
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๙๙๓ รูป ขาดสอบ ๑๔๑ รูป คงสอบ ๘๕๒ รูป สอบได้ ๔๙๓ รูป สอบตก ๓๕๙ รูป (๕๗.๘๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระนพพล ชุตินฺธโร พันธุ์ม่วง

๓/๑/๒๕๓๘ ๘/๗/๒๕๖๐
ฉาง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระสำราญ ติสฺสโร บูรณะ

๔/๘/๒๕๐๙
๑๕/๐๗/๒๕๕๘

ชินวราราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระทัศน์สรณ์ จิรวฑฺโฒ อุดมผลวนิช

๑๐/๑/๒๕๓๕ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

ชินวราราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระธเนศ กิตฺติสาโร กฤษณะภักดี

๖/๓/๒๕๓๖
๑๒/๐๗/๒๕๖๐

ชินวราราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระทศพร กิตฺติโสภโณ ชมภูนุช

๒๙/๗/๒๕๓๙

๕/๒/๒๕๖๐
เทียนถวาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระสุรสิทธิ

์

จิตฺตสํวโร เอียมวรรัตน์

่

๒๘/๔/๒๕๓๕

๒/๔/๒๕๖๐
เทียนถวาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระสมศักดิ

์

สมสกฺโก คำดี

๓๑/๕/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

เทียนถวาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรอรัญ  สิงห์คำ

๑๘/๗/๒๕๔๗

 เทียนถวาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระฐิติอธิช สุชาโต พวงเงิน

๑๖/๖/๒๕๓๘
๓๐/๔/๒๕๖๐

นาวง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระศราวุธ นิสโภ เกงขุนทด

๒๖/๑๒/๒๕๓๕

๒๘/๕/๒๕๖๐

นาวง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระวัลลภ มหาลาโภ แก้วเล็ก

๑/๔/๒๕๓๖
๑/๗/๒๕๖๐

นาวง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระนฤดม สนฺติวํโส ยุวะเวช

๑๓/๙/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

นำวน  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระพรพิพัฒน์ านวฑฺฒโน ยิมแฉล้ม

้

๑๒/๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นำวน  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระประสิทธิชัย

์

ปยสีโล วนเวียน

๑๘/๑๒/๒๕๓๒

๑๔/๕/๒๕๖๐

บางกะดี  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระเอกสิทธิ

์

สิริปฺุโ วนเวียน

๑๒/๕/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๖๐

บางกะดี  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระอดิเรก เตชวณฺโณ มะกรูดอินทร์

๑๑/๓/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๖๐

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระวิเชียร อมโร พากเพียร

๑๑/๑/๒๕๑๒ ๑๑/๑/๒๕๖๐

บางคูวัดใน  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระทศพล อภิวณฺโณ ราษฎรยินดี

๕/๗/๒๕๓๐ ๓/๔/๒๕๖๐
บางคูวัดใน  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระเกรียงไกร ธมฺมทีโป สมพงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๐๑

๘/๖/๒๕๖๐
บางคูวัดใน  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระพบสุข านวโร สุดคล้าย

๒๗/๔/๒๕๑๓ ๑๓/๔/๒๕๕๙

บางตะไนย์  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระอุดมศักดิ

์

อภินนฺโท ผลทับทิม

๑๒/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บางตะไนย์  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระเทพพงษ์ นนฺทโก พานทอง

๒๔/๑/๒๕๓๐ ๑๗/๒/๒๕๖๐

บางนางบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระพันศักดิ

์

อภิปฺุโ ว่องกสิกร

๐๗/๐๙/๒๕๐๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางนางบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระวัชรินทร์ าณธโร อดกลัน

้

๒๑/๙/๒๕๑๙

๒/๗/๒๕๖๐
บางนางบุญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑ / ๑๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระสมศักดิ

์

สุทฺธิาโณ
อิสระพงค์ไพศาล

๐๖/๐๕/๒๕๐๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บางนางบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระธีระวรรธน์ ธีรปฺโ พิทยะสฤษดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

บางโพธิใน

์

 

ปท ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระสุรชาติ กนฺตวีโร พวงกุหลาบ

๑๙/๑๒/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
บางโพธิใน

์

 

ปท ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระนวนิต นริสฺสโร สังข์อำ

๑๗/๖/๒๕๓๒ ๑๘/๖/๒๕๖๐

บางโพธิใน

์

 

ปท ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระเนติพงษ์ สุทฺธิาโณ มงคลสระ

๒/๘/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

บางโพธิใน

์

 

ปท ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระสุรพงษ์ าณวีโร นาคเขียว

๕๔/๒/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

บางหลวง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระธีรวัฒน์ โชติปฺโ อัมภรัตน์

๑๓/๘/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
บางหลวง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระอุดมศักดิ

์

วชิโร ด้วงเงิน

๙/๑๐/๒๕๑๑
๖/๗/๒๕๖๐

บุญชืนชู

่

 

ปท ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระสุชาติ อิณมุตฺโต มหากอง

๐๕/๐๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ปากลางทุ่ง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระบุญเรียง ิตปฺุโ รัตนบัณฑิตกุล

๒๑/๑๐/๒๕๐๒

๒/๗/๒๕๖๐
เปรมประชา  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระณัฐกรธนโชติ ิตคุโณ ฤกษ์กำยี

๑๐/๘/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

เปรมประชา  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระสิรยศ าณธโร เกิดทรัพย์ชัย

๑๐/๘/๒๕๓๓
๒/๒/๒๕๖๐

โพธิเลือน

์ ่

 

ปท ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระกษมา โสภโณ วิบุลย์เชือ

้

๑๓/๑๑/๒๕๒๔
๑๓/๗/๒๕๕๙

ไพร่ฟา  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระพชร อุตฺตโม ทองสินกอบกิจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๐
๑๒/๒/๒๕๖๐

ไพร่ฟา  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระคมกริช เตชปฺโ บัตรดอน

๔/๗/๒๕๓๖ ๑๗/๔/๒๕๕๙

รังสิต  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระตรีเทพ าณสีโล พันธุ์ชา

๑๘/๔/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระสมฤทธิชัย

์

ธนปฺโ สกุลธนวงศ์

๒๐/๙/๒๕๑๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๔๒
พระอนุสิษฐ์ อธิปฺโ นพขำ

๖/๘/๒๕๓๘
๑/๔/๒๕๖๐

ศาลเจ้า  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๔๓
พระมณเฑียร ปฺาวชิโร พันธุ

๑๖/๓/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ศาลเจ้า  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระอนุชา ิตสีโร เขียวพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
ศาลเจ้า  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระสิงหราช อาภสฺสโร ปญญาสาร

๑๙/๑/๒๕๒๘ ๒๖/๒/๒๕๖๐

สังลาน  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๔๖
พระสัจวิทย์ ชุติปฺโ คำปญโญ

๑๐/๙/๒๕๒๓
๒/๗/๒๕๖๐

เสด็จ  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระไพโรจน์ ปฺาวุฑฺโฒ นาแรมงาม

๗/๓/๒๕๓๔ ๑๙/๓/๒๕๖๐

โสภาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๔๘
พระธนวัฒน์ ชินวโร แจ่มดี

๑๗/๘/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระสมจิตร สนฺตจิตฺโต เพชรม่อม

๓/๑๒/๒๔๙๖
๙/๖/๒๕๕๘

ตระพัง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระคงณัฐ ปฺาพโล คงธนตรีคุณ

๒๐/๖/๒๕๓๙
๔/๖/๒๕๖๐

ตำหนัก  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระณรงค์ พลวุฑฺโฒ ภู่เจริญ

๑๑/๓/๒๔๙๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ถัวทอง

่

 

ปท ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระคำรณ ิตธมฺโม เฟองดี

๒๐/๑๐/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ถัวทอง

่

 

ปท ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระอมรเทพ อมรธมฺโม ดีขุนทด

๒๘/๑๐/๒๕๔๐

๗/๔/๒๕๖๐
บัวหลวง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระทศพล มหาวีโร สีสด

๑๑/๗/๒๕๑๗ ๒๕/๔/๒๕๖๐

บางเตยกลาง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระกิตติพงษ์ ธมฺมเตโช เลพล

๑๔/๖/๒๕๒๘

๖/๗/๒๕๖๐
บางเตยกลาง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระอำนาจ รตนวณฺโณ เรืองรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๐๔
๒๔/๑/๒๕๖๐

บางนา  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระชาติ กตปฺุโ ด้วงเงิน

