
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๙๘๕ รูป ขาดสอบ ๑๔๘ รูป คงสอบ ๘๓๗ รูป สอบได้ ๕๗๑ รูป สอบตก ๒๖๖ รูป (๖๘.๒๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระวชิระ ปฺาวชิโร ก้านบัว

๑๙/๑๑/๒๕๒๗

๔/๖/๒๕๖๐
เกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๐๒
พระศรราม กนฺตสาโร พุ่มกุมาร

๒๔/๘/๒๕๓๕ ๑๓/๖/๒๕๖๐

เกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๐๓
พระยงยุทธ ฉนฺทธมฺโม มะลัย

๑๕/๔/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

เกาะเค็ดใน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๐๔
พระพรสวรรค์ อาภาสฺสโร กิจคล่อง

๑๗/๐๘/๒๕๒๓ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

คชสารมุนี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๐๕
พระหนอง เตชวณฺโณ ปนทอง

๓๑/๑๐/๒๕๐๒ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

คชสารมุนี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๐๖
พระศิรพัฒน์ ธนวฑฺโฒ อรุณจิตต์

๓๑/๐๗/๒๕๓๙
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

คชสารมุนี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๐๗
พระพิชัย ตปสีโร คุณเจริญ

๑๐/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คุ้มเจริญ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๐๘
พระวชิร วชิรวุฑฺโฒ ขจรล่า

๒๙/๐๙/๒๕๓๘
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

โคกมะกอก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๐๙
พระวัชรพงศ์ วชิรวุฑฺโฒ ศรีเชียงใหม่

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

โคกมะกอก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๑๐
พระประสิทธิพร

์

รตนาโณ คุ้มศักดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

โคกมะกอก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๑๑
พระกิตติ กิตฺติโสภโณ ตังคะประเสริฐ

๒๗/๐๘/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกมะกอก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๑๒
พระชัยพัฒน์ อมโร ศรีหามาตร

๒๘/๐๕/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกมะกอก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๑๓
พระธีรวงษ์ ติสฺสวํโส พรหมวิหาร

๓๐/๐๙/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โคกมะกอก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๑๔
พระสุวิทย์ สิริวณฺโณ ไกรษร

๘/๑๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

จิกสูง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๑๕
พระประสงค์ ิตาโณ จันเพ็ชร

่

๑๗/๑๑/๒๕๓๖

๒๘/๕/๒๕๖๐

จิกสูง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๑๖
พระสุทธิพงษ์ สุทธิาโณ พุ่มโพธิทอง

์

๑๖/๑/๒๕๓๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

จิกสูง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๑๗
พระสุภโชค ิติธมฺโม ชาวเมือง

๘/๑/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

จิกสูง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๑๘
พระพัชรพล ปภสฺสโร ภาราม

๒๖/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

แจ้ง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๑๙
พระนันทวุฒิ กนฺตวีโร แย้มเพชร

๑๑/๐๕/๒๕๒๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงคุย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๒๐
พระวันเฉลิม กุลวฑฺฒโน ยอดเจริญ

๑๒/๐๘/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ดงพระราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๒๑
พระอภิชาติ อภิชาโต เดชรอด

๒๐/๐๗/๒๕๑๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงพระราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๒๒
พระพงศธร วํสธโร ขอเหล็กกลาง

๒๗/๑๐/๒๕๒๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงพระราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๒๓
พระมนตรี สิริมงฺคโล ศิลา

๑๑/๐๕/๒๕๓๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ดงยาง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๒๔
พระอาทิตย์ สุขิโต บุญรอด

๐๔/๐๖/๒๕๒๗ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ท่าเรือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑ / ๑๗

้
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ปจ ๔๑๖๐/๐๐๒๕
พระภานุ านุตฺตโร ทองห่อ

๒๑/๐๕/๒๕๓๒
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ท่าเรือ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๒๖
พระศักดิชัย

์

ปภาโส แพ่งสุภา

๐๙/๐๒/๒๔๙๖ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ท้าวอู่ทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๒๗
พระสุพจน์ โชติวโร โชติช่วง

๐๕/๐๔/๒๕๓๙ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ท้าวอู่ทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ทองไทย

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

 ท้าวอู่ทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๒๙
พระลิขสิทธิ

์

วิสุทฺธสีโล ช่างงาน

๑๐/๑๑/๒๕๓๑ ๐๒/๐๓/๒๕๕๔

ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๓๐
พระชาตรี สติสมฺปฺโ ตะเภาเงิน

๐๕/๐๒/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๓๑
พระโพธิ

์

จิรธมฺโม ทัพศิริ

๐๔/๐๔/๒๕๐๕ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๓๒
พระบุญชู กุสลจิตฺโต แก้ววงษ์บน

๑๗/๐๔/๒๕๒๔ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๓๓
พระปรีชา รตนโชโต ประจงจิต

๓๐/๑๑/๒๕๒๕ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรศิวกร  แน่นอน

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

 ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรวิษณุ  สำราญนิช

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

 ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรศราวุธ  สิริพุติพรกุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

 ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระสำอางค์ ธีราโณ วาจาสัตย์

๒๐/๑๑/๒๔๘๙ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งไม้ค้าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระพระครูประสิทธิชัย าตุกาโม ศรีไทย

๑๖/๐๘/๒๔๘๖ ๑๕/๐๖/๒๕๐๗

เทพประสิทธยาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๓๙
พระภูษา อาภาธโร ตรงแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๑๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เทพประสิทธยาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๔๐
พระเอกพงษ์ ิตคุโณ ไกรโชติ

๑๒/๑๑/๒๕๒๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เทพประสิทธยาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๔๑
พระปลัดเสมอ จนฺทธมฺโม ดอนทอง

๐๕/๐๗/๒๕๐๗ ๐๔/๐๒/๒๕๓๒

ธรรมารังสฤษฎิ

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๔๒
พระสาธิต สุจิตฺโต ตันหยีหงวน

่

๓๐/๐๓/๒๕๐๖ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

ธรรมารังสฤษฎิ

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๔๓
พระชาติ อนีโฆ จันทร์แดง

๑๕/๐๙/๒๕๐๑ ๐๔/๑๑/๒๕๕๙

ธรรมารังสฤษฎิ

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๔๔
พระอนุชิต อนาวิโร วงษ์หาญ

๐๓/๑๐/๒๕๒๕ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

เนินดินแดง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๔๕
พระอภิสิทธ์ ฉนฺทธมฺโม พลแซ่ม

๒๗/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

เนินดินแดง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๔๖
พระวสันต์ชัย อุปสโม วงช์พันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เนินดินแดง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระมารุต ติสฺสโร บุญชด

๐๓/๑๐/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เนินบาก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๔๘
พระธนัญกรณ์ กิตฺติสาโร สารี

๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๒/๒๕๖๐

เนินหอม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๔๙
พระคำพันธ์ สิรินฺธโร ใจเด็ด

๓๑/๐๓/๒๕๐๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

เนินหอม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๕๐
พระไตรเทพ รตนโชโต บุญส่ง

๑๓/๙/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
เนินอีแจน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๕๑
พระธรรมนูญ กตธมฺโม พานเพ็ชร

๑๐/๑๒/๒๕๑๖
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

บ้านพระ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๕๒
พระชาญศิริ ปภากโร พฤกศรี

๐๑/๑๑/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านพระ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๕๓
พระธิติพันธุ์ จนฺทปฺโ สิงห์โตเจริญ

๒๖/๐๔/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านพระ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๕๔
พระอิทธิรัฐ อรุโณ กุศลลำ

๒๕/๐๔/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านพระ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๕๕
พระจิริยชัย สุนฺทปฺโ ปานทอง

๒๖/๐๙/๒๕๓๘ ๑๘/๐๘/๒๕๖๐

บ้านพระ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๕๖
พระวสันติ

์

ชวนปฺโ ดวงจินดา

๐๕/๑๑/๒๕๒๘ ๑๓/๐๑/๒๕๖๐

ประชาวาสอัมพวัน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๕๗
พระธีรวัฒน์ เขมาภิรโต เชือแสง

้

๑๘/๐๘/๒๕๒๑ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

ประชาวาสอัมพวัน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๕๘
พระสุธรรม์ กิตฺติวณฺโณ ธรรมไพศาล

๐๖/๑๒/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

ประชาวาสอัมพวัน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๕๙
พระธันย์รัชชานนท์ อุปสนฺโต ศศิริรัชชานนท์

๒๐/๐๕/๒๕๒๐
๑๓/๕/๒๕๖๐

ปามะไฟ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๒ / ๑๗

้
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ปจ ๔๑๖๐/๐๐๖๐
พระเอกฉัตร จิตฺตสํวโร ช่างสี

๑๘/๐๔/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปามะไฟ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๖๑
พระนนฐิกานต์ สุปฺโ ทองเจือ

๒๑/๑๑/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๖๐
ปามะไฟ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๖๒
พระโพธิ

์

อุปสนฺโต กระจายศรี

๑๓/๑๐/๒๕๐๐
๒๓/๗/๒๕๖๐

ปามะไฟ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๖๓
พระเสาร์ อธิปฺโ รักษพล

๐๔/๐๘/๒๕๐๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

รัตนรังษี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๖๔
พระอัครพล อนาลโย คงมา

๑๓/๐๗/๒๕๒๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

รัตนรังษี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๖๕
พระชยุตม์ อริยวํโส หมืนทิศ

่

๑๓/๑๒/๒๕๓๕
๑๑/๐๗/๒๕๖๐

รัตนรังษี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๖๖
พระณัฐนพ คุณธมฺโม เอียงพยุง

๒๓/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ลำดวน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๖๗
พระธเนศ จิตฺตทโม ใจเย็น

๑๕/๑๐/๒๕๓๔ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ลำดวน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๖๘
พระอนุพันธ์ อนุพนฺโธ คำผุด

