
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภาค ๒

ส่งสอบ ๑,๐๗๔ รูป ขาดสอบ ๘๘ รูป คงสอบ ๙๘๖ รูป สอบได้ ๖๗๕ รูป สอบตก ๓๑๑ รูป (๖๘.๔๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๐๐๑
สามเณรวันชัย  อนุเสถียร

๒๖/๗/๒๕๓๓

 กลางคลองสระบัว  

อย ๒๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรพรชัย  แซ่ก๊วย

๙/๕/๒๕๓๖
 กลางคลองสระบัว  

อย ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระวีรยุทธ กิตฺติสาโร ศรีทอง

๘/๑๐/๒๕๒๙ ๒/๐๗/๒๕๖๐

กลางปากกราน  

อย ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระธนคม กิตฺติปฺโ เหลืองสอาด

๑/๐๑/๒๔๙๖ ๘/๐๗/๒๕๖๐

กลางปากกราน  

อย ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระประภา ธมฺมธโร กวีวิทย์

๑/๒/๒๔๙๐ ๔/๓/๒๕๕๑
กลางรามัญ  

อย ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระสุขสันติ

์

จิรสุโข สถิตสุข

๑๙/๓/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๖๐

กลางรามัญ  

อย ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระศุภฤกษ์ านุตฺตโร ผาสุขขันธ์

๒๙/๔/๒๕๓๕
๑/๐๒/๒๕๖๐

กษัตราธิราช  

อย ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระรุ่งทรัพย์ ปยสีโล ถาวรกัลปชัย

๒๙/๑๐/๒๕๓๐ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

กษัตราธิราช  

อย ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระไพรัช จิตฺตานุรกฺโข จำแนกสาร

๑๙/๗/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

กษัตราธิราช  

อย ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระอธิป นาถกโร พลธี

๓๐/๘/๒๕๒๙ ๕/๐๗/๒๕๖๐

กษัตราธิราช  

อย ๒๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรทิชาเทพ  โพธิงาม

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

 กษัตราธิราช  

อย ๒๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรธนกฤต  วรรณทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 กษัตราธิราช  

อย ๒๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรวรัชญ์  เทาหา

๘/๕/๒๕๔๗
 กษัตราธิราช  

อย ๒๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรธนพล  โพธิประสาท

์

๒๕/๙/๒๕๔๗

 กษัตราธิราช  

อย ๒๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรอนุสรณ์  สอนสุวรรณ

๙/๑๐/๒๕๔๗

 กษัตราธิราช  

อย ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระธรรมนูญ อคฺคธมฺโม มีสง่า

๑๐/๑๒/๒๕๓๒

๙/๒/๒๕๕๖
กุฎีลาย  

อย ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระวัชนา เตชวโร มีศรีจันทร์

๐๖/๖/๒๕๒๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

อย ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระพระกฤษณะ ปสนฺโณ กระดุมเพ็ชร

๑๒/๑๑/๒๕๓๐

๑/๗/๒๕๖๐
เกาะแก้ว  

อย ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระมนต์ชัย ถาวโร เกตุโกมุท

๖/๑๐/๒๕๓๓
๑/๗/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

อย ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระเอกชัย ปยธมฺโม สถิตพงศ์

๒๗/๑/๒๕๒๗

๒/๗/๒๕๖๐
เกาะแก้ว  

อย ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระชิดดนัย อชิโต ขันสัมฤทธิ

์

๑๗/๓/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
เกาะแก้ว  

อย ๒๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรชัยบดินทร์  ทองคำสุข

๙/๙/๒๕๔๖
 เกาะแก้ว  

อย ๒๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรวัชรินทร์  ภาคภูมิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 เกาะแก้ว  

อย ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระธีรพล จิรสุโภ รืนภาคบุตร

่

๒๘/๐๗/๒๕๓๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ไก่เตีย

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑ / ๒๐

้
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อย ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระณัฐพล ชินวโร คงเทียง

่

๑๒/๐๙/๒๕๓๒ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ไก่เตีย

้

 

อย ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระทวนชัย รกฺขิตธมฺโม ไวยพัฒน์

๑๖/๐๓/๒๔๙๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โคกจินดาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระกิตติชัย ปฺาวชิโร มีชูเวช

๒๑/๔/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
เจดีย์แดง  

อย ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระสมพล จิตคุโณ ใจแก้ว

๑๙/๘/๒๕๓๕ ๒๔/๗/๒๕๖๐

เจดีย์แดง  

อย ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระสมัย สนฺตมโน หงษ์ศรี

๗/๖/๒๕๑๗ ๗/๑๐/๒๕๕๒

ช้างใหญ่  

อย ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระสาธิต ธีรวโร รักแดน

๘/๔/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ช้างใหญ่  

อย ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระสุเทพ สาทโร เฉลยบุญ

๑๐/๑/๒๕๐๑
๒/๗/๒๕๖๐

ช้างใหญ่  

อย ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระจักรพันธ์ จกฺกวโร

จิตนวิบูลย์ไพศาล

๐๕/๑๑/๒๕๓๔ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ทรงกุศล  

อย ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระยุธรินทร์ โฆสโก สอาดบัว

๒๖/๑๒/๒๕๓๗

๑๗/๖/๒๕๖๐

ท่าโขลง  

อย ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระสมมารถ ปภสฺสโร วงศ์ชมภู

๑๗/๑/๒๕๑๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ท่าโขลง  

อย ๒๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรนภสินธุ์  ตรวจนอก

๒๔/๕/๒๕๔๕

 ท่าโขลง  

อย ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระเอ กิตฺติสาโร จิตรไพบูลย์

๑๓/๐๕/๒๕๓๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ธรรมนิยม  

อย ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระจตุพล ถิรภิฺโ ถิรภิญโญ

๕/๙/๒๕๒๐ ๖/๒/๒๕๖๐
ธรรมิกราช  

อย ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระรชา สุธมฺโม ตรีจันทร์ทอง

๒๕/๐๔/๒๕๒๓ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

นางกุย  

อย ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระธนบูรณ์ อภิวณฺโณ มูลสาร

๐๒/๐๘/๒๕๑๗ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

บางกะจะ  

อย ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระพีรพงษ์ ภูริาโณ โตจำนงค์

๑๙/๐๖/๒๕๑๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

บางกะจะ  

อย ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระวชิระ ิตคุโณ ทองน้อย

๐๔/๑๐/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางกะจะ  

อย ๒๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรกฤษดา  สายบัวเพ็ชร

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

 บางกะจะ  

อย ๒๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรนพดล  มีสุข

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

 บางกะจะ  

อย ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระไตรภูมิ จนฺทธมฺโม จันทร์สว่าง

๒๗/๘/๒๕๒๘ ๑๖/๗/๒๕๖๐

บำรุงธรรม  

อย ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระพศวีร์ ทตฺตวณฺโณ วงศ์พลกานันท์

๑๗/๑๐/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ประสาท  

อย ๒๑๖๐/๐๐๔๖
พระไชยันต์ จิรวฑฺโฒ อาชาฤทธิ

์

๒๗/๕/๒๕๑๒

๔/๗/๒๕๖๐
ประสาท  

อย ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระทิพย์พมนต์ อรุโณ พุ่มพวง

๘/๔/๒๕๒๗ ๖/๗/๒๕๖๐
ประสาท  

อย ๒๑๖๐/๐๐๔๘
พระพงษธร พุทฺธสาโร วงษ์วิโรจน์

๑๒/๐๗/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

ปอมรามัญ  

อย ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระศุภกิจ สมจิตฺโต มีเวชสม

๒๙/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปอมรามัญ  

อย ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระขรรค์ชัย โฆสิโต พึงพร

่

๑๒/๐๕/๒๕๑๒ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

ปากกราน  

อย ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระฃวัลวิทย์ ชวนปฺโ แตงเขียว

๑๗/๐๒/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระกฤษณะ กตคุโณ สมร

๒๗/๐๙/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระจามร ขนฺติธมฺโม มีสมภพ

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

พนมยงค์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระเลิศชัย จิตฺตยุตฺโต จิตตประกอบ

๒๑/๐๓/๒๕๑๕
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

พนมยงค์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรศักดิศรณ์

์

 สุขสัตย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

 พนัญเชิง  

อย ๒๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรจิณณพัต  พึงพักดิ

่ ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

 พนัญเชิง  

อย ๒๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรณัฐวัตร  ใบดังกลาง

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

 พนัญเชิง  

อย ๒๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรธนิสร  โสมรักษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

 พนัญเชิง  

อย ๒๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรสิทธิชัย  ใต้โพธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 พนัญเชิง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒ / ๒๐

้
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อย ๒๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรปราโมทย์  อ้นแหยม

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

 พนัญเชิง  

อย ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระพงศ์พสุ ภทฺทธมฺโม ธรรมรักษ์

๔/๐๓/๒๕๑๔ ๘/๐๗/๒๕๖๐

พระญาติการาม  

อย ๒๑๖๐/๐๐๖๒
พระณัฐพร สุชีโว การประเสริฐ

๑๘/๑๒/๒๕๒๔
๒๒/๐๓/๒๕๖๐

พุทไธศวรรย์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระนวปฎล จิรลาโภ ชูเรืองกุลธร

๑๕/๐๑/๒๕๐๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

พุทไธศวรรย์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระวสิษฐ์ ปภสฺสโร พรรณปญญา

๒๘/๙/๒๕๓๘

๒/๖/๒๕๖๐
โพธิเผือก

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระเสกสรร ขนฺติพโล สดใส

๑๔/๘/๒๕๒๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โพธิเผือก

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระธวัชชัย จนฺทสาโร สีเฟอง

๕/๑๑/๒๕๓๔
๓๐/๗/๒๕๖๐

โพธิเผือก

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระสินชัย สิริปฺโ ฉัตรัยรักข์

๑๓/๘/๒๔๙๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ภูเขาทอง  

อย ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระสมาน จารุธมฺโม ฤกษ์ยามดี

๒๑/๙/๒๕๑๔ ๔/๑๒/๒๕๕๙

ภูเขาทอง  

อย ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระวชิร ธมฺมสาโร ลีสุทธิพรชัย

้

๑๔/๑๒/๒๕๐๐ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระธนพล ขนฺติพโล เตชะสมบูรณ์

๒๔/๐๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระกัมพล สุมิตฺโต จันทรา

๐๓/๑๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระพงษ์ฤทธิ

์

สามตฺถิโก จูฑะพงศ์ธรรม

๒๗/๐๕/๒๕๐๓ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระชิษณุชา ปฺาทีโป อาจหาญ

๑๗/๑๑/๒๕๐๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระวิทยา สติสมฺปนฺโน วิลาสมงคลชัย

๐๑/๐๖/๒๕๐๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระวศินไชย เตชปฺโ ยอดศุภมงคล

๒๕/๐๕/๒๕๐๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระสมรรถไชย ชินวโร วารเสถียร

๒๙/๐๔/๒๕๐๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระฌาน ตปสีโล สกุลพลอยนุช

๓๐/๐๑/๒๕๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระสุวริศร์ สุวุฑฺโฒ ผาสุกพัฒนะกิจ

๑๑/๐๘/๒๕๑๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระจักรพงษ์ จกฺกวโร พิมพ์นาจ

๒๗/๐๒/๒๕๒๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระสราวุฒ านวุฑฺโฒ มีสุข

๐๖/๐๑/๒๕๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระกิตติพงษ์ ิตวํโส

ตระกูลโชคอำนวย
๐๑/๐๑/๒๕๒๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระณัฐพงศ์ กนฺตวํโส อุทัย

๐๙/๐๙/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระโฆษิต ิตาจาโร ริวทอง

้

๐๙/๑๒/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระเผ่าเทพ สุจิณฺโณ โกยกุล

๐๕/๐๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระอานุภาพ เตชธโร พรหมชนก

๐๑/๐๕/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระธิติภพ สุปากโต วิเศษหอม

๑๖/๐๙/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระวรินทร นิทฺทโร หอมบุญมา

๒๖/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระธิติวุฒิ าณวุฑฺโฒ สุจริตกิจไพศาล

๑๔/๐๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระวรายุทธ ถามวโร ลีฬกาญจนากุล

๑๖/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระภัทรภณ ธีตภทฺโท จันทร์ตรี

๑๐/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระบัญชา สุทฺธิาโณ นุชละออ

๑๖/๑๐/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ลอดช่อง  

อย ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระเฉลิมชน อานนฺโท สุทธลักษณ์

๕/๑๒/๒๕๑๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ลอดช่อง  

อย ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระพีรชาติ อตฺตสาโร ขันธโชติ

๒๒/๐๕/๒๕๓๑

๑/๐๗/๒๕๖๐

ลอดช่อง  

อย ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระชาติชาย กิตฺติสาโร สัญญวงศ์

๙/๑๑/๒๕๒๔ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วรเชต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระธนเทพ ติสาโร สุวรรณคช

๑๕/๐๕/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

สนามไชย  

อย ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระนิรุทธ์ จารุธมฺโม เล็กกำเนิด