๕/๖/๒๔๘๙ ๑๙/๕/๒๕๕๙

บ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระสันติสุข กุสลธมฺโม ธรรมะ

๔/๙/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

บ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระธีรพงศ์ ทินฺนวโร มุขศรี

๒๕/๑๐/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๖๐

สุราษฎร์รังสรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒ / ๑๕

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระธีรเดช จิตฺธมฺโม

ตรีภพประทานพร
๑๗/๑๐/๒๕๒๑ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

อัมพุวราราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระอิทธิพล อิทฺธิพโล สัมพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๓๔ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙
คูบางหลวงอนุกิจวิธูร

 

ปท ๒๑๖๐/๐๐๖๒
พระวรินทร์ธร อิทฺธิเตโช พินบาง

๑๑/๐๘/๒๕๓๔ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐
คูบางหลวงอนุกิจวิธูร

 

ปท ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระนราศักดิ

์

โสภณคุโณ จารุจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐
คูบางหลวงอนุกิจวิธูร

 

ปท ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระสิทธิเดช สิทธิเตโช ยิมหริม

้ ่

๐๑/๐๓/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐
คูบางหลวงอนุกิจวิธูร

 

ปท ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระภีรภัทร์ ถาวรจิตฺโต เทียนปญจะ

๒๕/๐๙/๒๕๓๗ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐
คูบางหลวงอนุกิจวิธูร

 

ปท ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระอนุชา เขมธโร ช้างเดชา

๒๓/๑๒/๒๕๒๘
๑๒/๐๒/๒๕๖๐

จันทาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระเตชิต เตชทตฺโต สว่างอารมณ์

๑๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

จันทาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระวัชรพงษ์ ธนปฺโ โชติรัตน์

๒๘/๐๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

จันทาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระบุญสืบ วายาโม คุดพูล

๑๒/๒/๒๕๐๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เจดีย์หอย  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรนิมิตร  บูระพันธ์

๓๐/๗/๒๕๔๑

 เจดีย์หอย  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระอภิสิทธิ

์

ฉนฺทโก บางกระ

๐๘/๐๓/๒๕๓๗ ๒๔/๑๐/๒๕๕๙

ทองสะอาด  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระอเนก อติภทฺโท นุชน้อย

๑๕/๐๓/๒๕๓๐ ๑๗/๐๒/๒๕๖๐

ทองสะอาด  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระกิตติชัย มงฺคโล บุญคำภา

๒๕/๐๔/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ทองสะอาด  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระปริญญา ทุลฺลโภ บางเพ็ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๐
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทองสะอาด  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระศักดิชัย

์

กิตฺติสกฺโก แจ่มแจ้ง

๒๙/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บ่อเงิน  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระชัยชนะ ปฺุภาโค พุกเงิน

๑/๘/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๖๐

บ่อเงิน  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระกุศล คุณวิชโย อุม

๐๒/๐๒/๒๕๓๔ ๐๕/๐๑/๒๕๕๕

บ่อทอง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระอัครินทร์ อคฺคินฺโท ตระกูลแพทย์

๑๖/๑๑/๒๔๙๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทอง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระไอติม ปุาภิปาโล บุญภิบาล

๒๕/๑๑/๒๕๒๖ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

บ่อทอง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระชัยชนะ านชิโน ชมเพลินใจ

๐๑/๑๑/๒๕๓๒ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

บ่อทอง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระนิวัฒน์ านวีโร เดชใด

๒๘/๐๗/๒๕๑๙ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

บ่อทอง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระวนพล วนพโล บ่อนำเชียว

่

๐๓/๑๐/๒๕๓๒ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

บ่อทอง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระเทพฤทธิ

์

อิทธิเทโว รามัญจิตร์

๒๔/๑๑/๒๕๓๗
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

บ่อทอง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระชำนาญ ชยปุตโต แต่งทรง

๒๗/๑๑/๒๕๓๒
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บ่อทอง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระนภดล กนฺตสีโล กังวานรัตนา

๐๘/๐๕/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ่อทอง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรสมชาย  ธุสมุทร

๑๖/๐๖/๒๕๑๖

 บ่อทอง  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระไชยยัณห์ กตกุสโล อินต๊ะลาศ

๒๗/๐๙/๒๕๒๕ ๑๖/๐๓/๒๕๕๘

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระวิฑูรย์ านิสฺสโร เพรียวพาณิชย์

๓๐/๔/๒๔๙๕ ๙/๑๐/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระภควัฒน์ ยตินฺธโร ชูศักดิสกุลวิบูล

์

๒๙/๑๒/๒๕๒๕

๙/๑๐/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระนพดล วิสารโท ศิริพรหมสมบัติ

๓๑/๑/๒๕๒๒ ๔/๑๒/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระอนุ สุทฺธมฺโม แก้วบังเกิด

๒๒/๗/๒๕๓๒ ๘/๑๒/๒๕๕๙

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระโกมล กุสลจิตฺโต มีเมฆ

๓๐/๑๐/๒๕๓๘
๑๙/๓/๒๕๖๐

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระธนันพร ธนปฺุโ บุญเกิด

๓๐/๑๒/๒๕๓๗
๑๘/๖/๒๕๖๐

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระกรรสณา สุรปฺโ โยธาจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๑๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บัวแก้วเกษร  
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ปท ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระอรรถกร คุณวุฑฺโฒ ดวงเงิน

๐๙/๐๕/๒๕๓๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระวนัส จนฺทโชโต ต่อศิริมงคล

๑๑/๐๘/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระธนันท์กุล เขมานนฺโทภิขุ นุใหม่

๑๘/๘/๒๕๒๙ ๒๗/๗/๒๕๖๐

บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระณฐพล กิตฺติคุโณ จันทร์เพ็ญ

๓๑/๑๐/๒๕๓๗

๕/๘/๒๕๖๐
บัวแก้วเกษร  

ปท ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระบุญเลิศ กตปฺุโ ธูปแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๑๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

บัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระวันชัย ปฺาพโล เลียมกระจ่าง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๐ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

บัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระกฤษณะ ปสนฺโน การะเกษ

๒๙/๐๘/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

บัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระทัศนะ เตชสีโล พลอยเจ๊ก

๒๒/๐๖/๒๕๓๗
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

บัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระวัฒนพงษ์ สจฺจวโร ธิติโสตถิกุล

๑๓/๐๘/๒๕๓๖
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ปาปทุมรัฐ  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระธีรภัทร ธีรภทฺโร อังคภาณุกูล

๒๑/๐๕/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ปาปทุมรัฐ  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระเฉลิม ธมฺมสโร นาบุญ

๕/๑๒/๒๕๑๓ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระบุญชอบ ปฺุกาโม ศรีคร้าม

๒๑/๓/๒๕๔๐
๕/๓/๒๕๖๐

ลำมหาเมฆ  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระศุภณัฐ โสภโณ สุขทอง

๕/๑/๒๕๓๙
๕/๕/๒๕๖๐

ลำมหาเมฆ  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระปรีชา ปริชาโน หงษ์ทอง

๒๓/๒/๒๕๐๑
๖/๗/๒๕๖๐

ลำมหาเมฆ  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระสุเมท สุเมโธ เพไร

๒/๔/๒๕๑๕ ๖/๗/๒๕๖๐
ลำมหาเมฆ  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระรณชัย มหาปฺโ นิมิรัมย์

๒๑/๑๐/๒๕๓๖
๒๙/๗/๒๕๕๘

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระบุญยืน ปฺาธโร บูรณะ

๑๖/๕/๒๕๑๖ ๑๑/๘/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระอดิเรก ถามิโก วรรณราช

๔/๔/๒๕๓๐
๒๗/๑๑/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระไพฑูรย์ ปฺาพโล ธนโชติเดชากูล

๑/๔/๒๕๑๙ ๑๕/๑/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระโอภาส อิทฺธิเตโช โพธิแตง

์

๕/๙/๒๕๒๕ ๑๕/๑/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระสหวิชา พุทฺธสโร มณีศรี

๑๑/๓/๒๕๑๔ ๑๗/๓/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระมนตรี สุทฺธิาโณ พิลัยพงษ์

๑๓/๙/๒๕๓๕ ๑๒/๕/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระธีรภัทร์ อภิปฺุโ เชียวชาญ

่

๑๖/๔/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระเพชรวรากรณ์ จิรธมฺโม ภูหน่วยหรา

๑๘/๓/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระยุทธนา พุทฺธาโณ พิมพ์อ่อน

๕/๖/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
สุทธาวาส  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรชลวิทย์  แสงตาล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 สุทธาวาส  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรศานติ  แผ่พร

๖/๙/๒๕๔๔
 สุทธาวาส  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรจิรากร  โกพเยาว์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

 สุทธาวาส  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรกิตติภัทร์  บูรณะ

๒๗/๓/๒๕๔๗

 สุทธาวาส  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระสันต์ ถิราโณ วัฒนาจินดา

๑/๔/๒๔๘๒ ๑/๔/๒๕๕๘
สุวรรโณภาส  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระอัมรินทร์ จนฺทสาโร จันทานนท์