๐๙/๐๖/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ลำดวน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๖๙
พระปฏิเวช านิสฺสโร ต่อแต้ม

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

เลียบ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๗๐
พระจิรทีป จิตฺตปฺโ พรมรัตน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๐ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

เลียบ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๗๑
พระธาวิน จิตฺตปฺโ ว่องไว

๐๕/๐๒/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เลียบ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๗๒
พระปุริส านธมฺโม ต้นแพง

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เลียบ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๗๓
พระศุภกร รตนปุตฺโต ยันตรัตน์

๑๑/๐๗/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๖๐
ศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๗๔
พระศุภชัย าณวีโร จันทร์ศิริ

๑๑/๐๔/๒๕๑๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๗๕
พระอภินันท์ กนฺตสาโร สีลา

๒๙/๐๔/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๗๖
พระสิทธิโชค รกฺขิตธมฺโม พวงมาลัย

๑๘/๐๔/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๗๗
พระนัฐพงษ์ สนฺตจิตฺโต รัศมี

๑๕/๐๗/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๗๘
พระสมนึก สิริปณฺโณ พยัคฆ์คุ้ม

๒๖/๐๒/๒๕๐๓ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

สง่างาม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๗๙
พระพงษ์นรินทร์ านิสฺสโร ทองใบ

๐๕/๒๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองกระจับ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๘๐
พระกฤษฎา ถิรปฺโ กลำเหว่า

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

หนองจวง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๘๑
พระวรวัฒน์ อคฺคธมฺโม ปานทอง

๐๔/๐๙/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองจวง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๘๒
พระพยงค์ เขมฺจิตฺโต สุขช่วย

๒๖/๑๐/๒๕๐๗ ๑๔/๐๒/๒๕๖๐

หนองจอก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๘๓
พระศตวรรษ กิตฺติคุโณ พึงพา

่

๑๒/๐๑/๒๕๐๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองทะเล  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๘๔
พระปญญา วชิโร บุตรเสงียม

่

๑๘/๐๔/๒๕๒๖
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

หัวกรด  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๘๕
พระอุบล จนฺทวณฺโณ สบายกาย

๒๖/๑๐/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หัวกรด  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๘๖
พระสายยันต์ ทีปธมฺโม คำดี

๒๓/๐๙/๒๕๑๒ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

หัวเขา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๘๗
พระศุภกิจ วณฺณโภ สมจรรยา

๒๒/๐๑/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หาดสะแก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๘๘
พระวิลาศ ปชฺโชโต พินิจผล

๒๒/๑๒/๒๔๙๙
๒๒/๐๑/๒๕๖๐

อุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๘๙
พระณัฐวุฒิ วฑฺฒโน สำเร็จ

๑๒/๐๒/๒๕๒๙
๐๒/๐๓/๒๕๖๐

อุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรชานน  เกิดประโคน

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

 อุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๙๑
พระโอภาส อนาลโย แซ่ตัง

้

๑๒/๐๔/๒๕๓๕ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

กรุงราษฎร์บำรุง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๙๒
พระอิศรา อรุโณ มาไชยนาม

๒๔/๕/๒๕๓๒

๓/๗/๒๕๖๐
กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๙๓
พระวิเจ๊ต ขนฺติวิโร ยุค

๑๐/๐๖/๒๕๓๕ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๙๔
พระกว๋อฉาย กุลินฺโท จาง

๑๒/๐๙/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาลูกช้าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๓ / ๑๗

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๙๕
พระฮุยเหย้า พุทฺธินนฺโท เจฟเฟลสันฮวง

๑๐/๑๐/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๙๖
พระรพีพงศ์ ิตโสภโณ บุญตา

๐๑/๐๘/๒๕๑๖ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๙๗
พระนราธิป สนฺตจิตฺโต คำพุฒ

๑๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๙๘
พระรุ้งฟา จิรธมฺโม บ้านเลน

๑๒/๐๘/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระณฐพงศ์ ณฺวํโส บุญสร้าง

๑๐/๑๒/๒๕๒๒
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระวสันต์ จิรสนฺโต การนัง

๒๑/๐๖/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๐๑
พระบุญฤทธิ

์

ปฺาทีโป บำรุง

๑๐/๐๕/๒๕๒๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

เขาวงศ์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๐๒
พระชิตณรงค์ ิตธมฺโม เคนหล้า

๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

เขาวงศ์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระสันติราษฎร์ อคฺคธมฺโม ภูเดช

๑๓/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

เขาวงศ์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๐๔
พระธเนศ สิริธมฺโม บุญช้อย

๒๘/๐๒/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

เขาวงศ์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๐๕
พระณัฐวุฒิ กิตฺติโสภโณ สิงห์ท่าเมือง

๑๔/๑๐/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เขาวงศ์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระสุรินทร์ วุฑฺฒิสาโร แผ้วนาง

๐๔/๐๕/๒๕๐๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาวงศ์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๐๗
พระนันทวัฒน์ ิตสทฺโท จันทร์กลาง

๑๕/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาวงศ์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๐๘
พระมงคล เขมปฺโ ด่านเจ้าแดง

๑๙/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาวงศ์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๐๙
พระสุรเชษฐ์ ชุตินฺธโร พูลแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองร่วมพัฒนา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๑๐
พระจักรกฤษณ์ จกฺกธมฺโม แจ้งศรี

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

คลองร่วมพัฒนา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระปนุวัฒน์ สุภาจาโร นันทสูตร

๓๐/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองร่วมพัฒนา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระบัวสอน าณสุทฺโธ มะลัย

๒๔/๐๙/๒๕๓๔
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

คลองสิบสอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระสุทธิพงษ์ จารุวณฺโณ ปอไหม

๐๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

โคกอุดม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระเกษม ขนฺติธโร จุ้ยสวัสดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกอุดม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระไชยพงศ์ ชยวงฺโส ศรีเหมาทองสุข

๒๑/๐๕/๒๕๓๑
๑๔/๖/๒๕๖๐

จันทรังษี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระวิภัท ปยธมฺโม ทรัพย์กลำ

๐๙/๑๑/๒๕๑๖ ๐๘/๐๑/๒๕๕๙

ชามีพุทโธวาท  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระสุริยะ สุริยวํโส วงษ์สุริยันต์

๐๓/๐๕/๒๕๓๕ ๒๓/๐๖/๒๕๕๖

ตรอกปลาไหล  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระวิศิษฏ์ จรณธมฺโม การดี

๑๕/๐๕/๒๕๑๗
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ท่าพาณิชย์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๑๙
พระมานะ าณโสภโณ เพ็ชระ

๒๒/๐๘/๒๕๑๘
๐๖/๐๘/๒๕๖๐

ท่าพาณิชย์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระฤทธิเดช ธมฺมสาโร สารพัฒน์

๐๘/๐๗/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๒๑
พระชัยวัฒน์ อุตฺตมโชโต พงศ์ปลืมปติชัย

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๐ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๒๒
พระวีระพันธ์ วิสุทธิสาโร โหยหวน

๑๔/๕/๒๕๓๔ ๑๗/๔/๒๕๖๐

นาคำ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๒๓
พระธีระสุต สีลธโร ชูตระกูล

๒๒/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๔/๒๕๖๐

นาคำ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๒๔
พระณัฐพงษ์ เตชปฺโ บุญญาพิทักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๓๖
๒๘/๐๑/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๒๕
พระอโนชา อโนมปโ ซาภู

๑๐/๑๑/๒๕๒๓
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๒๖
พระธีรภัทร ยโสธโร บุญโต

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

ปทุมสราราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๒๗
พระณัฐพล กนฺตสีโล จันทร์แดง

๒๖/๐๘/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปทุมสราราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๒๘
พระสะท้อน ขนฺติสาโร บำรุงภักดี

๑๒/๑๐/๒๕๓๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปากแพรก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๒๙
พระกวีพจน์ ปยธโร ม่วงมี

๒๖/๐๓/๒๕๑๒ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ปาหาดนางแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๔ / ๑๗

้
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ปจ ๔๑๖๐/๐๑๓๐
พระจำลอง ิตธมฺโม กาทอง

๑๒/๐๖/๒๕๑๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

พระยาทำ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๓๑
พระกำธร านุตฺตโร อ่อนกินรี

๐๑/๑๒/๒๕๒๕ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

พระยาทำ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๓๒
พระวสันต์ านธมฺโม งามเงิน

๒๒/๐๖/๒๕๐๙ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

พระยาทำ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๓๓
พระทนงศักดิ

์

ติกฺขวีโร บุญเมืองมี

๐๑/๐๕/๒๕๒๕ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

พระยาทำ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๓๔
พระประสิทธิ

์

กตปฺุโ นามหนอง

๑๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

พระยาทำ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๓๕
พระจิรัฏฐ์ วิสุทฺโธ นนท์ประเสริฐ์

๒๕/๑๒/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พระยาทำ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระวัชรพล อภิวํโส ชาทอน

๐๙/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พระยาทำ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระชลลพรรษ ปสาโท ล้อมเรียง

๒๒/๐๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิทองหนองดุม

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๓๘
พระบุญเลิศ ปภสฺสโร ต่างสี

๑๗/๕/๒๔๙๙ ๒๒/๖/๒๕๕๗

โพธิศรีถาวร

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๓๙
พระนฤพนธ์ ขนฺติวโร ทนงรบ

๔/๘/๒๕๒๓
๓/๗/๒๕๖๐

โพธิศรีถาวร

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๔๐
พระภูมิชัย ภทฺทโก รักษา

๑๖/๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
โพธิศรีถาวร

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรสุภเวช  แสนเสน่ห์

๑๒/๑/๒๕๔๔

 โพธิศรีถาวร

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๔๒
พระสาธิต จนฺทสโร มะวงค์สา

