
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดราชบุรี  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๑,๓๐๔ รูป ขาดสอบ ๑๔๙ รูป คงสอบ ๑,๑๕๕ รูป สอบได้ ๙๑๘ รูป สอบตก ๒๓๗ รูป (๗๙.๔๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระหัสดา ปภาโต แสงอรุณ

๑๙/๑๑/๒๕๐๗
๒๔/๕/๒๕๖๐

เก่าบางกระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระกิตติพงษ์ สีลเตโช ทองกลิน

่

๐๖/๐๙/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐
เกาะนัมมทาปทวลัญชาราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระมงคลชัย จิตฺตสํวโร เชือนเชือ

้

๐๔/๑๐/๒๕๑๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐
เกาะนัมมทาปทวลัญชาราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระพุทธินันท์ พุทฺธปฺโ เกียรติจิรนนท์

๒๙/๐๗/๒๕๓๑ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เกาะลอย  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระอิศรา อิสรธมฺโม โกมลเปลิน

๒๗/๐๒/๒๕๐๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เกาะลอย  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระอำพล สํวโร วัลเลิศ

๑๐/๐๔/๒๕๑๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

เขากรวด  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระณัฐพงค์ ขนฺติโก ทับทิมทอง

๒๒/๐๘/๒๕๒๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

เขากรวด  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระกมลภพ กิตฺติาโณ บุญจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๒๓ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

เขากรวด  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระจีรพงค์ อาทโร องตอง

๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

เขากรวด  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระยุทธนา กนฺตวีโร พ้นภัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

เขากรวด  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระพินิจ รตนโชโต คงพูล

๒๐/๐๘/๒๕๐๑ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘

เขางู  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระสมัคร จารุธมฺโม ทองอยู่

๐๒/๐๒/๒๕๓๑ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

เขางู  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระศรีสุนทร สิริวณฺโณ กลินเกลียง

่ ้

๑๙/๐๘/๒๕๒๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

เขางู  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระส.อ.ณัฐพงษ์ จารุวณฺโณ วัฒนอริยพงษ์

๒๙/๐๕/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขางู  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระอธิพัฒน์ กนฺตวีโร ทุมรัตน์

๐๙/๐๕/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขางู  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระกฤษณะ อภิวณฺโณ มโนรา

๒๘/๐๖/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เขางู  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระวัชรินทร์ วชิรธมฺโม มากมูล

๐๔/๑๒/๒๕๓๔ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

เขาน้อย  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระธนพล ธนพโล เริมรวย

่

๒๙/๐๑/๒๕๓๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

เขาน้อย  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระสมเกียรติ ยสสุโภ หย่อนพิศสม

๑๔/๑๑/๒๕๓๔ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

เขาวัง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระภูริชญา ภูริชโ รอดพวง

๑๗/๔/๒๕๔๐ ๒๑/๕/๒๕๖๐

เขาวัง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระศุภวิชญ์ ปฺุานนฺโท บุญอนันต์

๑๗/๑๑/๒๕๓๗

๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาวัง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระสังวาลย์ ภทฺทธมฺโม เดชาฤทธิ

์

๒/๖/๒๔๘๒ ๒๙/๖/๒๕๖๐

เขาวัง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระชาตรี อภิชาโต เดชาฤทธิ

์

๓/๑๒/๒๕๐๔
๓/๗/๒๕๖๐

เขาวัง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระสิทธิพันธุ์ ติกฺขปฺโ แก้วสวัสดิผล

๑๕/๕/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
เขาวัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑ / ๒๗

้
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รบ ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระธนัท ชาคโร สีคุณ

๑๙/๑๐/๒๕๓๖

๙/๗/๒๕๖๐
เขาวัง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระพงษ์ชาติ ธีรปฺโ พันธ์ชูเชิด

๒๗/๐๕/๒๕๒๑ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

เขาวังสดึงษ์  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระจเร จรณธมฺโม พัฒจันทร์หอม

๐๘/๐๔/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

เขาวังสดึงษ์  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระคมสัน ธนวฑฺฒโน ทรัพย์ทองทวี

๒๔/๑๐/๒๕๓๐

๔/๖/๒๕๖๐
เขาเหลือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระไตรรงค์ สิริวํโส ศรีมิงวงค์

่

๑๒/๑๑/๒๕๒๗

๑/๗/๒๕๖๐
เขาเหลือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระอิทธิพล อภิวโร ศุกรภาค

๒๔/๑/๒๕๐๘ ๑๐/๓/๒๕๖๐

โขลงสุวรรณคีรี  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระจักรฤษณ์ จกฺกรตโน แก้วพานิชย์

๓/๑๐/๒๕๓๘
๙/๔/๒๕๖๐

คลองโพธิเจริญ

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระศุภกฤต ธมฺมปาโล กิตติวัฒน์

๓๐/๙/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๖๐

คลองโพธิเจริญ

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระนพพร กิตฺติาโน กล่อมเมฆ

๐๘/๑๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

คุ้งกระถิน  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระสุขุม จารุวณฺโณ วรรณโยชน์

๓๑/๑๐/๒๕๓๘
๑๑/๖/๒๕๖๐

คูบัว  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระเกรียงไกร จิตสํวโร เนียมจิตต์

๑๔/๑๑/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
แคทราย  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระอภิวัฒน์ อภินนฺโท อัลภาชน์

๒๙/๐๙/๒๕๓๔ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

จันทคาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระนเรศ มหาวีโร เพ็งละแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๓๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

จันทคาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระสงวนศักดิ

์

ชยสาโร แก้วชัยสา

๒๘/๐๗/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เจติยาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระจักรพงษ์ จิรวํโส พุทธบัวงาม

๑๘/๑๑/๒๕๒๙
๑๓/๐๕/๒๕๖๐

เจติยาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระจ.ส.อ.ชนะสงคราม ชนาสโภ กิจมี

๐๗/๐๖/๒๕๒๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เจติยาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระอภิสิทธิ

์

สุทฺธิชโย ตรีประสิทธิชัย

์

๒๓/๐๓/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เจติยาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๔๒
พระวรวิชญ์ วรสทฺโธ ทับทิมทอง

๒๕/๑๑/๒๕๓๘
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ช่องลม  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรโชตะ  โชติกูล

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 ช่องลม  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระวรวุฒิ วชิราโณ กลันแตง

่

๓๑/๐๗/๒๕๓๔ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ดอนตลุง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระธเนศ อติเมโธ ศิริสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ดอนตลุง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๔๖
พระสุขสันต์ ปภสฺสโร สิทธิศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๒๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนตลุง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระวิทยา กนฺตสีโล ทองนาค

๐๕/๐๗/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนตลุง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๔๘
พระธงทศ สทสธโช โปษนานนท์