๒๕/๑๐/๒๕๓๓
๒๘/๕/๒๕๖๐

สุวรรโณภาส  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระธนพร กิตฺติภทฺโท จันเพ็ชร

่

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
หน้าไม้  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระประภาส จิตฺตปาโล จันเพ็ชร

่

๒๘/๔/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

หน้าไม้  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๒๘
พระปริญญา เมธิโก ประจักษ์แจ้ง

๑๑/๐๑/๒๕๓๕

๑/๕/๒๕๖๐
กลางคลองสาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระอินทนนท์ ถิรธมฺโม สถิตอยู่คู่ไทย

๐๘/๐๑/๒๕๓๖

๑/๕/๒๕๖๐
กลางคลองสาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔ / ๑๕
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ปท ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระสิทธิพร

์

ปภงฺกโร ดิษฐเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๓๗

๑/๕/๒๕๖๐
กลางคลองสาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระไตรภพ อายุวฑฺฒโก กลินเภา

่

๐๖/๐๑/๒๕๒๙

๑/๗/๒๕๖๐
กลางคลองสาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระนิรันดร์ ชาคโร สร้อยสงค์

๑๔/๖/๒๕๓๗ ๑๒/๓/๒๕๕๙

กล้าชอุ่ม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระธงชัย กิตฺติธโร พวงทวาย

๖/๑๑/๒๕๓๘ ๒๐/๓/๒๕๕๙

กล้าชอุ่ม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระทองใส กตสาโร มาระนอ

๑๔/๖/๒๕๒๕ ๒๓/๔/๒๕๕๙

กล้าชอุ่ม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระสรชัย กตปฺุโ วรเจริญ

๑๖/๑/๒๕๒๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

กล้าชอุ่ม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระเรวุฒิ นิมฺมโล คำกล่อม

๔/๘/๒๕๓๓ ๒๑/๕/๒๕๖๐

กล้าชอุ่ม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระอิทธิพร ปภสฺสโร หอมเกสร

๑๘/๑๒/๒๕๓๕

๓/๖/๒๕๖๐
กล้าชอุ่ม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระรัชชานนท์ คุณงฺกโร ลันดา

๗/๘/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

กล้าชอุ่ม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระเอกรินทร์ ยโสธโร ชินมาตร์

๘/๑/๒๕๑๒
๑/๗/๒๕๖๐

กล้าชอุ่ม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระนพพร ปฺาคโม สัมมาสิทธิ

์

๒๖/๗/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
กล้าชอุ่ม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระธีรพล าณธีโร เสาวมัคคานนท์

๗/๖/๒๕๒๖ ๙/๔/๒๕๖๐
เกิดการอุดม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระแทน วฑฺฒโน พิสิษฐ์พรกุล

๒/๓/๒๕๑๕ ๑๐/๔/๒๕๖๐

เกิดการอุดม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๔๓
พระปยะพงษ์ ปยวํโส งามสนอง

๑๓/๕/๒๕๓๖
๑๐/๖/๒๕๖๐

เกิดการอุดม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๔๔
พระจักรพล สุจิตฺโต สังข์โชติ

๒/๒/๒๕๓๙ ๒๐/๖/๒๕๖๐

เกิดการอุดม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระโยธิน จิตฺตคุตฺโต นิพนธ์

๑๒/๑๐/๒๕๓๖
๒๕/๖/๒๕๖๐

เกิดการอุดม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระสันติ ติสฺสโร ศรีสุคนธ์

๒๖/๑/๒๕๒๓

๒/๗/๒๕๖๐
เกิดการอุดม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระวิรัตน์ านวโร โพธิสิงห์

์

๑๔/๗/๒๕๐๙ ๑๙/๑/๒๕๖๐

คลองสอง  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระอัสกร ปฺาธโร กรีเมธ

๑๑/๔/๒๕๑๑ ๑๙/๑/๒๕๖๐

คลองสอง  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๔๙
พระสมัย ตปสีโล จังอินทร์

๙/๕/๒๕๒๓ ๑๙/๑/๒๕๖๐

คลองสอง  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระเบนซ์ เตชวโร บุตรฉิม

๑๙/๘/๒๕๓๘

๗/๕/๒๕๖๐
คลองสอง  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรณัฐศิลป  อยู่คอน

๒๗/๔/๒๕๔๒

 คลองสอง  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระถุงทอง จนฺทิโก ถนอมทรัพย์

๕/๖/๒๕๑๐
๑/๑๒/๒๕๕๙

คุณหญิงส้มจีน  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๕๓
พระนิวัฒน์ ติสรโณ ขันทอง

๓๐/๑/๒๕๐๓ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

คุณหญิงส้มจีน  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระกิตติพงษ์ สิรินฺธโร เรืองวาจา

๒๒/๕/๒๕๓๕ ๑๖/๔/๒๕๖๐

คุณหญิงส้มจีน  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระคนึงจิต ปยธมฺโม จันทร์ดวงเดิม

๒๐/๘/๒๕๑๓
๒/๗/๒๕๖๐

คุณหญิงส้มจีน  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๕๖
พระธงไชย สมจิตฺโต อุโลม

๒๐/๕/๒๕๓๐
๒/๗/๒๕๖๐

คุณหญิงส้มจีน  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระพีรพงษ์ พุทฺธวิริโย พงษ์บุตร

๑๖/๕/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
คุณหญิงส้มจีน  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระณัฐพงษ์ ิติโก ทับวงศ์

๑๙/๒/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

คุณหญิงส้มจีน  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระอภินันท์ จิตฺตกาโร สกุณี

๑/๒/๒๕๓๕ ๑/๕/๒๕๕๗
ตะวันเรือง  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระชัยภัทร์ อธิปฺโ วงจำปา

๑/๙/๒๕๓๒ ๑/๖/๒๕๖๐
ตะวันเรือง  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระเมธาสิทธิ

์

สิริสาโร ภู่ระหงษ์

๑๔/๓/๒๕๓๗ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระวิศรุต ภูริทตฺโต หัตถชาญชัย

๑๘/๓/๒๕๓๘ ๓/๑๒/๒๕๕๙

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระวินัย สุวินโย มูลสันต์

๔/๖/๒๕๑๘
๒๑/๑๒/๒๕๕๙

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระธนารัตน์ ิตาโณ บัวเผือน

่

๒๖/๑๒/๒๕๒๕

๒/๔/๒๕๖๐
ทวีการะอนันต์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕ / ๑๕
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ปท ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระณัชพล คุณธโร พวงทอง

๗/๖/๒๕๒๒
๘/๔/๒๕๖๐

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระไกรสร เขมปฺโ งามละมัย

๖/๑๐/๒๕๓๔ ๒๐/๔/๒๕๖๐

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระสามารถ จิรธมฺโม ดิษสอน

๑๔/๗/๒๕๒๑ ๒๓/๔/๒๕๖๐

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระพีช จนฺทสาโร ศรีสุข

๑๖/๘/๒๕๓๑
๑๐/๕/๒๕๖๐

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระอนุชา วรปฺโ พิทักษ์วรบุตร

๔/๑๒/๒๕๓๑

๗/๖/๒๕๖๐
ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระกิตติพันธ์ สิริภทฺโท เรียนเจริญ

๑๗/๕/๒๕๓๘ ๑๔/๖/๒๕๖๐

ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระยุทธภูมิ ปฺุมโน

สังขทัต ณ อยุธยา
๑๒/๔/๒๕๓๐

๒/๗/๒๕๖๐
ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระคงศักดิ

์

คุณยุตฺโต เสหะ

๑๑/๙/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระทัตภูมิ กนฺตสาโร

สังขทัต ณ อยุธยา
๒๕/๗/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรเจษฎา  สดับสร้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรธนชิต  ด้วงเงิน

๗/๗/๒๕๔๕
 ทวีการะอนันต์  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระเกรียงศักดิ

์

อาทโร ประดิษฐ์ธรรมา

๒๖/๑๐/๒๕๑๘
๒๖/๗/๒๕๕๘

บางขัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระสุกขา ปวโร อุ่น

๑/๑/๒๕๑๒ ๓/๑๒/๒๕๕๙

บางขัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระวสรเชษฐ์ สุปฺโ ห่วงปรากฎ

๒๗/๘/๒๕๓๖ ๓/๑๒/๒๕๕๙

บางขัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระธัชพล กิตฺติธโร วรพันธ์

๑๐/๒/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

บางขัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระจิรพงศ์ ภทฺทวโร บุญสัง

่

๓/๙/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

บางขัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระวัชรพล านากโร กรองกรุด

๑๔/๕/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

บางขัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระมงคลชัย เขมปฺโ หล้าแดง

๒๔/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บางขัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระเมธาวี ธมฺมธีโร จันทร์อำรุง

