺโณ บุญทรัพย์พัฒนา

๑๕/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองสระ  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระธนภัทร อภินนฺโท แอกคะ

๑๖/๐๑/๒๕๓๔ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

เขาดิน  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระเนติธร นรินฺโท จันทร์แย้ม

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐ เขาหลักแก้วพรหมรังษี

 

ชน ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระเอกรัฐ อุตฺตโร ทนช่างยา

๐๒/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐ เขาหลักแก้วพรหมรังษี

 

ชน ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระไพรศล ปฺุากโร กลินแค

่

๑๙/๐๔/๒๕๓๐ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระนักรบ จารุวํโส จิตรซือ

่

๐๗/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งจำรอง  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระนิธิพันธ์ จิรกุโร กันฉาย

๒๒/๐๗/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งจำรอง  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระสิทธิชัย กิตฺติโก อินนงค์ชา

๒๐/๐๑/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ่อลึก  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระสันติ สุขิโต นามบุรี

๒๐/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ่อลึก  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระนิมิต อคฺคธมฺโม โพธิกระทง

์

๐๘/๐๖/๒๕๑๒ ๐๘/๐๒/๒๕๖๐

บ้านบ่อ  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระอัษฎาวุธ สุมงฺคโล แก้วกันยา

๒๔/๐๕/๒๕๔๐ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านบ่อ  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระพรเทพ มหาวีโร บุญทอง

๐๓/๐๘/๒๕๓๖ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วังนำขาว  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระมงคล กนฺตสีโล เดชมา

๑๗/๑๒/๒๕๓๓
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วังนำขาว  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระสนธยา ตปสีโล ลาสรรค์

๒๔/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สะพานหิน  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระเหมวัต เหมวณฺโณ ฉมัย

๐๕/๑๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

หนองหวาย  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระสุพรรณพร อาภสฺสโร มณีราช

๓๐/๑๒/๒๕๑๖ ๒๕/๑๑/๒๕๕๕

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระกฤษณะ สีรธโร พิรักษา

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรอนุรักษ์  กล้าหาญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

 วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระศร้ณย์ พุทธสโร วงษ์ผา

๓๐/๐๑/๒๕๔๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดเขาราวเทียนทอง
 

ชน ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระกรกช สิริจนฺโท ศรีจันทึก

๐๖/๐๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระณัฐพงษ์ จารุธมฺโม ครคง

๒๙/๐๔/๒๕๔๐ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระวีรพล วรธมฺโม ดวงจินดา

๒๔/๑๐/๒๕๒๗ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระสุริยะ สุขิโต หว่างใจธรรม

๒๙/๒/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระพิพัฒน์ าณพโล ครคง

๐๔/๐๕/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระวรรลภย์ านวโร สะราคำ

๐๖/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดเนินขาม  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระวีระพงษ์ กนฺตวีโร คำตาสุข

๑๖/๐๔/๒๕๓๓ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดเนินขาม  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระคชาวุฒิ โกวิโท ชุมแวงวาป

๒๓/๐๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดเนินขาม  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระเอือน

้

ปฺาวโร มะยมทอง

๐๓/๑๑/๒๕๐๓ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดวังคอไห  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระอาทิตย์ อภิวโร ทาเอือ

้

๒๒/๐๔/๒๕๒๗ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดวังคอไห  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๙๕
สามเณรไชยา  ดิษฐสม

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

 วัดวังคอไห  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระสมศักดิ

์

วิสุทฺโธ เหินอากาศ

๐๒/๐๙/๒๕๑๙ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๙๗
สามเณรสรศักดิ

์

 นาคสังข์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

 วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระธนายุต อตฺถยุตฺโต ร้อยเชีงอินทร์

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๕/๒๕๖๐
วัดสุวรรณจันทราราม

 

ชน ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระพุทธพงษ์ านวุฑโฒ ครคง

๑๐/๐๖/๒๕๓๕ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐
วัดสุวรรณจันทราราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระพรชัย ธมฺมวโร พลาเสน