๐๖/๐๑/๒๔๙๕ ๐๖/๐๓/๒๕๖๐

ดอนตะโก  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระนัทธพงษ์ สมจิตฺโต

ไทยประสานทรัพย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดอนตะโก  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระศรัณยพงศ์ สิริโม สุกไพ

๐๒/๐๖/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ถำเขาชุมดง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระนิมิต ธมฺมวิริโย พุทธิจุณ

๑๒/๐๔/๒๕๐๑ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

ท้ายเมือง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรธนพจน์  ศรัณย์วรกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

 ท้ายเมือง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระอธิวัฒน์ อธิปฺโ ม่วงมี

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ท่าสุวรรณ  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรบุรัสกร  ยางเดิม

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

 ท่าสุวรรณ  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระศักดา สิริภทฺโท ทับทิม

๐๘/๐๒/๒๕๓๔ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ทุ่งตาล  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระจิรพันธ์ จิรธมฺโม ปอมเชียงพิณ

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งตาล  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระกอบชัย กนฺตวีโร คงอิม

่

๐๕/๑๒/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งตาล  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระเจตพนธ์ จนฺทิโม เอียมทราย

่

๐๙/๐๗/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระศิริชัย นนฺทสาโร ครุฑน้อย

๑๖/๙/๒๕๓๒ ๒๔/๑๒/๒๕๕๗

เทพอาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒ / ๒๗

้
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รบ ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระธรรมากร ธมฺมพโล อารยางกูร

๒๓/๖/๒๕๔๐ ๒๓/๔/๒๕๖๐

เทพอาวาส  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระสิทธิณัฐ สิริวฑฺฒโก โสติสงฆ์

๒/๘/๒๕๓๔
๖/๘/๒๕๖๐

เทพอาวาส  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรถิรเดช  ต่วนเครือ

๘/๔/๒๕๔๖
 เทพอาวาส  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระอภิสิทธิ

์

กิตฺติสาโร ศรีเอียด

๐๒/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมวิโรจน์  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรวุฒิชัย  ใบทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

 ธรรมวิโรจน์  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระธันยบูรณ์ ชยาภิโต ชอบสอน

๑๑/๑๐/๒๕๓๗
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

นาหนอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระพีรพงษ์ ิตปสาโท คำม่อนท้าว

๐๓/๑๒/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

นาหนอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระทศพร ขนุติธมฺโม หอมสิน

๐๖/๐๖/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

นาหนอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระวศิน ติสฺวโร สมิติ

๐๓/๐๗/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

นาหนอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระคฑาธร านากโร หมอนทอง

๒๘/๐๖/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

นาหนอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระนนทสิทธิ

์

สิทฺธินนฺโท ศรีราจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บางกระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรธนกฤต  บุญสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

 บางกระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระสุพจน์ สุวจโน แตงนิมงาม

่

๖/๓/๒๕๑๘
๑/๗/๒๕๖๐

บางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระพงศธร โรจนธมฺโม เดชคลัง

๗/๘/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๖๐

บางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระสมพร านธมฺโม เอียมรักษา

่

๒๘/๕/๒๔๙๖ ๒๙/๑/๒๕๖๐

บ้านกล้วย  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระพรประสิทธิ วรปสิทฺโธ ขุนพรม

๖/๓/๒๕๓๔ ๒๘/๕/๒๕๖๐

บ้านซ่อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระธนเดช ธีรวํโส อมรธีระกุล

๐๘/๐๕/๒๕๓๓ ๐๔/๐๖/๒๕๕๔

ไผ่ล้อม  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระจำลอง จนฺทาโภ แจ่มย่น

๐๑/๑๐/๒๕๑๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระจักรพันธ์ อกฺกวํโส ติดญาติ

๑๖/๐๑/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระชัยวิวัฒน์ วณฺณวฑฺฒโน เทียนทอง

๐๗/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๙/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระอมรเทพ อมโร เทียงเทศ

่

๓๑/๑๒/๒๕๓๘
๑๕/๐๖/๒๕๖๐

พเนินพลู  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระอำนาจ โชติธมฺโม ศิริเลิศ

๐๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

พเนินพลู  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระสุนทร โชติปฺโ ชู่ช่วย

๒๘/๑๒/๒๔๙๗
๕/๑๒/๒๕๕๙

พิกุลทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระบุรินทร์ ปริปุณฺโณ กลินจันทร์

่

๒๕/๕/๒๕๒๑ ๕/๑๒/๒๕๕๙

พิกุลทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระสมคิด จนฺทวํโส นาคขำ

๒๗/๑๑/๒๕๒๖

๒๗/๓/๒๕๖๐

พิกุลทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระณัฐวัฒน์ สุภกิจฺโจ วันทาโพธิ

์

๑๓/๙/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

พิกุลทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระสมศักดิ

์

จนฺทสาโร หลวงผาด

๒๓/๐๕/๒๕๓๘
๐๘/๐๑/๒๕๖๐

โพธิดก

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระวรรณชาติ เตชพโล อุดเจ่ง

๒๔/๐๕/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

โพธิดก

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระวีรวัฒน์ ปฺาวฑฺฒโน หลิจินตะ

๐๓/๑๐/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิราษฎร์บูรณะ

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระพีรพล อคฺคพโล ฉิมไพบูลย์

๑๕/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิราษฎร์บูรณะ

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระธิติพงษ์ ปฺาวํโส หลิจินตะ

๐๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิราษฎร์บูรณะ

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระสุทธิชล ธมฺมสุทฺโธ เหล่าสมบูรณ์

๑๖/๐๔/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

มหาธาตุ  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรจักราวุท  โหมดแจ่ม

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรนันทิพัฒน์  พะละ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรธวัชชัย  วังโส

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

 มหาธาตุ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระอานนท์ สิริวจฺโจ ปอมทอง

๑๗/๐๔/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ราชสิงขร  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระกันต์กวี สิริสุวณฺโณ ศิลา

๒๒/๐๕/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ราชสิงขร  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระสราวุธ จนฺทวุฑฺโฒ เต็มอิม

่

๑๑/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ราชสิงขร  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระวันชัย กนฺตวีโร ศิริ

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ราชสิงขร  

รบ ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระสน ิติโก กลินประทุม

่

๒๒/๐๒/๒๔๙๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ราชสิงขร  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระเมธี ิติโก แซ่ลิม

้

๒/๓/๒๔๙๘
๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ศาลเจ้า  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระสมเกียรติ สุขกาโม นพรัตน์

๒๔/๒/๒๕๐๙
๒/๔/๒๕๖๐

ศาลเจ้า  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระนพดล ขนฺติวโร บรรลือยุทธ