๐๔/๑๑/๒๕๒๙ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

มุ่งประสิทธิ

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๔๓
พระพงศ์ศิริ พรหมสโร รืนลา

่

๑๕/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มุ่งประสิทธิ

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๔๔
พระสุริยา อาสโภ กองคำ

๐๗/๐๘/๒๕๒๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

รัตนชมภู  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๔๕
พระธนศักดิ

์

กนฺตสีโล ศักดินันท์

๐๗/๑๒/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

รัตนชมภู  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรสุวรรณ  จันทะคุย

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

 รัตนชมภู  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรสุทธิชัย  โยมมา

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

 รัตนชมภู  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรธาธิป  เจริญสุข

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

 รัตนชมภู  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระสถาพร จนฺทสุทฺโธ ก่อใหญ่กลาง

๑๕/๐๖/๒๕๓๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

รัตนโชติการาม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระศิลปน จารุวณฺโณ นาคะเกษียร

๑๔/๐๒/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

รัตนโชติการาม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๕๑
พระพชร ขนฺติสาโร นาคะเกษียร

๒๙/๐๗/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

รัตนโชติการาม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๕๒
พระพีรพล กิตฺติพทฺโธ อุ้มมีเพชร

๓๐/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

รัตนโชติการาม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๕๓
พระนพดล กนฺตธมฺโม แจ่มใส

๐๓/๐๓/๒๕๒๓ ๒๓/๐๓/๒๕๕๑

วังกวาง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๕๔
พระประสิทธิ

์

ชุติปฺโ วงษ์แก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๒๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วังกวาง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระอนันต์ จนฺทวโร ยูระวงษ์

๘/๑/๒๔๘๔
๗/๕/๒๕๖๐

วัฒนารังษี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๕๖
พระสุระ คุณธโร แหยมสร้อยทอง

๗/๑๐/๒๔๙๖
๗/๕/๒๕๖๐

วัฒนารังษี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๕๗
พระมงคล สนฺตมโณ พุทธเภา

๓๐/๑๒/๒๕๑๗ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

ศรีสุวรรณาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระอำนาจ กนฺตสีโล โมซา

๒๒/๑๑/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ศรีสุวรรณาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๕๙
พระภานุพงค์ เตชปฺโ วงค์ภักดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๐ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

สมศรีราษฎร์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๖๐
พระอโนชา อคฺคปฺโ แซ่หยี

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๐
๑๑/๕/๒๕๖๐

สมศรีราษฎร์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระสมพงษ์ จนฺทโชโต พนมผา

๒๔/๑๐/๒๕๓๔

๘/๖/๒๕๖๐
สมศรีราษฎร์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๖๒
พระศักดิดา

์

จารุธมฺโม กำจัดภัย

๒๕/๐๑/๒๕๒๐ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

สระขุด  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๖๓
พระมานัส ปยธมฺโม รักผ้า

๐๘/๐๙/๒๕๓๒ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

สระขุด  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๖๔
พระแหลมทอง ิตมโน ช่างสลัก

๙/๔/๒๕๐๘ ๖/๒/๒๕๖๐
สว่างอารมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๕ / ๑๗

้
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่

ชือ

่
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ปจ ๔๑๖๐/๐๑๖๕
พระอุทัย จนฺทาโภ โพธิคำ

์

๑๕/๖/๒๕๐๖
๑/๗/๒๕๖๐

หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๖๖
พระสมคิด จนฺทธมฺโม โงนสาย

๗/๑๒/๒๕๑๙

๑/๗/๒๕๖๐
หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๖๗
พระสุชาติ ปภสฺสโร พลูทรัพย์

๑๙/๗/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระอิสรา ชาตวีโร เพียรมันคง

่

๑๙/๐๗/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๖๙
พระจิรวัฒน์ จิตฺตมโน บุญครอง

๑๙/๗/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๗๐
พระอดิศร สุวณฺโณ ตาทอง

๑๙/๗/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๗๑
พระประสงค์ ฉนฺทสุโภ คำทอง

๑๙/๗/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระยศธนา ติกฺขปฺโ แจ่มกระจ่าง

๑๗/๓/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรศุภกร  ทองแพร

๔/๑๐/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรธนาธิป  บุตรวุธชา

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรบดินทร์  ทองจี

๓/๑๒/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรนฤบดี  สารเหล่าโพธิ

์

๘/๑๒/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรณัฐพงษ์  ไกรภิรมณ์

๑๓/๖/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๗๘
สามเณรนัฐธิชานนท์  ขยันวิจิตร

๒๐/๗/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรธนาทรัพย์  วะชุม

๑/๑๐/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรปติภัทร  เพ็รชอรุณ

๘/๑๐/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๘๑
สามเณรภานุ  ธูปบูชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรธวัชชัย  เติมพันธ์

๕/๑๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรอัศวรักษ์  ธนากุลวรรกษ์

๔/๑/๒๕๔๗
 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๘๔
สามเณรอดุลวิทย์  อนุกูล

๑๒/๓/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรธนวัฒน์  แสนพันธ์ศิริ

๗/๑๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรณรัตถกร  รัตนากาจญน์

๒๔/๘/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรธนกร  สุวรรณสนธิ

์

๕/๔/๒๕๔๕
 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรธนกฤต  เงินผ่องสอาด

๓/๑๒/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรบุญญาฤทธิ

์

 จับใจนาย

๕/๑๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรปวิธ  ปญญาเทวทัพย์

๕/๑๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรสนัน

่

 โนนสูง

๕/๑๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๙๒
สามเณรเพชรนรสีห์  เนตวงษ์

๒๑/๒/๒๕๔๗

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๙๓
สามเณรเดโชชัย  เงินโพรง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรธีรวุฒิ  มานิจสิน

๑๖/๔/๒๕๔๘

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๙๕
สามเณรปญญากร  แก้วมูล

๘/๑๒/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระศุภชัย สุภาธโร ผลาหาญ

๓๑/๐๗/๒๕๓๕ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

หาดสูง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระธวัช วยวุฑฺโฒ บัวนา

๐๔/๐๔/๒๕๒๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หาดสูง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระณัฐวุฒิ ิตสาโร วงค์มิตรแท้

๐๒/๐๑/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

หาดสูง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๑๙๙
พระอนันต์ อานนฺโท อินทร์จันดา

๒/๑๐/๒๕๑๐
๙/๔/๒๕๕๘

ใหม่สระบุรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๖ / ๑๗

้
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ปจ ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระอนุวัฒน์ ปภสฺสโร เหลาไผ่

๒/๑๐/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ใหม่สระบุรี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระบุญพิทักษ์ สุภาโส วังยะปาน

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐

อินทร์ประชาราษฎร์
 

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๐๒
พระไชยรัตน์ จารุวณฺโณ ชมชืน

่

๙/๒/๒๕๐๖ ๙/๖/๒๕๖๐
กำแพง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๐๓
พระวาทิตย์ อาภากโร แสะสาร

๑๔/๑/๒๕๓๙ ๑๔/๖/๒๕๖๐

กำแพง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๐๔
พระสราวุฒิ ปภสฺสโร บุตรดี

๒๐/๑๑/๒๕๓๘
๒๐/๗/๒๕๕๙

เกาะแดง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๐๕
พระพัฒนพงศ์ ธมฺมทินโน สังคฤกษ์

๒๒/๔/๒๕๓๙

๙/๗/๒๕๖๐
เกาะแดง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระจักรวาล กิตฺติวณฺโณ ตันเจริญ

๘/๙/๒๕๓๕ ๘/๒/๒๕๖๐
เกาะมะไฟ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระสุเมธ โสภณจิตฺโต ปตะคำ

๕/๑๑/๒๕๓๙

๕/๖/๒๕๖๐
เกาะมะไฟ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๐๘
พระอนุกูล ชาคโร ขันโท

๑๖/๖/๒๕๓๙

๒/๖/๒๕๖๐
เขาน้อย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๐๙
พระสุรชัย คุณวโร มหาเมฆ

๑/๙/๒๕๓๔
๔/๖/๒๕๖๐

เขาน้อย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๑๐
พระอภิลาภ อภิลาโภ นามลาด

๙/๑๐/๒๕๓๙
๙/๖/๒๕๖๐

คลองคล้า  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๑๑
พระรุ่งเรือง วิโรจโน กายสิทธิ

์

๑๔/๒/๒๕๔๐ ๑๔/๖/๒๕๖๐

คลองคล้า  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๑๒
พระเอ็นดู อนาวิโล มิสหะ

๑๖/๓/๒๕๑๔ ๑๖/๔/๒๕๕๔

โคกอู่ทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๑๓
พระประเวทย์ อธิปฺุโ วงค์ศรีทา

๒๔/๘/๒๕๑๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

โคกอู่ทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๑๔
พระนัฐพงษ์ สุภาจาโร ผิวจันทร์

๘/๑/๒๕๓๐ ๘/๗/๒๕๖๐
โคกอู่ทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๑๕
พระเกียรติศักดิ

์

กุสลจิตฺโต ภัยพิบัติ
๗/๒/๒๕๓๙ ๑/๖/๒๕๖๐

จันทรังษี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๑๖
พระบุญธรรม ิตสุโข โพธิขาว

์

๑๕/๑/๒๔๙๙

๔/๖/๒๕๖๐
จันทรังษี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๑๗
พระศรีไพ อายุวฑฺฒโก เล็บครุฑ

๑๔/๓/๒๕๑๘

๘/๖/๒๕๖๐
จันทรังษี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระสัจจะ โชติโย กุลสัจจะ

๓๐/๗/๒๕๑๗ ๓๐/๗/๒๕๖๐

แจ้ง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๑๙
สามเณรณัชนนนท์  รดีธรรม