๑๖/๐๘/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระจิรสิน สิรินฺทโร ประเสริฐแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐
วัดสุวรรณจันทราราม

 

ชน ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระณัฐวุฒิ วิสุทโธ โพโต

๒๖/๑๒/๒๕๒๒
๐๙/๐๕/๒๕๖๐ วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระคำรณ ชนาสโภ ธัญญเจริญ

๐๗/๐๘/๒๕๐๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐ วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระอนุชา กิตฺติาโณ กาฬภักดี

๑๓/๐๗/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองเด่น  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระกษมา สุธมฺโม กาฬภักดี

๑๖/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองเด่น  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระวิทูรย์ มหาวีโร ใจเย็น

๒๙/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองเด่น  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระสมภาร ยโสธโร สีหาปญญา

๐๔/๐๔/๒๕๑๖ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองยาง  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระสมชาย สมจิตฺโต ถามณีศรี

๒๔/๐๕/๒๔๙๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองยาง  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระสังวร านวโร ปานดวง

๒๗/๐๕/๒๕๐๕ ๒๐/๐๕/๒๕๕๓

วัดห้วยสอง  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๑๐
พระเฉลิมศักดิ

์

สุทฺธิสกฺโก นิมสว่าง

่

๐๖/๑๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดไกลกังวล  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๑๑
สามเณรกฤษฎา  ละอองแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

 วัดไกลกังวล  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระบรรพต กิตฺติาโณ อำแห

๐๕/๐๖/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดคลองเกษม  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระมนตรี สุขิโต เอืยมชืน

่ ่

๐๘/๐๖/๒๕๓๖ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดคลองเกษม  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระคฑาธร อภโย คงไทย

๑๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดคลองจันทน์  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระรัตนากร ติสฺสวํโส มาศิริ

๒๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดคลองธรรม  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระรัชเดช เตชปฺโ กันอุไร

๐๑/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดคลองธรรม  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระอำนาจ ยสปาโล จตุภิมพิมพ์

๑๒/๐๓/๒๕๒๓ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดโคกหมู  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระปฏิภาณ ปยธมฺโม พิพิศ

๒๗/๐๔/๒๕๓๘
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดโคกหมู  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระวีรวัตร ปภสฺสโร จีนเมือง

๐๗/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระณัฐพล ขนฺติพโล หอมชืน

่

๑๖/๑๒/๒๕๓๙
๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระวรพจน์ วรธมฺโม นำทิพย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๐ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระหัสชัย ถิรจิตฺโต โพธิไทร

์

๒๑/๑๒/๒๕๑๗ ๑๘/๐๒/๒๕๕๗

วัดถำเข้  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระนำโชค ิตปฺโ นำจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๓๑ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

วัดถำเข้  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระสมพร ปฺาธโร หล้าหนู

๒๐/๐๕/๒๕๓๗ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

วัดถำเข้  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระวศิน ติกฺขวีโร เฉลิมสถาน

๒๖/๐๔/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำเข้  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๒๖
พระทนงศักดิ

์

รกฺขิโต บุตรแก่นชาย

๐๓/๐๘/๒๕๓๗ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระหนุ่ม นาควํโส มุ่งดี

๒๓/๐๓/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระวรวิทย์ วรเวโท ธรรมสุนทร

๐๙/๐๕/๒๕๒๑ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

วัดท่ากฤษณา  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระศุภณัฐ ปฺาวโร รอดพุ่ม

๒๐/๐๒/๒๕๒๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดท่ากฤษณา  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระวินัย านกโร ชัยชิด

๑๓/๐๔/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดท่าแก้ว  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระธนพัฒน์ อาภาธโร ฉายวิชัย

๐๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๘/๑๒/๒๕๖๐

วัดท่าแก้ว  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระวุฒิพงษ์ อนาลโย อ่อนชัย