๒๕/๐๔/๒๕๓๘

๒/๐๗/๒๕๖๐

สนามไชย  

อย ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระวรุฒ ปฺาวุฑฺโฒ พึงงาม

่

๒๔/๑๑/๒๕๓๕

๗/๐๗/๒๕๖๐

สนามไชย  

อย ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระวีรวุฒิ ธมฺมนนฺโท เหวยรัมย์

๗/๑๒/๒๕๓๓ ๑๗/๑๑/๒๕๕๙

สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระชนินทร์ โชติปฺโ พริงมงคล

้

๑๖/๐๒/๒๕๒๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระปริญญา วิปุโล สุนทรวิบูลย์

๒๕/๒/๒๕๐๒
๘/๑/๒๕๖๐

สามวิหาร  

อย ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระวิชัย วิชโย จิระกาล

๐๑/๐๑/๒๔๘๙ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

หันตรา  

อย ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระสรรค์ชัย กิตฺติชโย หนูทองผึง

้

๑๔/๐๖/๒๕๑๙
๐๙/๐๒/๒๕๖๐

หันตรา  

อย ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระวิรัตน์ ธมฺมานนฺโท บุญยานันท์

๒๓/๑๑/๒๕๑๗
๑๙/๐๓/๒๕๖๐

หันตรา  

อย ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระรณชัย ภทฺทชโย ธัญญผล

๐๑/๐๕/๒๕๒๙ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

หันตรา  

อย ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระประสาน โชติปฺโ ชวชลาสัย

๒๘/๐๒/๒๕๐๙ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระเดชาธร รติธมฺโม รักถินเกิด

่

๑๓/๐๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระยุทธภูมิ ธมฺมวโร ฉิมวงษ์

๓๐/๑๒/๒๕๑๐ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

กลาง  

อย ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระกษิภัท วรธมฺโม ทองไทย

๐๓/๐๕/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

อย ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระภาณุวัฒน์ จิรปฺโ คอนทรัพย์

๑๐/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๙/๒๕๕๙

กลางทุ่ง  

อย ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระศักดิชัย

์

านิสฺสโร นาดี

๐๓/๐๕/๒๕๐๖ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

กุฎีทอง  

อย ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระพงศกร กลฺยาโณ ผาสุก

๒๖/๐๖/๒๕๓๖ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

เจ้าปลุก  

อย ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระแดง มหาปฺุโ ละโล

๐๕/๐๑/๒๕๑๒ ๐๒/๑๒/๒๕๔๘

แจ้ง  

อย ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระโสภณ ปฺาวโร ดวงดาว

๐๘/๑๒/๒๕๒๐ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

แจ้ง  

อย ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระสมประสงค์ เขมจาโร ประสงค์สุข

๑๒/๑๐/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ท่า  

อย ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระบุญชัย ปภาโส เกษมอมรกุล

๑๖/๐๕/๒๕๓๔
๐๙/๐๒/๒๕๖๐

เทพสุวรรณ  

อย ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระณัฐวุฒิ านากโร เทียมศิริ

๒๓/๐๓/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เทพสุวรรณ  

อย ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระเล็ก ขนฺติโสภโน พุ่มพวง

๑๓/๐๘/๒๕๐๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๕

ธรรมรส  

อย ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระระเบียบ อาจาโร วีระสัย

๐/๐/๒๔๙๓
๑๒/๑๒/๒๕๕๙

ธรรมรส  

อย ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระนรินทร์ สิริปฺุโ มหาวัตร

๑๑/๐๖/๒๕๒๕
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

นำเต้า  

อย ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระธนาศักดิ

์

สิริสทฺโท ผึงมาก

้

๓๑/๐๑/๒๕๓๖
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

นำเต้า  

อย ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระอนุสรณ์ อิสฺสรธมฺโม ตลับทอง

๒๑/๐๘/๒๕๓๗
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

นำเต้า  

อย ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระรังสรรค์ ฉนฺทสุทฺโท ผดุงรุก

๐๔/๐๘/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นำเต้า  

อย ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระเดชชาติ อาภากโร พุ่มห้วยรอบ

๓๐/๑๒/๒๕๓๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

โบสถ์  

อย ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระพิมาน ปภสฺสโร วงษ์แสงน้อย

๑๓/๐๖/๒๕๑๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โบสถ์  

อย ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระนัฐวุฒิ ปริสุทฺโธ ถ้วงเงิน

๐๗/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โบสถ์  

อย ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระจิรเดช สิริปฺโ ดอกไม้พุ่ม

๐๔/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โบสถ์  

อย ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระธีรพัชร์ จิตฺตสํวโร ภูรีศิริธนานนท์

๑๘/๑๐/๒๕๓๗ ๑๒/๐๘/๒๕๖๐

โบสถ์  

อย ๒๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรบรรหาร  เส็งหะพันธุ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

 โบสถ์  

อย ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระอมรเทพ อมโร ผิวนวล

๐๔/๑๑/๒๕๒๗
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ประดู่ตะบอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระภูวนาท อติธมฺโม บุษดีวงษ์

๐๒/๐๒/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

โพธิทองหนองจิก

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระกฤษณะ านิสฺสโร นิลใบ

๑๒/๑๑/๒๕๑๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระวุฒิไกร ปฺาวโร สินธุสุวรรณ

๒๑/๐๔/๒๕๒๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระประจักร เตชพโล ดุลสุจริต

๑๑/๐๖/๒๕๓๐ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระวิชัย ปยธมฺโม ผลโภค

๐๗/๑๒/๒๕๒๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระสมเกียรติ มหาวีโร ทรัพย์สุจริต

๐๔/๐๗/๒๕๒๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระวินันท์ จารุวณฺโณ ผลนัย

๐๕/๐๘/๒๔๙๖ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระอุทัย จนฺทสาโร คงแสงพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๑๑
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระสมศักดิ

์

กลฺยาโณ จันทร์ศรี

๐๗/๑๒/๒๕๐๖ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระยอดยิง

่

จนฺทสาโร กองเนตร

๑๙/๐๖/๒๕๐๗ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระฤทธิพล จนฺทสาโร โพธิทอง

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระทองหล่อ กิตฺติธโร ผดุงทรัพย์

๐๖/๐๔/๒๕๐๗ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

สุเมธ  

อย ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระรัตตพงษ์ อภิฉนฺโท แหวนทับทิม

๑๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๘/๒๕๖๐

สุเมธ  

อย ๒๑๖๐/๐๑๔๓
พระสุเมธ สุเมธี ตุพันธ์วงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๓๑ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

สุวรรณเจดีย์  

อย ๒๑๖๐/๐๑๔๔
พระรังสรรค์ ปภากโร เฉลาภักตร์

๒๔/๐๙/๒๕๓๖
๐๖/๐๑/๒๕๖๐

สุวรรณเจดีย์  

อย ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระอำนาจ จินฺตมโย จอมภักดี

๐๗/๐๗/๒๕๒๔ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

สุวรรณเจดีย์  

อย ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระณรงค์ศํกดิ

์

านวโร วงษ์แหยม

๒๔/๐๓/๒๕๓๖ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

สุวรรณเจดีย์  

อย ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระทิตย์ศรา านวุฑฺโฒ ชุ่มดี

๐๓/๐๗/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่ปากบาง  

อย ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระศิลา ธมฺมรโต อินทโชติ

๐๖/๐๑/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ไก่จ้น  

อย ๒๑๖๐/๐๑๔๙
พระสุริยา สุจิตฺโต ม่วงสนธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๓๑ ๓๑/๐๑/๒๕๖๐

แคท่าเรือ  

อย ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระพันธุ์เทพ สุจิตฺโต ไทยเจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๓๘
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

แคท่าเรือ  

อย ๒๑๖๐/๐๑๕๑
พระสรรเสริญ ธมฺมโชโต เฉลยภพ

๒๒/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แคท่าเรือ  

อย ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระณรงค์ฤทธิ

์

รกฺขิตสีโร ตรีโภคา

๒๖/๐๔/๒๕๓๒ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐

แคท่าเรือ  

อย ๒๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรวิสุทธิ

์

 จันทร์หอม

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

 แคท่าเรือ  

อย ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระเสวก สุมโน บัวหลวง

๐๔/๐๘/๒๕๐๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

จงกลณี  

อย ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระชาญ ขนฺติสมฺปนฺโน ตรีผล

๒๘/๑๒/๒๕๑๓
๐๑/๐๗/๒๕๕๔

ทุ่งมล  

อย ๒๑๖๐/๐๑๕๖
พระธนกฤต กิตฺติวณฺโณ สิงห์อยู่

๐๕/๐๕/๒๕๔๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

เทพคันธาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระพงษ์เพชร์ ิติโก พละกล้า

๐๒/๐๗/๒๕๓๗ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เทพคันธาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระกมล เขมจิตฺโต มะลิลาพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๑๙

๒๒/๔/๒๕๖๐

นางคุ่ม  

อย ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระพงษ์ธร สุธมฺโม กังวลทรัพย์

๖/๒/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

นางคุ่ม  

อย ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระนพรัตน์ นรินฺโท แสงแจ่ม

๐๔/๐๗/๒๕๐๒ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

บัวงาม  

อย ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระสหรัฐ สารโท ตุรงค์เรือง

๑๖/๑๒/๒๕๓๗
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านแถว  

อย ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระทรงวุฒิ มหาวุฑฺโฒ ผ่องแผ่ว

๓๐/๐๗/๒๕๒๔ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

บ้านร่อม  

อย ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระสมชาติ จตฺตมโร คชาธร

๑๒/๐๕/๒๕๑๓ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

บ้านร่อม  

อย ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระพนม อาทโร ดำขำ

๒๘/๑๑/๒๕๑๔
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านร่อม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระสำรวย กตธมฺโม พูนนิกร

๑๗/๐๖/๒๕๐๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บึง  

อย ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระจรัญ ติสฺโส พงษ์เกิดผล

๒๕/๐๗/๒๕๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บึง  

อย ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระชานนท์ านิโย เพ็ชรักษ์

๒๔/๑๐/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บึง  

อย ๒๑๖๐/๐๑๖๘
สามเณรจำเนียร  ยอดศิริ

๑๕/๑๒/๒๕๑๘

 บึง  

อย ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระพิชชา จิตฺตวโร จินดาประพันธุ์

๒๗/๐๒/๒๕๑๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

บึงลัฎฐิวัน  

อย ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระก่อเกียรติ อาจิตปุโ สีม่วงงาม

๒๘/๐๙/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บึงลัฎฐิวัน  

อย ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระธีระพร เตชธมฺโม แก้วกุลงาม

๑๐/๑๑/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บึงลัฎฐิวัน  

อย ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระวิทิต ธมฺมสโร แก่นจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๐๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บึงลัฎฐิวัน  

อย ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระศรราม ธมฺมวโร บุญสุขศรี

๑๓/๐๗/๒๕๑๗ ๒๘/๐๑/๒๕๖๐

โบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระฐาปกรณ์ จิตฺตธมฺโม บุญนิยม

๒๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

โบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระพรดรัล กิตฺติสาโร สิงห์ศักดิเสรี

์

๑๐/๐๑/๒๔๙๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระสุชาติ รติโก รัตนอำภา

๒๗/๐๒/๒๕๑๗ ๐๘/๑๑/๒๕๕๙

พุฒาวาส  

อย ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระภาณุวัฒน์ สุขิโต ภาคถิน

๒๖/๑๐/๒๕๓๓ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

พุฒาวาส  

อย ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระจักรกฤษ โชติปฺโ แสงอ่วม

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

พุฒาวาส  

อย ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระจตุพล อรุโณ จำปาพงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๒๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พุฒาวาส  

อย ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระศตวรรษ จิรตฺถิโก พิมพ์สุวรรณ์

๓๐/๐๖/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พุฒาวาส  

อย ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระศรราม อาทโร บุญดก

๑๔/๑๑/๒๕๓๖
๑๐/๐๕/๒๕๖๐

โพธิเอน

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระปทมา ปภาโส แก้วจินดา

๐๖/๐๗/๒๕๒๐ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

มะขามโพลง  

อย ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระประทีป คุณกโร มังสิงห์

่

๒๓/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

มะขามโพลง  

อย ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระตระกานต์ ชิตมาโร ดุเหว่าดำ

๑๒/๐๔/๒๕๓๗
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

ไม้รวก  

อย ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระสิริภพ อภิชาโน เข็มทอง

๑๘/๐๘/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ไม้รวก  

อย ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระกรกฤศ กิตติาโณ ธนาธิปพีรทัดกุล

๐๘/๐๔/๒๕๓๖ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

เวียง  

อย ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระสมนึก ิตมโน เอียมสถาน

่

๑๖/๐๗/๒๔๙๕
๐๔/๐๒/๒๕๖๐

ศักดิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระนิพนธ์ ิตสุโข ปนทอง

๒๑/๐๑/๒๕๓๐ ๐๔/๐๒/๒๕๖๐

ศักดิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระวัชรพงษ์ ติสฺโส ฉวีวงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๓๗
๐๔/๐๒/๒๕๖๐

ศักดิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระพรเทพ จนฺทาโภ ถูกอารมย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศักดิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรเกลอทู  -

๐๙/๐๓/๒๕๔๑

 ศักดิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๙๒
สามเณรหนึงทิพย์

่

 -

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

 ศักดิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๙๓
สามเณรพี  -

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

 ศักดิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรพิชัย  ทาปญญา

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

 ศักดิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๙๕
สามเณรกัน  -

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 ศักดิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระพงษ์เทพ ปภาโส อยู่สมบุญ