๒๖/๕/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
บางขัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระยุทธนันท์ จนฺทโชโต กตจิตหิรัณย์

๒๓/๐๗/๒๕๒๕ ๐๓/๘๑๒/๒๕๕๙

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระสายันห์ จนฺตมโล แลบัว

๑๗/๐๓/๒๕๑๓
๐๙/๐๑/๒๕๖๐

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระชนาคัลภ์กันยกร อาตปโก พันธ์หว้าทันกร

๒๒/๐๙/๒๕๑๑
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระเขตรัฐ ถาวโร ปองเขตร์

๐๗/๑๒/๒๕๑๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระนริทธิก์ เทวธมฺโม จันทร์ทอง

๐๘/๐๑/๒๕๒๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระวิระ ปภสฺสโร บุญขันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๒๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระศรัญชัย ถิริตฺโต บุญศาสตร์

๑๗/๐๘/๒๕๒๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระเสฏฐวุฒิ ปสนฺโน คลังวิเชียร

๐๙/๐๖/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระวรเมฏฐ์ มุทุจิตฺโต สมมิตร

๑๙/๐๗/๒๕๓๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระพลวีรกร เนปกฺโก หร่ายวงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระเปรมกิตติ ธมฺมวโร ถนอมเชยชม

๑๗/๐๒/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๕
สามเณรชยุตพงษ์  แจ่มใส

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 ปญญานันทาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระฉีซิง

่ ่

โกวิโท โอว

๒๐/๗/๒๕๑๓ ๒๑/๗/๒๕๕๓

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระแอร์ านิโย ศรีธิราช

๑๒/๑๐/๒๕๒๐

๑/๘/๒๕๕๔
พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระโกเมทร์ กตกิจฺโจ นิลภูผา

๐๕/๐๓/๒๕๑๔
๑๖/๑/๒๕๕๕

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระฉงหลง สตินฺธโร ส่าย

๑๖/๗/๒๕๑๙ ๒๓/๗/๒๕๕๕

พระธรรมกาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖ / ๑๕
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ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระณรงค์ คุณมงฺคโล ยังให้ผล

๑๘/๖/๒๔๙๙ ๑๗/๓/๒๕๕๘

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระชยพล เขมุตฺตโม สกุลไพโรจน์

๑๔/๑๑/๒๕๐๙
๒๔/๗/๒๕๕๘

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระปญญา ปคุณสิปฺโป พงษ์ทองหล่อ

๒๐/๙/๒๔๙๔ ๒๕/๗/๒๕๕๘

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระวันชัย ขนฺติชโย พรรณาผลากูล

๒๐/๖/๒๕๐๓ ๓/๑๐/๒๕๕๘

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระฐาปนา สิริธโร ชูศิริ

๐๙/๑๒/๒๕๒๙
๓/๑๐/๒๕๕๘

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระธนพนธ์ เชฏพนฺโธ แสงอิศราภิรักษ์

๒๑/๖/๒๕๓๗ ๑๙/๓/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระสมบูรณ์ คุณโชโต แสงทอง

๑๓/๕/๒๔๙๑
๙/๔/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระกิจชฎา อคฺคกิจโจ ทำบุญ

๐๘/๐๒/๒๕๒๙
๑๐/๔/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระอำพล สจฺจคุโณ อยู่พรหมชาติ

๒๗/๔/๒๕๓๓ ๑๑/๖/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระสุรนัย กฺจโน อัญญโพธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๑๕
๑๔/๗/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๐
พระธวัชชัย ธิติภูสิโต หนองขุ่นสาร

๑๖/๖/๒๕๑๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระอัจพงษ์ คุณจนฺโท รักรุ่งเรือง

๒๔/๑๑/๒๕๒๓
๑๔/๗/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระญัตติพงศ์ ทิพฺพชโย ตะวอ

๐๒/๐๓/๒๕๓๓
๑๔/๗/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระถาวร ชยคฺโค ชัยจักร

๐๘/๐๙/๒๔๙๒
๑๓/๘/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระธนา านวฑฺฒโน อินคำ

่

๘/๑๐/๒๕๒๓ ๑๔/๘/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระเกียรติคุณ ณฏพโล อภิวัฒน์วโรดม

๑๑/๐๗/๒๕๓๓
๑๔/๘/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระพิพัฒน์พงศ์ ปริโยทาโต มหาจันทร์

๒๗/๖/๒๕๒๘ ๑๑/๙/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระสหัชชัย พลปฺโ นิกรวงค์

๒๘/๕/๒๕๓๕ ๑๑/๙/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระพิมาน าณานนฺโท อุดสี

๐๔/๐๑/๒๕๑๕
๓/๑๐/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระนครินทร์ วฑฺฒโน วัฒนรุ่ง

๐๖/๐๒/๒๕๒๔ ๐๓/๑๐/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระอดิศร อติสฺสโร ปญญาคล้าย

๐๒/๐๑/๒๕๒๖
๔/๑๐/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระกฤตภาส สุทฺธิปภาโส นุรักษ์ภักดี

๒๘/๓/๒๕๒๙ ๔/๑๐/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระสิทธิชัย ชยสิทฺโธ ปาณศรี

๒๖/๑/๒๕๓๖ ๔/๑๐/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระณัฐวุฒิ โรจนวุฑฺโฒ จาตุรัส

๓๐/๑/๒๕๓๔ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระเสถียร ิตธมฺโม ขำจิตต์

๑๔/๑๐/๒๕๓๐ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระบัญชา ภทฺทสิริโก ศรีบุรินทร์

๐๒/๐๘/๒๕๑๑

๗/๑/๒๕๖๐
พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๖
พระนภาพงษ์ วรวํโส ภักดีราช

๒/๗/๒๕๑๘ ๗/๑/๒๕๖๐
พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระจักรชัย อุตฺตมชโย อุดมคุณากร

๓๑/๕/๒๕๓๕

๗/๑/๒๕๖๐
พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระศรชัย ธมฺมสฺสโร คูหาสุวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๐๓
๑๗/๔/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระวราวุธ ชยวุฑฺโฒ ไชยยศ

๒๘/๑๑/๒๕๑๕

๑๗/๔/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระมหรรฆพันธุ์ ชยพนฺโธ พันธุ์ทอง

๐๒/๑๐/๒๕๓๐
๑๗/๔/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระสุทัศน์ กนฺตทสฺสโน เดชพล

๒๔/๑๐/๒๕๓๑
๑๘/๔/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระจิระ คุโณภาโส โอภาโส

๓๐/๑/๒๕๓๒ ๑๘/๔/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระสุทธิพงษ์ จิรสุทฺโธ กางถิน

่

๒๐/๑/๒๕๓๓ ๑๘/๔/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระชัยหฤษฎ์ ภทฺทชโย น้อมนอบ

๐๗/๐๙/๒๕๓๕
๑๘/๔/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่
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ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระณัฐพล อคฺคสกฺโก ศักดิพงศธร

์

๐๘/๐๑/๒๕๓๖
๑๘/๔/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระทนุพงษ์ หิตารกฺโข คูณรักษ์

๑๐/๐๑/๒๕๓๖
๑๘/๔/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระฐานพัฒน์ านภทฺโท คูหาสรรพสิน

๒๒/๑๒/๒๕๓๖

๑๘/๔/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระวิราศ วราโภ แสงงาม

๑๖/๖/๒๔๙๗ ๒๖/๔/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระวรเมธ สุเมโธ บุญครอบ

๑๖/๑๒/๒๕๑๘

๒๖/๔/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๐
พระสุรชัย สุรชโย มากมี

๒๔/๕/๒๕๒๐ ๒๖/๔/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส ใจตรง

๒๔/๔/๒๕๒๖ ๒๖/๔/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระอัครวินท์ วรินฺโท อริยวณิชย์

๑๕/๑๐/๒๕๓๗
๒๘/๕/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระธนพล อตฺตพโล บิดาพวง

๒๒/๗/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๔
พระสุระชัย สิทฺธิวํโส อริยการุณย์

๐๒/๐๒/๒๕๑๑
๑๗/๖/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๕
พระปยวัฒน์ วิวฑฺฒโก เอียมละออ

่

๒๘/๔/๒๕๓๖ ๑๗/๖/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๖
พระธันวพงษ์ เขมวํโส พันธ์กัทลี

๑๓/๑๒/๒๕๓๖

๑๗/๖/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๗
พระปฏิมา อาจาโร จันทะพิลา

๑๓/๑๑/๒๕๓๗

๑๗/๖/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๘
พระชัยนิรันดร์ รวิวณฺโณ นาศพัฒน์

๐๔/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๖/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๙
พระอภิชาติ ปฺาธโน ขาวสอาด

๑๗/๘/๒๕๑๐
๑/๗/๒๕๖๐

พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๐
พระภาณุวัฒน์ ชุติปฺโ เกตุบำรุง