๑๗/๐๒/๒๕๒๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๔

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระณัฏฐ์ ปภสฺสโร ธรรมรักษ์

๑๐/๑๑/๒๕๑๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดเทพหิรัณย์  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระกฤษฎา กิตฺติโก ศิลาภูมิ

๑๖/๐๓/๒๕๒๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดเทพหิรัณย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระศรีพงษ์ ปภากโร ศรีสุข

๒๐/๐๖/๒๕๒๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดเทพหิรัณย์  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระวิโรจน์ วิโรจโน สังข์งาม

๑๔/๐๔/๒๔๙๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดเทพหิรัณย์  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระนรากร นราสโภ พุ่มเฉลียว

๒๕/๐๘/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดเทพหิรัณย์  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระนิติรุจน์ นิติโก นิติประสงค์ยศ

๑๑/๐๙/๒๕๒๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดเทพหิรัณย์  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระสุระชัย สุรเตโช ศรีขัดเค้า

๒๒/๐๓/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดเทพหิรัณย์  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๔๐
พระตะวัน รตนวณฺโณ ทองคงอ่วม

๐๔/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระอุดมศักดิ

์

สนฺตมโน วัดวาศ

๒๘/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระสุรเดช กนฺตวีโร ดอนตุ้มไพร

๑๖/๐๙/๒๕๓๔
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระสิทธิกร ิติสมฺปนฺโน ดอนตุ้มไพร

๒๔/๐๔/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๔๔
พระปวยจี ธมฺมวโร มงคลแก้วเกตุ

๐๘/๑๐/๒๕๔๐ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐ วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๑๖๐/๐๒๔๕
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติโก ลาโภ

๐๕/๐๘/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐ วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๑๖๐/๐๒๔๖
สามเณรกะบือ

้

 มงคลแก้วเกตุ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

 

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๑๖๐/๐๒๔๗
สามเณรเอ๊ะเว๊อะมู  มงคลแก้วเกตุ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๑๖๐/๐๒๔๘
สามเณรแอ้แล่โหล่  มงคลแก้วเกตุ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

 

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรซอโยสะ  มงคลแก้วเกตุ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

 

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรละโทเย  มงคลแก้วเกตุ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๑๖๐/๐๒๕๑
สามเณรณัฐพล  ปรีชา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

 

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระธนดล ธนปฺโ เลิศบุญณารมย์

๑๖/๐๔/๒๕๒๗
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดบุบผาราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระสิขรินทร์ สุมงฺคโล แจ้งเนตร์

๒๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๕๔
พระวินัย านวโร อินทพันธุ์

๐๑/๐๗/๒๕๒๔ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระภูมิศิษฐ์ ติกฺขปฺโ บุญญหิรัญพิพัฒ

๐๔/๐๘/๒๕๓๓ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

วัดปาดงเย็น  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๕๖
พระณรงค์ฤทธิ

์

ติกฺขาโณ ใหม่แย้ม

๐๕/๑๒/๒๕๒๔
๑๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดปาดงเย็น  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๕๗
พระอิศรา เขมนนฺโท พานจันทร์

๒๕/๐๗/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาดงเย็น  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระสุวัฒน์ จิรธมฺโม นนทนาธรณ์

๒๙/๐๗/๒๔๙๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาดงเย็น  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระขัณชัย ตปสีโล พันธ์ผล

๒๑/๐๖/๒๕๑๗ ๐๕/๑๒/๒๕๖๐

วัดปาดงเย็น  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระปรัชญา กุสลจิตฺโต ดีกลาง

๑๔/๐๗/๒๕๒๙ ๐๕/๑๒/๒๕๖๐

วัดปาดงเย็น  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๖๑
สามเณรกำพล  สอนสวรรค์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

 วัดปาดงเย็น  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๖๒
พระชำนาญ านวโร ทองอาบ

๒๒/๐๒/๒๕๑๘ ๒๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระพิสิฐ สิริธโร ใจแสน

๑๙/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระสุวิชัย กนฺตคุโณ รักผล

๐๓/๐๑/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๖๕
พระพิทักษ์ ปภาโส ใจแสน