๓/๑๒/๒๕๔๓

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรพุฒิพงศ์  อาษา

๒๔/๑/๒๕๔๕

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรณัฐวุฒิ  บุญหว่าน

๔/๑๑/๒๕๔๕

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๒๒
สามเณรพงศพัศ  พาเลิศ

๖/๑๒/๒๕๔๖

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๒๓
สามเณรธรภณ  มหาคุณากรณ์

๔/๒/๒๕๔๗
 แจ้ง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรสงกรานต์  กองพลพรม

๑๑/๔/๒๕๔๗

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๒๕
สามเณรอาทิตย์  ประจิมนอก

๒๘/๗/๒๕๔๗

 แจ้ง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรอำพล  ศรีทวีกาศ

๔/๑/๒๕๔๕
 แจ้ง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระจักรกฤษณ์ มหาปฺโ อ่อนอรรถ

๑๘/๗/๒๕๓๒ ๑๘/๓/๒๕๖๐

ตะคร้อ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระปฎิภาณ วิสุทฺธสีโร มูลบุตร

๔/๘/๒๕๓๙
๔/๖/๒๕๖๐

ตะเคียนทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๒๙
พระพรภิรมย์ จนฺทสาโร นาวงษ์

๔/๕/๒๕๒๘ ๑๕/๗/๒๕๖๐

ทัพช้าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๓๐
พระเอกนรินทร์ ถาวโร แก้วศรีสม

๑๗/๕/๒๕๓๙ ๑๗/๔/๒๕๖๐

เนินผาสุข  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระวัชรพล อาริโย ศรีกุลวงศ์

๔/๗/๒๕๓๗ ๔/๖/๒๕๖๐
เนินผาสุข  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระนัฐพงษ์ วรธมฺโม ร่วมคำ

๓๐/๑๑/๒๕๓๙

๓๐/๖/๒๕๖๐

เนินผาสุข  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระสมเกียรติ สจฺจวโร สถิตไชยนนท์

๒๖/๖/๒๕๓๒ ๒๖/๗/๒๕๖๐

เนินผาสุข  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระครูโสภณจันทวิมล จนฺทโสภโณ ธรรมเจริญ

๓/๑๑/๒๕๑๐
๓/๓/๒๕๓๐

โนนสะอาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๗ / ๑๗

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระธวัชร์ ธมฺมวโร โชติแสง

๕/๔/๒๕๐๖ ๕/๖/๒๕๔๘
โนนสะอาด  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระบรรจง ปริสุทฺโธ มฤกุล

๑๐/๑/๒๕๒๒ ๒๐/๓/๒๕๕๗

บ้านโนน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระจิรายุทธ ถิรธมฺโม มากมูล

๑๗/๓/๒๕๔๐ ๑๒/๔/๒๕๖๐

บ้านไผ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระพูลทวีทรัพย์ ิตคุโณ ต่างสี

๒/๒/๒๕๓๙ ๑๓/๕/๒๕๖๐

บ้านไผ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระอาทิตย์ อธิจิตฺโต สมานจิต

๕/๓/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๖๐

บ้านไผ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระธนยศ ธมฺมธโร ยาจันทา

๘/๙/๒๕๒๓ ๒๐/๔/๒๕๖๐

บุฝาย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๔๑
พระชาญยุทธ คมฺภีรธมฺโม ชุมผอม

๔/๖/๒๕๑๖ ๔/๕/๒๕๖๐
บุฝาย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระแสงอรุณ ิตธมฺโม อุดม

๙/๑๑/๒๕๐๘ ๒๒/๗/๒๕๖๐

บุฝาย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๔๓
สามเณรสมพร  พวงผ่อง

๑๕/๔/๒๕๔๙

 บุฝาย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๔๔
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน อักษรดี

๔/๕/๒๕๔๐ ๕/๗/๒๕๖๐
ประดิษฐาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระสมพร สมวโร เดชแสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๐
๒๔/๗/๒๕๖๐

ประดิษฐาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระสายันต์ ทีปธมฺโม รุ่งรัศมี

๕/๑๐/๒๕๑๒ ๑๗/๖/๒๕๖๐ มงคลนิมิตรภาวนาราม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระถนอม ธมฺมสโร จอมทะรัก

๑๗/๔/๒๕๓๗ ๑๗/๔/๒๕๖๐

มะกอกแก้ว  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๔๘
พระอุดมศักดิ

์

อคฺคธมฺโม อรุณเนตร

๑๒/๑๐/๒๕๐๓
๑๒/๖/๒๕๖๐

ศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๔๙
พระสำเภา อคฺคธมฺโม สุบิน

๒๐/๔/๒๕๑๐ ๒๒/๗/๒๕๖๐

ศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๕๐
พระสมชาย อาภาธโร สงฆ์นอก

๑๗/๑๐/๒๕๑๘
๑๗/๒/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระทองดี านจาโร ประกอบผล

๒๐/๙/๒๔๘๘ ๒๐/๑/๒๕๕๖

สอนิมิตร  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๕๒
พระลำดวน สุภาจาโร กลางหน

๒๗/๕/๒๕๒๒ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

สอนิมิตร  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๕๓
พระทรัพย์ สํวโร บิณฑบาต

๑๔/๕/๒๔๙๗ ๑๔/๓/๒๕๖๐

สอนิมิตร  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๕๔
พระนัทธพงศ์ สนฺตจิตฺโต พนไพ

๑๙/๘/๒๕๓๙ ๑๙/๗/๒๕๖๐

สอนิมิตร  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๕๕
พระจาฎพัจน์ สิริปฺโ ช่างชุบ

๘/๕/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๖๐

หนองแก้ว  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๕๖
พระอยุธ มหาปุโ บุญเลียง

้

๑๗/๘/๒๕๓๕ ๑๗/๕/๒๕๖๐

หนองชาติ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๕๗
พระสมชาย ปภสฺสโร นระดี

๗/๑/๒๕๐๒ ๗/๕/๒๕๕๙
ใหม่กวางทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๕๘
พระเกียรติศักดิ

์

สิริปฺโ เชิงเขา
๔/๖/๒๕๓๙ ๔/๖/๒๕๖๐

ใหม่กวางทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๕๙
พระภานุพงษ์ อธิปฺโ ภูมิไศล

๔/๗/๒๕๓๙
๔/๖/๒๕๖๐

ใหม่กวางทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๖๐
พระชวลิต อคฺคธมฺโม นามเสนา

๑๔/๑๑/๒๕๓๘

๑๔/๗/๒๕๖๐

ใหม่กวางทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๖๑
พระณัฐภาส์ ปริปุณฺโณ ทนสิงห์

๑๖/๐๑/๒๕๒๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

เกาะสมอ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระวีระชาติ โชติปฺโ ซือตรง

่

๑๘/๐๑/๒๕๓๗
๐๖/๐๙/๒๕๖๐

เกาะสมอ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระณัฐพล อนุตฺตโร นาคำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

คลองสมบูรณ์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๖๔
พระมานพ มหาวีโร เถือนแดง

่

๐๔/๐๑/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ดอนใหญ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระสิทธิชัย ปวิปุณฺโณ จันทรลักษณ์

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ดอนใหญ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระเอกนรินทร์ จานนฺโท พยายาม

๑๕/๐๕/๒๕๒๐ ๐๙/๑๑/๒๕๕๙

ต้นตาล  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระนาวี ธมฺมวโร วิญญาณ

๑๔/๐๘/๒๕๒๕ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ต้นตาล  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระไพรเออ กตสาโร แก้วศรี

๒๔/๐๗/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ต้นตาล  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๖๙
พระณัฐติพล โกวิโท ไพเราะ

๑๓/๐๕/๒๕๓๘ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งประพาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๘ / ๑๗

้
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ปจ ๔๑๖๐/๐๒๗๐
พระธีระวัฒน์ สุเมโธ อันทะเกตุ

๓๐/๐๙/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

นพคุณทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๗๑
พระณัฐวุฒิ อาจาโร อร่ามชัย

๑๗/๑๒/๒๕๓๓
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

นพคุณทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๗๒
พระจาตุรนต์ อริโย มุ่งดี

๒๗/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นพคุณทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๗๓
พระชาญชัย อภิวณฺโณ มีแย้ม

๐๒/๑๑/๒๕๑๗ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙

เนินผาสุกผลาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระพีรพัฒน์ ธีรปฺโ โทวงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๐ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

เนินผาสุกผลาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระสุรชัย สุรชโย สุขเลิศ

๑๕/๘/๒๕๓๐ ๒๐/๔/๒๕๕๔

ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระวสันต์ จิตฺตปฺุโ แสงยิง

่

๙/๒/๒๕๓๖ ๒๕/๔/๒๕๖๐

ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๗๗
พระอนุชิต อนุชาโต คงจ๊อก

๒๖/๑๐/๒๕๓๕
๒๑/๕/๒๕๖๐

ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๗๘
พระสมบัติ คุณสมฺปนฺโน มะหา

๑๘/๑๐/๒๕๓๙
๒๘/๕/๒๕๖๐

ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๗๙
พระพรชัย ชยปฺโ อาโน

๒๓/๕/๒๕๐๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๘๐
พระวรวุฒิ ปฺาวโร ปญญา

๐๙/๑๑/๒๕๓๗
๒๕/๖/๒๕๖๐

ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระสุรวุฒิ สุรวุฒฺโฑ อำลา

๒๑/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๘๒
พระธนวัตร ธนปาโล คงจ๊อก

๒๓/๑๐/๒๕๓๙ ๒๑/๑๐/๒๕๖๐

ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระสายชล สิริธโร จันตรี

๑๕/๘/๒๕๒๐
๑/๖/๒๕๔๙

ประทุมบูชา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๘๔
พระวรุตม์ ถาวรจิตฺโต ใคร่ครวญ

๘/๔/๒๕๓๘
๓๐/๑๒/๒๕๕๙

ประทุมบูชา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระนิกร จตฺตมโล แดนสันเทียะ

