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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๐๑
พระปยพงษ์ านิสโร ศศิมณฑล

๑๕/๑/๒๕๒๙ ๑๑/๔/๒๕๕๕

เกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๐๒
พระนาเรศ อภิาโณ วรรณราช

๖/๒/๒๕๐๙
๒๓/๑๒/๒๕๕๖

เกาะเค็ดใน  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรธีรภัทร์  เจริญคง

๒๖/๙/๒๕๔๒

 จิกสูง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๐๔
พระพิสิฐ ปยวณฺโณ เตียรวัฒนศิริ

๑๔/๑/๒๕๒๒
๔/๗/๒๕๕๗

ดงคุย  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๐๕
พระภิรายุทธ ปภสฺสโร มากคำ

๒๕/๙/๒๕๒๙
๕/๗/๒๕๕๙

ดงคุย  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๐๖
พระพงศ์สัณ สิริจนฺโท เปยเอียม

่

๑๖/๐๒/๒๕๑๑ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

ดงพระราม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๐๗
พระสรรค์พงษ์ ปริชาโณ แสงมณี

๑/๑/๒๕๒๔ ๑๑/๔/๒๕๕๘

ดงยาง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๐๘
พระอโนชา อนุชาโต จันตะเฆ่

๕/๒/๒๕๑๐
๑๕/๖/๒๕๕๘

ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรวัฒนะชัย  ทองแปลง

๓/๑/๒๕๔๕
 ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรณัฐพนธ์  ขวัญข้าว

๒๕/๙/๒๕๔๕

 ทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๑๑
พระอรุณ ิติธมฺโม รัตนขันแสง

๑๒/๑๒/๒๕๐๒
๑๐/๗/๒๕๕๘

ธรรมารังสฤษฎิ

์

 

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๑๒
พระอธิการประเสริฐ ขนฺติปฺโ แสงสี

๙/๕/๒๕๐๙
๒๘/๑/๒๕๔๙

เนินบาก  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๑๓
พระสำเร็จ ชยวุฒิโฑ แสงเพ็ญ

๗/๙/๒๕๐๘
๒๓/๗/๒๕๕๑

เนินหอม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๑๔
พระศักดิชัย

์

จิรสุโภ สุขสมบัติ

๑๐/๒/๒๕๒๔
๔/๗/๒๕๕๗

ประสาธน์รังสรรค์  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๑๕
พระสุริยัณ จนฺทวณฺโณ เขตจัตุรัส

๔/๑/๒๕๒๖ ๑๖/๕/๒๕๔๗

ภักดีสุนทราวาส  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๑๖
พระวิสุทธิ

์

านิสฺสโร สืบยิม

้

๒๐/๑๒/๒๕๒๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๗

ศรีเงินเจริญสุข  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๑๗
พระสมุห์ยุทธนา านิสฺสโร เจริญสุข

๒๐/๑๒/๒๕๑๑
๑๐/๘/๒๕๕๔

สง่างาม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๑๘
พระจักรกฤษ ปภากโร สัมฤทธิ

์

๑๐/๖/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๖

สง่างาม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรณัฐพล  ทักขินัย

๑๔/๔/๒๕๔๔

 สง่างาม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๒๐
พระพนาไพร ิตสีโล ใจฉลาด

๘/๕/๒๕๑๒ ๖/๕/๒๕๕๘
หนองเต่า  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๒๑
พระสมศักดิ

์

านทินฺโน ทักษิณ
๒/๗/๒๕๐๑ ๑/๗/๒๕๕๘

หนองเต่า  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๒๒
พระธนพล ทีปธมฺโม พนมตัง

้

๒๕/๘/๒๕๓๗ ๒๙/๗/๒๕๕๘

หัวกรด  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๒๓
พระชัยพร จิตฺตสํวโร เรืองอำพันธ์

๑๑/๗/๒๕๒๑ ๒๖/๗/๒๕๕๘

แหลมไผ่  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๒๔
พระมนตรี ถาวโร เกลียงทองคำ

้

๒/๒/๒๕๒๓ ๒๙/๓/๒๕๕๘

แหลมหิน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑ / ๕

้
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ปจ ๔๒๕๙/๐๐๒๕
พระนคร ยติกโร สุขศรี

๒๐/๘/๒๕๓๖ ๒๖/๗/๒๕๕๘

กรุงราษฎร์บำรุง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๒๖
พระศิระศักดิ