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๖๖
พระศุภกิตย์ ฉนฺทกโร วรพุทธ

๑๑/๐๖/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๖๗
พระทวีป กนฺตธมฺโม อุบลแย้ม

๒๒/๑๑/๒๕๓๖ ๓๑/๐๘/๒๕๕๙

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๖๘
พระอิทธิพัทธิ

์

พุทฺธิสาโร คชฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๓๗
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๖๙
พระจาตุรงค์ อหึสโก คงเทศ

๐๖/๑๑/๒๕๓๗
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

วัดพิชัยนาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๖๐/๐๒๗๐
พระอลงกต ยสปาโล ขำกลำ

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๗๑
พระกฤษฏา อธิวโร อินลี

๒๕/๑๑/๒๕๓๙
๑๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๗๒
พระสิทธิภัทร สิริภทฺโท ภูษิต

๒๔/๐๕/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๗๓
พระมนต์ชัย มหาวีโร เสมปญญา

๑๒/๐๓/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๗๔
พระวราชัย วิชโย เล้าประเสริฐ

๑๗/๐๓/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๗๕
พระรุ่งอรุณ ยโสธโร แตงสุข

๓๑/๐๗/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๗๖
พระธนพนธ์ ตนฺติปาโล ชืนไทย

่

๒๐/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๗๗
พระณรงค์ เตชวณฺโณ บุญอิน

๑๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๗๘
พระอาทิตย์ กนฺตธมฺโม แซ่คู

๐๖/๐๓/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรอนุชิต  จันทร์ลอย

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

 วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๘๐
พระพงษ์เทพ ทิพฺพวํโส หอมยามเย็น

๒๒/๑๒/๒๕๑๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๑๖๐/๐๒๘๑
พระณัชพล ขนฺติธมฺโม ด้วงเหม

๐๖/๑๐/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังกะชาย  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๘๒
พระจิรเมธ านากโร รอดนวน

๑๙/๑๑/๒๕๔๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังกะชาย  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระอนุกูล อาจาโร เปรมทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๘๔
พระกิตติศักดิ

์

สิริภทฺโท โมรา

๐๖/๐๙/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๘๕
พระสมศักดิ

์

ปยุตฺโต ทรัพย์สมบัติ

๐๗/๑๑/๒๕๑๗ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๘๖
พระปญญา ปฺาธโร ปานดวง

๐๖/๐๓/๒๕๒๒ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระณัฐชัย อินฺทปฺโ อินทร์เงิน

๐๑/๐๖/๒๕๔๐ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๘๘
พระศิริชัย สิริปฺโ ขำฉวี

๐๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๘๙
พระแม๊ก ตปสีโล อินทรชำนาญ

๑๐/๐๙/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๙๐
พระบุญเลิด สนฺตมโน สนธิเทียมเสือ

๐๖/๑๐/๒๕๑๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีนวล  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระจักรฤกษ จกฺกวโร มุ่ยโสด

๑๗/๐๓/๒๕๓๙ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดสระแก้ว  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๙๒
พระสมเกียรติ ผาสุโก ทัดไผ่

๐๗/๐๒/๒๕๑๒ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองแจง  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๙๓
พระสุมน สุมโน ภู่เณร

๑๐/๑๐/๒๕๑๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองแจง  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระอำนาจ มหาวีโร งามวงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๒๓ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองแซง  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระมนัส สมาจาโร สิงหา

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองแซง  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระเสฏฐวุฒิ วรธมฺโม ศรีนวล

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองแซง  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระจรัญ ชาคโร จำศิล

๒๙/๐๗/๒๕๑๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองโสน  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระสมชาย ปวโร จำศิล

๑๖/๐๖/๒๕๒๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองโสน  

ชน ๒๑๖๐/๐๒๙๙
พระชัชชัย อธิปฺโ ทุ่งงาม

๑๗/๐๒/๒๕๔๐ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๐๐
พระดนุพันธ์ ภูริปฺโ ขอพึง