๒๕/๐๒/๒๕๓๙
๒๖/๓/๒๕๖๐

ประทุมบูชา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระวีรวัฒน์ ธมฺมิโก โซ่เมืองแซะ

๑/๖/๒๕๓๙ ๑๑/๔/๒๕๖๐

ประทุมบูชา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๘๗
พระวรายุส ปริปุณฺโณ บุญสม

๑๗/๑๐/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ประทุมบูชา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระวสิณฐ์ โชติปุณฺโ มโนธรรมจิตต์

๑๕/๑๐/๒๕๓๔

๑๐/๖/๒๕๖๐

ประทุมบูชา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระณัฐพงศ์ ณฏิโก ชันขจรกุล

้

๒๕/๐๙/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ประทุมบูชา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระสุเมธี ปสนฺโน จำเพียร

๑๙/๙/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
ประทุมบูชา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๙๑
สามเณรสนธยา  จันทร์ตรี

๑๐/๐๖/๒๕๓๖

 ประทุมบูชา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระมณัศวิณ ปฺาวุฑฺโธ สอนนอก

๒๕/๐๘/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปรือวนาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๙๓
พระอนันต์ อนนฺตธโน คงทรัพย์

๐๖/๐๑/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

ปรือวนาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๙๔
พระปภพ ปภากโร วงค์ผา

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๒๗/๐๗/๒๕๖๐

ปรือวนาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๙๕
พระบุญทา ขนฺติพโล สีพัน

๖/๕/๒๔๙๕ ๒๗/๖/๒๕๕๖

ปรือวายใหญ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๙๖
พระอธิการ ิตปฺโ ปยะธาราธิเบศร์

๗/๘/๒๕๑๗ ๗/๑๑/๒๕๕๘

ปรือวายใหญ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๙๗
พระอภิวัฒน์ อภิวณฺโณ ทาศรี

๒๙/๑/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปรือวายใหญ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระพชร โกวิโท จุลคง

๒๑/๐๖/๒๕๓๖ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

แปลงประดู่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๒๙๙
พระอัฐพล เจตนาสุโภ เมตตา

๙/๑/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

โปงไผ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๐๐
พระกฤษณะ าณรโต ประริน

๗/๗/๒๕๓๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โปงไผ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๐๑
พระวิสิษฎ์ นาถถโร บุญโต

๒๓/๑๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
โปงไผ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระพงศกร ธีรวโร ธีรวโร

๐๑/๑๐/๒๕๐๓ ๒๑/๑๒/๒๕๕๙ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระนวพล นวพโล โอนอ่อน

๑๔/๑๒/๒๕๓๗
๐๔/๐๑/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระธนวัฒน์ ธนวฒฺโน ดวงศรี

๒๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๙ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๐๕
พระวราวุฒิ วรวุฑฺโฒ ทีพึง

่ ่

๒๓/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระไพรินทร์ จนฺทสโร บัวอ่อน

๑๔/๑๒/๒๕๓๓
๑๔/๐๕/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระปญญา ปฺาธโร พระวิมล

๒๑/๐๓/๒๕๔๐ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๐๘
พระธนานันท์ ธนสีโล น้อมธรรม

๒๑/๑๐/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระจักรกริน จกฺกวโร กลินหอม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๐
๐๕/๐๖/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระทวีพงษ์ ธีรวํโส เกียรติพงศ์พันธุ์

๐๘/๐๘/๒๕๓๔ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระประสิทธิ

์

ปภสฺสโร ด่านดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๑๒
พระไพรินทร์ พลวํโส พุพงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๑๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๑๓
พระนันทวัฒน์ นนฺทวฑฺฒโน จำสอน

๑๔/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๑๔
พระกฤตการ กิตฺติธโร จำสอน

๒๘/๐๓/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๑๕
พระศิวกร ปฺาสาโร ช่อดารา

๑๒/๑๐/๒๕๔๐ ๑๐/๐๗/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๑๖
พระจรุณ สิริปฺุโ เกาะยางเผือก

่

๐๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๑๗
พระชัยวัฒน์ ชยวฒฺโน ภาคพานิช

๒๙/๐๖/๒๕๔๐ ๑๗/๐๗/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๑๘
พระนที ธีรวํโส บานวงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๓๖ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๑๙
พระณัฐพล ชนาสุโภ ดอนทอง

๑๗/๐๖/๒๕๓๖
๓๐/๐๗/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๒๐
สามเณรนัตติพงษ์  ปานทะเล

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

 

ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๒๑
สามเณรศราวุฒิ  เพ็ชรนิล

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

 

ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๒๒
สามเณรธนภัทร  ศรีเกษม

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 

ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๒๓
สามเณรธัญญาวัฒ  ทวีใจ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 

ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระศิวกร ภูริาโณ ภูยาง

๐๕/๐๙/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎรนิยม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระพรชัย อภิชาโน ตะเภาพงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎรนิยม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๒๖
สามเณรณัฐพล  แก้วอิน

๒๐/๖/๒๕๔๔

 ศรีโพธิมาลัย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๒๗
สามเณรณัฐพล  พรหม์

๙/๒/๒๕๔๕
 ศรีโพธิมาลัย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๒๘
สามเณรนัดถพล  ชาญกิจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีโพธิมาลัย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๒๙
สามเณรอานนท์  โห้กุล

๔/๑/๒๕๔๗
 ศรีโพธิมาลัย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๓๐
สามเณรอัษฎายุทธ  มะโนรัตน์

๙/๘/๒๕๔๗
 ศรีโพธิมาลัย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๓๑
สามเณรณัฐพล  เพียรหาผล

๒๖/๕/๒๕๔๘

 ศรีโพธิมาลัย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๓๒
สามเณรระพีพัฒน์  โพธิสงค์

์

๒๗/๗/๒๕๔๘

 ศรีโพธิมาลัย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๓๓
สามเณรฐิติกร  ม่วงกล่อม

๑๑/๔/๒๕๕๐

 ศรีโพธิมาลัย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระยุทธนา ปรกฺกโม นิลประพัฒน์

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สัมพันธ์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระอนุพงค์ จิตฺตสํวโร จิตจ่อ

๐๙/๐๓/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สัมพันธ์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระนวพล สุวฑฺฒโน อยู่เจริญ

๒๕/๐๕/๒๕๒๕
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

สุทธิธรรม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระศุภณัฐ สนฺติกโร บรรณา

๑๒/๐๕/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

สุทธิธรรม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๓๘
สามเณรวิวิชชัย  ผ่องศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

 สุทธิธรรม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๓๙
สามเณรคิงคอง  ฐาน

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

 สุทธิธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๐ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๔๐
สามเณรวีระยุทธ  มันสดับ

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

 สุทธิธรรม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๔๑
สามเณรธีระศักดิ

์

 พิทักษ์จินดากุล

๐๓/๐๓/๒๕๕๐

 สุทธิธรรม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๔๒
สามเณรธนาธิป  แก่นจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๕๑

 สุทธิธรรม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๔๓
พระสุนทร มหาวีโร เจริญรุ่ง

๑๙/๑๒/๒๕๒๔
๑๒/๐๒/๒๕๖๐

หนองระเนตร  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระมนัสวิน ถาวโร บุญปลูก

๐๓/๐๔/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองระเนตร  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระสมควร อาสโภ รอดอยู่

๐๗/๐๓/๒๕๑๕ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองระเนตร  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๔๖
พระวันชัย กิตฺติาโณ รักไทย

๐๗/๐๑/๒๕๐๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

หนองหูช้าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๔๗
พระทักษิณ อภินนฺโท โมตา

๑๑/๐๘/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๔๘
พระพนม สุเมโธ บัวงาม

๐๗/๑๒/๒๕๓๓ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระกรวิชญ์ วชิรธมฺโม อินทะสอน

๑๔/๐๙/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระแสงหาญฤทธิ

์

ปสนฺโณ พรมกล่อม

๐๒/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๕๑
พระศราวุธ สุธีโร เหรียญทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๙/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระเกียรติศักดิ

์

เตชวโร งามทาน

๓๑/๑/๒๕๓๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

หลังถำ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๕๓
พระแสงอนันต์ สุมงฺคโล จันทร์สวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๓๖

๓๐/๖/๒๕๖๐

หลังถำ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระสมลักษณ์ สุขวโร เจริญสุข

๓๑/๑๐/๒๕๓๙
๑๘/๖/๒๕๖๐

หว้าเอน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระนงค์ ปฺาพโล กาคำ

๒๔/๐๔/๒๔๙๓ ๑๒/๐๗/๒๕๖๐

หัวซาธรรมิการาม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๕๖
พระชัยรัตน์ ธมฺมกาโม พรหมเทศ

๑๔/๐๓/๒๕๒๖
๑๐/๐๘/๒๕๖๐

หัวซาธรรมิการาม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๕๗
พระปติวุฒิ กิตฺติสาโร บุญเอ้า

๒๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑๒/๐๘/๒๕๖๐

หัวซาธรรมิการาม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระทวีศักดิ

์

ทิวํกโร ปรางศรี

๐๙/๐๘/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หัวหว้าสามัคคี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระโสมนัส โสภโณ พรมเสน

๑๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๕/๐๘/๒๕๖๐

หัวหว้าสามัคคี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๖๐
สามเณรอณุชา  แซ่ลิม

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

 หัวหว้าสามัคคี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๖๑
พระจำรัส โสภโณ ใจชืน

่

๒/๘/๒๕๑๒
๙/๑/๒๕๖๐

หาดนางแก้ว  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๖๒
พระชัยสงค์ เตชวโร ปานทนนท์

๒๗/๔/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หาดนางแก้ว  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๖๓
พระดนัย นิติสาโร ชาไรสง

๐๗/๑๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๖๔
พระอนันต์ กตปฺโ ปานทนนท์