์

ปฺาสิริ บุญนาค
๔/๗/๒๕๑๗

๐๓/๐๔/๒๕๕๖

กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๒๗
พระบอย านิสฺสโร ซือสัตย์

่

๐๗/๐๑/๒๕๒๔ ๐๗/๐๔/๒๕๕๕

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๒๘
พระสันติ สนติธฒฺโม สมเคราะห์

๒๘/๐๗/๒๕๐๕ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๒๙
พระมานพ ปฺาธโร ชมมัน

่

๐๗/๐๒/๒๕๒๘ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๓๐
พระทอง เทวธมฺโม ไชยปา

๐๕/๑๒/๒๕๑๒ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

คลองร่วมพัฒนา  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๓๑
พระธีรพันธ์ สุทฺธจิตฺโต ฤทธิมังกร

์

๑๒/๐๖/๒๕๓๐ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

คลองร่วมพัฒนา  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๓๒
พระณัฐพล าณพโล โสรวาลย์

๑๕/๐๑/๒๕๐๖ ๐๕/๐๓/๒๕๕๖

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๓๓
พระทศพร จกฺกวโร โตศิริ

๓๐/๐๔/๒๕๓๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๓๔
พระอภิชาต อภิชาโต แก้วจันดา

๒๔/๐๙/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๓๕
พระทวี จนฺทธมฺโม สอนสำแดง

๒๙/๐๖/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

นครกบินทร์  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๓๖
พระพรมศักดิ

์

ยสินฺธโร พยัคมะเริง

๐๒/๐๕/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

ย่านรี  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๓๗
พระคุณากร จนฺทสาโร สุภาวิทย์

๒๒/๐๓/๒๕๓๖ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

รัตนชมภู  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรธวัชชัย  เสพสุข

๑๙/๙/๒๕๔๕

 รัตนชมภู  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรสุริยา  กรมภัคดี

๒๒/๑๒/๒๕๓๘

 รัตนชมภู  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรสุรวินท์  จันทร์นวล

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

 รัตนชมภู  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรอดิศักดิ

์

 ชืนชาน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

 รัตนชมภู  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๔๒
พระสนธยา าวโร ทวีเจริญ

๐๗/๑๒/๒๕๒๐ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

รัตนโชติการาม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๔๓
พระวิฑูรย์ อภิปฺุโ วรเวก

๒๐/๐๕/๒๕๒๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

รัตนโชติการาม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๔๔
พระทองย้อย ติกฺขปฺโ เทียมจันทร์

๑๔/๐๑/๒๕๒๒ ๐๒/๐๑/๒๕๕๗

วังกวาง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๔๕
พระบุญส่ง ปสนฺโน แก้วละมุน

๒๕/๐๓/๒๕๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วังดินสอ  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๔๖
พระฉัตรชัย จารุธมฺโม แวดล้อม

๐๕/๐๕/๒๕๒๔ ๑๖/๐๒/๒๕๕๗

วังท่าช้าง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๔๗
พระธนากร กตปฺุโ จันทรืไชย

๑๕/๐๕/๒๕๑๕ ๑๑/๐๕/๒๕๕๖

หนองตลาด  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๔๘
พระอรรคเดช มหายโส ลาเลิศ

๑๕/๐๔/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๔

หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๔๙
พระเฉลิมพล เชฏพโล ศิลปะ

๑๓/๐๓/๒๕๓๐ ๑๓/๐๓/๒๕๕๗

หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรยศพร  หาระโคตร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 คำพิละ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรภูชิต  รูปเหมาะ

๑๗/๗/๒๕๔๓

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรจักรพรรณ์  เจียสารัมย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรเนติธร  มนต์ดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรทศวรรษ  ดีระสาร

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรโชคตระการ  สิงห์คำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรโอภาส  รอดจันทร์

๗๑๘/๘/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรบุญเย็น  แสมลาย

๑๐/๑๐/๒๕๓๘

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรสมประสงค์  กรมภักดี

๒๘/๘/๒๕๔๐

 หนองไผ่ล้อม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๒ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรปฐมภรณ์  โพธิศรี

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรวรดิษย์  เข็มเพชร

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรสายชล  สวนจันทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรธุรกิจ  แก้วเฮือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรนิติพัฒน์  ธรรมปองโสม

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรสันติภาพ  ตันศิริ

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรธนวัฒน์  แก้วกูล

๑๗/๗/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรภูบดี  พิบูลรัตน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรจารุกิตติ

์

 สุขไผ่

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๖๙
สามเณรจิรศักดิ

์

 เจียมอู

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรนพนนท์  จีนดิบ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๗๑
สามเณรประพนธ์  กุมพันธ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรธีราวุธ  อันทะบุรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรปฎิตภาคัส  อาจองค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรชนธัญ  โชติกมาศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรพงศธร  หงษามารถ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๗๖
สามเณรสุกฤษฎิ

์

 ลำทอง

๑๘/๘/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๗๗
สามเณรวีรพล  ก่อบุญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๗๘
สามเณรรัตน  เกิดมัน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๗๙
สามเณรพิเนตร  ด่อนแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๘๐
สามเณรพิรภพ  พรพรรณนุกูล

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๘๑
สามเณรธรณ์เทพ  ศรีสมุทร

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๘๒
สามเณรธีรภัทร  ไหว้พรม

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๘๓
สามเณรทัพฟา  พานิชชา

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๘๔
สามเณรธีรยุทธ  อุดตะคุท

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๘๕
สามเณรก้องพิภพ  สีพรม

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๘๖
สามเณรกันตพงศ์  ศรีเพ็ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๘๗
สามเณรกฤษณะ  หลำประเสริฐ

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

 หนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๘๘
พระสง่า อคฺคธมฺโม แรงสาริกรรม

๑๘/๗/๒๕๑๙
๓/๗/๒๕๕๙

ใหม่สระบุรี  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๘๙
พระวิชัย กนฺตสีโล จันสมดี

๖/๑/๒๔๙๔ ๓/๗/๒๕๕๒
โคกกระจง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๙๐
พระวิทยา าณธีโร กลางเคียม

่

๑/๑๐/๒๔๙๓
๗/๖/๒๕๕๕

โคกกระจง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๙๑
พระสุรเชฏฐ์ ปฺุกาโม บุญด้วง

๑๒/๐๕/๒๕๑๐

๒/๔/๒๕๓๐
โคกสว่าง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๙๒
พระนาโรง กิตฺติสาโร จันรา

๑๒/๑๒/๒๕๑๖
๕/๑๑/๒๕๔๔

ด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๙๓
พระสวงค์ ธมฺมวโร พรมมา

๒/๑/๒๔๙๗ ๖/๑๑/๒๕๕๗

ทับไทรธรรมาราม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๙๔
พระชัยวัฒน์ อตฺตทีโป เรศจะโปะ

๑/๑/๒๕๑๘ ๕/๖/๒๕๔๓
ทับลาน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๙๕
พระมนตรี มหชฺฌาสโย เชือแก้ว

้

๒/๑๑/๒๕๓๔
๗/๓/๒๕๕๕

ทับลาน  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๙๖
พระอัทธ์ สุทฺธิจิตฺโต หนุนครบุรี

๑๒/๒/๒๕๒๓
๖/๔/๒๕๕๕

ทับลาน  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๙๗
พระจำป อภิปฺโ เจริญบุญมี

๑/๓/๒๕๐๙ ๒/๙/๒๕๕๘
ผาสุขไพบูลย์  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๙๘
พระกิตติชัย านวีโร ศิลา

๙/๕/๒๕๒๒ ๗/๘/๒๕๕๕
พันธ์ศรี  

ปจ ๔๒๕๙/๐๐๙๙
พระสมโภชน์ นริสฺสโร ปางเดิม

๒/๑๐/๒๕๐๘
๖/๗/๒๕๕๗

โพธาราม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๐๐
พระบุญมาก จิรธมฺโม กอคูณกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๑๓

๖/๖/๒๕๕๘
โพธาราม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๐๑
สามเณรจักรพันธ์  ผลาหาญ

๖/๔/๒๕๔๕
 โพธิศรี

์

 

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๐๒
พระคำกอง อธิปฺโ สระแก้ว

๒/๒/๒๔๙๙ ๗/๓/๒๕๕๔
ระเบาะเกตุ  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๐๓
พระบุญลบ ปฺาทีโป ลินทะเล

้

๒/๑๐/๒๔๙๗ ๗/๑๑/๒๕๕๒

สระจาน  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๐๔
พระธนวัฒน์ สุจิณฺณธมฺโม น้อยมี

๖/๕/๒๕๐๕ ๖/๒/๒๕๕๗
สระจาน  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๐๕
พระชาญชัย อธิปฺโ เหมือนทอง

๑/๑/๒๔๙๒ ๓/๑๐/๒๕๕๑

สามัคคีพัฒนาราม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๐๖
พระสุรพล อธิปฺุโ พลเมือง