๐๘/๐๗/๒๕๑๖

๑/๗/๒๕๖๐
พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๑
พระกังวาล าณเสฏโ เมืองแทน

๒๘/๙/๒๕๑๙

๑/๗/๒๕๖๐
พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระธันยพงศ์ จตฺตสลฺโล ธรรมาธร

๑๘/๘/๒๕๒๔

๑/๗/๒๕๖๐
พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระมรกต ปฺุธโร เกิดทองหลาง

๒๔/๑๒/๒๕๓๐

๑/๗/๒๕๖๐
พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๔
พระเฉลิมพล อินฺทรตโน เขจรดวง

๐๘/๑๒/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐
พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระนิกร อตฺถทสฺสโน คณาสาร

๐๕/๐๒/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๖
พระสาริศ พลสุโร วงศกรวรศิษฐ์

๑๕/๗/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๗
พระชานนท์ ชยคฺโค ปยพัฒน์ธราดล

๒๗/๙/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระอิศรา จิตฺตสุโข อุปวาณิช

๑๘/๑๐/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระพูนศักดิ

์

ปุณฺณาโส ปราโมทย์

๒๙/๑๒/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระรณกฤต คณาสโภ เศวตมหกุล

๒๙/๕/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๑
พระพีมพิริยะ เมธาโภ เอียมครอง

่

๐๓/๐๙/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรบัญชา  สุวรรณรัตน์

๒๔/๖/๒๕๔๖

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๓
สามเณรรุ่งสุริยา  บุญอุดม

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๔
สามเณรปพน  โรจนธรรมกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๕
สามเณรณัฐวุฒิ  จันจะนะ

๑๔/๓/๒๕๔๗

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๖
สามเณรภักดี  ผิวนวล

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๗
สามเณรอาทิตย์  อาจมนตรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๘
สามเณรณัฐพล  ภูกองไชย

๑๖/๙/๒๕๔๖

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๙
สามเณรพีระพัฒน์  แก้ววิเชียร

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

 พระธรรมกาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘ / ๑๕

้
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ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรภานุวิชญ์  เล้วอน

๒๖/๘/๒๕๔๖

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรอภิวัฒน์  สุทธวงศ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรภูตะวัน  บุญหลวง

๒๗/๔/๒๕๔๗

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรณัฐชัย  ยงยืน

๑๕/๘/๒๕๔๗

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๔
สามเณรชาตรี  จันทร์หอม

๑๖/๙/๒๕๔๗

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๕
สามเณรธนากร  ลีสกุล

้

๒๕/๕/๒๕๔๖

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๖
สามเณรณัฐภพ  อ่อนแก้ว

๒๒/๙/๒๕๔๗

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๗
สามเณรณภัทร  จันทวีสมบูรณ์

๒๗/๗/๒๕๔๑

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๘
สามเณรมกรา  ลิมจำเริญ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรกิตติพศ  วะศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรวสุพล  ตรีเนตร

๒๕/๙/๒๕๔๗

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๑
สามเณรปญญา  นนลือชา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๒
สามเณรณัฐวุฒิ  โต๊ะรัมย์

๒๑/๒/๒๕๔๘

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๓
สามเณรวรวุฒิ  ศรีพงษ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๔
สามเณรศุภกานต์  วรรณชะนะ

๒๑/๑/๒๕๔๒

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรอัครชัย  คำแหงพล

๒๘/๑/๒๕๔๖

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๖
สามเณรศศิพันธ์  ยุทธยง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๗
สามเณรชวภณ  ตังสมบูรณ์

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๘
สามเณรภูวดล  คิดอ่าน

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๙
สามเณรศรัณย์  ถ้วยทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๐
สามเณรคุณานนต์  ปนแดง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๑
สามเณรคุณัญญา  เขตแดน

๑๖/๑/๒๕๔๘

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๒
สามเณรพัสกร  ภู่แสนสอาด

๒๔/๓/๒๕๔๘

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๓
สามเณรเมฆา  คุณสมบัติ

๒๕/๓/๒๕๔๘

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๔
สามเณรภูวนาถ  สุราศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

 พระธรรมกาย  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๕
สามเณรพสิษฐ์  ปานฟก

๒๖/๗/๒๕๔๕

 พืชนิมิต  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระภิเษก อาภสฺสโร บุญประสม

๒๔/๓/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
เพิมทาน

่

 

ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระสุรชัย จนฺทปฺโ ปทุมยา

๑/๓/๒๕๓๕ ๑/๔/๒๕๖๐
มงคลพุการาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระวิษณุ ธมฺมวโร เพ็ชรบริบูรณ์

๑/๑๒/๒๕๓๙

๑/๕/๒๕๖๐
มงคลพุการาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๙
พระอานนท์ กตธมฺโม กลักทองคำ

๒๒/๗/๒๕๓๒ ๒๙/๖/๒๕๖๐

มูลเหล็ก  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๐๐
พระนคร ขนฺติธมฺโม คงสัมพันธ์

๑/๗/๒๕๐๙ ๑/๗/๒๕๖๐
สว่างภพ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระนฤนาท อนงฺคโณ แดงนวล

๑/๕/๒๕๓๐ ๑/๗/๒๕๖๐
สว่างภพ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระลิขิต านิสฺสโร แงวกุดเรือ

๒๕/๑๐/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระรัชพงษ์ ถาวรสทฺโธ พงษ์ศิริยะกุล

๐๑/๑๑/๒๔๙๙
๐๖/๐๑/๒๕๖๐

หว่านบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๐๔
พระภูริทัต ภูริทตฺโต ยกย่องกุล

๑๑/๑๐/๒๕๓๗
๐๖/๐๒/๒๕๖๐

หว่านบุญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๖๐/๐๓๐๕
พระชลทิศ กิตฺติปฺโ บัวทัน

๐๘/๑๑/๒๕๓๙
๒๓/๔/๒๕๖๐

หว่านบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๐๖
พระอนุชัย อาภาทโร มณีด่านจาก

๒๔/๐๙/๒๕๓๕
๒๙/๕/๒๕๖๐

หว่านบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๐๗
พระอัครโชค มหาปฺุโ ดาวทอง

๐๗/๐๕/๒๕๒๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หว่านบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๐๘
พระปฏิพัทธ์ ปฺาวชิโร รุ่งนพกิจพานิชย์

๐๖/๐๖/๒๕๓๔
๒๘/๗/๒๕๖๐

หว่านบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระชุมพร ผลาโณ ไชยพันธ์

๑๙/๐๘/๒๕๓๐ ๐๗/๐๘/๒๕๖๐

หว่านบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๑๐
พระสงวน ขนฺติธมโม ผลพุฒ

๐๘/๑๐/๒๕๓๑ ๐๗/๐๘/๒๕๖๐

หว่านบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๑๑
พระวีระชัย ปภสฺสโร โกมินทร์

๐๕/๑๑/๒๕๐๘ ๐๕/๐๙/๒๕๖๐

หว่านบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๑๒
สามเณรราชัน  บัวทัน

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

 หว่านบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๑๓
พระอนันต์ กิตฺติธโร ปรีชานลกุล

๑/๑/๒๕๓๗
๑/๔/๒๕๖๐

หัตถสารเกษตร  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๑๔
พระสรศักดิ

์

สุภโร แสงทอง

๒๐/๑๐/๒๕๓๘
๑๙/๓/๒๕๖๐

อู่ข้าว  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๑๕
พระสุวรรณ สิริจนฺโท นิงสานนท์

๑๙/๗/๒๕๑๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐

อู่ข้าว  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๑๖
พระสมโชติ ปฺาวโร แสงนิล

๐๖/๐๒/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๖๐

อู่ข้าว  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๑๗
พระบุญเลิศ านธมฺโม ฤทธิบัณฑิตย์

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

อู่ข้าว  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๑๘
พระอัษฎาวุธ โชติโก สมนึก

๒๑/๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๙/๒๕๖๐

อู่ข้าว  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๑๙
พระปฐมพล ธมฺมโสภโณ จันทร์ดอกรัก

๐๒/๐๘/๒๕๑๘ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

กลางคลองสี

่

 

ปท ๒๑๖๐/๐๓๒๐
พระศุภสิทธิ

์

สุทฺธิปภาโส ชินรัตนคุณ

๒๖/๐๘/๒๕๐๙ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

กลางคลองสี

่

 

ปท ๒๑๖๐/๐๓๒๑
พระกวิน กิตฺติปาโล รุจิวงศ์

๐๖/๐๖/๒๕๓๑ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

กลางคลองสี

่

 

ปท ๒๑๖๐/๐๓๒๒
พระสราวุธ ตปสีโล บุญสวัสดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

กลางคลองสี

่

 

ปท ๒๑๖๐/๐๓๒๓
พระณัฐพงษ์ สุปภาโส ลิมแดงสกุล

้

๒๐/๑๑/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

กลางคลองสี

่

 