๐๒/๐๙/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๖๕
สามเณรธนาธร  นาคคง

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 ใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๖๖
สามเณรอาทิตย์  บัวแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

 ใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๖๗
สามเณรณัฐดนัย  อ้อยใจ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

 ใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๖๘
สามเณรมานุดิศ  เมืองปลาด

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

 ใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๖๙
สามเณรจิรสิทธิ  วงษ์เล็ก

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 ใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรพรหมพิรีย์  ศรีเกตุ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 ใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๗๑
สามเณรปฏิพัทธิ

์

 ทาสีลา

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

 ใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๗๒
สามเณรอธิบดี  จันทมัน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

 ใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๗๓
สามเณรวุฒิพร  สุนทรอินทร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

 ใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๗๔
สามเณรศิลปกร  แสนจินดา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

 ใหม่กรงทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๑ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๗๕
พระชม ตนฺติปาโล สมอชัย

๐๑/๐๖/๒๔๘๖ ๐๗/๐๕/๒๕๕๓

ใหม่ดงกระทงยาม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๗๖
พระขนก กนฺตธมฺโม กล่อมเลิศ

๒๑/๐๑/๒๕๐๖ ๒๓/๐๓/๒๕๕๗

ใหม่ดงกระทงยาม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๗๗
พระอดิศร อาภสฺสโร ชินศรี

๒๙/๑๑/๒๕๒๕
๑๐/๐๒/๒๕๕๙

ใหม่นาบุญ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๗๘
พระวันชัย วิชโย ฉิมหัต

๒๔/๑๐/๒๕๓๘
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่นาบุญ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๗๙
พระวุฒินันท์ วุฒินนฺโท มณีกุล

๑๖/๐๘/๒๕๓๗ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่นาบุญ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๘๐
พระศราวุธ ิตสาโร ศักดิชัยชาญชล

์

๑๒/๐๑/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่นาบุญ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๘๑
พระสุรเชษฐ์ ชิตวํโส ชิตตระกูล

๒๘/๐๔/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่นาบุญ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๘๒
พระธนิต ธนสีโล ทองเสรี

๑๙/๐๖/๒๕๐๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่นาบุญ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๘๓
พระปรีญากรณ์ อาภสฺสโร ภาระกุล

๒๘/๐๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่นาบุญ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๘๔
พระขจรศักดิ

์

นนฺทปฺโ กิตติประภากรณ์
๑๑/๖/๒๕๓๑ ๑๑/๒/๒๕๖๐

ใหม่ประชุมชน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๘๕
พระชัชวาล โชติปฺโ แคนไธสง

๑๒/๐๓/๒๕๓๑
๑๘/๕/๒๕๖๐

ใหม่ประชุมชน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๘๖
พระวรสานส์ เขมวีโร ภักษร

๔/๑๑/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ใหม่ประชุมชน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๘๗
พระธนบดินทร์ ขนฺติสมฺปนฺโน พนมชัย

๒๓/๑๒/๒๕๓๙
๒๘/๐๕/๒๕๖๐

อัมพวันครุฑธาวาส  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๘๘
พระพิทักษ์ วิชโย ภักดี

๒๙/๐๗/๒๕๐๙ ๑๗/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวันครุฑธาวาส  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๘๙
พระสาโรช ปริปุณโณ บัวทอง

๑๘/๐๗/๒๕๑๓ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

อินทรแบก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๙๐
พระศุภณัฐ ปฺาวุฑโฒ หิรัญรัตนชัย

๑/๗/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

อินทรแบก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๙๑
พระกำพล ิตาโณ สืบอินทร์

๐๙/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อินทรแบก  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๙๒
พระวรากร านจิตฺโต อารีรอบ

๑๗/๗/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

กระทุ่มแพ้ว  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๙๓
พระอัมรินทร์ สุจิตฺโต อารีรอบ

๓๐/๕/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

กระทุ่มแพ้ว  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระขวัญชัย อริยวํโส พงษ์เฉย

๕/๑๑/๒๕๒๑ ๑๘/๖/๒๕๖๐

คลองหอทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระอนุสิทธิ

์

อธิปฺโ แก้วเกตุ

๒๙/๑/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คลองหอทอง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระพานุ รตนโชโต สังข์มงคล

๑๙/๑/๒๕๑๕ ๑๕/๕/๒๕๖๐

นิคมพัฒนา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระธนาตย์ อภิปุณฺโณ สมพงษ์

๓๐/๓/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

นิคมพัฒนา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน เจริญแก้ว

๑๒/๓/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

บางกระเบา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระชัยวิทย์ ชยวิชโย ใยยงค์

๒๔/๘/๒๕๓๔ ๒๔/๖/๒๕๖๐

บางกระเบา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระชัชวาล ชวาโล จันทร์แสงใส

๑๖/๒/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บางกระเบา  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระศราวุฒิ ปสนฺโน โพธิทอง

์

๑๘/๑/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐

บางเตย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๐๒
พระพินิจ านรโต สังข์ทอง

๒๔/๖/๒๕๐๘
๔/๖/๒๕๖๐

บางเตย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๐๓
พระพงษ์ศักดิ

์

กุสลจิตฺโต โพธิโต

์

๑๙/๘/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐

บางเตย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๐๔
พระณัฐวัฒน์ รตนวณฺโณ พิศาจารย์

๒๔/๗/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
บางแตน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระปริญ สีลเตโช ระวิโรจน์

๑๕/๔/๒๕๒๖ ๑๑/๖/๒๕๖๐

บางแตน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระศานติ อภิวโร ตังโพธิโต

้ ์

๒/๗/๒๕๐๔ ๒/๗/๒๕๖๐
บางแตน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระนิพนธ์ นิสโภ ซือมัน

่

๑๙/๑๒/๒๔๙๕

๒๔/๔/๒๕๖๐

บ้านสร้าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระตะวัน ทีปธมฺโม หนูเสริม

๑๖/๗/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
บ้านสร้าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระสุรศักดิ

์

ภูริปาโล เกษร

๒๐/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๖๐

พิทักษ์โสภณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๒ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระธนชาติ จนฺทสาโร อยู่ดี

๒๕/๓/๒๕๑๔ ๑๐/๕/๒๕๕๙

วังขอน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระอนุสรณ์ อธิปฺโ หอมจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วังขอน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระนพวิชญ์ สุภาจาโร แหลมผึง

้

๒๓/๙/๒๕๓๗ ๒๒/๖/๒๕๖๐

สมบูรณ์ทรัพย์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๑๓
พระอมรเทพ กิตฺติปฺโ บุญช่วย

๑๓/๕/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สมบูรณ์ทรัพย์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๑๔
พระนภดล ขนฺติธมฺโม ตาดเดิม

๒๖/๘/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
สมบูรณ์ทรัพย์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระพลวรรธก์ ขนฺติสาโร ทองฟก

๒๘/๗/๒๕๒๓

๗/๗/๒๕๖๐
สมบูรณ์ทรัพย์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระวีระพงษ์ เขมกาโร พรอยมุข

๒๑/๘/๒๕๓๓ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

หัวไผ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระเจษฎา ปฺาวุโธ แก่นปรีชา

๒๓/๗/๒๕๓๗ ๑๔/๖/๒๕๖๐

หัวไผ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๑๘
พระณัฐวุฒิ านวโร อุดหนุน

๒๑/๓/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
หัวไผ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๑๙
พระนภสินธ์ ชาคโร ใจคง

๑๐/๑๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
หัวไผ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระศักดา มหาวุฑฺโฒ ยีนทน

๑๔/๒/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

หัวไผ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระอำพล โชติวโร แข็งขัน

๑๑/๘/๒๕๑๕

๔/๗/๒๕๖๐
หัวไผ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระสุเมธ สุธีโร อินเอียม

่

๒๑/๔/๒๕๑๘

๔/๗/๒๕๖๐
หัวไผ่  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๒๓
พระโชติพงษ์ ปฺาธโร สงสายออ

๑๔/๑๒/๒๕๓๗

๙/๔/๒๕๖๐
ใหม่โพธิเย็น

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระชง ปฺาวชิโร พัทนา

๑๓/๘/๒๕๑๙
๓๐/๔/๒๕๖๐

ใหม่โพธิเย็น

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระสมคิด กนฺตสาโร เอียมผ่อง

่

๓๐/๑๐/๒๕๓๗
๒๘/๕/๒๕๖๐

ใหม่โพธิเย็น

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระนพพร นิติสาโร ปยจิตโต

๑๐/๒/๒๕๓๑
๙/๔/๒๕๖๐

อินทาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระกิตติพันธ์ อาจาโร โพธิพึง

์ ่

๑๘/๔/๒๕๔๐ ๓๐/๔/๒๕๖๐

อินทาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๒๘
พระสถาพร อตฺตทีโป เฉิดฉาย

๘/๔/๒๕๓๕ ๑๗/๕/๒๕๖๐

อินทาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๒๙
พระธีรนันต์ โชติวโร มะณีแนม

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
อินทาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระเด่น สมาจาโร ด่านเกลียกล่อม

้

๑๐/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

แก่งหินเทิน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระวิชัย อาภทฺธโร ภู่คร้าม

๑๔/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แก่งหินเทิน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระนรากร อาภาธโร ภู่อ่อน

๒๗/๐๔/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

แก่งหินเทิน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระทองคำ รกฺขิตสีโร มีประสงค์

๒๖/๑๑/๒๕๑๒
๐๘/๐๔/๒๕๕๕

คลองดินแดง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๓๔
พระรัฐธรรมนูญ โชติธมฺโม สร้อยพรมราช

๓๐/๑๒/๒๕๔๐ ๑๒/๑๒/๒๕๖๐

คลองดินแดง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระพลวัตร เขมวโร พูนสิทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๓๙
๒๑/๐๔/๒๕๖๐