๓๐/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

ศาลาลอย  

อย ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระสันติ กิตฺติปาโล บุญลำ

๒๗/๐๗/๒๕๓๕ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ศาลาลอย  

อย ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระชาคริต ติสาโร มีเดชา

๐๒/๐๓/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศาลาลอย  

อย ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระพงษ์ปกรณ์ กนฺตวีโร ระษารักษ์

๒๗/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระพรหมมาตร์ านิโย แก้วใส

๑๔/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

สะตือ  

อย ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระอนุชิต สุมโน เพ็งศร

๑๕/๐๑/๒๕๐๖ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

สะตือ  

อย ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระวันมงคล ขนฺติโก สุรพันธ์เดชาชัย

๑๗/๐๕/๒๕๓๖
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

สะตือ  

อย ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระเฉลิมชัย พลธมฺโม พานทอง

๐๕/๑๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

สะตือ  

อย ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระพรชัย ขนฺติวโร ปญญาไว

๒๐/๐๘/๒๕๓๓ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖

สามเรือน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระประทีป ตปสีโร บัวเมือง

๑๙/๐๖/๒๕๑๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

สามเรือน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระบังเอิญ านวโร ผะอบเงิน

๓๐/๐๑/๒๔๙๔ ๐๘/๐๑/๒๕๖๐

สามเรือน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระเชาวลิต ปวโร แตงอ่อน

๒๘/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สามเรือน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระธนัชชา อภินนฺโท พรมกลำ

๐๒/๐๗/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

สามเรือน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระนลธวัธ ปโยโค นูนศิริ

๐๖/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สามเรือน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๑๐
พระฉัตรชัย สุมงฺคโล กลินเกษร

่

๑๙/๐๓/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หัวหิน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระณัฐพล ถาวโร เกตุเกล้า

๒๓/๐๓/๒๕๓๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

กุฎีกรุ  

อย ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระอังศุธร คุณวฑฺฒโน กุศลส่งทวี

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ดงหวาย  

อย ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระปยะรัตน์ ปยรตฺตโน คล้ายดำ

๐๗/๑๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ตะโหนด  

อย ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระพิพรรธน์ านงฺกโร จันทร์ตรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เทพจันทร์ลอย  

อย ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระพีรศิน สุขฺปณฺฑิโต สุขบัณฑิตย์

๐๒/๐๙/๒๕๓๕ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

ปรีดาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระรัชกาญจน์ สุรเตโช สุขีเกตุ

๒๒/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

ปรีดาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระเอกยุทธ จิรธมฺโม ส่งกลิน

่

๒๒/๐๖/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระวรวิทย์ ธนาวฑฺฒโณ ศรีเพ็ชร์

๒๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

โพธิลอย

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระพราม ธมฺมรตฺตโณ อากรรัตน์

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๐๓/๐๑/๒๕๖๐

ร้อยไร่  

อย ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระสมเกียรติ รติโก แก้วรังสี

๐๕/๐๑/๒๕๑๙ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

ราชบรรทม  

อย ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระเสน่ห์ เปมสีโล พวงลำเจียก

๒๕/๑๑/๒๔๙๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เรือแข่ง  

อย ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระวรกร วรกโร เกียรติยศ

๐๘/๐๙/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระเกษ  

อย ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระอิสรา คุณากโร ศรีเมือง

๓๐/๐๙/๒๕๓๔ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

สำมะกัน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระสุทัศน์ านธมฺโม สามไถคราม

๓๐/๑๒/๒๕๐๗ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

ใหญ่เทพนิมิตร  

อย ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระกฤษณะ เมธงฺกโร ถึงดี

๐๗/๑๒/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่ชุมพล  

อย ๒๑๖๐/๐๒๒๖
พระณัฐพงษ์ กิตฺติวณฺโณ ด้วงกัน

๒๙/๑๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๒/๒๕๖๐

เกาะเลิง

่

 

อย ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระขจรเกียรติ เขมวโร ฟุงเกษร

๐๖/๐๘/๒๕๓๓ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

เกาะเลิง

่

 

อย ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระประทีป อภิปุโณ อ่อนนิม

่

๐๑/๐๙/๒๕๑๔ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

เกาะเลิง

่

 

อย ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระศิริศักดิ

์

สจฺจาโณ เวชส่งเสริม

๐๖/๑๐/๒๕๑๕ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เกาะเลิง

่

 

อย ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระธีรวุธ วิทูโร ปฏิกรศิลปะ

๒๙/๑๒/๒๔๙๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ไก่  

อย ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระเสกชัย สิทฺธิเมโธ อู่ทองคำ

๐๗/๐๘/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ไก่  

อย ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระณัฎฐกฤติ

์

สิริกิตฺติโก หลิมไพศาล

่

๐๕/๐๘/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ไก่  

อย ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระสุทธิพงษ์ านกโร ทิพยเนตร

๑๐/๐๔/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โขดเขมาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระนลิน วรธมฺโม สุขไสยา

๑๐/๖/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

ค่าย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระอุดมพงษ์ อภิวณฺโณ สอนมัน

่

๑๙/๐๓/๒๕๓๒

๑๐/๗/๒๕๖๐

โคก  

อย ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระเอกชัย านกโร บุญชู

๐๖/๐๗/๒๕๓๑ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

จอมเกษ  

อย ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระธนธัส นนฺทโก อุ่นโสดา

๒๗/๐๕/๒๕๓๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

จอมเกษ  

อย ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระมานิตย์ จนฺทสาโร สดับพจน์

๒๖/๑๐/๒๕๑๔
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ดาวคะนอง  

อย ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระเจษฏากร ทีปงฺกโร วิมลเกษม

๒๖/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตลาด  

อย ๒๑๖๐/๐๒๔๐
พระรังสรรค์ ธีรวํโส ทองเกิด

๒๑/๑๐/๒๕๒๑

๑/๗/๒๕๖๐
ตะเคียน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระเค สงฺวุฑฺโธ รักเดช

๑๒/๕/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ตะเคียน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระประภัสร์ สิริมงฺคโล ระมังทอง

่

๑๙/๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ตะเคียน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระเสน่ห์ กิตติปาโล อดทน

๒๘/๐๖/๒๕๐๘ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

ตะนุ  

อย ๒๑๖๐/๐๒๔๔
พระพีรวัตร สุจิณฺณธมฺโม เหลืองเจริญพร

๒๐/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๙/๒๕๕๙

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๔๕
พระสิทธิยศ ยติกธมฺโม ศรียัง

๐๓/๐๑/๒๕๓๓ ๑๕/๑๐/๒๕๕๙

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๔๖
พระภาสกร ปคุณธมฺโม พระสว่าง

๑๓/๐๕/๒๕๓๖ ๑๓/๐๑/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๔๗
พระธนคุณ ผุสิตธมฺโม ปติวรรณ

๑๖/๑๑/๒๔๙๓
๑๔/๐๑/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๔๘
พระหาญณรงค์ ถิรธมฺโม คดีธรรม

๑๒/๑๐/๒๕๑๗ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๔๙
พระฉัตรชัย อติธมฺโม ปติภัทรวรโชติ

๒๗/๐๙/๒๕๓๗
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๕๐
พระจตุภัทร จารุธมฺโม เยาวรัตน์

๐๖/๐๓/๒๕๓๓ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๕๑
พระปฏิภาณ สุนฺทโร แดงพยนต์

๒๐/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระจิรยุทธ เทวธมฺโม โพธิปฐม

๑๔/๑๒/๒๕๐๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระอำนาจ ปยธมฺโม งามเลิศวัฒนา

๑๕/๐๖/๒๕๐๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๕๔
พระสุธรรม อคฺคธมฺโม วงศ์เดช

๑๐/๑๑/๒๕๑๑
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระเลิศฤทธิ

์

กตธมฺโม จันทะบุตร

๐๘/๑๑/๒๕๑๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๕๖
พระฐากร ปโยคธมฺโม จันทะรัง

๒๕/๑๑/๒๕๒๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๕๗
พระเลิศรัชต์ โฆสธมฺโม เมธาธีระนันท์

๐๙/๐๔/๒๕๒๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระสุชาติ เหมกธมฺโม ปทมเลขา

๐๗/๐๒/๒๕๒๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระเสนีย์ ถิรธมฺโม เคห์ทุ่ม

๑๒/๐๗/๒๕๒๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระกฤตภาส สกฺกธมฺโม คล้ายสังข์

๐๒/๐๘/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๖๑
พระวรภัทร ยติกธมฺโม งามศรี

๒๖/๐๘/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๖๒
พระวสันต์ โสธนธมฺโม ละหุ่ง

๐๙/๐๔/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระวรวงษ์ สุชาตธมฺโม มากบดี

๒๗/๐๘/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระขัตภักดิ

์

นนฺทธมฺโม เวชกุลศิลป

๒๕/๐๙/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๖๕
พระเมธีกิตติ

์

ขนฺติธมฺโม ธีรชาติธนเวสม์

๒๓/๑๐/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๖๖
พระพยุงศักดิ

์

ปสุตธมฺโม บุญพยุง

๒๖/๑๒/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๖๗
พระเศรษฐพงศ์ ปภาสธมฺโม แสงอรุณ

๐๑/๐๑/๒๕๐๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเอน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๖๘
พระสุทิวัส สุจิตฺโต แสนขวา

๑๙/๑๐/๒๕๓๙ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

โตนด  

อย ๒๑๖๐/๐๒๖๙
พระสัญชัย สุรเตโช เกรียงไชยกิจกุล

๒๒/๐๔/๒๕๑๐ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ทางกลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรเถกิงศักดิ

์

 บุตรใคร

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

 เทพธาราราม  

อย ๒๑๖๐/๐๒๗๑
พระสุรินทร์ สิริจนฺโท อากาศเย็น

๑/๐๑/๒๔๙๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

เทพอุปการาม  

อย ๒๑๖๐/๐๒๗๒
พระจตุพล สุมงฺคโล เดชรัตน์

๐๓/๐๓/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เทพอุปการาม  

อย ๒๑๖๐/๐๒๗๓
พระกิตติพงษ์ โฆสกาโร ปลอดโปร่ง

๐๑/๐๔/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

นนทรีย์  

อย ๒๑๖๐/๐๒๗๔
พระอนุกูล โชติปฺโ ศัลยพรหมกุล

๕/๒/๒๕๓๔
๐๖/๑๑/๒๕๕๙

นาค  

อย ๒๑๖๐/๐๒๗๕
พระชัยวัฒน์ วชิรธมฺโม ชาวนา

๒๑/๔/๒๕๐๓ ๓๐/๔/๒๕๖๐

นาค  

อย ๒๑๖๐/๐๒๗๖
พระรัฐพงศ์ สุชีโว สิริเจริญศักดิ

์

๒๙/๔/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

นาค  

อย ๒๑๖๐/๐๒๗๗
พระบันลือศักดิ

์

านธมฺโม บุญอุทิศ

๑๖/๘/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

นาค  

อย ๒๑๖๐/๐๒๗๘
พระพงศ์ชนินทร์ สุทฺธจิตฺโต นาคจรัส

๐๑/๐๓/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

บางเดือ

่

 

อย ๒๑๖๐/๐๒๗๙
พระชมา ปภาโส ประสมการ

๑๐/๑๐/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

บางเดือ

่

 

อย ๒๑๖๐/๐๒๘๐
พระเมธา มณิวนฺโณ บุญปกครอง

๐๗/๐๖/๒๕๓๘ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ประมุง  

อย ๒๑๖๐/๐๒๘๑
พระจาตุรณ จนฺทสาโร สังข์ทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๐ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

ประมุง  

อย ๒๑๖๐/๐๒๘๒
พระชัยยันต์ าณธโร ศรีไพร

๐๖/๐๗/๒๕๓๖ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ผึงแดด

่

 

อย ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระยุทธพงษ์ ธมฺมาวุโธ ทองแท้

๑๐/๑๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ม่วง  

อย ๒๑๖๐/๐๒๘๔
พระสุรพิชญ์ มหาปฺโ พิมพ์แก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ม่วง  

อย ๒๑๖๐/๐๒๘๕
พระชนะชล นาถสีโล เมฆฉาย

๒๖/๐๓/๒๕๓๕
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ม่วง  

อย ๒๑๖๐/๐๒๘๖
พระศักดิชัย

์

กิตฺติโสภโณ ไวยภารา

๒๕/๑๑/๒๕๐๕
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม

 

อย ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระบุญรอด สิริปฺโ ฉำครุฑ

๒๔/๑๒/๒๕๑๔
๐๖/๐๒/๒๕๖๐

เสาธงใหม่  

อย ๒๑๖๐/๐๒๘๘
พระปกรณ์ เตชปุโ

แสงประกอบทอง

๑๕/๐๘/๒๕๓๕ ๑๕/๐๒/๒๕๖๐

อินกัลยา  

อย ๒๑๖๐/๐๒๘๙
พระสุรศักดิ

์

ิตสโร อรุณสุขรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๒๔
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