ปท ๒๑๖๐/๐๓๒๔
พระไพบูลย์ ผาสุกธมฺโม ถานะพงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๐๘ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

คลองชัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๒๕
พระสกนธ์ กลฺยาโณ บุญมณีโรจน์

๒๘/๐๘/๒๕๒๑ ๒๔/๑๑/๒๕๕๙

คลองชัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๒๖
พระคงพันธ์ สนฺตกาโย บูรณศิริศิลป

๑๘/๐๗/๒๔๙๕ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

คลองชัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๒๗
พระกฤษฎิพงศ์

์

สฺมงฺคโล ลิมวงษ์ทอง

้

๑๒/๐๑/๒๕๓๓
๑๐/๐๑/๒๕๖๐

คลองชัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระสราวุธ สิริปฺโ ทับหมือน

่

๒๔/๐๙/๒๕๓๖
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

คลองชัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระเชิดชัย อภินนฺโท กลืนลอย

่

๑๕/๑๑/๒๕๐๓ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

คลองชัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระกิจจาพจน์ ทตฺตมโน รุ้งตาล

๒๕/๐๘/๒๕๐๕ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

คลองชัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระชนินทร์ สนฺตจิตโต สีใส

๐๓/๑๒/๒๕๓๖
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

คลองชัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระชลิต สุขเวสโก สุทธิสนธ์

๐๙/๑๑/๒๔๙๘
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

คลองชัน  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๓๓
พระวิเชษฐ์ านุตฺตโร กล้าจริง

๑๒/๐๘/๒๕๓๐ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

แจ้งลำหิน  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระจักรพันธ์ ธมฺจกฺโก เพชรสงคราม

๐๙/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ซอยสามัคคี  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๓๕
พระสุรเชษฐ์ ปฺาวุโธ สุขพร้อม

๐๙/๐๔/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ซอยสามัคคี  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระพรชัย ปฺาวโร เสงียมชืน

่ ่

๑๒/๖/๒๕๑๒ ๑๒/๔/๒๕๕๘

ดอนใหญ่  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระสมมาตย์ สมจิตฺโต เดชะ

๒๕/๒/๒๕๓๖
๒/๔/๒๕๕๙

ดอนใหญ่  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๓๘
พระวสวัตติ

์

ถาวรธมฺโม อิมยิม

่ ้

๓๐/๕/๒๕๓๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ดอนใหญ่  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๓๙
พระอมร อติธมฺโม เพ็ชรชวรัช

๓/๒/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ดอนใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๖๐/๐๓๔๐
พระอำพล ฉนฺทสาโร สำเภาแก้ว

๒๗/๒/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐
ดอนใหญ่  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๔๑
พระสรวิศ ธมฺมวิริโย ไพฑูรย์วงศ์

๒๖/๗/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐
ดอนใหญ่  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๔๒
พระเพลินไพร ขนฺติสาโร บุญเผือก

๒๖/๑๒/๒๕๒๐

๕/๗/๒๕๖๐
ดอนใหญ่  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๔๓
พระชุมพร ธมฺมสโร จิตร์รัก

๑๘/๐๑/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ทศทิศาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๔๔
พระวรุตม์โยธิน จนฺทสาโร ฉายสุริยะ

๒๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ทศทิศาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๔๕
พระอัมรินทร์ อภิปุณโณ รอดเอียม

่

๑๕/๐๒/๒๕๒๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทศทิศาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๔๖
พระบุญนำ โชติปฺโ จันทมณี

๑๗/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทำเลทอง  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๔๗
พระยุทธไกร ปยุตฺโต เรืองขจร

๒๗/๖/๒๕๑๗
๒/๕/๒๕๕๘

ธัญญะผล  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระฤทธิชัย นรินฺโท เกตุเอียม

่

๗/๑/๒๕๓๒ ๑๖/๒/๒๕๖๐

ธัญญะผล  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๔๙
พระปยกันต์ านุตฺตโร อธิมานะพันธ์

๑๘/๙/๒๕๓๙

๑/๓/๒๕๖๐
ธัญญะผล  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๕๐
พระณัชพล กตสาโร ศักดิประคอง

์

๒๑/๗/๒๕๒๓

๑/๖/๒๕๖๐
ธัญญะผล  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๕๑
พระธัชชัย ยโสธโร สัจจะเวทะ

๑๘/๑๑/๒๕๐๗

๓/๖/๒๕๖๐
ธัญญะผล  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๕๒
พระรัฐพงศ์ สุภทฺโท ศรีสอน

๑๗/๕/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ธัญญะผล  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๕๓
พระยศสิริ ธมฺมสโร การฬดิษย์

๒๗/๕/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ธัญญะผล  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระนัฐพล ิตกุสโล ภู่เพชร

๑๑/๖/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ธัญญะผล  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๕๕
พระสถาปตย์ ิตเมโธ สัจจาพันธ์

๒/๘/๒๕๓๒ ๒/๗/๒๕๖๐
ธัญญะผล  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๕๖
สามเณรชัยนันท์  ชัชวะโชติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 ธัญญะผล  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๕๗
พระธวัชชัย ิตโสภโณ ใจสุข

๑๔/๒/๒๕๐๕ ๔/๑๒/๒๕๕๙

นังคัลจันตรี  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระไตรภพ กนฺตวีโร เจอมิง

่

๖/๑/๒๕๓๙ ๒๗/๕/๒๕๖๐

นังคัลจันตรี  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระอเนก ธนปาโล เพ็ชรรัตน์

๖/๑/๒๕๐๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

นังคัลจันตรี  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระพระเอกวิทย์ านวโร น้อยสนิท

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙
นิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระพระฤทธิชัย กนฺตธมฺโม ม่วงน้อยเจริญ

๑๓/๒/๒๕๓๘ ๑๖/๓/๒๕๖๐ นิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๑๖๐/๐๓๖๒
พระอาจพล อุปสนฺโต แปงเครือง

่

๐๒/๑๐/๒๕๓๑ ๐๔/๐๓/๒๕๖๐

ประชุมราษฎร์  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระฉัตรชัย ถิรปฺโ ชืนเรนู

่

๒๑/๐๕/๒๕๓๗ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ประชุมราษฎร์  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๖๔
สามเณรทินณรัตน์  เนืองโสม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

 ประชุมราษฎร์  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระหวัง จนฺทธมฺโม ชัยลังกา

๐๕/๑๐/๒๕๑๔ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

ประยูรธรรมาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระเจนณรงค์ านวีโร เรืองฤทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

ประยูรธรรมาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๖๗
พระศักดิชัย

์

ปริปณฺโณ ตันติจิบูรณ์

๑๕/๐๗/๒๕๓๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ประยูรธรรมาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๖๘
พระวิทยา ภทฺรธมฺโม ดำรงพานิชน์

๐๙/๐๘/๒๕๒๘ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

ประยูรธรรมาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๖๙
พระนิพนธ์ ธมฺมวโร พัดทอง

๐๓/๐๘/๒๕๓๗ ๑๔/๐๓/๒๕๖๐

ประยูรธรรมาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรวรวิทย์  กรรณหวรรณ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๑

 ประยูรธรรมาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๗๑
พระวรวัธน์ ถาวโร ควรหาเวช

๒๖/๑๐/๒๕๑๑
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาเจริญราช  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๗๒
พระภวัต ิจสีโล สีเลิสกิจ

๒๖/๐๕/๒๔๙๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาเจริญราช  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๗๓
พระหวัน ขตฺตปฺโ แก้วยนต์

๑๒/๐๔/๒๕๑๒
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาเจริญราช  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๗๔
สามเณรพงษ์ศวัช  สวัสดีพึง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 ปาเจริญราช  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๖๐/๐๓๗๕
พระอภิรักษ์ อภิปุณฺโณ วิชัยพรม

๒๓/๐๒/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

พิรุณศาสตร์  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๗๖
พระบุรินทร์ คุณวฑฺฒโณ จันทร์อาจ

๑๕/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พิรุณศาสตร์  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๗๗
พระชนะพล ชินวโร คุ้มฤทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พิรุณศาสตร์  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๗๘
พระถิรวัฒน์ ถิรวฒฺฑโน บรรณามล

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พิรุณศาสตร์  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๗๙
พระวชิระ ปฺาสาโร อู่ผลเจริญ

๒๕/๑/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

พืชอุดม  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๘๐
พระวิริยา จิตฺตสํวโร ดาวสี

๒๔/๑๑/๒๕๒๔
๕/๑๒/๒๕๕๙

พืชอุดม  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๘๑
พระพระจีระศักดิ

์

ชินวโร กิงแก้ว

่

๕/๗/๒๕๒๖ ๕/๑๒/๒๕๕๙

พืชอุดม  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๘๒
พระพระสิทธิ

์

สุภทฺโท แสนผาบ

๘/๑๑/๒๕๓๔ ๕/๑๒/๒๕๕๙

พืชอุดม  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๘๓
พระวิเชียร จนฺทสาโร สิตตะวิบุล