คลองปลาดุกลาย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระสาคร ปฺาสาโร ชุนวงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

คลองปลาดุกลาย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระอาทร านิสฺสโร พลนิกร

๑๒/๐๗/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คลองปลาดุกลาย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระนพวงศ์ กิตฺติสาโร แมนไทยสงค์

๐๓/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คลองปลาดุกลาย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๓๙
พระพิเชฐ ิตวิริโย สุขศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองปลาดุกลาย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๔๐
พระพัชเมศฆ์ ภทฺทธมฺโม วงษ์สมาจารย์

๐๓/๑๒/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

คลองปลาดุกลาย  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระเจษฎา จิตฺตกาโร ปญญา

๓๐/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองมะไฟ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระมงคล านวีโร อนันต์เจริญยศ

๒๘/๐๕/๒๕๒๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองมะไฟ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๔๓
พระชิตชัย ยสินฺธโร เมฆฉาย

๒๒/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองมะไฟ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระสิทธิศักดิ

์

จนฺทสโร ราโรจน์

๐๒/๐๑/๒๕๔๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองมะไฟ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๓ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๔๕
พระบุญปลูก อตฺตชโย อุฎฐานะ

๒๑/๐๒/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๓

โคกกระจง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๔๖
พระนิรันทร์ ธมฺคุตฺโต ภาคแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๑๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

โคกกระจง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๔๗
พระสุทัศน์ ฌาณสุโภ ลงคำ

๐๔/๐๒/๒๕๐๗ ๑๓/๐๑/๒๕๕๗

โคกกระจง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระกฤษณะ กตธมฺโม เณรบางแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

โคกกระจง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๔๙
พระก้องเกียรติ กิตฺติสาโร ทะอาสา

๐๘/๐๓/๒๕๓๕ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

โคกกระจง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๕๐
พระสุภมิตร สุทฺธจิตฺโต เหลืองทอง

๐๙/๑๒/๒๕๐๙ ๒๖/๐๖/๒๕๓๖

โคกสว่าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๕๑
พระสุนีย์ ทนฺตจิตฺโต วงษ์แก้ว

๒๘/๑๒/๒๔๙๐ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

โคกสว่าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๕๒
พระสมศักดิ

์

ธีรปฺโ บุญด้วง

๒๒/๐๑/๒๕๒๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

โคกสว่าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระดาหวัน สุวณฺโณ สมทอง

๒๖/๐๔/๒๕๑๗ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๕๔
พระบุญทัน สิริจนฺโท บุญด้วง

๐๖/๐๙/๒๔๙๕ ๒๐/๐๗/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๕๕
พระวิฑูรย์ จารุธมฺโม เหิมศิริ

๐๘/๑๑/๒๕๓๒
๒๐/๐๗/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๕๖
พระพิชัย อธิปฺโ เคนสาพู

๐๖/๐๓/๒๕๑๐ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

ชะอม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๕๗
พระวีระวัฒน์ สทฺทจิตฺโต จันทร์ฟก

๐๒/๐๔/๒๕๒๕ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ชะอม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๕๘
พระเกียรติศักดิ

์

ชยวุฒโฑ ปริญญาวุฒิ

๒๓/๑๒/๒๔๘๑
๐๒/๐๒/๒๕๓๑

ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๕๙
พระวิศิษฏ์ ปภากโร พิศภิรมย์

๑๒/๑๑/๒๕๓๓ ๐๓/๑๑/๒๕๕๗

ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๖๐
พระสมหมาย สิริจนฺโท บุญประสิทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๑๙ ๑๒/๑๐/๒๕๕๙

ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๖๑
พระเกียรติศักดิ

์

ติสฺสโร บ้านกลาง

๑๒/๐๖/๒๕๓๕ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๖๒
พระอัครชัย ปรกฺกโม สร้อยอึง

้

๑๒/๐๖/๒๕๒๔
๒๐/๐๔/๒๕๖๐

ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๖๓
พระธนกร กนฺตวีโร ชาญสำโรง

๐๑/๐๘/๒๕๒๕ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๖๔
พระวัทน์สิริ วิสารโท สีบ้านเหล่า

๐๙/๐๘/๒๕๒๕ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๖๕
พระอำนาจ อนาลโย คงทน

๑๖/๐๕/๒๕๒๕
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๖๖
พระคมเพชร ทนฺตจิตฺโต ศรีสุขัง

๑๒/๐๒/๒๕๒๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๖๗
พระนิพนธ์ มหาคมฺภีโร สำรี

๑๕/๐๖/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๖๘
สามเณรชาคริต  ใจดีกิตติโชค

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๖๙
พระลำดวน ปฺาธโร โสภาพันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๑๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ทับไทรธรรมาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๗๐
พระวิรัณย์ จารุวณฺโณ จิตรคง

๒๘/๐๑/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ทับไทรธรรมาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๗๑
พระวีรยุทธ วรปฺโ จุฑาเพ็ช

๒๐/๐๙/๒๕๓๒ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ทับไทรธรรมาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๗๒
พระวิภาค กุสลจิตฺโต โตทองหลาง

๐๒/๐๓/๒๕๒๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ทับไทรธรรมาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๗๓
พระสมคิด ปวโร ประเสริฐแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทับไทรธรรมาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๗๔
พระนพรัตน์ พุทฺธสโร ศิริกำเนิด

๑๒/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทับไทรธรรมาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๗๕
พระวีรชัย ขนฺติวโร หาเงิน

๒๖/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทับไทรธรรมาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๗๖
พระชืน

่

นนฺณโท นาคพวง

๐๒/๐๒/๒๔๙๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทับไทรธรรมาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๗๗
พระธรพล เตชพโล ครามสำโรง

๐๖/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทับไทรธรรมาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๗๘
พระอนันท์ ชยานนฺโท บุญรอด

๒๓/๐๕/๒๕๐๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทับไทรธรรมาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๗๙
พระก้องเกียรติ านุตฺตโร นบนอย

๐๑/๑๒/๒๕๒๓
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ทับลาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๔ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๘๐
พระประเสริฐ คุตฺตสีโล รอบพรมราช

๑๑/๐๖/๒๕๐๗ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ทับลาน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๘๑
พระคำพล กิตฺติสมฺปฺโน อาทิตย์

๐๕/๐๔/๒๕๐๕ ๑๒/๑๐/๒๕๕๙

ทุ่งวิจิตร  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๘๒
พระสมจิตต์ ปภาโส จันทร์เพ็ญ

๐๕/๐๑/๒๔๙๖ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

ทุ่งวิจิตร  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๘๓
พระสมหวัง ถาวรจิตฺโต เจนดง

๐๕/๐๓/๒๕๒๖ ๐๒/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งวิจิตร  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๘๔
พระพีรพัฒน์ พุทฺธสาโร สร้างวัด

๒๖/๐๒/๒๕๔๐ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งวิจิตร  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๘๕
พระจำป ปฺาวโร ทองประสงค์

๐๑/๐๒/๒๔๙๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งสามัคคี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๘๖
พระท๊อป สุวณฺณสุโภ ปานทอง

๒๐/๐๘/๒๕๓๖ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

ทุ่งสามัคคี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๘๗
พระธีรพันธ์ ธมฺมธีโร พิมพ์สุวรรณ

๑๙/๐๒/๒๕๓๖
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งสามัคคี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๘๘
พระอดิศักดิ

์

อติทโส กาบมาลี

๑๔/๐๕/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งสามัคคี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๘๙
พระวิษณุศักดิ

์

จารุโก ประสานศาสน์

๐๒/๐๖/๒๕๒๑ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

โนนสูง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๙๐
พระเสฐียร์พงษ์ อธิปฺโ ด่านสร้อย

๑๒/๐๔/๒๕๑๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

โนนสูง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๙๑
พระประวุต ิตมโน อำวงษ์

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โนนสูง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๙๒
พระนัฐพล กิตฺติสาโร เจตตานี

๐๒/๐๔/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนสูง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๙๓
สามเณรวุฒิเฉลิม  ด่านสร้อย

๑๐/๐๙/๒๕๕๑

 โนนสูง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๙๔
พระประหยัด สุปภาโร สุขเจริญ

๑๒/๐๔/๒๔๙๘ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

บ้านเขาขาด  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๙๕
พระสัมฤทธิ

์

ปฺาวโร เสมอใจ

๒๒/๐๙/๒๔๙๘
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

บ้านเขาขาด  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๙๖
พระประกร คุเณสโก ชมถิน

่

๒๐/๐๑/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๕ บูรณะราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๙๗
พระอนุชา อนุตฺตโร ศรีเหมือย

๒๗/๐๙/๒๕๓๐ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

ปาสวนพฤกษชาติ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๙๘
พระอำนวย กิตฺติปฺุโ โพธินะลา

์

๐๒/๐๒/๒๕๒๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ปาสวนพฤกษชาติ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๔๙๙
พระประสิทธิ

์

จารุวํโส เบ้ามา

๓๐/๐๙/๒๕๓๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาสวนพฤกษชาติ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๐๐
พระทรรศพงษ์ ทีปธมฺโม โพธิพันธ์

์

๑๒/๐๗/๒๕๑๗ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

ผาสุขไพบูลย์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๐๑
พระวินัย วิชฺชาธโร สีหาวัตร

๐๕/๐๕/๒๕๒๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ผาสุขไพบูลย์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๐๒
พระจักรกฤษ สิริวณฺโณ ศรีคำภา

๐๗/๑๒/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ผาสุขไพบูลย์  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๐๓
พระกิตติศักดิ

์

ธมฺมทตฺโต เปยวัฒน์

๐๙/๐๙/๒๕๒๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

พันธ์ศรี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๐๔
พระสงกรานต์ จารุวณฺโณ บุญติน