่

๑๔/๐๑/๒๕๓๖
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระสมรัก สีลเตโช เกษรัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระสุพรรณ สุมงฺคโล พุกมาก

๐๗/๐๕/๒๕๔๐ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระมนัส มหาวีโร กาลกูล

๐๗/๑๒/๒๕๑๔
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๐๔
สามเณรวโรจน์  เทียงแท้

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

 วัดอรัญญวาสี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๖๐/๐๓๐๕
พระธนากรณ์ สุภทฺโท มาเหง่า

๑๕/๑๒/๒๕๓๒

๓/๑/๒๕๕๓
กลาง  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๐๖
พระณัฐวุฒิ รวิวํโส ปาลนิล

๕/๒/๒๕๓๕
๔/๖/๒๕๖๐

กลาง  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๐๗
พระพงษ์เทพ คุณวฑฺฒโน ไทยเลิศ

๒๕/๑๒/๒๕๒๙

๖/๗/๒๕๖๐
กลาง  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๐๘
พระครรชิต สีลธโร ศรีสาตร์

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๖๐

การเปรียญ  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระสุธน สุทฺธิสีโร เพ็ชรรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๐๙ ๑๒/๑๑/๒๕๕๘

ขุนสรรค์สามัคคี  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๑๐
พระสาทิตย์ เตชธมฺโม พฤษภาพ

๑๒/๐๑/๒๕๓๓ ๒๙/๐๙/๒๕๕๙

ขุนสรรค์สามัคคี  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๑๑
พระธนกฤต กตทีโป พรหมมา

๑๓/๐๗/๒๕๑๓
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

โคกดอกไม้  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๑๒
พระตระการ ขนฺติสาโร เนียมทอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๐ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

โคกดอกไม้  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๑๓
สามเณรทักษ์ดนัย  ขุนมี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 โคกดอกไม้  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๑๔
สามเณรนราพล  แง่พรหม

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

 โคกดอกไม้  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๑๕
พระณัฐพล รกฺขิตธมฺโม อินวกูล

๒๙/๑๒/๒๕๓๙
๑๙/๐๑/๒๕๖๐

โฆสิตาราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๑๖
พระคันธรัตน์ สุมงฺคโล ทิพย์จ้อย

๐๖/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

โฆสิตาราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๑๗
พระนนทวัฒน์ อภิปฺุโ ขาวแก้ว

๙/๕/๒๕๓๘ ๘/๗/๒๕๕๙
ช่องลม  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๑๘
พระสมนึก อคฺคจิตโต สีอ่วม

๑๐/๑๐/๒๔๙๑ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนประดู่  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๑๙
พระสมยศ ถาวโร พงษ์นัยรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๒๒ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

ตึก  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๒๐
พระวิชาญ โชติโก เจริญสุข

๐๕/๐๒/๒๕๑๗ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

ตึก  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๒๑
สามเณรรพีพัฒน์  กรรเกศ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

 ตึก  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๒๒
สามเณรอดิสรณ์  ธรรมคุณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

 ตึก  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๒๓
สามเณรจักรินทร์  อุไรลักษ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

 ตึก  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๒๔
พระอัครวัฒน์ วิชฺชาธโร ราชาตัน

๑๕/๑๒/๒๔๙๑
๑๙/๐๑/๒๕๖๐

ท่าสมอ  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๒๕
พระประดิษฐ์ เตชธมฺโม มีสัตย์

๑๖/๑๐/๒๕๐๓ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

ท่าสมอ  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๒๖
พระสมหมาย เตชวโร รักซ้อน

๐๕/๑๐/๒๕๑๖ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

ท่าสมอ  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๒๗
พระได กนฺตสีโล จีวีระ

๑๙/๐๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

ท่าสมอ  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระจำลอง ปฺาสาโร ลากระโทก

๑๕/๐๑/๒๕๓๙
๐๙/๐๑/๒๕๖๐

นก  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระอัฐกรณ์ มหาสกฺโก พรหมบุตร

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

นก  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระอาดำ ธิตาโณ เลียบแสง

๑๐/๖/๒๕๓๑ ๑๑/๗/๒๕๕๘

บำเพ็ญบุญ  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระชาตรี ธมฺมชาโต บุญเมือง