อินกัลยา  

อย ๒๑๖๐/๐๒๙๐
พระกริช สิริธมฺโม เทียงประเทศ

่

๑๐/๑๒/๒๕๒๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อินกัลยา  

อย ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระอธิภัทร ิตธมฺโม ธรรมกูล

๐๓/๑๐/๒๕๓๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

อินกัลยา  

อย ๒๑๖๐/๐๒๙๒
พระประสิทธิ

์

อนาลโย เวปุละ

๒๐/๘/๒๕๑๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

กลางขุย  

อย ๒๑๖๐/๐๒๙๓
พระนนทนันท์ ปฺุภาโค พันธุ์ดี

๒๔/๓/๒๕๓๗ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

กุ่มแต้  

อย ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระมานิต สมาหิโต จันทร์เพ็ญ

๑๔/๒/๒๕๐๗ ๐๑/๐๙/๒๕๖๐

ขุนทราย  

อย ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระภัทรกร ภทฺทกโร งามขำ

๒๘/๑๐/๒๕๓๖
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

เขาดิน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระศิริวุฒิ สิริวุฑฺโฒ อ่อนละออ

๐๕/๑๒/๒๕๓๗
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

เขาดิน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระจีรายุทธ ธมฺมยุตฺโต ตรีหิรัญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๐ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

เขาดิน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระณัฐพงษ์ ิตวํโส ยุงเจริญ

๒๔/๔/๒๕๓๙ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

เขาดิน  

อย ๒๑๖๐/๐๒๙๙
พระณัฐกาญ สิริวํโส วงษ์สนิท

๐๖/๐๓/๒๕๓๗ ๐๔/๐๒/๒๕๖๐

คานหาม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๐๐
พระชาญณรงค์ ิตสํวโร กายจริต

๐๖/๑๐/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

คานหาม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระวิเชียร ชวณปฺโณ รุ่งเรือง

๑๒/๐๑/๒๕๑๓
๒๙/๖/๒๕๕๗

โคกโพธิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระภูมินทร์ ธมฺมธโร เกิดโชค

๐๙/๑๑/๒๕๓๖
๐๕/๐๘/๒๕๖๐

โคกโพธิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระศรัญย์ญารัชต์ ฉนฺทธมฺโม ศิริยากร

๑๐/๐๙/๒๕๓๓ ๐๑/๐๙/๒๕๖๐

โคกโพธิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๓๐๔
พระอวิรุทธ์ อคฺคธมฺโม เนืองแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๓๗
๐๕/๐๕/๒๕๕๙

โคกมะยม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๓๐๕
พระสุวัฒน์ ทีปโก โปร่งสิริ

๒๙/๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ไทรงาม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๐๖
พระตวัน ปสนฺโน เส็งมิ

๑๘/๗/๒๕๓๙
๓๐/๔/๒๕๖๐

ไทรงาม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๐๗
พระพลภัทร อติภทฺโท กอบบุญมา

๒๒/๑๑/๒๕๐๒
๑๕/๔/๒๕๖๐

ไทรพุทธรังสี  

อย ๒๑๖๐/๐๓๐๘
สามเณรรุ่งอรุณ - หลำศรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

 ไทรพุทธรังสี  

อย ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระอติกันต์ ถิรวุฑฺโฒ วรรณแสง

๑๑/๐๑/๒๕๒๓
๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดโตนด  

อย ๒๑๖๐/๐๓๑๐
สามเณรไกรสร - เค้าไธสง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

 วัดโตนด  

อย ๒๑๖๐/๐๓๑๑
พระวิศิษฎ์ อภโย วุฒิผล

๒๐/๑/๒๕๓๔ ๐๔/๐๒/๒๕๖๐

สะแก  

อย ๒๑๖๐/๐๓๑๒
พระวิศัลย์ไชย านกโร จงเจริญทวีสุข

๒๓/๘/๒๕๓๒ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

สามบัณฑิต  

อย ๒๑๖๐/๐๓๑๓
สามเณรศุภณัฐ - ดิษพงษา

๑๖/๕/๒๕๔๕

 สามบัณฑิต  

อย ๒๑๖๐/๐๓๑๔
พระเสกข์ ปยธมฺโม คงสมอรรถ

๐๑/๐๓/๒๔๙๕
๑๙/๑/๒๕๖๐

หนองนำส้ม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๑๕
พระอำพล ถิรพโล จริตซือ

่

๑๙/๓/๒๕๓๑ ๐๖/๐๒/๒๕๖๐

หนองนำส้ม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๑๖
พระศหัสชัย ปฺาวโร เมฆฉาย

๑๖/๖/๒๕๓๗ ๑๗/๖/๒๕๖๐

หนองไม้ซุง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๑๗
พระชัยพร ปฺาวุโธ นิมเรือง

่

๐๑/๐๘/๒๕๓๐
๒๓/๖/๒๕๖๐

หนองไม้ซุง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๑๘
พระจีรโรจน์ กตธมฺโม ประสงค์ธรรม

๐๗/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๑๐/๒๕๖๐

หนองไม้ซุง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๑๙
พระสุพจน์ สุวโจ จันทร์ศร

๑๙/๑๒/๒๕๐๗
๑๑/๖/๒๕๖๐

ขุมแก้ว  

อย ๒๑๖๐/๐๓๒๐
พระกฤษณ สนฺตจิตฺโต เครือทอง

๖/๘/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๖๐
ขุมแก้ว  

อย ๒๑๖๐/๐๓๒๑
พระปาน สุรปฺโ เบ้าทอง

๖/๕/๒๕๐๓ ๗/๕/๒๕๕๙
โคกกรวด  

อย ๒๑๖๐/๐๓๒๒
สามเณรปฏิภาณ  พุ่มเรือง

๒๖/๗/๒๕๔๘

 โคกม่วง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๒๓
สามเณรโชคชัย  พิณสามสาย

๒๘/๖/๒๕๔๓

 โคกม่วง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๒๔
สามเณรชัชชัย  หวังสุข

๑๘/๕/๒๕๔๓

 โคกม่วง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๒๕
สามเณรอุตจิง

๊

 ตัง

๑๖/๑๒/๒๕๓๘

 โคกม่วง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๒๖
พระสิทธิศักดิ

์

ิตสทฺโธ พรมทอง

๒๑/๘/๒๕๓๙ ๑๓/๕/๒๕๖๐

โคกสังข์  

อย ๒๑๖๐/๐๓๒๗
พระอดิพงษ์ สุทฺธิมโน ไทยคณา

๒๒/๑๒/๒๕๓๓

๔/๖/๒๕๖๐
โคกสังข์  

อย ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระสายหยุด อุทโย รุ่งรัศมี

๘/๑/๒๕๐๙ ๖/๗/๒๕๕๗
เจริญธรรม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระกฤษณะ ภทฺทโก สุขกลิน

่

๔/๑/๒๕๑๖ ๑๖/๔/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระวุฒิชัย กนฺตสีโล ผิวผ่อง

๒๑/๒/๒๕๒๗
๕/๗/๒๕๕๗

ดอนกลาง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระประสพโชค อตฺตมโน ชูชืน

่

๒๙/๑๐/๒๕๒๑
๑๘/๖/๒๕๖๐

ดอนกลาง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระณัฐพล คเวสโก วงค์ชาญศรี

๑๐/๗/๒๕๓๒ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ดอนหญ้านาง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๓๓
พระประพันธ์ านกโร ไวยอรรถ

๑๒/๑๑/๒๕๑๘

๒/๗/๒๕๖๐
ดอนหญ้านาง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระนิวัต อุปสโม ศรีกลำ

๒๓/๒/๒๕๐๗
๓/๔/๒๕๖๐

ตะโก  

อย ๒๑๖๐/๐๓๓๕
พระปญญา ปาสิริ มีศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๑๖ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

ทุ่งชาน  

อย ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระพิเชษฐ์ มหาวีโร จันทร์สุคนธ์

๑๗/๒/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ทุ่งชาน  

อย ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระบุญจันทร์ สมาจาโร เรือนแพร

๑๘/๐๔/๒๕๑๒
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๑๖๐/๐๓๓๘
พระเกียงไกร อจฺจาทโร มาลัย

๐๓/๐๙/๒๕๓๒ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๑๖๐/๐๓๓๙
พระยศกร วยวุฑฺโฒ ตรีพาทย์

๑๑/๑๐/๒๕๓๘
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ธรรมสินธุ์โสภา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๓๔๐
พระวรรณปโต กิตฺติโสภโณ พรหมมินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๓๓
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๑๖๐/๐๓๔๑
พระสิรวัชร ภทฺทโก ศิลาทิพย์

๒๑/๑๒/๒๕๓๘

๑๘/๖/๒๕๖๐

นาอุ่น  

อย ๒๑๖๐/๐๓๔๒
พระประสิทธิ

์

อนาลโย ใบทอง

๑๒/๑๒/๒๔๙๑
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

บ้านพลับ  

อย ๒๑๖๐/๐๓๔๓
พระดวน ชาครธมฺโม ศรีบุญมี

๕/๑/๒๔๘๗
๒๑/๑๒/๒๕๕๙

พระแก้ว  

อย ๒๑๖๐/๐๓๔๔
พระรัชพล ปฺาธโร ภาคีสุข

๒๒/๑๐/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
พระแก้ว  

อย ๒๑๖๐/๐๓๔๕
พระอาณัติ อานนฺโท แสงศรี

๑๒/๙/๒๕๒๐ ๑๐/๙/๒๕๕๘

ภาชี  

อย ๒๑๖๐/๐๓๔๖
พระณัฎฐพงศ์ วรธมฺโม สัมฤทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๓๘ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๓๔๗
สามเณรวุฒิพงศ์  เติมเต็ม

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

 มาบโพธิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระธนสาร เตชปฺโ ชวนชอบ

๗/๑๐/๒๕๒๙
๓/๗/๒๕๖๐

ระโสม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๔๙
พระธงชัย ธมฺมปฺโ โอนตึง

่

๒๑/๗/๒๕๑๐
๕/๗/๒๕๖๐

หนองกลาง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๕๐
พระชาญยุทธ อติภทฺโท ทับคุ้ม

๙/๒/๒๕๑๐ ๑/๕/๒๕๕๘
หนองนาง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๕๑
พระปรีชา อริโย ปลังกลาง

่

๑/๑๑/๒๕๓๘
๒๐/๔/๒๕๖๐

หนองนาง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๕๒
พระพนม ปยธมฺโม ฟูนันท์

๒๒/๑๒/๒๕๓๓

๔/๖/๒๕๖๐
หนองนางเก่า  

อย ๒๑๖๐/๐๓๕๓
พระวัชรพงษ์ สุวณฺณเมธี ทองคำ

๓๑/๑๐/๒๕๒๔
๒๘/๒/๒๕๕๙

หนองบัว  

อย ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระดารา ตุลธมฺโม ยัน

๒/๙/๒๕๒๙ ๑/๑/๒๕๖๐
หนองบัว  

อย ๒๑๖๐/๐๓๕๕
พระเภ ปสนฺนจิตโต ลัม

๘/๔/๒๕๓๑ ๑/๑/๒๕๖๐
หนองบัว  

อย ๒๑๖๐/๐๓๕๖
พระสิน ธิติสมฺปนฺโน ไชยลา

๒๒/๐๘/๒๔๙๔ ๐๓/๐๔/๒๕๔๑

หนองเปา  

อย ๒๑๖๐/๐๓๕๗
พระดวงจันทร์ านวีโร คะสุวรรณ์

๒๙/๐๗/๒๕๑๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

หนองเปา  

อย ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระนรินทร์ วรปฺโ พระนอนเขตต์

๙/๒/๒๕๒๘ ๕/๒/๒๕๖๐
หัวคุ้ง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระสันติ าณธีโร กฤษทิพย์

๒๔/๑๒/๒๕๓๙

๒๖/๒/๒๕๖๐

หัวคุ้ง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระสมาส ปฺาคโม สุนทรานนท์

๑๔/๙/๒๔๙๓ ๒๓/๔/๒๕๖๐

อุทการาม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระเอกรินทร์ คุณสมฺปนฺโน สุนทรชืน

่

๑๓/๐๙/๒๕๓๒
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ทองจันทริการาม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๖๒
พระภาณุพงศ์ โอหิตภาโร แก้วทอง

๒๘/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทองจันทริการาม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระสุทธิษา เอกคฺคโต ปอมเกิด

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ทองจันทริการาม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๖๔
พระวศิน อริชโย มีศิลป

๐๒/๐๘/๒๕๓๕ ๐๒/๐๙/๒๕๖๐

ทองจันทริการาม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระวิทยา เขมาภิรโต ทรัพย์มี

๑๑/๐๕/๒๕๓๕
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ธรรมจริยา  

อย ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระวิรัช ปรกฺกโม แซ่พัว

๑๖/๐๓/๒๕๑๐ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙

ธรรมาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๖๗
พระนฤพนธ์ าณวีโร ประมวลทรัพย์

๐๑/๐๓/๒๕๒๐ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

ธรรมาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๖๘
สามเณรชาตรี  ลอสูงเนิน

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

 ธรรมาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๖๙
พระเฉลย โชติโก งามสมทัศน์

๒๘/๑๐/๒๔๙๓ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

บ้านช้าง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๗๐
พระนที จนฺทวํโส องค์รักษ์

๐๑/๐๙/๒๕๓๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ไพฑูริย์ถนิมาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๗๑
พระทองเทพ คุณวโร นารถานนท์