๒/๙/๒๕๑๗ ๑๖/๕/๒๕๖๐

ศาลเจ้า  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระเอกชัย นรินฺโท ภัทรดำรงศรี

๖/๑๐/๒๕๒๗ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ศาลเจ้า  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระอภิเชษฐ์ โชติธมฺโม แซ่ซิม

้

๒๔/๗/๒๕๓๓ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ศาลเจ้า  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระปริวรรต ธมฺมธโร กลินชะนะ

่

๕/๙/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ศาลเจ้า  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระกมล กมโล ภู่พูล

๒๔/๖/๒๕๓๙ ๒๓/๔/๒๕๖๐

ศิริเจริญเนินหม้อ  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระคณิศร ปฺาจนฺโท ดวงจันทร์

๒๔/๘/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
ศิริเจริญเนินหม้อ  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระพันทนะ ธมฺมจาโร รักขุมแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๒๓ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระพงศ์เทพ อสิาโณ หนองหล่าย

๑๙/๐๓/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระสถาพร สุจิณโณ ทองไสว

๒๒/๑๐/๒๕๓๖
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระจิตวัต อชิโต สุขเนตร

๑๔/๐๔/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระโรม คุณวีโร ด้วงทอง

๐๒/๐๗/๒๕๑๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระอุเทน ชยานนฺโท ทิพย์บุญมี

๐๔/๐๖/๒๕๑๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

หนองแช่เสา  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระสุนทร สุนฺทโร ลำลิขิตการ

๐๙/๑๑/๒๕๐๓ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

หนองแช่เสา  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระสรศักดิ

์

วรโท เปลียนสี

่

๐๖/๑๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองแช่เสา  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระณัฐเดช กนฺตสีโร พุ่มดอกไม้

๓๐/๐๙/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองตาหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระภัทรวศิน สมาจาโร พุ่มดอกไม้

๐๖/๐๓/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองตาหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระจรัญ อรุโณ ซ่อนกลิน

่

๑๑/๑๑/๒๕๒๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองนางแพรว  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระเสรี กิตฺติสาโร ดอนไพรนุช

๐๙/๐๗/๒๕๐๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

หนามพุงดอ  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระสว่าง องฺคเชฎฺโ องคเชษฐ

๒๖/๐๒/๒๕๑๓ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

หนามพุงดอ  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระวสันต์ ปยวณฺโณ คุ้มครอง

๒๑/๐๕/๒๕๒๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนามพุงดอ  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระณัฐพล านวีโร คำก้อนแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนามพุงดอ  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระพิคม วิเสโท

บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ

๑๗/๐๑/๒๕๓๕
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

ห้วยชินสีห์  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระไพทูรย์ สนฺตจิตฺโต พรอ้น

๒๙/๐๑/๒๔๙๗
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ห้วยชินสีห์  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระณรงค์ รชตธมฺโม เงินแกม

๐๒/๐๗/๒๕๓๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยชินสีห์  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระมนัส ปภากโร สัทธาผล

๑๔/๐๓/๒๕๑๔
๓๐/๐๑/๒๕๖๐

ห้วยตะแคง  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระเดชา ชยธมฺโม เจริญตา

๒๙/๐๕/๒๕๒๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยตะแคง  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรกิตติพันธ์  ศรีเลิศ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

 ห้วยตะแคง  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระสันติภาพ สุเมโธ พินดง

๑๓/๐๕/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยไม้เต็ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔ / ๒๗

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระจำลอง ธมฺมจาโร ทองพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๑๒ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

ห้วยหมู  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระสันติ สนฺตจิตฺโต บางนาชาด

๒๗/๑๐/๒๕๒๓
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยหมู  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระเพ็ชร วยวุฑฺโฒ สุขอุดมา

๐๔/๐๖/๒๕๒๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยหมู  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระคณิน นรภทฺโท เกษมสิทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๒๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หินกอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระคมกฤษณ์ สนฺตมโน โค้วถาวร

๑๒/๐๑/๒๕๓๓
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระธนกานต์ อนากุโล คำแก่น

๑๙/๐๕/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระโกมล ณฏิกรตโน ชมพูนุช

๓๑/๗/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ใหม่ต้นกระทุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระอนุสรณ์  กันกลับ

๓๑/๑๒/๒๕๓๑

๑๙/๗/๒๕๖๐

ใหม่ต้นกระทุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระภาณุพงศ์ ภูริปฺโ ฉำผิว

๒๘/๐๗/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่นครบาล  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระชัชวาลธรรมรัตน์ อาภสฺสโร หลังทรัพย์

่

๒๔/๙/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
ใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระขจรศักดิ

์

กิตฺติปาโล เจริญสุข
๑/๕/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐

ใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระเตชิษฎ์ ชุตินฺธโร เพชรนิล

๑๕/๔/๒๕๔๐ ๒๕/๗/๒๕๖๐ ใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระเสนาะ านจาโร พลอยชุม

๒๘/๐๒/๒๕๐๓ ๓๐/๐๔/๒๕๕๓

อรุณรัตนคีรี  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๔๓
พระเกียรติศักดิ

์

ธมฺมสาโร แก้วคำ

๒๕/๐๖/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

อรุณรัตนคีรี  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๔๔
พระคธาวุฒิ วุฑฺฒโย หน้าชืน

่

๐๕/๑๐/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

อรุณรัตนคีรี  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระจตุพร จตุพโร นาคละออ

๕/๙/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
อัมพวัน  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระอนันต์ ถาวโร โสรดสง

๐/๒/๒๕๓๙
๐/๗/๒๕๖๐ เขาขลุง  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระเอกพล อคฺคจิตฺโต พวงนาม

๐/๓/๒๕๓๙
๐/๗/๒๕๖๐ เขาขลุง  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระนำชัย สกฺกปาโล มณีงาม

๒/๖/๒๕๑๕ ๑๖/๔/๒๕๖๐

เขาแจง  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรณัฏฐกิตติ

์

 คงจัน

่

๑๙/๓/๒๕๔๙

 โคกหม้อ  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระศุภชัย สุมโน เล้าเจริญ

๑๔/๕/๒๕๓๖

๙/๔/๒๕๖๐
จันทาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๕๑
พระประวิทย์ อธิปฺุโ ลังกาแกม

๒๒/๗/๒๔๙๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

จันทาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระจักรกฤษณ์ จกฺกวโร กบิลสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

๒๕/๖/๒๕๖๐

จันทาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๕๓
พระธนาวุฒิ านวุฑฺโฒ อรชร

๑/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

จันทาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระจิรศักดิ

์

โสภโณ จุคำ

๒๖/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

จันทาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระฤทธิเกียรติ อิทฺธิธโร สวัสดี

๑/๖/๒๕๔๐ ๓/๗/๒๕๖๐
จันทาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๕๖
พระวัชรพล สิริธมฺโม พราหมสุภา