๒๗/๙/๒๕๒๓ ๑๕/๔/๒๕๕๙

บำเพ็ญบุญ  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระวิสิทธิ

์

ธมฺมสโร วัดเข่ง

๒๓/๐๑/๒๕๐๘ ๒๙/๐๙/๒๕๕๙

โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๓๓
พระสมกิจ สนฺตจิตฺโต บุญงาม

๑๑/๐๒/๒๕๐๘ ๒๙/๐๙/๒๕๕๙

โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระชาญ ยติโก รืนฤทธิ

่ ์

๐๙/๐๔/๒๕๐๐ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

โบสถ์  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๓๕
พระสมเจตน์ ธีปธมฺโม บุญยิม

้

๐๘/๑๑/๒๕๓๖ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

ปาลาน  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระรุ่งโรจน์ โรจนาโณ สุกสี

๒๕/๐๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

พระแก้ว  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระเสริมศักดิ

์

เตชธมฺโม สนธิใจ

๑๒/๑๐/๒๕๒๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

พระแก้ว  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๓๘
สามเณรภัทรภณ  สุกสี

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

 พระแก้ว  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๓๙
พระเจริญพร จนฺทโชโต คำหลง

๒๙/๐๘/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

โพธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๐ / ๑๓

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๑๖๐/๐๓๔๐
พระโกวิทย์ กมโล ชาวกล้า

๑๒/๐๕/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

มหาธาตุ  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๔๑
พระขจรศักดิ

์

กนฺตสีโล รัตนหิรัญ

๑๘/๐๙/๒๕๒๘ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

มหาธาตุ  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๔๒
พระศราวุฒิ สราวุโฒ แสงรัศมี

๒๒/๐๑/๒๕๒๑
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

มะเหยงคณ์  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๔๓
พระครรชิต กิตฺติคุตฺโต พิทักษา

๑๒/๑๒/๒๕๒๐
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

มะเหยงคณ์  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๔๔
พระจรัญ ขนฺติธโร อินทร์สันต์

๐๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

สกุณาราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๔๕
พระสุพัฒน์ สุภทฺโท สำราญกาย

๐๖/๐๒/๒๕๓๕ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

สกุณาราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๔๖
พระธีระพงษ์ ธีรธมฺโม กวางแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๖๐

สกุณาราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๔๗
สามเณรจิรวัฒน์  สาหร่าย

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

 สกุณาราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระยิง

่

จนฺทปฺโ สุระภี

๒๙/๐๔/๒๕๑๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๗

สระไม้แดง  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๔๙
พระอำพร สุนฺทโร สีจ้อย

๑๖/๐๙/๒๔๙๖ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

สระไม้แดง  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๕๐
พระสะอาด สุทสฺสโน กำจาย

๐๕/๐๓/๒๕๑๙ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

หนองแขม  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๕๑
พระเรวัตร์ ธมฺมทีโป เลยหยุด

๐๖/๐๒/๒๕๒๒ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

หนองแขม  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๕๒
พระสุรัตน์ จารุธมฺโม กลันสุวรรณ

่

๒๙/๑๑/๒๕๑๖
๒๙/๐๕/๒๕๖๐

หนองแขม  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๕๓
พระชนะภัย กิตฺติธมฺโม รองงาม

๐๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๘/๒๕๖๐

หนองแขม  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระสุชาติ สุชาโต เอียงปาน

้

๑๕/๕/๒๕๓๔ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองบัว  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๕๕
สามเณรอนุชา  ทับพวาทิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

 หนองบัว  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๕๖
พระไพโรจน์ านวโร ศรีทอง

๒๔/๑๐/๒๕๐๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

หนองปลิง  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๕๗
พระหนุ่ม ขนฺติธมฺโม ศรีอินทร์

๑๗/๐๙/๒๕๒๗ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

หนองปลิง  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระจักรกฤษ ธิตพโล การสอาด