๑๗/๐๒/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๓๗๒
พระนราธิป จนฺทสาโร คงถินฐาน

่

๒๑/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๓๗๓
พระทิวา อุทโย คงสมแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๓๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

ราษฎรบรรจง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๗๔
พระสุรศักดิ

์

ิตสีโล รุจิจิตร์

๐๑/๐๖/๒๕๓๑ ๒๑/๐๒/๒๕๖๐

ราษฎรบรรจง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๓๗๕
พระณัฐพล ิตภทฺทรธฺโม เบ้าพิมพา

๐๘/๐๗/๒๕๓๕ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

ราษฎรบรรจง  

อย ๒๑๖๐/๐๓๗๖
พระภูวรรณ สิริวณฺโณ แก้วมุงคุณ

๒๔/๐๔/๒๕๓๔ ๒๕/๑๑/๒๕๕๔

ลาดทราย  

อย ๒๑๖๐/๐๓๗๗
พระเกีรยติศักดิ

์

กิตฺติโก พันธุ์ชากรี

๑๓/๑๑/๒๕๐๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

ลาดทราย  

อย ๒๑๖๐/๐๓๗๘
พระพิสิษฐ์ ปุงคโว คูณทวี

๑๑/๐๒/๒๕๓๑ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

ลาดทราย  

อย ๒๑๖๐/๐๓๗๙
พระพินิจ ิตมโน ทิมกระจ่าง

๐๔/๑๒/๒๕๐๐ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

ลาดทราย  

อย ๒๑๖๐/๐๓๘๐
พระสัมพันธ์ โอวทิโย แซ่จิว

๑๗/๐๙/๒๕๑๔ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ลาดทราย  

อย ๒๑๖๐/๐๓๘๑
พระวินัย ธมฺมิโก ไกรอาบ

๐๘/๑๒/๒๕๑๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ลาดทราย  

อย ๒๑๖๐/๐๓๘๒
พระสมชาย ถาวรคุโณ ปนระลึก

๑๐/๑๐/๒๕๒๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ลำบัว  

อย ๒๑๖๐/๐๓๘๓
สามเณรนเรศ  จำปาเฟอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

 ลำบัว  

อย ๒๑๖๐/๐๓๘๔
พระเอกชัย อุตฺตโม ม่วงรอดภัย

๐๖/๐๔/๒๕๔๐ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐
ลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม

 

อย ๒๑๖๐/๐๓๘๕
พระวสัน อภิปุณฺโณ ควรแถลง

๒๔/๑๑/๒๕๓๙
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม

 

อย ๒๑๖๐/๐๓๘๖
พระอดิเรก สิริธโร สดใส

๐๙/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
ลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม

 

อย ๒๑๖๐/๐๓๘๗
พระเจน านวโร รืนนาม

่

๑๘/๐๓/๒๕๐๖ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

วงษ์สวรรค์  

อย ๒๑๖๐/๐๓๘๘
พระเข็มทอง วรธมฺโม สุคนธรถ

๒๑/๐๙/๒๕๐๑ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วงษ์สวรรค์  

อย ๒๑๖๐/๐๓๘๙
พระบัญฑิต อธิปฺโ จันทร์รัตนกุล

๒๘/๐๘/๒๕๒๖ ๑๖/๑๐/๒๕๕๙

วัดพะยอม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๙๐
พระชาญณรงค์ รติธมฺโม คงหนอน

๐๑/๐๙/๒๕๒๐ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

วัดพะยอม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๙๑
พระสุรัฐ ปฺาวชิโร จำเริญ

๐๙/๑๒/๒๕๓๖ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

วัดพะยอม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๙๒
พระศตวรรษ านวโร โมกขมรรคกุล

๒๐/๐๒/๒๕๓๔ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดพะยอม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๙๓
พระไพฑูรย์ านวโล ภาคีไวย์

๒๓/๐๘/๒๕๒๑ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดพะยอม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๙๔
พระตรีภัทร์ ปฺาทีโป สุตะคำมี

๒๗/๑๐/๒๕๓๗ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดพะยอม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๙๕
พระฉัตรชัย ฉนฺทธมฺโม สรีดี

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดพะยอม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๙๖
พระไกร กิตฺติโสภโน กุลวัตร

๐๓/๐๙/๒๕๒๒ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดพะยอม  

อย ๒๑๖๐/๐๓๙๗
พระนิรันดร์ จิตฺตภทฺโท ธรรมสินธ์

๑๙/๐๗/๒๕๓๗ ๐๑/๐๘/๒๕๕๘

ศรีประชา  

อย ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระกิตติศักดิ

์

จนฺทสุวณฺโณ กลินจันทร์

่

๑๕/๑๐/๒๕๓๙
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

ศรีประชา  

อย ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระขวัญชัย ิตวฑฺฒโน มาทา

๑๔/๐๙/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีประชา  

อย ๒๑๖๐/๐๔๐๐
พระ;วันชัย อนาลโย ศักดิพงษ์

์

๑๗/๐๘/๒๕๒๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ศิวาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระสรายุธ สุชาโต โปร่งทอง

๐๑/๐๔/๒๕๓๑ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ศิวาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระวัชรพล วชฺรพโล ภาคอินทรีย์

๒๐/๐๓/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ศิวาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๐๓
พระนพนันท์ โชติโก โชติมณี

๑๘/๐๘/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศิวาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๐๔
พระพงศ์ธร เขมจิตฺโต คุณาทัย

๑๒/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๔๐๕
พระจักรพันธ์ เขมโก ราชจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๔๐๖
สามเณรเจษฎากร  ใจบุญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

 สว่างอารมณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๔๐๗
พระทินกร อธิจิตฺโต พลพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

สหกรณ์ธรรมนิมิต  

อย ๒๑๖๐/๐๔๐๘
พระสมศักดิ

์

ชวโน มียะสนธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๑๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

สันติธรรมาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๐๙
พระชัชชัย กิตฺติภทฺโท จันทวงษ์

๐๙/๑๑/๒๕๓๐ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

สันติธรรมาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๔๑๐
พระนนทวัฒน์ สุวโจ ศักดิพงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๓๘
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

สันติธรรมาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๑๑
พระไพบูรณ์ สุรกฺโข บุญศรี

๐๙/๐๗/๒๕๑๔ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

สันติธรรมาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๑๒
พระสิรวิชญ์ ปฺาวชิโร มากเทศ

๑๗/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สันติธรรมาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๑๓
พระณัฐวุฒิ ชุติปฺโ โปะแสง

๑๑/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สันติธรรมาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๑๔
พระพิชิตพันธ์ ปฺาวุโฒ จันทร์หอม

๐๓/๑๑/๒๕๓๗
๑๑/๖/๒๕๖๐

สุคันธาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๑๕
พระธิติพงศ์ เตชปฺโ จิตตคาม

๒/๕/๒๕๓๗
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

สุคันธาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๑๖
พระผดุง สุชีโว กล่อมช้าง

๒๕/๑๑/๒๕๓๗
๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ห้วยจรเข้  

อย ๒๑๖๐/๐๔๑๗
พระนัฐพงศ์ สิริจนฺโท ประถมเสาร์

๒๘/๐๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยจรเข้  

อย ๒๑๖๐/๐๔๑๘
พระโยธิน านวุฑฺโฒ คำเพราะ

๐๒/๑๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยจรเข้  

อย ๒๑๖๐/๐๔๑๙
พระเจิด โฆสโก บ้านกรด

๒๖/๐๕/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยจรเข้  

อย ๒๑๖๐/๐๔๒๐
พระกันตภณ สุตธมฺโม กำลังไทย

๓๐/๐๘/๒๕๒๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

จักราช  

อย ๒๑๖๐/๐๔๒๑
พระสุรกิจ จนฺทสโร ศรีสุข

๑๙/๑๑/๒๕๓๙
๑๓/๐๕/๒๕๖๐

ชีโพน  

อย ๒๑๖๐/๐๔๒๒
พระชนินท์ สุจิตฺโต ชโลธร

๒๒/๐๒/๒๕๐๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ชีโพน  

อย ๒๑๖๐/๐๔๒๓
พระมนูญ อตฺตรกฺโข สายบัว

๒๔/๐๙/๒๕๒๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนลาน  

อย ๒๑๖๐/๐๔๒๔
พระนิรันดร์ ปภาโต ผ่องกิจ

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนลาน  

อย ๒๑๖๐/๐๔๒๕
พระนพพล โชติกโร ตรีสาร

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนลาน  

อย ๒๑๖๐/๐๔๒๖
พระสาธิต านทินฺโน ภู่ระแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนลาน  

อย ๒๑๖๐/๐๔๒๗
พระภีระพัฒน์ วรธมฺโม บรรทัจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๓๖
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ตาลานใต้  

อย ๒๑๖๐/๐๔๒๘
พระจักรกฤช ิตสํวโล สุขตระกูล

๒๖/๐๒/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ตาลานเหนือ  

อย ๒๑๖๐/๐๔๒๙
พระวัชระ กิตฺติโสภโน ชนะโชติ

๐๘/๐๒/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ตาลานเหนือ  

อย ๒๑๖๐/๐๔๓๐
พระกิตติพงษ์ านวีโร สุขไชย

๐๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ตาลานเหนือ  

อย ๒๑๖๐/๐๔๓๑
พระอำพล พลวฑฺฒโน จำรัสบุญสม

๐๑/๐๕/๒๕๑๘ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐
ตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๑๖๐/๐๔๓๒
พระสมนึก นาถสีโล ธีรากิจ

๐๑/๐๙/๒๔๙๙ ๐๑/๑๑/๒๕๖๐
ตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๑๖๐/๐๔๓๓
พระเกรียงศักดิ

์

ปสาโท วงษ์จิ

๒๗/๐๙/๒๕๒๗
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ท่าดินแดง  

อย ๒๑๖๐/๐๔๓๔
พระวีรกิตต์ อติชาโต กันฉาย

๒๒/๐๑/๒๕๓๑ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

นาคู  

อย ๒๑๖๐/๐๔๓๕
พระเสน่ห์ อายุโท สภาพพันธ์

๐๑/๑๒/๒๔๘๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นาคู  

อย ๒๑๖๐/๐๔๓๖
พระธานินทร์ ธมฺมวโร มีดี

๐๕/๑๒/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

นาคู  

อย ๒๑๖๐/๐๔๓๗
พระสุริยะ อานาลโย กำมะนัส

๑๗/๑๒/๒๕๒๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นาคู  

อย ๒๑๖๐/๐๔๓๘
พระประเสริฐ อริโย พงไพร

๑๒/๑๒/๒๕๓๖ ๒๕/๑๒/๒๕๖๐

นาคู  

อย ๒๑๖๐/๐๔๓๙
พระอรรถพล จตฺตภโย คำไชย

๐๑/๐๘/๒๕๒๕ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

บ้านแค  

อย ๒๑๖๐/๐๔๔๐
พระนฤเบศร์ ปฺาโภ จันทร์ทอง

๐๑/๑๐/๒๕๓๖ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

บ้านแค  

อย ๒๑๖๐/๐๔๔๑
พระฉัตรชัย ฉนฺทจาโร แทนชาติ

๐๑/๐๕/๒๕๔๐ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

บ้านอ้อ  

อย ๒๑๖๐/๐๔๔๒
สามเณรสมภพ - เขียนแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 บ้านอ้อ  

อย ๒๑๖๐/๐๔๔๓
พระบุญชู เตชสีโล สบายสมัย

๒๙/๐๑/๒๔๙๒ ๑๖/๐๔/๒๕๕๖

โพธิผักไห่  

อย ๒๑๖๐/๐๔๔๔
พระปยุต านจาโร เสือนาค

๑๖/๑๐/๒๕๒๘
๒๐/๐๔/๒๕๖๐

โพธิผักไห่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๔๔๕
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก เทียงศรีเกลียง

่ ้

๐๔/๐๕/๒๕๒๕ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

โพธิผักไห่  

อย ๒๑๖๐/๐๔๔๖
พระสุชิน สุจิตฺโต ทองประสม

๑๘/๐๗/๒๕๐๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โพธิผักไห่  

อย ๒๑๖๐/๐๔๔๗
สามเณรพูนทรัพย์ - เพ็งบุญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

 โพธิเผือก

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๔๔๘
สามเณรจิตติพล - สุขเพิม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

 โพธิเผือก

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๔๔๙
พระพยุง จนฺทสาโร บรรทัด

๒๐/๐๕/๒๕๑๒ ๑๐/๑๐/๒๕๖๐

ย่านอ่างทอง  

อย ๒๑๖๐/๐๔๕๐
พระศุภฤกษ์ กิตฺติโสภโณ กลินสังข์

่

๐๑/๐๔/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๕๑
พระอัษฎาวุธ ธมฺมวฑฺฒโน ชำนิ

๐๙/๑๒/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๕๒
พระเริงชัย สุขธมฺโม ชัยเวชย์

๑๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ฤาไชย  

อย ๒๑๖๐/๐๔๕๓
พระพงษกร ขนฺติธมฺโม ชายทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ฤาไชย  

อย ๒๑๖๐/๐๔๕๔
พระวิชัย ถาวโร สะโอยู่

๓๑/๑๐/๒๔๙๘ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

ลาดชะโด  

อย ๒๑๖๐/๐๔๕๕
พระธเนศร์ อานนฺโท สภาพพร

๑๗/๐๙/๒๕๒๐ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ลาดชะโด  

อย ๒๑๖๐/๐๔๕๖
พระปยวัตร ปฺาพโล กาละสิรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ลาดชะโด  