๐/๘/๒๕๓๙ ๐/๖/๒๕๖๐ เจริญธรรม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระธงชัย เขมชวโน ด้นดัน

้

๑๕/๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ชมภูพล  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระศุภชัย พฺรหมฺโชโต จันทร์มูล

๒๔/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ชมภูพล  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระดุสิต ิตธมฺโม หินอ่อน

๖/๘/๒๕๑๖
๕/๓/๒๕๖๐

ดอนตูม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระอภินันท์ อภินนฺโท สีหะวงษ์

๙/๘/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ดอนตูม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระณัฐวัตร กนฺตสีโล สุขเกิด

๒๔/๖/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ดอนตูม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระชัชชม อคฺคเตโช ชมชืน

่

๖/๙/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

ดอนตูม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระจักรกฤษณ์ นาถธมฺโม เสรานิม

๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๒/๓/๒๕๖๐

ตาผา  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระเอกพล ลกฺขิตาจาโร บุญนพ

๒๗/๔/๒๕๓๗

๓/๖/๒๕๖๐
ตาผา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระอมร อมโร พวงน้อย

๓๑/๑๒/๒๕๓๒

๒๙/๖/๒๕๖๐

ท่าผา  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระร.ต.อ.ประยุทธ นราสโภ ชูเมือง

๒๖/๕/๒๕๒๒

๖/๗/๒๕๖๐
ท่าผา  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระบุญเสริม ขนฺติโก ทองสืบ

๑๓/๘/๒๕๑๘
๒๐/๑/๒๕๖๐

นครชุมน์  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระอนิรุต สุจิตฺโต จันทร

๑๙/๑๑/๒๕๓๑

๙/๗/๒๕๖๐
นครชุมน์  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระอภิวัฒน์ อํสุธโร หมู่จันทร์

๔/๘/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

บัวงาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระเรวัต เตชสีโล วังมะนาว

๒๓/๙/๒๕๒๕

๗/๗/๒๕๖๐
บัวงาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระรัฐนันท์ จารุวณฺโณ กล้ากฤษ์

๐๘/๐๒/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

บางพัง  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระทรงกลด กิตฺติโก ฟาสุวรรณ์

๐๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางพัง  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระชวลิต ชวโน โคตคำ

๐/๔/๒๕๒๗
๐/๖/๒๕๖๐ บ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระพนม วีตาลโย คล้ายเงิน

๑๘/๑๐/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๖๐

บ้านโปง  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรสิทธิชัย  ตานแตง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

 บ้านโปง  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรศุภโชค  ภิญโญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านโปง  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรธีรดล  แซ่อึง

้

๑๓/๕/๒๕๔๕

 บ้านโปง  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระพล สุธมฺโม แย้มกลิน

่

๒๕/๑๒/๒๔๙๖ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

บึงกระจับ  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระสมพร ฉนฺทสุโภ กองเนตร

๖/๑/๒๕๒๔ ๓๐/๕/๒๕๖๐

บึงกระจับ  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระธนากร ชยวุฑฺโฒ ยังดี

๖/๑๒/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๖๐

บึงกระจับ  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระเถลิงศักดิ

์

านวโร พูลจวง

๐๕/๐๗/๒๕๓๒ ๑๘/๑๐/๒๕๕๙

ประชารังสรรค์  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระมงคล สิริปุโ วงษ์นิกร

๑๖/๐๕/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ประชารังสรรค์  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระศรัณย์ สุทฺธปโ เหมราร่อน

๑๘/๐๓/๒๕๓๗ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ปลักแรด  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระศรัณย์ มหาลาโภ ทองแถบ

๒๗/๐๖/๒๕๒๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ปลักแรด  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระถิรภัทร เอกคฺคจิตฺโต เครือเช้า

๐๗/๐๖/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ปลักแรด  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระสิทธิชัย สุทฺธิาโณ นัยนา

๐๖/๐๖/๒๕๒๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปลักแรด  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระภานุพันธ์ จิรสุโภ ปรีดีกุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปลักแรด  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระพันธ์รบ กิตฺติโสภโณ เทียนทองดี

๒๔/๐๕/๒๕๑๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปลักแรด  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระเอกชัย กนฺตวณฺโณ รุนมี

๑๙/๐๙/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปลักแรด  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระเอกพล กตธมฺโม หลิมเกลือ

่ ้

๑๓/๐๕/๒๕๒๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปลักแรด  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระชัยณรงค์ สุทฺธิมโน ศรีขำ

๑๕/๐๔/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปลักแรด  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระภูริช อธิมตฺโต เรืองศรี

๐๕/๐๖/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปลักแรด  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระณัฐพล ขนฺติพโล พลกล้า

๒๙/๐๘/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปลักแรด  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระนัทธพงศ์ นรินฺโท ฉิมหาพาลี

๑๘/๐๕/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ปลักแรด  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๙๕
พระประพันธ์ ปภากโร เพชรแอง

๑๑/๐๑/๒๕๒๒ ๓๑/๑๐/๒๕๖๐

ปลักแรด  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระพนกานต์ ปโมทิโต นันทดี

๑๓/๕/๒๕๒๕ ๑๓/๒/๒๕๖๐

ปาสันติพุทธาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระธนศักดิ

์

มหาลาโภ แสงใส
๔/๖/๒๕๑๒ ๒๗/๒/๒๕๖๐

ไผ่สามเกาะ  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระโกมล โชติโก โพเตียน

๒๗/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๓/๒๕๖๐

ไผ่สามเกาะ  

รบ ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระอชิตพล เตชวโร แต้บาง

๒๖/๔/๒๕๔๐ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ไผ่สามเกาะ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระศักดินรินทร์

์

ปภากโร กีเงิน

่

๐/๙/๒๕๓๑ ๐/๖/๒๕๕๙
โพธิบัลลังก์  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระบุญที ปุาคโม ติเยาว์

๐/๗/๒๔๙๐ ๐/๗/๒๕๕๙
โพธิบัลลังก์  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระเสนาะ นาคเสโน คล้ายแดง

๐/๓/๒๕๑๗ ๐/๗/๒๕๕๙
โพธิบัลลังก์  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระสานิตย์ สาทโร สุขประเสริฐ

๑๐/๔/๒๕๓๕ ๒๖/๓/๒๕๖๐

โพธิรัตนาราม

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระสุรเดช ปสนฺโน สงวนศักดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๒๗