๑๘/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

หัวเด่น  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระณัฐชนน กนฺตสาโล นิกรพรม

๑๘/๐๓/๒๕๔๐ ๑๒/๐๑/๒๕๖๐

หัวเด่น  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระมนตรี อนามโย สกุลประสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๒๔ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

กรุณา  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระทศพร กิตฺติาโณ นิลโชติ

๒๑/๐๒/๒๕๒๖ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

กรุณา  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๖๒
พระศักดิดา

์

อธิจิตฺโต แสนยินดี
๗/๔/๒๕๑๗ ๒๓/๑/๒๕๕๔

ตะกู  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระวิรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน กมลสาร

๒๔/๗/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ตะกู  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๖๔
พระวรรณมงคล ชินวโร สังข์อินทร์

๑/๗/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
นมโฑ  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระกฤษณะ สิริปฺโ คุ้มสวัสดิ

์

๒๘/๒/๒๕๔๐ ๒๓/๔/๒๕๖๐

บ้านหนอง  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระกิตติชัย อภินนฺโท ยิมพราย

้

๒๐/๘/๒๕๓๒ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บ้านหนอง  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๖๗
พระนพรัตน์ ชนาสโภ จันสุวิมล

๑/๑๐/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

บ้านหนอง  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๖๘
พระนพพร าณสมฺปนโน แก้วคง

๕/๘/๒๕๒๙ ๓/๖/๒๕๕๕
ไผ่ล้อม  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๖๙
พระนันทวัฒน์ วราสโย เกือสมพรกิจ

้

๒๓/๒/๒๕๒๖
๙/๔/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรวันชัย  หงษ์วิมาน

๓๐/๖/๒๕๔๓

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๗๑
สามเณรสุทธิพงษ์  สุขจุ่น

๑๗/๗/๒๕๔๓

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๗๒
สามเณรชลสิทธิ

์

 รักษ์ศรีสุข

๑๙/๘/๒๕๔๓

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๗๓
สามเณรเสาะโล๊ะ  นวลแขกันทร

๑๕/๖/๒๕๔๔

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๗๔
สามเณรสุรชัย  วุฒิชัยปญญา

๒๑/๗/๒๕๔๔

 โพธิงาม

์
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ชน ๒๑๖๐/๐๓๗๕
สามเณรก่อลาแฮ  -

๑๕/๓/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๗๖
สามเณรโบ้  -

๒๖/๖/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๗๗
สามเณรชาญณรงค์  -

๓๐/๖/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๗๘
สามเณรธีรพัฒน์  อินทร์พันธุ์

๒๑/๗/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๗๙
สามเณรอภิชาติ  หทัยเพชร

๑๕/๙/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๘๐
สามเณรวริช  ชุ่มดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๘๑
สามเณรอดิศักดิ

์

 สังขวิริยกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๘๒
สามเณรภิรวุฒิ  ขำเตีย

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๘๓
สามเณรสิทธิชัย  จันทร์แก้ว

๔/๑/๒๕๔๖
 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๘๔
สามเณรมณฑารบ  -

๒๙/๕/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๘๕
สามเณรสุริยา  ขันธีระจิโรจน์

๒๔/๗/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๘๖
สามเณรทีเด็ด  อุ่นเรือน

๙/๙/๒๕๔๖
 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๘๗
สามเณรวรพล  เทียงสันเทียะ

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๘๘
สามเณรพิพัฒน์  ปานชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๘๙
สามเณรศุภชัย  -

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๙๐
สามเณรนพรัตน์  ไชยฐากูร

๖/๑/๒๕๔๗
 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๙๑
สามเณรทวีกิจ  ฤทธิกล้า

์

๑/๕/๒๕๔๗
 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรอานนท์  -

๑/๕/๒๕๔๗
 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๙๓
สามเณรมาโนช  ชัยจตุพรกุล

๒๘/๕/๒๕๔๗

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๙๔
สามเณรมานิตย์  ชัยจตุพรกุล

๒๘/๕/๒๕๔๗

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๙๕
สามเณรพรหมจักร  จัดสาริกิจ