อย ๒๑๖๐/๐๔๕๗
พระอนุรักษ์ านิสฺสโร อ้อสุวรรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ลาดชะโด  

อย ๒๑๖๐/๐๔๕๘
พระธีรภัทร์ านจาโร เรืองสม

๒๘/๐๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ลาดชิด  

อย ๒๑๖๐/๐๔๕๙
พระนัฐพงษ สิรินฺธโร วงศ์ศรีเผือก

๐๔/๐๒/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ลาดชิด  

อย ๒๑๖๐/๐๔๖๐
พระณัฏฐ์พัฒน์ อธิจิตฺโต แสงมณี

๑๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลาดชิด  

อย ๒๑๖๐/๐๔๖๑
พระสมรักษ์ อภิชาโน ขันติวงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ลาดชิด  

อย ๒๑๖๐/๐๔๖๒
พระมานะชัย มานิโต บัวน้อย

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ลำตะเคียน  

อย ๒๑๖๐/๐๔๖๓
พระคามิน สิริมงฺคโล ธารีจิตร์

๑๗/๐๙/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลำตะเคียน  

อย ๒๑๖๐/๐๔๖๔
พระธัญชัยพริษฐ์ ชินวฺโส หอมระรืน

่

๒๑/๐๘/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หน้าโคก  

อย ๒๑๖๐/๐๔๖๕
พระมนต์ชัย ปภสฺสโร รักษ์พันธ์

๐๙/๐๒/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หน้าโคก  

อย ๒๑๖๐/๐๔๖๖
พระอดิศักดิ

์

มหาวีโร ทองคำ

๒๖/๐๕/๒๕๑๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กระแชง  

อย ๒๑๖๐/๐๔๖๗
พระชานนท์ ธมฺมธีโร ศรีเพ็ชร

๐๖/๐๗/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กระแชง  

อย ๒๑๖๐/๐๔๖๘
พระเฉลิมพร ฉนฺทธมฺโม มณีรุ่ง

๐๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ทางยาว  

อย ๒๑๖๐/๐๔๖๙
พระนพรัตน์ สุธีโร เจริญผล

๐๔/๐๖/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

เทพสนทวารี  

อย ๒๑๖๐/๐๔๗๐
พระณัฐพล านิสฺสโร บุญจงค์

๒๗/๑๑/๒๕๓๙
๑๗/๐๕/๒๕๖๐

บางแขยง  

อย ๒๑๖๐/๐๔๗๑
พระอิสรพงศ์ ธีรธมฺโม สงเคราะห์ธรรม

๑๙/๐๒/๒๕๓๗ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

บางยีโท

่

 

อย ๒๑๖๐/๐๔๗๒
พระรณกร กิตฺติภทฺโท กรชยพรรธน์

๒/๘/๒๕๑๔ ๒๗/๕/๒๕๖๐

บ้านพาด  

อย ๒๑๖๐/๐๔๗๓
พระสุเทพ ปภสฺสโร สุขเอียม

่

๒๐/๗/๒๕๑๐
๒/๗/๒๕๖๐

โบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๑๖๐/๐๔๗๔
พระประเสริฐ พุทฺธาโณ พันธ์พฤกษ์

๒๖/๐๕/๒๕๐๙ ๐๕/๐๑/๒๕๖๐
พระธาตุศรีรัตนาราม

 

อย ๒๑๖๐/๐๔๗๕
พระชุมพล อุตฺตโม ชัยรัตนศักดา

๒๐/๐๙/๒๔๙๖ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐
พระธาตุศรีรัตนาราม

 

อย ๒๑๖๐/๐๔๗๖
พระไพรัช จนฺทสาโร ชาติเผือก

๒๙/๐๓/๒๕๐๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐
พระธาตุศรีรัตนาราม

 

อย ๒๑๖๐/๐๔๗๗
พระพิสิษฐ์ ปฺาวโร ก้อนนาค

๒๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สง่างาม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๗๘
พระสหรัฐ ปฺาพโล ปนสมพงษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สง่างาม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๗๙
พระรัชพล ิติาโณ วิรุณรัศมี

๓๑/๗/๒๕๓๔ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สนามไชย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๔๘๐
พระนิรันดร์ ปภสฺสโร โตอนันต์

๓๐/๑๐/๒๕๒๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

อย ๒๑๖๐/๐๔๘๑
พระปญญา จนฺทปฺโ ติวิพันธ์

๐๔/๑๒/๒๕๒๐ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

คู้สลอดวุฒิโสภณ  

อย ๒๑๖๐/๐๔๘๒
พระธรรมนูญ เตชปฺโ เพิมทองอินทร์

่

๒๕/๐๖/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๑๖๐/๐๔๘๓
พระธวัฒชัย จารุวํโส ดอกพุด

๒๕/๐๓/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๑๖๐/๐๔๘๔
พระสำราญ ธีรปฺโ รามัญอุดม

๑๙/๑๑/๒๔๙๘
๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ปทุมวัน  

อย ๒๑๖๐/๐๔๘๕
พระธนวัฒน์ อธิปฺุโ บุญสาร

๒๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปทุมวัน  

อย ๒๑๖๐/๐๔๘๖
พระศราวุธ สุมงฺคโล พรหมมาศ

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๑๖๐/๐๔๘๗
พระณัฐวัฒน์ อิทฺธิาโณ ภักเพียงจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๑๖๐/๐๔๘๘
พระมานพ อาภาทโร แจ้งโลก

๐๒/๐๗/๒๕๐๔ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๐/๐๔๘๙
พระศักดิชัย

์

ตุลธมฺโม แต้ประยูร

๒๗/๐๘/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๐/๐๔๙๐
พระประสิทธิ

์

กนฺตธมฺโม นิยมจิตร์

๑๒/๐๓/๒๕๒๒ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๐/๐๔๙๑
พระจักรพันธ์ สุภาทโร ศิลากาญจน์

๐๑/๐๔/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๐/๐๔๙๒
พระกันตสิริ กตธมฺโม ศิริยา

๑๕/๐๖/๒๕๑๖
๐๑/๐๒/๒๕๖๐

ลาดประทุมคงคาราม
 

อย ๒๑๖๐/๐๔๙๓
พระกฤษณพัฒน์ สิริสาโร ขาวประเสริฐ

๐๗/๐๓/๒๕๔๐ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐
ลาดประทุมคงคาราม

 

อย ๒๑๖๐/๐๔๙๔
สามเณรชินกร  ปริพิทักษ์กุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

 สุทธาวาส  

อย ๒๑๖๐/๐๔๙๕
พระทองหล่อ กนฺตยาโน พรสูน

๐๑/๐๑/๒๔๘๙ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

โสภณเจติการาม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๙๖
พระธวิท ธมฺมวโร สุขเหลือ

๑๐/๐๔/๒๕๑๑ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

โสภณเจติการาม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๙๗
พระปรีชา านโร ทรัพย์ประเสริฐ

๑๐/๐๓/๒๕๐๗ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

โสภณเจติการาม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๙๘
พระธเนตร านสมฺปนฺโน สุภาพ

๒๘/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๕/๒๕๖๐

โสภณเจติการาม  

อย ๒๑๖๐/๐๔๙๙
พระวีระวุฒิ ธมฺมสิริ ตงรุม

๑๓/๑๑/๒๕๓๐ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

หลักชัย  

อย ๒๑๖๐/๐๕๐๐
พระสรรค์ชัย สุจิณฺโณ ศิริเวช

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หลักชัย  

อย ๒๑๖๐/๐๕๐๑
พระสุรศักดิ

์

ปยธมฺโม บุญสว่าง

๑๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หลักชัย  

อย ๒๑๖๐/๐๕๐๒
พระสมลักษณ์ สิริภทฺโท ธัญญผล

๐๒/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หลักชัย  

อย ๒๑๖๐/๐๕๐๓
พระสราวุฒิ สิริภทฺโท แจ้งมงคล

๑๒/๐๓/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

อินทอารี  

อย ๒๑๖๐/๐๕๐๔
พระกฤษณะ ขนฺติยุตฺโต พัวศิริมิตร

๔/๑๒/๒๕๓๘ ๔/๑๒/๒๕๕๙

กระโดงทอง  

อย ๒๑๖๐/๐๕๐๕
พระนวพล คเวสโก ปนทอง

๒๙/๘/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

กระโดงทอง  

อย ๒๑๖๐/๐๕๐๖
พระอานนท์ อานนฺโท ธีระภาต

๔/๖/๒๕๓๘ ๑/๗/๒๕๖๐
กระโดงทอง  

อย ๒๑๖๐/๐๕๐๗
พระสมศักดิ

์

ชุตินฺธโร อุโลม

๒๒/๔/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐ กลางคลองวัฒนาราม
 

อย ๒๑๖๐/๐๕๐๘
พระสิทธิโชค

์

รตนวณฺโณ ธาระจักร์
๒/๙/๒๕๒๔ ๑๕/๑/๒๕๖๐ เกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๑๖๐/๐๕๐๙
พระเดโช ธมฺมสโร ศรีนาค

๑๗/๘/๒๕๓๙

๑/๕/๒๕๖๐
เกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๑๖๐/๐๕๑๐
พระอภิชาติ จนฺทปฺโ มงคลกลิน

่

๖/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐ เกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๑๖๐/๐๕๑๑
พระสุรัตน์ ขนฺติพโล แจ่มอรุณ

๑๕/๑๒/๒๕๑๘
๒๕/๖/๒๕๕๙

แก้วสุวรรณ  

อย ๒๑๖๐/๐๕๑๒
พระธวัชชัย ปฺาธโร ธนะโรจน์

๑๘/๗/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐

โคกจุฬา  

อย ๒๑๖๐/๐๕๑๓
พระภานุวัฒน์ ธนปฺุโ ธนะโรจน์

๒๘/๙/๒๕๓๙ ๒๕/๕/๒๕๖๐

โคกจุฬา  

อย ๒๑๖๐/๐๕๑๔
พระธนกฤษ กิตฺติปฺโ ปราบพาล

๒๖/๒/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

เจ้าเจ็ดนอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๕๑๕
พระณัฐชนน สุธมฺโม ทรงขจร

๑๙/๑๐/๒๕๓๙
๒๔/๖/๒๕๖๐

เจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๑๖๐/๐๕๑๖
พระเสริมพงษ์ ปสาโท กันถา

๑๑/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๑๖๐/๐๕๑๗
พระภาณุพงศ์ โสภโณ เลียงประเสริฐ

้

๑๙/๑๒/๒๕๒๙

๑/๗/๒๕๖๐
เจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๑๖๐/๐๕๑๘
พระสัญชัย เตชปฺโ นพรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๓๒
๔/๑๒/๒๕๕๙

เจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๑๖๐/๐๕๑๙
พระสันติชัย สีลสุทฺโธ ตรีไพบูลย์

๑๘/๔/๒๕๓๐ ๓๐/๔/๒๕๖๐

เจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๑๖๐/๐๕๒๐
พระวิรัตน์ ธนปฺโ สังขรัตน์