๒๓/๔/๒๕๖๐

โพธิรัตนาราม

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระณัฐดนัย ปภสฺสโร เชาเครือ

๑๒/๑๒/๒๕๒๙

๑/๗/๒๕๖๐
โพธิรัตนาราม

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระสุรเชษฐ์ ปฺาวุฑฺโฒ ดีคำ

๑๐/๓/๒๕๓๗
๖/๗/๒๕๖๐

โพธิรัตนาราม

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๒๐๗
สามเณรกฤษณะ  จันทร์ชม

๙/๙/๒๕๔๑
 โพธิรัตนาราม

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระสุทิน สิริปฺโ แซ่คู

๐/๑/๒๕๑๐ ๐/๔/๒๕๕๙
มาบแค  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระปรีดา ปฺาธโร น้อยหมอ

๐/๑๒/๒๕๓๗

๐/๖/๒๕๖๐ ยางหัก  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๑๐
พระศุภโชค สุมโน สร้อยคำ

๑๕/๐๑/๒๕๓๑
๑๐/๐๒/๒๕๖๐

รางวาลย์  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระพ.อ.ดร.รุฒภณ ชยาภิรโต มะโนน้อม

๐๗/๐๘/๒๔๙๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

รางวาลย์  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระธนศาล ิตธมฺโม แย้มประเสริฐ

๑๓/๐๙/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

รางวาลย์  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระอภินันท์ อภินนฺโท โกสิยาภรณ์

๐๖/๐๑/๒๕๑๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

รางวาลย์  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสาโร แซ่เฮง

๒๕/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ลาดบัวขาว  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระนันทวัฒน์ กมฺมสุทฺโธ วิลาวงษ์

๓๐/๑๒/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ลำพยอม  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระเอนกยุทธ อนาลโย ต่วนเครือ

๒๐/๑๐/๒๕๓๙
๒๔/๖/๒๕๖๐

สระตะโก  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระจิรายุทธ ชยธมฺโม ยินดี

๒๘/๑/๒๕๓๙ ๑๕/๔/๒๕๖๐

สัมมาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระเกษมศักดิ

์

อภิวฑฺฒโน พิทักษ์เขตขัณฑ์

๑๕/๓/๒๕๐๓
๓/๗/๒๕๖๐

สัมมาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระฤทธิชัย ชยธมฺโม ตันทรัพย์

๒๓/๓/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
สัมมาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระประสานชัย กิตติปฺโ คำสิงห์

๑๘/๔/๒๕๓๗

๒/๒/๒๕๖๐
หนองกบ  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระนคร สํวโร ศรีลาจันทร์

๑๒/๔/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
หนองกบ  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระประมวลศักดิ

์

จนฺทปฺโ รักชืน

่

๓๑/๘/๒๕๓๖ ๒๘/๕/๒๕๖๐

หนองกบ  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระนภดล ชินวโร อ่วมเสริมสิน

๑๑/๑/๒๕๔๐ ๒๘/๕/๒๕๖๐

หนองกบ  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระณรงค์ศักดิ

์

านิสฺโร สุวรรณประเสริฐ
๑/๙/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองกบ  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระศุภกิตติ

์

กิตฺติภทฺโท บุญนิยม

๒๑/๒/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
หนองกบ  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรรัฐพงษ์  ด่านปาน

๑/๘/๒๕๔๒
 หนองกบ  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระภาคภูมิ จนฺทสีโล ลิมมัง

่ ่

๑๙/๑๑/๒๕๓๙ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

หนองกลางด่าน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระธีระศักดิ

์

โฆสธมฺโม ปราบงูเหลือม
๒/๙/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองกลางด่าน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๒๙
สามเณรพันธกานต์  คนหาญ

๑๙/๔/๒๕๔๓

 หนองกลางด่าน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระสุนันท์ นิพฺภโย มาตะชาต

๐/๑๐/๒๕๒๕ ๐/๑๒/๒๕๕๒

หนองไก่ขัน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระนวธร นราธิโป พัฒนะภูมิ

๐/๑๒/๒๕๐๖
๐/๓/๒๕๕๖

หนองไก่ขัน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระวีรศักดิ

์

วีรปฺุโ เงินประโคน
๐/๕/๒๕๑๙ ๐/๓/๒๕๕๖

หนองไก่ขัน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระพิเชษฐ์ กตจตฺโต พุทธา

๐/๔/๒๕๑๒
๐/๗/๒๕๖๐ หนองไก่ขัน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระไพบูลย์ สกฺขาสโภ โพธิเงิน

์

๐/๔/๒๕๑๒ ๐/๗/๒๕๖๐ หนองไก่ขัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗ / ๒๗

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระวิโรจน์ ปวโร อุยคำ

๒/๔/๒๕๑๘ ๑๕/๕/๒๕๖๐

หนองประทุน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระวิทวัฒน์ ถิรปฺโ จันทรัตน์

๑๕/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๕/๒๕๖๐

หนองประทุน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระคมสันต์ คุณวีโร อภิเดช

๗/๑๐/๒๕๒๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองประทุน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระมงคล สุมงฺคโล วารีทรัพย์สกุล

๑๘/๘/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองประทุน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระพีรวัฒน์ พทฺธธมฺโม ฮัวจัน

่ ่

๕/๑/๒๕๓๖ ๒๙/๖/๒๕๖๐

หนองประทุน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๔๐
พระเสกสรร สุเมธโส หัสชู

๑๘/๖/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
หนองประทุน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระวิษณุ วิสุทฺธิาโณ จันทรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๖๐

หนองประทุน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๔๒
สามเณรเอกราช  ขอนแก่น

๒๘/๗/๒๕๔๘

 หนองประทุน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๔๓
สามเณรปรเมธ  จุ่นขจร

๓๑/๘/๒๕๔๘

 หนองประทุน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๔๔
สามเณรศุภกิจ  ผินแสง

๑๕/๙/๒๕๔๘

 หนองประทุน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๔๕
สามเณรธวัชชัย  รุ่งโรจน์พีรพัฒน์

๑๑/๗/๒๕๔๙

 หนองประทุน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๔๖
สามเณรสุ  โพธิสี

์

๒๕/๘/๒๕๔๙

 หนองประทุน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๔๗
สามเณรอนุรักษ์  แซ่เตียว

๒๒/๘/๒๕๕๐

 หนองประทุน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๔๘
สามเณรเจษพิพิธ  ทองคำ

๒๘/๗/๒๕๔๙

 หนองประทุน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรปงปอน  โคตรภูเขียว

๒๕/๑/๒๕๔๙

 หนองประทุน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๕๐
พระชัชวาล เตชวโร ซีบังเกิด

๐๕/๐๖/๒๕๐๘ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

หนองปลาดุก  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๕๑
พระสิทธิกร มหิสฺสโร ดาแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๓๗ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

หนองปลาดุก  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระณัฐพล ถาวรสุทฺโธ ทรัพย์สิน

๒๕/๐๒/๒๕๓๕ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองปลาดุก  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระศักดิดา

์

ธมฺมานนฺโท มักเชียว

๑๑/๐๖/๒๕๓๖ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

หนองปลาดุก  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๕๔
พระต้นตระการ ธมฺมกาโม บุตรดี

๑๓/๔/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองปลาดุก  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระเจริญศักดิ

์

ปโมทิโต วงกุฏ

๑๓/๘/๒๕๓๕ ๑๕/๖/๒๕๖๐

หนองปลาดุก  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๕๖
พระสิทธิพร ิตสุทฺโธ เผือกเงิน

๗/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองปลาดุก  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๕๗
พระอรรถชัย กตปฺุโ รักชือ

่

๒๕/๕/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
หนองปลาดุก  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระณรงศักดิ

์

ิตกุสโล คล่องแคล่ว
๓/๘/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐

หนองปลาดุก  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระกีรติ กิตฺติาโณ ผดุงวงษ์

๑๓/๓/๒๕๑๔ ๒๑/๔/๒๕๖๐

หนองปลาหมอ  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระพนนต์ รวิวณฺโณ เจียวพ่วง

๖/๑๐/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองปลาหมอ  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๖๑
พระวิชระ วิชฺชากโร บุญเกลียง

้

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองปลาหมอ  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๖๒
พระศุภมิตร ขนฺติสาโร แสนติวงศ์

๑๑/๒/๒๕๓๔ ๒๖/๒/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระสุรวุฑ สํวโร โพธิเกษม

๑๐/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระสมชาย นาควโร ลำภา

๑๐/๖/๒๕๑๐
๗/๗/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๖๕
พระไชยวัฒน์ ชยธมฺโม พระหงษ์

๒/๗/๒๕๓๔ ๗/๗/๒๕๖๐
หนองหูช้าง  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๖๖
พระวุฒิชัย รติโก โพธิทอง

์

๒๗/๑๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
หนองอ้อตะวันตก  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๖๗
พระศิลา จารุธมฺโม ทองคำ

๒๖/๕/๒๕๓๙ ๒๒/๔/๒๕๖๐

หนองอ้อตะวันตก  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๖๘
สามเณรบุญนิธิ  บุญเสนอ

๑๔/๘/๒๕๔๔

 หนองอ้อตะวันตก  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๖๙
พระสุทัศน์ วชิรวํโส เชาวทัศน์

๒๕/๕/๒๕๒๖ ๓๐/๑๐/๒๕๕๙

หนองอ้อตะวันออก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘ / ๒๗

้
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รบ ๒๑๖๐/๐๒๗๐
พระวิทวัส กนฺตวณฺโณ ชวนอยู่

๒๖/๖/๒๕๓๒ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

หนองอ้อตะวันออก  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๗๑
พระสุรวุฒิ สุปภาโส หมืนคำ

่

๓/๙/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐
หนองอ้อตะวันออก  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๗๒
พระคมกฤษ กตปฺุโ สุกใส

๓๑/๑๐/๒๕๒๐
๒๕/๖/๒๕๖๐

ห้วยเจริญผล  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๗๓
พระสุวิทย์ กตสาโร แก้วบุญเพิม

่

๒๖/๑๒/๒๕๒๐

๖/๗/๒๕๖๐
ห้วยเจริญผล  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๗๔
พระนันที จตฺตมโล ศรีสุพจน์

๑๑/๓/๒๕๐๑ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

หัวโปง  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๗๕
พระจิตติพงษ์ อภิวโร ซากุทน

๓/๑/๒๕๓๘
๗/๕/๒๕๖๐

หัวโปง  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๗๖
พระอนันต์ มหาภิฺโ ฮวดลิม

้

๑๗/๗/๒๕๒๑

๑/๗/๒๕๖๐
หัวโปง  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๗๗
พระศิริพงษ์ ธนปาโล ฤทธิแพลง

๒๔/๒/๒๕๒๕

๒/๗/๒๕๖๐
หัวโปง  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๗๘
พระวัชรินทร์ ทนฺตจิตโต ผจญไพรี

๒๔/๑๒/๒๕๓๗

๙/๔/๒๕๖๐
หัวหิน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๗๙
พระกัณยา พลาโณ ทรัพย์แฝง

๓/๙/๒๕๓๐ ๒๐/๕/๒๕๖๐

หัวหิน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๘๐
พระเสกสิทธ์ จิรสีโล มิตรเจริญ

๒๔/๕/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
หัวหิน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๘๑
พระศดายุ ิตวํโส สุภามูล

๓/๖/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หัวหิน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๘๒
พระณัฐรัชค์ วิสารโท เสงียมพันธ์

่

๒๘/๑๐/๒๕๓๐
๒๕/๖/๒๕๖๐

หัวหิน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระชานน อินฺทปฺโ วันเครือ

๐/๐/๒๕๓๕
๒๕/๖/๒๕๖๐

หัวหิน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๘๔
พระเรืองศักดิ

์

อิสฺสรธมฺโม อินทร์อ่อน
๐/๐/๒๕๑๖ ๙/๗/๒๕๖๐

หัวหิน  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๘๕
พระอัครเดช อคฺคเตโช ศรีรักษ์

๒๙/๐๙/๒๕๑๗ ๑๕/๐๑/๒๕๕๐

หุบกระทิง  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๘๖
พระกวี โชติาโณ เพ็ชร์วาว

๓๐/๐๔/๒๕๓๙ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

หุบกระทิง  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระวีระชัย สิริวิชโย รอดรักษา

๐๗/๐๓/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

หุบกระทิง  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๘๘
พระธาดา ธมฺมธโร จันทร์วรชัยกุล

๒๔/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หุบกระทิง  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๘๙
พระไพรัตน์ จกฺกรตโน พูลพิพัฒน์

๑๐/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หุบกระทิง  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๙๐
พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส แซ่ลี

้

๑๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หุบกระทิง  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระอนิรุทธิ

์

อริฺชโย นิลเปลียน

่

๑๕/๑๑/๒๕๓๕

๙/๔/๒๕๖๐
อ้ออีเขียว  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๙๒
พระภาคภูมิ ิตธมฺโม โพธิเย็น

์

๒๒/๑๑/๒๕๓๕

๙/๔/๒๕๖๐
อ้ออีเขียว  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๙๓
พระพุทธชาด ชินวํโส พุฒจิระ

๑/๑๒/๒๕๓๐
๓/๗/๒๕๖๐

อ้ออีเขียว  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระคง นราสโภ อรชร

๐/๐/๒๔๘๔
๑๐/๒/๒๕๕๕

อัมพวนาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระธเนศ สุนทโร รอดผล

๓๐/๘/๒๕๓๔
๔/๗/๒๕๖๐

อัมพวนาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระณัฐพล คุณพโล ทรัพย์ประเสริฐ