๐๑/๐๖/๒๔๘๘ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

โพสพผลเจริญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๘๔
พระพศิน สุเมโธ โตสมาน

๒๘/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

โพสพผลเจริญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๘๕
พระธนพล กิจฺจสาโร อนุมาตรฉิมพลี

๐๗/๐๙/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โพสพผลเจริญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๘๖
พระพัชรพงษ์ จิตฺตกโร พิลาสันต์

๒๕/๐๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โพสพผลเจริญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๘๗
พระส.อ.ณัฐวุฒิ านุตฺตโร โยธินวิสิษฐ์

๐๑/๐๗/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โพสพผลเจริญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๘๘
พระจ.ท.วิชยุตม์ อภิปฺุโ แปนสุวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพสพผลเจริญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๘๙
พระทรงวุฒิ สุปภาโต ธรรมธาดา

๐๑/๐๑/๒๕๑๒ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โพสพผลเจริญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๙๐
พระสมเจต อคฺคจิตโต คุ้มวงค์

๑/๒/๒๕๑๖ ๑/๑๐/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๙๑
พระทรงพล กิตฺติาโณ ศรีแย้ม

๑/๓/๒๕๓๕ ๑/๑๒/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๙๒
พระไตรภพ าณกโร แสงศรี

๖/๘/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ลานนา  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๙๓
พระศราวุธ จรณธมฺโม หอกลาง

๒๙/๑๐/๒๕๔๐
๒๕/๖/๒๕๖๐

ลานนา  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๙๔
พระพรชวณัฐ คุณวโร ช่วยสงฆ์

๒๐/๙/๒๕๓๖ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๙๕
พระกันตภณ สํวโร นิรันด์พันธ์

๓๐/๙/๒๕๓๗ ๒๖/๓/๒๕๖๐

วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๙๖
พระสมลักษณ์ ปฺาธโร พุ่มทับทิม

๒๓/๕/๒๕๒๘ ๑๗/๖/๒๕๖๐

วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๙๗
พระฉัตรชัย วราโณ ไบรอัน

๓๐/๔/๒๕๔๐ ๑๗/๖/๒๕๖๐

วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระกฤษฎา ภทฺทจาโร ชันปนแตง

้

๒๒/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระเรืออากาศตรีอนุชา ปวโร ชาญพ่วง

๑๗/๓/๒๕๐๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๐๐ พระพันจ่าอากาศเอกนิติยุทธ ณฏิโก ตำปาน

๓๑/๘/๒๕๓๑ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระชวลิต สนฺตมโน นาครอง

๑/๙/๒๕๓๒ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระอำนาจ โชติปฺโ สีมา

๑๘/๖/๒๕๒๘

๔/๗/๒๕๖๐
วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๐๓
สามเณรอรรถพล  ภูฆารสิทธิ

์

๒๙/๔/๒๕๔๕

 วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๐๔
พระสมบูรณ์ ยตินฺธโร บำรุงศิลป

๐๓/๑๐/๒๕๓๓ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

สายไหม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๐๕
พระวริทธิ โชติธมฺโม ยอดอุบล

๒๒/๐๑/๒๕๓๔ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

สายไหม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๐๖
พระสถาพร กิตฺติธโร รัตนบรรเทิง

๐๑/๐๓/๒๕๓๑ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สายไหม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๐๗
พระจาตุรนต์ อุตฺตโร ฤกษ์จำรัส

๑๙/๑๒/๒๕๓๖
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สายไหม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๐๘
พระอธิวัฒน์ ยสวฑฺฒโก สุขใย

๑๔/๐๙/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สายไหม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๐๙
พระพีรพัฒน์ มหาปรกฺกโม อ้นบำรุง

๒๓/๐๔/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สายไหม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๖๐/๐๔๑๐
พระศุภชาติ มหาวายาโม มะยม

๐๙/๐๗/๒๕๓๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สายไหม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๑๑
พระธนัญเทพ านุตฺตโม มาลาการ

๑๘/๑๑/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สายไหม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๑๒
พระอธิพันธ์ สุธีโร จันทร์ศิริ

๒๙/๕/๒๕๓๐
๒/๗/๒๕๖๐

โสภณาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๑๓
พระรัชกร ถิรจิตฺโต น้อยชวี

๒๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๑๔
พระคมยิง

่

ภทฺทธมฺโม เนตรอนงค์

๒๒/๗/๒๕๑๔

๒/๗/๒๕๖๐
อดิศร  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๑๕
พระทวน โชติโก คำแสง

๒๖/๖/๒๕๑๐ ๒๓/๔/๒๕๕๙

ขุมแก้ว  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๑๖
สามเณรธวัชชัย  นิมมาก

่

๑๐/๒/๒๕๔๓

 ขุมแก้ว  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๑๗
พระณัฐวุฒิ กิจฺจกาโร อนุกูลธนกิจ

๒๒/๐๒/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เขียนเขต  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๑๘
พระพฤกษชาติ ภูริปฺโ สุทธิสุนทร

๐๓/๐๖/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขียนเขต  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๑๙
สามเณรอัฐพล  บุญริว

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 เขียนเขต  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๒๐
สามเณรชนะเกียรติ  นาคแท้

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 เขียนเขต  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๒๑
สามเณรวิวัฒน์ชัย  ประชุมพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

 เขียนเขต  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๒๒
สามเณรชนะพล  เกษาพันธ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

 เขียนเขต  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๒๓
พระอนุวัฒน์ อนุวฑฺฒโณ โชคบัณฑิต

๑๘/๐๖/๒๕๒๑ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

คลองหนึง

่

 

ปท ๒๑๖๐/๐๔๒๔
พระบุญช่วย ปฺุวโร แสงทอง

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คลองหนึง

่

 

ปท ๒๑๖๐/๐๔๒๕
พระกิตติพันธ์ กิตฺติพโล แสงสิริพัฒน์

๓๑/๑๐/๒๔๙๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

จันทรสุข  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๒๖
พระพลวัฒน์ กิตฺติสาโร โจทย์ครบุรี

๒๑/๑๑/๒๕๓๗
๘/๑๑/๒๕๕๘

นาบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๒๗
พระอำนวย อาภาธโร วสว่างศรี

๕/๒/๒๕๓๒ ๑๔/๖/๒๕๖๐

นาบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๒๘
พระกิตติคุณ กิตฺติคุโณ โอลาญ

๗/๒/๒๕๓๗ ๒๐/๖/๒๕๖๐

นาบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๒๙
พระเอนกพงศ์ อคฺควํโย ตันต้านภัย

่

๒๔/๔/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
นาบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๓๐
พระวรรณพงศ์ เขมวํโส ควรประเสริฐ

๒๓/๒/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๖๐

นาบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๓๑
พระพงศกร ภทฺทธมโม สิงห์ทอง

๖/๗/๒๕๓๙
๒/๘/๒๕๖๐

นาบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๓๒
พระสุวรรณชัย เตชวโร สีบุญเรือง

๑๘/๐๔/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

พิชิตปตยาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๓๓
พระโชคชัย ปริปุณฺโณ ไชยฤทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

มูลจินดาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๓๔
พระณริน สีลสุทฺโธ ชัยพิมล

๑๒/๐๔/๒๕๑๑ ๑๔/๐๒/๒๕๖๐

มูลจินดาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๓๕
พระธนนนท์ หิตกฺกโร มงคลทรง

๐๓/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

มูลจินดาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๓๖
พระธนาธิป ธมฺมทีโป ตรีกมล

๑๒/๐๕/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

มูลจินดาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๓๗
พระรังสิเกติ

์

เตชวโร อุตสาหโยธิน

๒๖/๗/๒๔๙๕
๑/๔/๒๕๕๕

สระบัว  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๓๘
พระวิโรจน์ สีลธโร ตังคติธรรม

้

๑๘/๑๐/๒๔๙๙
๗/๑๑/๒๕๕๙

สระบัว  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๓๙
พระสมาน ปฺาธโร ปานอินทร์

๑๑/๐๘/๒๕๒๐ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

แสงสรรค์  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๔๐
พระอธิวัฒน์ อธิาโณ กำแพงทอง

๒๒/๐๓/๒๕๓๒
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

แสงสรรค์  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๔๑
พระพิศณุ ปฺาวุฑฺโฒ โยธาคุณ

๒๙/๐๓/๒๕๓๓
๐๔/๐๒/๒๕๖๐

แสงสรรค์  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๔๒
พระอภิชาต อภิชาโต ประภัสสรวิริยะ

๑๔/๐๕/๒๕๓๙
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

แสงสรรค์  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๔๓
พระภูวเดช อคฺควโร ศุภรัชโชติวัฒน์