๑๒/๐๔/๒๕๓๑
๒๐/๐๔/๒๕๖๐

พันธ์ศรี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๐๕
พระภาคภูมิ านวิโร กลินประเสริฐ

่

๒๗/๐๙/๒๕๓๙ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

พันธ์ศรี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๐๖
พระกิตฺติชัย านวีโร ศิลา

๒๓/๐๗/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

พันธ์ศรี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๐๗
พระเดชาวัตร ิตมาโร หอมกระโทก

๒๒/๐๘/๒๕๓๘
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

พันธ์ศรี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๐๘
พระจีรนนท์ านวีโร คนการ

๑๕/๑๒/๒๕๒๕ ๒๑/๑๒/๒๕๖๐

พันธ์ศรี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๐๙
พระไชย ปฺาวชิโร แปนกลาง

๐๖/๐๓/๒๕๐๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

โพธาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๑๐
พระเจตดิลก จตฺตมโล ระยองขาว

๑๕/๐๔/๒๕๔๐ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

โพธาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๑๑
พระนัฐพล มหิทฺธิโก อินทร์ศวร

๒๔/๐๘/๒๕๓๘
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

โพธาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๑๒
พระอมรรัตน์ มหาปฺโ เผ่าเพ็ง

๑๙/๐๕/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

โพธาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๑๓
พระพลาธิป วิชฺชาธโร แนวดง

๒๑/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โพธาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๑๔
พระกฤษฎา อกิฺจโน หอมรินทร์

๑๐/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๕ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๑๕
พระสิทธิพงศ์ คมฺภีรปฺโ บุษบา

๓๐/๐๙/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

โพธาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๑๖
พระอมร อินฺทปฺโ กงไกร

๐๑/๐๒/๒๕๐๑ ๐๒/๐๕/๒๕๕๔

โพธิศรี

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๑๗
พระภัทรคมกฤต อาภากโร ดาวศรี

๑๑/๐๓/๒๕๑๖ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๑๘
พระครรชิต พุทฺธโร โยธาพันธ์

๒๑/๐๑/๒๕๑๓ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๑๙
พระประดิษฐ์ ปภสฺสโร ครอบกิง

่

๐๓/๐๗/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๒๐
พระกิตติ กิตฺติาโณ ทิศกระโทก

๐๖/๐๗/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๒๑
พระแขก ทิวํกโร ไลไธสง

๒๐/๑๒/๒๔๘๑
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

ระเบาะเกตุ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๒๒
พระสุเชษฐ สุรเตโช จวงสอน

๑๔/๐๕/๒๕๒๔
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

รัตนเนตตาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๒๓
พระกิตติพงษ์ กิตฺติภทฺโท แนวสุข

๓๑/๐๓/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

รัตนเนตตาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๒๔
พระบุญส่ง านวีโร สีเสมอ

๒๘/๐๑/๒๕๐๔ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

สระจาน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๒๕
พระพิมล ชินวํโส โครตชมพู

๐๓/๐๑/๒๔๙๙ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

สระจาน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๒๖
พระวีรชัย จนฺทสาโร จดชัยภูมิ

๑๘/๐๓/๒๔๙๕ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

สามัคคีพัฒนาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๒๗
พระอนนต์ สุจิตฺโต อุ่นแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

สามัคคีพัฒนาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๒๘
พระสำเรือง มหาวีโร ลาขุณี

๑๗/๐๔/๒๔๙๘ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

สามัคคีพัฒนาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๒๙
พระเงิน จารุธมฺโม สุขะ

๐๑/๐๔/๒๔๙๘ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

สามัคคีพัฒนาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๓๐
พระอนุพงษ์ ธมฺมทีโร หลานเศษรฐา

๓๐/๐๓/๒๕๓๙ ๒๐/๐๔/๒๕๖๐

สามัคคีพัฒนาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๓๑
พระธรรมรัตน์ จารุธมฺโม ปอมตะขบ

๒๙/๑๐/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

สามัคคีพัฒนาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๓๒
พระวิเชียร อภิชาโน โพธิจาด

์

๐๘/๑๒/๒๕๐๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคีพัฒนาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๓๓
พระปฏิภาณ ปภสฺสโร สองเคน

๑๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีพัฒนาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๓๔
พระจิรยุ อธิปฺโ ธนะเกตุ

๑๓/๑๑/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีพัฒนาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๓๕
พระวสันต์ จนฺทาโภ รัตนวิจิตร

๒๓/๐๑/๒๕๑๗ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

คู้ลำพัน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๓๖
พระจักรกฤษณ์ สุจิตฺโต พันธุ์นา

๑๖/๑๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คู้ลำพัน  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๓๗
พระปฏิวัติ สุภทฺโท ทาทิตย์

๑๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๔/๐๓/๒๕๖๐

โคกปบ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๓๘
พระศิริศักดิ

์

านากโร ขยันกิจ

๐๘/๐๘/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โคกปบ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๓๙
พระสมพงษ์ ธมฺมวโร เจนการ

๑๗/๐๗/๒๕๐๐ ๒๓/๑๒/๒๕๕๙

โคกพนมดี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๔๐
พระสายัณห์ สุทธิาโณ เอียมสะอาด

่

๓๐/๐๕/๒๕๒๑ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

โคกพนมดี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๔๑
พระอุดมศักดิ

์

อคฺคธมฺโม วิชานงค์

๐๘/๑๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกพนมดี  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๔๒
พระจตุพรต คุณวีโร จันทร์เพ็ญ

๒๐/๐๑/๒๕๓๒ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ต้นโพธิศรีมหาโพธิ

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๔๓
พระศราวุฒิ านวีโร อยู่มิงเจริญ

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๐ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

ต้นโพธิศรีมหาโพธิ

์

 

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๔๔
พระโยธิน มหาวีโร พลเผือก

๑๕/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่งาม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๔๕
พระขจรศักดิ

์

ขนฺติพโล สาลีดิษฐ

๐๙/๐๑/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่งาม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๔๖
พระอธิการณ์ อตฺถกาโร เพ็ชร์รัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ม่วงขาว  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๔๗
พระจักรพงษ์ ปฺาวโร แก้วกล้า

๑๒/๐๑/๒๕๒๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมโหสถ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๔๘
พระจุลเศวต สุนฺทรธมฺโม คำเมือง

๐๘/๐๗/๒๕๓๐ ๒๙/๐๖/๒๕๕๘

สระมรกต  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๔๙
พระสาธิต านิโย พึงเกษม

่

๐๗/๐๗/๒๕๓๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

สระมรกต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๖ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๕๐
พระจุมพล ปภสฺสโร นาวา

๑๙/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

สระมรกต  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๕๑
พระวิสันติ อตฺถมโม นนทเสม

๒๙/๐๙/๒๕๑๒
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สระมรกต  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๕๒
พระนฤนาท ฉนฺทธมฺโม พนัสเดิม

๒๘/๑๑/๒๕๓๕
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สระมรกต  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๕๓
พระนรินทร์ นรินโท วงศ์บุญเพ็ง

๑๗/๐๘/๒๕๓๓ ๒๔/๑๒/๒๕๕๘

สระมะเขือ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๕๔
พระนพเก้า ปภากโร วงษ์อินทร์

๐๙/๐๙/๒๕๓๔ ๐๖/๐๑/๒๕๖๐

สระมะเขือ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๕๕
พระณัฐวุฒิ านิโย จันทร์ศรี

๒๒/๑๑/๒๕๑๑
๑๓/๐๒/๒๕๖๐

สระมะเขือ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๕๖
พระวิชา ธมฺมวโร ตังจิตในธรรม

้

๒๙/๑๑/๒๕๓๒
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สระมะเขือ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๕๗
สามเณรพิทักษ์  สีทา

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

 สระมะเขือ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๕๘
สามเณรรัฐพล  บุญมา

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

 สระมะเขือ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๕๙
พระแวว สุภาจาโร สุพรหม

๑๖/๐๗/๒๕๑๐ ๑๐/๑๐/๒๕๖๐

สามัคคีสุขาราม  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๖๐
พระอภิวัฒน์ สุมโน เต่าทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๐ ๓๐/๐๕/๒๕๖๐

แสงสว่าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๖๑
พระธีรภัทร อภินนฺโท เหล่ากสิกรรม

๒๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

แสงสว่าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๖๒
พระฉัตรชัย จนฺทสาโร งามล้วน

๑๘/๑๒/๒๕๒๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

แสงสว่าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๖๓
พระพิชิต อธิปุโ บัวส่องใส

๑๗/๑๐/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

แสงสว่าง  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๖๔
พระสมควร สุชาโต จันทร์ศรี

๒๔/๑๑/๒๕๓๖
๑๖/๐๑/๒๕๖๐

หนองเกตุ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๖๕
พระณัฐพงษ์ จนฺทสโร ศรีเขตต์

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

หนองเกตุ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๖๖
พระศุภธัช สติสมฺปนฺโน รุ่งสว่าง

๒๒/๑๒/๒๕๓๙
๑๖/๐๔/๒๕๖๐

หนองเกตุ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๖๗
พระณัฐวุฒิ านวีโร สระเนาว์

๒๒/๐๔/๒๕๔๐ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

หนองเกตุ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๖๘
พระสหรัฐ สนฺตมโน มารวย

๑๔/๑๑/๒๕๓๙
๒๓/๐๕/๒๕๖๐

หนองเกตุ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๖๙
พระเลือน

่

กตสาโร สามารถ

๒๕/๐๕/๒๕๓๑
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองเกตุ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๗๐
พระวุฒิศักดิ

์

สุเมโธ รักสุด

๑๙/๑๐/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองเกตุ  

ปจ ๔๑๖๐/๐๕๗๑
พระวินัย อธิปฺโ ซือสัตย์

่

๐๖/๐๘/๒๕๓๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองสะแก  

รับรองตามนี

้

(พระเทพรัตนมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๒

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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