๖/๖/๒๕๒๘ ๖/๕/๒๕๕๖
สามัคคีพัฒนาราม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๐๗
พระทองมา สุวณฺโณ คำภาวงษ์

๓/๖/๒๔๙๐ ๖/๙/๒๕๕๖
สามัคคีพัฒนาราม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๐๘
พระลิขิต สิริโรจโน บุญรอด

๓/๔/๒๕๒๗ ๖/๙/๒๕๕๑
บางแตน  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๐๙
พระบรรจง ปฺาวโร โฉมเฉลา

๑๐/๕/๒๕๒๐
๕/๖/๒๕๕๙

บางแตน  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๑๐
พระอนัน านวโร พรมมา

๑๑/๘/๒๕๑๑
๔/๖/๒๕๓๒

คำเลียบ  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๑๑
พระคณิน ธมฺมธีโร ศรีสวัสดิ

์

๔/๒/๒๕๓๙ ๗/๔/๒๕๕๘
โคกกรวด  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๑๒
พระศุภกฤษ์ สิริมงฺคโล พูลศิริ

๔/๒/๒๔๘๙ ๗/๑๒/๒๕๕๓

แจ้ง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๑๓
พระธนภัทร าณวีโร สีมาวงษ์

๗/๔/๒๕๑๙ ๖/๖/๒๕๕๗
แจ้ง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๑๔
สามเณรจอนนี

่

 พระสุวอ

๕/๑๒/๒๕๔๑

 แจ้ง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๑๕
สามเณรต๊อก  เชือสูง

้

๗/๑๐/๒๕๓๙

 แจ้ง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๑๖
สามเณรณัฐวุฒิ  ชินเกตุ

๖/๖/๒๕๔๕
 แจ้ง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๑๗
สามเณรณัฐชนน  กลางเมือง

๑๐/๙/๒๕๔๕

 แจ้ง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๑๘
พระธวัชร์ ธมฺมวโร โชติแสง

๔/๔/๒๕๐๖ ๖/๕/๒๕๔๘
โนนสะอาด  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๑๙
พระสาธิต าณวีโร โพธิงาม

์

๗/๗/๒๕๓๓ ๖/๓/๒๕๕๘
โนนสะอาด  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๒๐
พระปญญาพล ปฺาพหุโล ชาลี

๕/๕/๒๕๒๗ ๓/๗/๒๕๕๖
บ้านไผ่  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๒๑
พระถวิล ธีรปฺุโ คำภา

๗/๓/๒๔๘๘ ๑/๑๒/๒๕๔๒

ประเถท  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๒๒
พระปราโมทย์ อุตฺตโม ปานสอน

๘/๑/๒๕๒๙ ๕/๑/๒๕๕๘
พรหมรังษี  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๒๓
พระวิษณุ านุตฺตโร รวยสันเทียะ

๙/๖/๒๕๓๑ ๗/๙/๒๕๕๔
มงคลชัย  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๒๔
พระวีระพันธ์ วีรวํโส คำนึง

๒/๖/๒๕๒๒ ๖/๙/๒๕๕๗
มงคลชัย  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๒๕
พระภาณุเดช จนฺทโชโต เรืองสว่าง

๘/๑๐/๒๕๓๖ ๖/๑๒/๒๕๕๘

หนองชาติ  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๒๖
พระกำธร อาภาธโร ใจดี

๑๖/๐๖/๒๕๒๗ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗

ทุ่งประพาส  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๒๗
พระศักดิชัย

์

ชิตสาโร เจริญราศรี

๐๙/๐๒/๒๕๐๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๘

ทุ่งประพาส  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๒๘
พระไพรัช ฉนฺทตโก ทีชอบ

่

๑๒/๐๗/๒๕๑๔ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘

ทุ่งประพาส  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๒๙
พระศุภกร ธมฺมสุนทโร ประนอมมิตร์

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

เนินผาสุกผลาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๓๐
พระประเสริฐ กตปฺุโ บัวศรี

๙/๕/๒๕๑๘ ๑/๖/๒๕๕๘
ปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๓๑
พระเสวย กิตฺติธโร รุ่งชืน

่

๒/๙/๒๔๘๔ ๔/๓/๒๕๕๘
ปรือวายใหญ่  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๓๒
พระสุรินทร์ สุรเตโช วลาวัฐ