๐๗/๐๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แสงสรรค์  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๔๔
พระไกรสุข กิตฺติปฺโ เรืองฤทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๑๙
๘/๑๒/๒๕๕๘

อัยยิการาม  
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เลขที
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๖๐/๐๔๔๕
พระอนุชา จารุธมฺโม มหาเวก

๒๘/๑/๒๕๓๙

๓/๖/๒๕๖๐
อัยยิการาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๔๖
พระณภัทร กิตฺติภทฺโท กุสุมาลย์

๘/๖/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

อัยยิการาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๔๗
พระสุเมธ จารุธมฺโม รักเกียรติเกษม

์

๒๑/๗/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

อัยยิการาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๔๘
พระวาทิน สุนฺทโร คุ้มทรัพย์

๑๒/๖/๒๕๓๘ ๒๒/๓/๒๕๖๐

คลองเก้า  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๔๙
พระนัฐพงศ์ ิตสุโภ ศรีรัตน์

๒๖/๗/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

จุฬาจินดาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๕๐
พระสิริวัฒน์ รตนาโณ ชูบุญ

๒๘/๑๑/๒๕๓๘

๒/๔/๒๕๖๐
เจริญบุญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๕๑
พระเอือน

้

อินฺทวีโร จันทวงค์

๒๑/๙/๒๕๑๓ ๑๔/๓/๒๕๕๘
ธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๑๖๐/๐๔๕๒
พระคุณากร ขนฺติธโร วรมะณี

๘/๑๑/๒๕๓๖
๒๐/๓/๒๕๖๐ ธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๑๖๐/๐๔๕๓
พระอภิชัย อิสฺสโร จันทร์หอม

๑๔/๑๒/๒๕๒๙

๖/๔/๒๕๖๐ ธรรมราษฎร์เจริญผล
 

ปท ๒๑๖๐/๐๔๕๔
พระอาทิตย์ อนากุโล เมืองสง่า

๒๓/๓/๒๕๔๐
๖/๔/๒๕๖๐ ธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๑๖๐/๐๔๕๕
พระพิชัย ิตวโร หงษ์กำเนิด

๑๕/๒/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐ ธรรมราษฎร์เจริญผล
 

ปท ๒๑๖๐/๐๔๕๖
พระพิเชษฐ์ ิตสาโร หงษ์กำเนิด

๑๕/๒/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐ ธรรมราษฎร์เจริญผล
 

ปท ๒๑๖๐/๐๔๕๗
พระศิริชัย โชติกโร พูลทรัพย์

๑๘/๗/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐ ธรรมราษฎร์เจริญผล
 

ปท ๒๑๖๐/๐๔๕๘
พระกิตติศักดิ

์

อนากุโล แก้วกระจ่าง
๖/๕/๒๕๒๗

๒๐/๑๑/๒๕๕๙

นพรัตนาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๕๙
พระอนิรุตน์ อินฺทวีโร ขำวิลัย

๙/๘/๒๕๓๖ ๑๐/๔/๒๕๖๐

นพรัตนาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๖๐
พระกิจจาทร จนฺทวณฺโณ ศรีดาวเรือง

๗/๖/๒๕๓๖ ๒/๘/๒๕๖๐
นพรัตนาราม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๖๑
พระสุขวันชัย สุขิโต โถมสันเทียะ

๒๕/๗/๒๕๑๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙

บึงกาสาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๖๒
พระสัมพันธ์ คุณงฺกโร ทังบุญ

่

๑๖/๔/๒๕๑๔ ๒๖/๗/๒๕๕๙

บึงบอน  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๖๓
พระชัยพฤกษ์ สมาหิโต อ่อนแย้ม

๒๖/๑๐/๒๕๑๖
๒๒/๔/๒๕๖๐

บึงบอน  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๖๔
พระณัฐพร ิตธมฺโม อำสงคราม

๑๒/๓/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

บึงบอน  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๖๕
พระศิริมงคล านฉนฺโท ธิบดี

๑๑/๗/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ปทุมนายก  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๖๖
พระสิน อุปคุตฺโต วงษ์ครุฑ

๒/๑๐/๒๕๐๓ ๒๐/๑/๒๕๕๗

โปรยฝน  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๖๗
พระภูษิต ิตสีโล นงพรหมมา

๗/๑๑/๒๕๐๕ ๑๙/๓/๒๕๖๐

โปรยฝน  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๖๘
พระปญญา จิตฺตปฺโ โตประโถม

๑/๑๐/๒๕๓๙
๔/๖/๒๕๖๐

โปรยฝน  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๖๙
พระศิวดล สนฺติกโร ชำนิงาน

๘/๑๒/๒๕๓๘

๔/๒/๒๕๖๐
ราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๗๐
พระวรานนท์ จนฺทวณฺโณ คงสมเพ็รช

๑๕/๓/๒๕๓๗
๓/๔/๒๕๕๙

ศรีสโมสร  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๗๑
พระมณฑล เขมปฺโ ฟกเชือก

๒๙/๕/๒๕๓๘ ๒๙/๑/๒๕๖๐

ศรีสโมสร  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๗๒
พระจักราวุธ อติธมฺโม กล่อมสุริวงษ์

๘/๑๒/๒๕๓๔ ๒๒/๔/๒๕๖๐

ศรีสโมสร  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๗๓
พระอนุกูล กนฺตธมฺโม ยังเจริญ

๑๐/๓/๒๕๔๐ ๒๔/๕/๒๕๖๐

ศรีสโมสร  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๗๔
พระศักดา สิริจนฺโท ยืนยงค์

๑๒/๖/๒๕๓๕

๔/๖/๒๕๖๐
ศรีสโมสร  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๗๕
พระชำนาญ ปยธโร สายพินทอง

๑๒/๑๐/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีสโมสร  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๗๖
พระวรากร ิตธมฺโม ศรีอุดม

๙/๓/๒๕๓๗ ๒๒/๑/๒๕๖๐

สอนดีศรีเจริญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๗๗
พระสมศักดิ

์

เตชพโล แก้วสกุณี

๒๗/๔/๒๕๓๔
๑๐/๔/๒๕๖๐

สอนดีศรีเจริญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๗๘
พระอนุวัฒน์ ิตพโล ทรัพย์ใหญ่

๑๔/๑๒/๒๕๓๗

๑๐/๖/๒๕๖๐

สอนดีศรีเจริญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๗๙
พระศราวุฒิ หิริธมฺโม เณรเถือน

่

๘/๙/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

สอนดีศรีเจริญ  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๑๖๐/๐๔๘๐
พระอานนท์ เตชวโร จันทร์เจริญ

๑๓/๑๐/๒๕๓๗
๑๘/๖/๒๕๖๐

สอนดีศรีเจริญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๘๑
พระณัฐพงษ์ ิตสีโล กำจัดภัย

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
สอนดีศรีเจริญ  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๘๒
พระชาลี วิสุทฺโธ ศรีดา

๒๗/๘/๒๔๙๑ ๒๔/๕/๒๕๕๙

สุขปุณฑริการาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๘๓
พระพัชรพงษ์ ภูริาโณ มากสวัสดิ

์

๒๑/๑/๒๕๔๐ ๑๕/๑/๒๕๖๐

สุขปุณฑริการาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๘๔
พระทรงสิทธิ

์

จิตมโน หริรักษ์

๗/๑๒/๒๕๓๘ ๒๘/๕/๒๕๖๐

สุขปุณฑริการาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๘๕
พระวิชัย อตฺถกาโม ทองรุ่งงาม

๑๘/๓/๒๕๒๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

สุขปุณฑริการาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๘๖
พระปญญา านกโร พรประเสริฐ

๓๐/๙/๒๕๐๗
๒๗/๑๑/๒๕๕๙

สุนทริการาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๘๗
พระจงกล ภทฺทวโร คมพานิช

๒๒/๗/๒๕๐๘ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

สุนทริการาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๘๘
พระธนาคร านิสฺสโร โพธิพันธ์

์

๒๒/๓/๒๕๓๘ ๒๒/๑/๒๕๖๐

สุนทริการาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๘๙
พระสวาสดิ

์

สุจิตฺโต ขาวสน
๓/๑/๒๕๑๒ ๒๔/๑/๒๕๖๐

สุนทริการาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๙๐
พระวิรัต เตชธโร คงกำแหง

๒๗/๑๑/๒๕๓๖

๘/๔/๒๕๖๐
สุนทริการาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๙๑
พระวรพงศ์ ภูริาโณ วงษ์โรจนภัทร์

๑๑/๖/๒๕๓๕ ๑๑/๖/๒๕๖๐

สุนทริการาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๙๒
พระชนาพร จารุธมฺโม พรมมินทร์

๑๓/๘/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

สุนทริการาม  

ปท ๒๑๖๐/๐๔๙๓
พระศุภชัย ธีรปฺโ เก่งกล้า

๑๐/๑๒/๒๔๙๑

๑/๗/๒๕๖๐
สุนทริการาม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปริยัติมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
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