๔/๙/๒๕๔๗
 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๙๖
สามเณรเอกลักษณ์  ขันธีระจิโรจน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 โพธิงาม

์

 

ชน ๒๑๖๐/๐๓๙๗
พระบรรเจิด เขมจิตฺโต ผลมะเฟอง

๐๔/๐๑/๒๕๐๓ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

โพธิมงคล  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระนพดล จนฺทาโภ เดชคุ้ม

๒๔/๑๑/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิมงคล  

ชน ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระบุญฤทธิ

์

อรุโณ สุทธินนท์

๑๔/๑๐/๒๔๙๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

โพธิมงคล  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๐๐
พระปยะรัตน์ สุจิตฺโต สิงห์โตทอง

๒๘/๐๘/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิมงคล  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระอโนเชาว์ ชวนปฺโ นาเจริญ

๓๑/๗/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐
มะปราง  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระไตรรงค์ รตนวณฺโณ แปกระโทก

๓๑/๑๐/๒๕๑๖
๑๒/๒/๒๕๖๐

ยางศรีเจริญ  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๐๓
พระรัศมี อตฺตจิตฺโต ขุนพิลึก

๑๐/๒/๒๕๐๖
๖/๓/๒๕๒๖

วังสาคร  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๐๔
พระอนุชา าณธโร เซ่งเซียน

๑/๒/๒๕๐๙ ๑/๒/๒๕๖๐
วังสาคร  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๐๕
พระชัยพร ธนปาโล เกตุช้าง

๒๒/๗/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีมงคล  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๐๖
พระพลายชุมพล พลาโณ ดีพร้อม

๓/๑๐/๒๕๐๐ ๑๘/๙/๒๕๕๙

ศาลาขาว  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๐๗
พระมาวิน ขนฺติโสภโณ ชัยบุรินทร์

๒๑/๑๐/๒๕๓๙
๒๔/๖/๒๕๖๐

ศาลาขาว  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๐๘
พระจักริน จกฺกธมฺโม บัวแก้ว

๒๒/๒/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศาลาขาว  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๐๙
พระชาญวิทย์ ชินวํโส ชัยโชติ

๒๒/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ศาลาขาว  
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ชน ๒๑๖๐/๐๔๑๐
สามเณรจิระศักดิ

์

 พุกทอง

๓๑/๘/๒๕๔๓

 สมอ  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๑๑
พระนิพนธ์ นิพนฺโธ จิตรเอือตระกูล

้

๖/๕/๒๕๐๓ ๑๖/๑/๒๕๖๐
สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๑๒
พระอมร เขมาจาโร ทองหล่อ

๒๓/๐๘/๒๕๑๙ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

สวนลำไย  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๑๓
สามเณรชิโนรส  เทียนกอน

๑๕/๗/๒๕๒๓

 สะแก  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๑๔
พระสมชาย ธมฺมวฑฺฒโน โพธ์นาง

๒/๔/๒๕๐๙
๒๘/๖/๒๕๕๙

สามนิว

้

 

ชน ๒๑๖๐/๐๔๑๕
พระชา เตชพโล พู่โพธิ

์

๑๙/๗/๒๕๐๔ ๙/๑๒/๒๕๕๖

อินทาราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๑๖
พระวันชัย ชาตวโร กลินเทียน

่

๒๕/๖/๒๕๓๙ ๗/๑๑/๒๕๕๙

อินทาราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๑๗
พระปุญญพัฒน์ อภิปาโล ทองเล็ก

๖/๘/๒๕๓๘ ๑๖/๔/๒๕๖๐

อินทาราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๑๘
พระภาณุวัฒน์ ิตคุโณ แท่นพิทักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

๓๐/๔/๒๕๖๐

อินทาราม  

ชน ๒๑๖๐/๐๔๑๙
พระมณเทพ ธมฺมวุฑฺโฒ เหรียญทอง

๒๖/๘/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
อินทาราม  

รับรองตามนี

้

(พระราชปริยัติสุธี)

รองเจ้าคณะภาค ๓

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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