๒๓/๙/๒๕๓๐ ๒๓/๖/๒๕๕๘

ปรือวายใหญ่  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๓๓
พระบุญลอย ปฺุสุวณฺโณ พิกุลทอง

๐๕/๐๑/๒๕๐๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๓ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๓๔
พระสิทธา สิทฺธิลาโภ กลินหอม

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘ ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๓๕
พระสุรพล สุทฺธิโรจโน เพ็งพรรณ์

๑๒/๘/๒๕๑๗ ๑๐/๗/๒๕๕๗

ราษฎรนิยม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๓๖
สามเณรณัฐวุฒิ  แก้วกระมล

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีโพธิมาลัย  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๓๗
พระอาณัติ อานนฺโท เครือแปน

๒๒/๑๒/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๕๖

สัมพันธ์  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๓๘
พระวสุ ชวโน อภิธราธรกุล

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

สุทธิธรรม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๓๙
พระสามาต สุนฺทโร วงษ์เสนา

๑๒/๒/๒๕๐๐ ๑๒/๒/๒๕๕๗

หนองหูช้าง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๔๐
พระสังคม อภิาโณ ปุราชะโน

๑๘/๑๐/๒๕๓๐
๒๑/๖/๒๕๕๘

หนองหูช้าง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๔๑
พระสรายุทธ์ สนฺติโก งามประ

๐๕/๐๓/๒๕๒๕ ๒๔/๐๓/๒๕๕๘

หลังถำ  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๔๒
พระจำลอง ปภาธโร บุญโต

๒๗/๑๑/๒๕๒๖
๒๕/๓/๒๕๕๙

ใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๔๓
พระอนันต์ อนนฺตโร คงเจริญ

๐๓/๐๔/๒๔๘๒ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

ใหม่นาบุญ  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๔๔
พระสุพจน์ วิสุทฺโธ วรรณุไล

๑๙/๐๘/๒๕๑๐ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

ใหม่นาบุญ  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๔๕
พระปรีชา ปฺาวโร อนุวงษ์

๑/๑๐/๒๕๑๓ ๒๐/๘/๒๕๕๑

อินทรแบก  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๔๖
พระชยุต สุวิชาโน เค้ามูล

๐๐/๙/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๔

อินทรแบก  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๔๗
พระปยะศักดิ

์

สิริวณฺโณ เจริญวารี

๒๑/๗/๒๕๓๒ ๑๙/๗/๒๕๕๘

อินทรแบก  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๔๘
พระเจษฏา สุเมโธ แผ่นทอง

๒๕/๑๑/๒๕๒๑

๕/๖/๒๕๕๘
โคกปบ  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๔๙
พระสนัน

่

สนฺตมโน วงค์สวัสดิ

์

๓๐/๑/๒๕๐๓ ๑๔/๗/๒๕๕๘

โคกปบ  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๕๐
พระสุเมธ สุเมโธ เจนสุรวิทยา

๑๒/๒/๒๕๒๘ ๑๐/๗/๒๕๕๗

โคกพนมดี  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๕๑
พระพรเทพ เตชธมฺโม ธงชัย

๒๕/๓/๒๕๓๔
๕/๗/๒๕๕๘

โคกพนมดี  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๕๒
พระเพิมเกียจร์

่

เตชธมฺโม ดีเลิศ

๑๑/๙/๒๕๑๔
๗/๔/๒๕๕๘

ต้นโพธิศรีมหาโพธิ

์

 

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๕๓
สามเณรวุฒิธิพร  วงเลศ

๑๘/๕/๒๕๔๖

 ไผ่งาม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๕๔
พระศรชัย ถาวโร ใยเกษ

๔/๘/๒๕๒๓ ๑๔/๖/๒๕๕๘

สระมรกต  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๕๕
พระพิสิษฐ์ วลฺลโภ สัตย์ชือ

่

๑๖/๑๒/๒๕๓๐
๑๔/๖/๒๕๕๘

สระมรกต  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๕๖
พระสุรเดช ธมฺมสโร ปราบพาล

๑๒/๘/๒๕๓๔ ๒๐/๖/๒๕๕๖

สามัคคีสุขาราม  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๕๗
พระอัมพร ชาคโร สามารถ

๒๐/๔/๒๕๑๑ ๒๖/๑๑/๒๕๕๘

แสงสว่าง  

ปจ ๔๒๕๙/๐๑๕๘
พระเทียม ปภาโส มังขำ

๖/๑๐/๒๕๐๓
๒/๕/๒๕๕๑

หนองสะแก  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๕ / ๕

้
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