๑๙/๓/๒๕๓๖ ๑๙/๔/๒๕๖๐

บันไดช้าง  

อย ๒๑๖๐/๐๕๒๑
พระอมรรัตน์ ปภสฺสโร ทรงกิจ

๑๙/๑๒/๒๕๓๙

๑๑/๖/๒๕๖๐

บันไดช้าง  

อย ๒๑๖๐/๐๕๒๒
พระวีรพล สุทฺธิจิตฺโต อากาศวิภาต

๙/๗/๒๕๒๐ ๒๔/๗/๒๕๖๐

บันไดช้าง  

อย ๒๑๖๐/๐๕๒๓
พระศรัณย์วิทย์ สุวิชาโน สุขเจริญ

๒๕/๑๐/๒๕๒๖
๑๒/๓/๒๕๖๐

บางนมโค  

อย ๒๑๖๐/๐๕๒๔
พระอนุชาติ พนฺธมุตฺโต รัศมีเอียม

่

๒๑/๒/๒๕๒๘
๒๐/๕/๒๕๖๐

บ้านแพน  

อย ๒๑๖๐/๐๕๒๕
พระวรเทพ วรวฑฺฒโน เขียวน้อย

๑๙/๑๐/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
บ้านแพน  

อย ๒๑๖๐/๐๕๒๖
พระวัฒนศิริ สุทฺธิาโณ ศิริวงษ์

๑๘/๙/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
โบสถ์  

อย ๒๑๖๐/๐๕๒๗
พระชนะณัฐ สิริสาโร วรุณศรี

๒๗/๗/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

โบสถ์  

อย ๒๑๖๐/๐๕๒๘
พระนิวัต นีลวณฺโณ เปรมศรี

๑๗/๘/๒๔๙๘ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

ใบบัว  

อย ๒๑๖๐/๐๕๒๙
พระอดิเทพ ปยสีโล ประตูแก้ว

๓/๗/๒๕๔๐ ๕/๕/๒๕๖๐
ประดู่โลกเชฎฐ์  

อย ๒๑๖๐/๐๕๓๐
พระศักรินทร์ สุชาโต ช่างย้อม

๑/๗/๒๕๓๗ ๑๐/๕/๒๕๖๐

ประดู่โลกเชฎฐ์  

อย ๒๑๖๐/๐๕๓๑
พระธีรภัทร สุชาโต อ่อนดี

๓/๑/๒๕๓๕ ๒๐/๖/๒๕๖๐

ประดู่โลกเชฎฐ์  

อย ๒๑๖๐/๐๕๓๒
พระคทายุทธ์ ิตาจาโร ทองอ่อน

๑๖/๑๐/๒๕๓๙
๒๔/๖/๒๕๖๐

ประดู่โลกเชฎฐ์  

อย ๒๑๖๐/๐๕๓๓
พระนพพร นวสุทฺโธ แช่มรวย

๒๑/๑/๒๕๔๐ ๑๙/๓/๒๕๖๐

ปนแก้ว  

อย ๒๑๖๐/๐๕๓๔
พระธนกร ธนกโร กมลจรัสแสง

๒๐/๘/๒๕๓๓
๒/๔/๒๕๖๐

ปนแก้ว  

อย ๒๑๖๐/๐๕๓๕
พระวีรพล วีรพโล รักคุณ

๘/๑๐/๒๕๓๕ ๑๑/๔/๒๕๖๐

ปนแก้ว  

อย ๒๑๖๐/๐๕๓๖
พระเกรียงไกร อนุพโล หนูไพล

๑๖/๖/๒๕๓๙ ๒๓/๔/๒๕๖๐

ปนแก้ว  

อย ๒๑๖๐/๐๕๓๗
พระปรีชา ชวโน กองพลี

๒๐/๒/๒๕๐๕
๘/๗/๒๕๖๐

ปนแก้ว  

อย ๒๑๖๐/๐๕๓๘
พระวารินทร์ ฉนฺทธมฺโม แสนสุภาพ

๒๘/๒/๒๕๑๖ ๑๖/๖/๒๕๕๖

มารวิชัย  

อย ๒๑๖๐/๐๕๓๙
พระบุญเสริม านิสฺสโร สรรเสริญ

๑๑/๑/๒๔๙๓ ๑๔/๓/๒๕๖๐

มารวิชัย  

อย ๒๑๖๐/๐๕๔๐
พระจิรวัฒน์ อนาลโย กิจบุญศรี

๒/๑/๒๕๓๗ ๓๐/๔/๒๕๖๐

มารวิชัย  

อย ๒๑๖๐/๐๕๔๑
พระนพรัตน์ อติวีโร พรหมรักษา

๑๐/๘/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

มารวิชัย  

อย ๒๑๖๐/๐๕๔๒
พระสมพงษ์ จนฺโทภาโส มหาสงคราม

๒๔/๑๒/๒๕๓๙

๒๐/๔/๒๕๖๐

ยวด  

อย ๒๑๖๐/๐๕๔๓
พระธนากร เกสโร มณีศรี

๑๑/๔/๒๕๓๗

๔/๕/๒๕๖๐
ยวด  

อย ๒๑๖๐/๐๕๔๔
พระวิบูลย์ กตปฺุโ เกตุซือสัตย์

่

๘/๑๑/๒๕๓๖ ๑๓/๕/๒๕๖๐

สามกอ  

อย ๒๑๖๐/๐๕๔๕
พระอภิชาติ อภิชาโต โพธิใหญ่

์

๘/๕/๒๕๓๗ ๓/๖/๒๕๖๐
สามกอ  

อย ๒๑๖๐/๐๕๔๖
พระณัฐวี คุณสาโร สุขจรรยา

๒๔/๓/๒๕๔๐
๓๐/๔/๒๕๖๐

สามตุ่ม  

อย ๒๑๖๐/๐๕๔๗
พระสมบัติ สมจิตฺโต พวงลำเจียก

๒๑/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สามตุ่ม  

อย ๒๑๖๐/๐๕๔๘
พระชัยณรงค์ ฉนฺทธมฺโม ครีมาก

๒๘/๑/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

สามตุ่ม  

อย ๒๑๖๐/๐๕๔๙
พระกิตติ กิตฺติธโร ธาระนัย

๓/๗/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
หนองลำเจียก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๕๕๐
พระชนากร ปภสฺสโร เริงโพธิ

์

๒๔/๘/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
อู่สำเภา  

อย ๒๑๖๐/๐๕๕๑
พระสมประสงค์ ปยสีโล เสนอกลาง

๑/๑/๒๕๓๐ ๑/๓/๒๕๕๙
กลาง  

อย ๒๑๖๐/๐๕๕๒
พระสุวัฒน์ ถาวโร สุขเจริญพิญโญ

๑/๔/๒๕๒๐
๑/๑๒/๒๕๕๙

กลาง  

อย ๒๑๖๐/๐๕๕๓
สามเณรณัฐวุฒิ  บุญโต

๑/๑/๒๔๙๓
 กลาง  

อย ๒๑๖๐/๐๕๕๔
พระอนุรักษ์ าณสาโร ร่วมสมัคร

๑๔/๙/๒๕๓๖ ๒๓/๔/๒๕๖๐

กอไผ่  

อย ๒๑๖๐/๐๕๕๕
พระรัชชานนท์ ธมฺมสาโร ทัศวงษ์

๑๓/๕/๒๕๓๒

๓/๕/๒๕๖๐
กอไผ่  

อย ๒๑๖๐/๐๕๕๖
พระนรินทร์ เตชวโร แสงรอด

๒๗/๒/๒๕๓๖

๓/๕/๒๕๖๐
กอไผ่  

อย ๒๑๖๐/๐๕๕๗
พระนิติพัฒน์ สิริธมฺโม ไม้อบเชย

๓/๕/๒๕๓๙ ๘/๖/๒๕๖๐
กอไผ่  

อย ๒๑๖๐/๐๕๕๘
พระชัยญา ขนฺติวโร คุณสวัสดิ

์

๒๖/๖/๒๕๑๘

๔/๔/๒๕๖๐
กำแพงแก้ว  

อย ๒๑๖๐/๐๕๕๙
พระสำอางค์ โสภโณ บุญอำรุง

๙/๒/๒๔๙๔
๑/๖/๒๕๖๐

เก้าห้อง  

อย ๒๑๖๐/๐๕๖๐
พระอธิติ ฉนฺทโก คำท้วม

๒๕/๑๐/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
เก้าห้อง  

อย ๒๑๖๐/๐๕๖๑
สามเณรสุรศักดิ

์

 แจ่มจำรัส

๒๘/๔/๒๕๔๗

 โคกหิรัญ  

อย ๒๑๖๐/๐๕๖๒
พระบุญหนา กนฺตสีโล สารแสน

๙/๖/๒๔๘๙ ๓๐/๔/๒๕๕๘

ตะกู  

อย ๒๑๖๐/๐๕๖๓
พระฉัตรแก้ว จารุวณฺโณ โกญจานันท์

๕/๕/๒๕๓๕
๗/๔/๒๕๖๐

ตะกู  

อย ๒๑๖๐/๐๕๖๔
พระณัฐวุฒิ ิตปฺโ โกญจานันท์

๒๒/๑๑/๒๕๓๘

๘/๔/๒๕๖๐
ตะกู  

อย ๒๑๖๐/๐๕๖๕
พระธีรพร ทินฺนพโล แพร่หลาย

๑/๘/๒๕๓๙ ๑/๖/๒๕๖๐
ธรรมโชติการาม  

อย ๒๑๖๐/๐๕๖๖
พระภูวดล อธิปฺโ ทรัพย์ประเสริฐ

๑/๗/๒๕๓๔ ๑/๗/๒๕๕๙
พิกุล  

อย ๒๑๖๐/๐๕๖๗
พระศักดา สุขิโต แก้วลอย

๑๖/๑/๒๕๓๐
๑/๕/๒๕๕๘

ม่วงหวาน  

อย ๒๑๖๐/๐๕๖๘
พระนิพนธ์ ปคุโณ พรหมศรี

๒๙/๔/๒๕๒๐ ๑/๑๑/๒๕๕๙

ม่วงหวาน  

อย ๒๑๖๐/๐๕๖๙
พระศุภชัย สิริภทฺโท ชิตบัณฑิตย์

๒๐/๑/๒๔๙๓
๑/๗/๒๕๖๐

ม่วงหวาน  

อย ๒๑๖๐/๐๕๗๐
พระทวี วิสุทฺธิาโณ เกิดจำป

๒๓/๔/๒๔๙๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

สีกุก  

อย ๒๑๖๐/๐๕๗๑
พระไพรัช วิสุทฺธิจิตฺโต รัตนบุตร

๗/๖/๒๕๐๔
๒๗/๑๑/๒๕๕๙

สีกุก  

อย ๒๑๖๐/๐๕๗๒
พระภักดี าณวโร อินทรักษาทรัพย์

๒๘/๑๒/๒๕๓๘

๑๘/๖/๒๕๖๐

สีกุก  

อย ๒๑๖๐/๐๕๗๓
สามเณรบุญหลาย  โพธิคำ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 สีกุก  

อย ๒๑๖๐/๐๕๗๔
พระเกรียงศักดิ

์

รตนปฺโ บุญปกครอง
๑/๓/๒๕๒๖

๑/๑/๒๕๖๐
เสาธง  

อย ๒๑๖๐/๐๕๗๕
พระสมพิศ านกโร เอียมเพชร

๑/๕/๒๔๘๙
๑/๗/๒๕๖๐

เสาธง  

อย ๒๑๖๐/๐๕๗๖
พระปทโชติ โสภณปโ รอดฤดี

๑๓/๑๑/๒๕๒๓
๒๖/๗/๒๕๕๘

ใหม่  

อย ๒๑๖๐/๐๕๗๗
พระปริญญา คุตฺตธมฺโม บุญฤทธิ

์

๑๘/๘/๒๕๒๙

๖/๗/๒๕๖๐
ใหม่  

อย ๒๑๖๐/๐๕๗๘
พระประเสริฐ านวโร อัตตะสาระ

๔/๙/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

อินทาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๕๗๙
พระโอฬาร ชยานนฺโท เหมวิมล

๗/๑๑/๒๕๓๒

๙/๗/๒๕๖๐
อินทาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๕๘๐
พระประเชิญ คุณสมปณฺโณ เอมสมบูรณ์

๑/๑๒/๒๕๒๓ ๒๓/๗/๒๕๕๙

ดอนพัฒนาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๕๘๑
พระณัทพงศ์เดช สิริภทฺโท ภานุเดชธิติพงศ์

๗/๓/๒๕๑๘
๑๐/๑๒/๒๕๕๙

ดอนพัฒนาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๕๘๒
พระอาจณรงค์ ปฺานวชิโร กลินบัวขาว

่

๑๘/๙/๒๕๔๐ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ดอนพัฒนาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๕๘๓
พระธนภัทร อติภทฺโท ศิริวัฒน์

๒๘/๕/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๖๐
ดอนพัฒนาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๕๘๔
พระกมล จิตฺตสํวโร ฤกษ์วิธี

๑๑/๕/๒๕๑๙
๑๐/๓/๒๕๖๐

ทางหลวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๕๘๕
พระณฐกร ขนฺติมโน โสตคล้า

๑๙/๘/๒๕๓๙
๓๐/๔/๒๕๖๐

ทางหลวง  

อย ๒๑๖๐/๐๕๘๖
พระอนุชา อภิชาโน สังควิสุทธิ

์

๑๒/๖/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ทางหลวง  

อย ๒๑๖๐/๐๕๘๗
พระรัชชานนท์ นนฺทสาโร กระจ่างศิลป

๒๐/๑๐/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ทางหลวง  

อย ๒๑๖๐/๐๕๘๘
พระปรเมศวร์ ปยวณฺโณ คำแหง

๑/๑๑/๒๕๓๓

๔/๗/๒๕๖๐
ทางหลวง  

อย ๒๑๖๐/๐๕๘๙
พระเสกสรรค์ จิรสุโภ จันใด

๒๘/๖/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
เทพมงคล  

อย ๒๑๖๐/๐๕๙๐
พระสมรักษ์ านธมฺโม มานะกูล

๑๔/๘/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
เทพมงคล  

อย ๒๑๖๐/๐๕๙๑
พระนนธวัฒน์ ปฺาวฒฺฑโน พรเจริญ

๘/๒/๒๕๓๙ ๕/๗/๒๕๖๐
เทพมงคล  

อย ๒๑๖๐/๐๕๙๒
พระชัยรัตน์ รตฺตโน สาลีผล

๒๒/๔/๒๕๑๙ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

บางซ้ายนอก  

อย ๒๑๖๐/๐๕๙๓
พระวิทยา วิทยธมฺโม กรอบทอง

๒๗/๕/๒๕๓๔ ๑๔/๘/๒๕๖๐

บางซ้ายนอก  

อย ๒๑๖๐/๐๕๙๔
สามเณรธนดล  โปยขุนทด

๑๐/๘/๒๕๔๑

 บางซ้ายนอก  

อย ๒๑๖๐/๐๕๙๕
พระสิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน มิขันหมาก

๑๓/๑๒/๒๕๓๔

๒๖/๖/๒๕๖๐

บางซ้ายใน  

อย ๒๑๖๐/๐๕๙๖
พระธีระวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน บุตตะบุตร