๒๒/๑/๒๕๓๙ ๑๖/๔/๒๕๖๐

อุทุมพรทาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระน.ต.อรรถสิทธิ

์

อตฺถสิทฺโธ นิธิปรีชา

๑๐/๖/๒๕๒๗
๑/๗/๒๕๖๐

อุทุมพรทาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระวาทิตต์ ธนธมฺโม สัมนานนท์

๑๗/๑๐/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
อุทุมพรทาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๒๙๙
พระสมปอง สุจิตฺโต บุญยัง

๒๖/๑๐/๒๕๒๒
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๐๐
พระนิคม จิตฺตทนฺโต บริรักษ์

๕/๑๒/๒๕๑๐ ๒๔/๑๑/๒๕๕๖

กำแพงเหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระทองห่อ ถิรสทฺโธ กุยนาง

๗/๓/๒๔๘๗ ๑๔/๗/๒๕๕๘

กำแพงเหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระวุฒิพงศ์ สํวุฑฺโฒ เทพพิทักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๒๒
๓/๑๒/๒๕๕๙

กำแพงเหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระธนเดช สมจิตฺโต กิมหลีเชียง

๑๖/๘/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
กำแพงเหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๐๔
พระธีรศักดิ

์

อธิวโร อาศัย

๒๒/๐๔/๒๕๒๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙ / ๒๗

้
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รบ ๒๑๖๐/๐๓๐๕
พระธนาดุล ธนปาโล แปนหลง

๑๕/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะ  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๐๖
พระทนง วรวฑฺฒโน กลันทิพย์

่

๐๑/๐๖/๒๕๒๔ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

แก้วฟา  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๐๗
พระชัยมงคล อคฺคปโ สุ่มมาตย์

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

แก้วฟา  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๐๘
พระขวัญชัย ปฺาวชิโร มาชู

๑๖/๐๕/๒๕๓๙
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

แก้วฟา  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระสยาม าณโสภโน สุขอร่าม

๒๔/๑๘/๒๕๓๙
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

แก้วฟา  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๑๐
พระโสภณวิชญ์ ชินวโร น้อมบุญลือ

๑๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

แก้วฟา  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๑๑
สามเณรนะโม  หลวงอี

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

 แก้วฟา  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๑๒
สามเณรนันทกานต์  นรมาศ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

 แก้วฟา  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๑๓
พระชูชาติ ขนฺติกโร สุขขี

๒๒/๐๙/๒๔๖๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ขนอน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๑๔
พระวิโรจน์ จิตฺตกาโร เจริญภักดี

๑๑/๐๒/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ขนอน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๑๕
พระปฏิพัทธ์ ภทฺทวุฑฺโฒ โศภิษฐนภา

๒๕/๐๔/๒๕๔๐ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

เขาช่องพราน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๑๖
พระเจษฎา สมงฺคโล สายศรีแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๑๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เขาช่องพราน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๑๗
พระอาสา วชิราโณ ชานุ

๑๔/๐๗/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาช่องพราน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๑๘
พระธนวัฒน์ าณเตโช สุวิรัตนภัส

๑๓/๐๗/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาช่องพราน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๑๙
พระธีรพงษ์ สนฺตจิตฺโต ไซสาย

๒๖/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาช่องพราน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๒๐
พระวรพรต ขนฺตจิตฺโต เนาวพรพรรณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เขาช่องพราน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๒๑
สามเณรจรัล  เพ็ชรตรง

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

 เขาช่องพราน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๒๒
พระอภิรักษ์ อภิปโร คุ้มเผ่า

๒๔/๐๔/๒๕๐๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

เขาชะงุ้ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๒๓
พระธเรศ ธมฺมธีโร

ก่อเกียรติสกุลชัย

๐๒/๐๔/๒๕๓๖ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐

เขาดินสุวรรณคีรี  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๒๔
พระวีระยุทธ ปฺาพโล หมีปา

๐๕/๐๗/๒๕๒๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

เขาพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๒๕
พระนิพพิชฌน์ โสตฺกิโก ขันตยาภรณ์

๐๓/๐๕/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เขาพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๒๖
พระธีระศักดิ

์

ธมฺมวิริโย ยวงหนึง

่

๐๘/๐๕/๒๕๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๒๗
พระชวนินทร์ ชวนินฺโท เกียรติชัยปรีชา

๒๐/๐๗/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระพิชัย ภทฺทธมฺโม ผลขำ

๒๒/๐๖/๒๕๒๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

เขาส้ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระพลาธร พลวโร รุ่งบุญ

๐๔/๑๒/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

เขาส้ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระมงคล มหาปุโ วรานุกูลศักดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๒๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาส้ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระศรันย์ ปฺาวุฑฺฒโก เจริญสุข

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาแหลม  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระวิรัลพัชร ตปสีโล สุขศรี

๐๓/๑๐/๒๕๒๔ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

โคกทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๓๓
พระทรงพล ขนฺติวโร เพียรกิจสกุล

๑๘/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระสิทธิโชค สุทฺธิาโณ จำเล

๑๓/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๓๕
สามเณรเกียติศักดิ

์

 อนุกูล

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

 โคกทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระหวัง สิริภทฺโท เล็กธนู

๑๐/๐๕/๒๕๐๐ ๐๙/๐๘/๒๕๕๒

จอมปราสาท  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระอำนาจ าณวโร แอกะนาคะ

๐๓/๐๔/๒๕๑๖ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙

จอมปราสาท  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๓๘
พระจักรกฤษณ์ ธมฺมวโร อุดมสิทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๓๗ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

จอมปราสาท  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๓๙
พระระวี รวิวณฺโณ วงศ์แก่ง

๐๓/๐๕/๒๕๓๑ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

จอมปราสาท  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐ / ๒๗

้
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รบ ๒๑๖๐/๐๓๔๐
พระนภดล วรธมฺโม ศรีเมือง

๑๖/๐๙/๒๕๒๔ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

เจ็ดเสมียน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๔๑
พระอำนาจ อภินนฺโท มณีเพชร

๐๕/๐๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เจ็ดเสมียน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๔๒
พระสรวิชญ์ ธีรปฺโ หมืนจำนงค์

่

๑๐/๐๗/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เจ็ดเสมียน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๔๓
พระฤทธิเกียรติ วรธมฺโม สมพิทักษ์

๓๑/๐๘/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เจ็ดเสมียน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๔๔
พระต่อศักดิ

์

เตชวโร แดนมะตาม

๐๙/๐๖/๒๕๐๐ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐

ดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๑๖๐/๐๓๔๕
พระหลงมา สีลสํวโร พุทธา

๑๓/๐๘/๒๕๑๗
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

ดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๑๖๐/๐๓๔๖
พระกฤษณะ ปริปุณโณ ชินผักแว่น

๑๙/๐๙/๒๕๑๗
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

ดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๑๖๐/๐๓๔๗
พระพงศ์ธร กิตฺติคุโณ เกลียวกัน