๑๘/๕/๒๕๓๒ ๒๘/๖/๒๕๖๐

บางซ้ายใน  

อย ๒๑๖๐/๐๕๙๗
พระจริญ กลฺยาโณ ธาระทรัพย์

๙/๖/๒๕๐๖ ๗/๗/๒๕๖๐
บางซ้ายใน  

อย ๒๑๖๐/๐๕๙๘
พระอุดมศักดิ

์

อคฺคธตฺโม แสงสุริยา

๒๒/๗/๒๕๑๖

๔/๖/๒๕๖๐
มฤคทายวัน  

อย ๒๑๖๐/๐๕๙๙
พระสันติ สนฺตมโน แสงนาค

๒๑/๖/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
มฤคทายวัน  

อย ๒๑๖๐/๐๖๐๐
พระชาติชาย เตชปฺโ รอดแจ่ม

๒๕/๙/๒๕๓๖

๘/๖/๒๕๖๐
มฤคทายวัน  

อย ๒๑๖๐/๐๖๐๑
พระณัฐวุฒิ สิริธโร ปานปน

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

มฤคทายวัน  

อย ๒๑๖๐/๐๖๐๒
สามเณรทศพล  ชมพูพาน

๒๔/๔/๒๕๔๒

 มฤคทายวัน  

อย ๒๑๖๐/๐๖๐๓
พระอรัญชัย รตนโชโต ลอยลม

๔/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วังชะโด  

อย ๒๑๖๐/๐๖๐๔
พระแสวง สนฺจิตฺโต พวงแก้ว

๖/๖/๒๔๙๓
๓๐/๑๑/๒๕๕๗

เศวตศิลาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๖๐๕
พระจร จารวณฺโณ แซ่แต้

๒/๑๑/๒๕๑๓ ๓๐/๕/๒๕๕๘

เศวตศิลาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๖๐๖
พระนเรศ อานนฺโท สะอาดแก้ว

๑๗/๑/๒๕๓๒
๓๐/๕/๒๕๖๐

เศวตศิลาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๖๐๗
สามเณรณัชพล  ชูศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๐

 สามเพลง  

อย ๒๑๖๐/๐๖๐๘
พระสังข์ ปภาโส โพธิพูลพรหม

๑/๑/๒๔๙๒ ๒/๑๒/๒๕๕๙

สุคนธาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๖๐๙
พระชาลี ธมฺมธีโร พาดี

๒/๖/๒๕๐๑
๕/๑๒/๒๕๕๙

สุคนธาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๖๑๐
พระไพรัตน์ ถิรปฺโ อรุณโชติ

๓๐/๑๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
สุคนธาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๖๑๑
สามเณรอุทัย  ต่อกิจพนาไพร

๒๐/๒/๒๕๔๖

 สุคนธาราม  

อย ๒๑๖๐/๐๖๑๒
พระเอกพันธ์ เอกวงฺโส พรมตาด

๒๖/๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ใหม่ต้านทาน  

อย ๒๑๖๐/๐๖๑๓
พระบุญเลียง

้

กตสาโร ยอดคำตัน

๒๐/๐๔/๒๕๑๓ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

เขียนลาย  

อย ๒๑๖๐/๐๖๑๔
พระชัยยุทธ กตปฺุโ ประสานพรรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๒๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เขียนลาย  

อย ๒๑๖๐/๐๖๑๕
พระวิษณุ ธมฺมวโร พูลเพิม

่

๒๑/๐๔/๒๕๒๑
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

เขียนลาย  

อย ๒๑๖๐/๐๖๑๖
พระเดชา กิตฺติเตโช วิลาศรี

๒๔/๐๑/๒๕๒๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขียนลาย  

อย ๒๑๖๐/๐๖๑๗
พระศศิธร กิตฺติธโร ภาเภา

๒๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขียนลาย  

อย ๒๑๖๐/๐๖๑๘
พระวายุ ปฺาวโร วิเศษพงษ์

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขียนลาย  

อย ๒๑๖๐/๐๖๑๙
พระปอน ขนฺติธโร พันธไชย

๐๗/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ท้าวอู่ทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๖๒๐
พระพิสิษฐ์ สิริปฺโ เนคมานุรักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๐๐ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

นครโปรดสัตว์  

อย ๒๑๖๐/๐๖๒๑
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติาโณ ขันทอง

๒๕/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นครโปรดสัตว์  

อย ๒๑๖๐/๐๖๒๒
พระกิตติศักดิ

์

าณทีโป ศีลรักษา

๒๕/๐๘/๒๕๑๓ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

โบสถ์  

อย ๒๑๖๐/๐๖๒๓
พระดำรงค์ ถาวโร เสือเปรียว

๑๐/๑๐/๒๕๑๓ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

โบสถ์  

อย ๒๑๖๐/๐๖๒๔
พระก้องภพ อาภทฺสโร ยึหร่า

่

๐๑/๐๔/๒๕๐๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โบสถ์  

อย ๒๑๖๐/๐๖๒๕
พระไวพจน์ ิตาโณ นาคใหม่

๐๓/๑๒/๒๕๐๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

สำพะเนียง  

อย ๒๑๖๐/๐๖๒๖
พระจารุพัฒน์ ขนฺติธโร พุ่มศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๓๑ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สำพะเนียง  

อย ๒๑๖๐/๐๖๒๗
พระเกียรติศักดิ

์

ปภากโร ธีระกิจ

๐๗/๑๐/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หลวงพ่อเขียว  

อย ๒๑๖๐/๐๖๒๘
พระสุชาติ ิตธมฺโม แจ่มศิริ

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่สองห้อง  

อย ๒๑๖๐/๐๖๒๙
พระชัยวัฒน์ ฉนฺทสาโร มะโน

๐๓/๑๑/๒๕๒๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

อย ๒๑๖๐/๐๖๓๐
พระณัฐวุติ ติสฺสโร แสดกำบัง

๒๕/๐๓/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

กลางเกาะระกำ  

อย ๒๑๖๐/๐๖๓๑
พระวิทยา ปฺาวชิโร จำเริญ

๑๗/๐๗/๒๕๒๙
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

กำแพง  

อย ๒๑๖๐/๐๖๓๒
พระบัญชา ปโมทิโต คงแสงชาติ

๐๓/๑๐/๒๕๒๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ขนอนใต้  

อย ๒๑๖๐/๐๖๓๓
พระนพดล จิตฺตทนฺโต โพธิคำ

์

๑๘/๐๖/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ขนอนใต้  

อย ๒๑๖๐/๐๖๓๔
สามเณรนพพล  มณีสุทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 ขนอนใต้  

อย ๒๑๖๐/๐๖๓๕
สามเณรสมเด็จ  จันทร์สุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

 ขนอนใต้  

อย ๒๑๖๐/๐๖๓๖
พระสมบูรณ์ ปยปุตโต พงษ์ปวน

๒๐/๐๔/๒๕๐๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

คลองพุทรา  

อย ๒๑๖๐/๐๖๓๗
พระสุริยัน สุภาจาโร ธรรมบุญญา

๐๖/๐๓/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองพุทรา  

อย ๒๑๖๐/๐๖๓๘
สามเณรอิทธิกร  พิมพ์สุวรรณ

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

 คลองพุทรา  

อย ๒๑๖๐/๐๖๓๙
พระพงศ์พันธ์ ขนฺติสาโร ขวัญยืน

๐๘/๑๐/๒๕๑๖ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

เชิงท่า  

อย ๒๑๖๐/๐๖๔๐
พระอัสนี เตชวโร พรรณเทวี

๑๒/๑๐/๒๕๓๙
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

เชิงท่า  

อย ๒๑๖๐/๐๖๔๑
พระอภิชาต ขนฺติโก คุ้มครอง

๑๐/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เชิงท่า  

อย ๒๑๖๐/๐๖๔๒
สามเณรณัฐวุฒิ  เปรมปลืม

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

 เชิงท่า  

อย ๒๑๖๐/๐๖๔๓
พระพิสิทธิ

์

ภทฺทธมฺโม จริงเสถียร

๑๐/๑๑/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทำเลไทย  

อย ๒๑๖๐/๐๖๔๔
พระธีระพันธ์ อธิปุโ ลิมเสรี

้

๐๘/๐๑/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๖๔๕
พระกนกภรณ์ กิตฺติสาโร ลิมเสรี

้

๐๑/๐๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๖๔๖
พระปรีชา สุวีโร ดาราช

๓๐/๑๒/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมนาวา  

อย ๒๑๖๐/๐๖๔๗
สามเณรกฤษดา  เจิมเฉียง

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

 ธรรมนาวา  

อย ๒๑๖๐/๐๖๔๘
พระสุธี ภูริปฺโ ใยบุญมี

๐๒/๐๕/๒๕๒๙ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

บ้านกลิง

้

 

อย ๒๑๖๐/๐๖๔๙
พระณัฐพล อินฺทวํโส ไวยรจนา

๑๙/๑๒/๒๕๓๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านพาสน์  

อย ๒๑๖๐/๐๖๕๐
สามเณรณภัทร  ศรีสงค์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

 บ้านเลนสระกระจับ  

อย ๒๑๖๐/๐๖๕๑
พระผจงดิฐ สุชาโต รุจิศาสตร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๐ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

บ้านหว้า  

อย ๒๑๖๐/๐๖๕๒
พระภาณุวัฒน์ ยติกโร พงษ์สวรรค์

๒๙/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เปรมประชากร  

อย ๒๑๖๐/๐๖๕๓
พระภาสุ เขมโก กีตา

๓/๘/๒๕๓๕
๑๓/๑๑/๒๕๕๙

โปรดสัตว์  

อย ๒๑๖๐/๐๖๕๔
พระสุธิพันธ์ ปภสฺสโร ศรีชู

๑๖/๕/๒๕๓๘ ๒๘/๕/๒๕๖๐

โปรดสัตว์  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๑๖๐/๐๖๕๕
พระชัยวุฒิ อนุภทฺโท รอดคลองตัน

๒๙/๐๗/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

พยาญาติ  

อย ๒๑๖๐/๐๖๕๖
พระอภิสิทธิ

์

ถิรจิตฺโต ภาคโพธิทอง

์

๑๖/๑๐/๒๕๓๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

พยาญาติ  

อย ๒๑๖๐/๐๖๕๗
พระธินาทิป อนุตฺตโร อิมฤทธา

่

๐๔/๑๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

อย ๒๑๖๐/๐๖๕๘
พระบุญชาญ สุธมฺโม ขุนรักษา

๐๒/๐๗/๒๕๑๙ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ยม  

อย ๒๑๖๐/๐๖๕๙
พระสราวุท กตปฺุโ ชมวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ลาดระโหง  

อย ๒๑๖๐/๐๖๖๐
พระทนุ ชุตินฺธโร ชมวงษ์

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ลาดระโหง  

อย ๒๑๖๐/๐๖๖๑
สามเณรพุฒิพงษ์  ท่วมบ้านไทร

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

 ลาดระโหง  

อย ๒๑๖๐/๐๖๖๒
พระณัฐพล มหปฺพโล ไกรสมจิตร์

๑๘/๐๑/๒๕๑๖ ๒๒/๐๒/๒๕๖๐

วัดขนอนเหนือ  

อย ๒๑๖๐/๐๖๖๓
พระบัญญวัต ปภาโส บุญเฟอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดขนอนเหนือ  

อย ๒๑๖๐/๐๖๖๔
พระชีพ ปสนฺโน พวงลำเจียก

๐๘/๐๕/๒๕๐๗ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดขนอนเหนือ  

อย ๒๑๖๐/๐๖๖๕
พระภานุ สุจิตฺโต นัยปรีดี

๐๖/๐๕/๒๕๒๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดขนอนเหนือ  

อย ๒๑๖๐/๐๖๖๖
พระอนันตศักดิ

์

กนฺตสาโร ถวายธูป

๐๙/๑๒/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านสร้าง  

อย ๒๑๖๐/๐๖๖๗
พระสังคม วิชโย สุจันทา

๑๒/๑๒/๒๕๑๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านสร้าง  

อย ๒๑๖๐/๐๖๖๘
พระวุฒิ เขมิโย ไวยพงษ์ศรี

๒๖/๐๘/๒๕๒๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านสร้าง  

อย ๒๑๖๐/๐๖๖๙
พระคฑาวุธ กลฺยาโณ อุดมลาภ

๒๗/๐๓/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านสร้าง  

อย ๒๑๖๐/๐๖๗๐
พระณรงค์เดช กิตฺติธโร ประเสริฐสังข์

๐๘/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านสร้าง  

อย ๒๑๖๐/๐๖๗๑
พระคมกฤษณ์ ลีลปาโล เผ่าพหล

๑๕/๐๓/๒๕๒๘ ๒๙/๐๙/๒๕๕๙

วัดสามเรือน  

อย ๒๑๖๐/๐๖๗๒
พระจิรายุส จิตฺตธมฺโม หงษ์ทอง

๒๓/๐๘/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดสามเรือน  

อย ๒๑๖๐/๐๖๗๓
พระธิติพัฒน์ กิตฺติปฺโ โคมกระจ่าง

๑๗/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดสามเรือน  

อย ๒๑๖๐/๐๖๗๔
พระอรรถพล ธมฺมโชโต พรรณปญญา

๐๗/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วิเวกวายุพัด  

อย ๒๑๖๐/๐๖๗๕
พระอานัน สุปฺโ ภาคาทรัพย์

๑๙/๑๒/๒๕๓๘
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

สุทธิรุจิราราม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมบัณฑิต)

เจ้าคณะภาค ๒

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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