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

ดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระชัยวัฒน์ จิรวีโร หลีล้วน

๐๒/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๑๖๐/๐๓๔๙
พระเศกสรรค์ เตชธมฺโม คำชู

๑๘/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๑๖๐/๐๓๕๐
พระกิตติพงศ์ กิตฺติธโร เปลาเล

๑๒/๐๙/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๑๖๐/๐๓๕๑
พระวิชิต อภิวณฺโณ ไทรพรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๒๑
๑๓/๐๕/๒๕๖๐

ดอนทราย  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๕๒
พระอนุพงค์ จนฺทโสทโณ ศิลานิล

๐๑/๑๒/๒๕๓๕ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ดอนทราย  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๕๓
พระชัชวาล โชติปฺโ อินทร์พิริยานุกูล

๑๕/๐๒/๒๕๑๕ ๒๔/๑๑/๒๕๕๙

ดีบอน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระถนอม ภทฺทโก สนสุทธิ

๒๔/๐๖/๒๕๑๙ ๒๔/๑๑/๒๕๕๙

ดีบอน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๕๕
พระสมชาย อาสโย คู่ด้วง

๑๗/๐๙/๒๕๑๕ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

ดีบอน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๕๖
พระอภิรักษ์ สุวณฺโณ สุวรรณประเสริฐ

๑๙/๐๓/๒๕๓๖
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ดีบอน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๕๗
พระธีรพัฒน์ คุณวฑฺฒโน พุทธผล

๐๒/๐๕/๒๕๓๗ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

ดีบอน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระชุติพนธ์ อุชุจาโร นายะสุนทรกุล

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ดีบอน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระงาม กตสาโร บัวงาม

๐๖/๐๑/๒๕๑๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ดีบอน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระพลรัตน์ พลวฑฺฒโณ รามสุข

๒๘/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดีบอน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระจิรานุวัฒน์ จิรตฺถิโก รัตนา

๑๘/๐๗/๒๕๓๘
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ดีบอน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๖๒
สามเณรเพชรสมุทร  ชืนชม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

 ดีบอน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระชาคริต มหาปฺโ ไพรงาม

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๑/๒๕๖๐

ท่ามะขาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๖๔
พระธนาดล ิตสทฺโธ เพชรยวน

๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ท่ามะขาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระธนกร คุณากโร สีรักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๒๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ท่ามะขาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระอำนวยลาภ สุจินฺโณ ชำนาญนาวา

๑๒/๐๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่ามะขาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๖๗
พระถวัลย์ ถิรธมฺโม พุ่มฉายา

๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ท่ามะขาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๖๘
พระอิสรพงศ์ ธมฺมปุชโก ท่านกเอียง

้

๑๑/๐๗/๒๕๓๕
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ท่ามะขาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๖๙
สามเณรสุรศักดิ

์

 วิจิตรานนท์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

 ท่ามะขาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๗๐
พระศุภณัฐ สุภนนฺโท อยู่ชุ่ม

๑๘/๑๑/๒๕๓๖
๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ท่าหลวงพล  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๗๑
พระธนเดช ธนปาโล ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ท่าหลวงพล  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๗๒
พระกนกศักดิ

์

กนฺตสีโล ริวเจริญฤทธิกุล

้ ์

๒๔/๐๙/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ท่าหลวงพล  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๗๓
พระณรงค์ศักดิ

์

านธมฺโม ซือสัตย์

่

๐๒/๐๙/๒๕๐๗ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๗๔
พระสกุล พุทธสรโณ บัวเบา

๐๖/๐๓/๒๕๑๘ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

นครทิพย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑ / ๒๗

้
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รบ ๒๑๖๐/๐๓๗๕
พระสิทธิ

์

ปสนฺโน เกิดขาว

๐๓/๑๒/๒๕๐๕ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

นางแก้ว  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๗๖
พระบรรจง เปสโร หนูอินทร์

๒๒/๐๓/๒๕๒๑
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

เนินม่วง  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๗๗
พระทวีศักดิ

์

ชยวุฑฺโฒ นุชพันธ์

๒๔/๐๖/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

เนินม่วง  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๗๘
พระกฤตเมธ อาภาถโร เชือสมุทร

้

๒๖/๐๗/๒๕๓๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เนินม่วง  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๗๙
สามเณรณภัทร  ชาวนา

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

 เนินม่วง  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๘๐
พระอนุรักษ์ ชาคโร สีแชก

๑๖/๐๘/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ่อมะกรูด  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๘๑
พระสุขเกษม กิตติาโณ หากระวี

๒๑/๐๙/๒๕๒๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ่อมะกรูด  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๘๒
พระพนมกร ปยธโร ทองมา

๒๒/๑๐/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางกะโด  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๘๓
พระประพิศ สิทฺธิเตโช ศรีราม

๒๓/๑๑/๒๕๐๕ ๒๘/๐๗/๒๕๖๐

บางโตนด  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๘๔
พระปรัชจา ปภาโส ฟองอาภา

๒๔/๑๑/๒๕๓๐ ๒๘/๐๗/๒๕๖๐

บางโตนด  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๘๕
พระอาคม ชยปตฺโต ชนะยุทธ

๑๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๗/๒๕๖๐

บางโตนด  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๘๖
พระอานันต์ อานนฺโท พ่วงปาน

๒๑/๐๙/๒๕๒๗
๐๘/๐๘/๒๕๖๐

บางโตนด  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๘๗
พระสุวิรัช สุชาโต จันทร์รัศมี

๑๖/๐๘/๒๔๙๙ ๒๘/๐๘/๒๕๖๐

บางโตนด  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๘๘
พระชัยวัฒน์ ชินวํโส โสภา

๒๔/๐๖/๒๕๓๘ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗

บางลาน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๘๙
พระเกียรติศักดิ

์

เทวงฺกโร กระนีจิตต์

๑๒/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

บางลาน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๙๐
พระฉัตรชัย ฉนฺทโก แซ่โชว

๐๔/๐๘/๒๕๒๔ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

บางลาน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๙๑
พระสุภัทร สุภทฺโท แซ่ลิม

้

๙/๑๐/๒๕๓๕ ๒๘/๕/๒๕๖๐

บางลาน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๙๒
พระกัมชัย ปฺาวุโฑ ปานณรงค์

๒/๒/๒๕๓๕
๔/๖/๒๕๖๐

บางลาน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๙๓
พระสุทธิกาญจน์ สุรวํโส ขุนณรงค์

๑๐/๒/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

บางลาน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๙๔
พระชลธร จนฺทสาโร แก่นศึกษา

๓๐/๑๒/๒๕๒๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางลาน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๙๕
พระธีรพงศ์ พรหมวํโส พุกภูษา

๐๖/๐๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

บางลาน  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๙๖
พระพรมงคล คุณยุตฺโต แปนมูล

๐๖/๐๙/๒๕๓๖ ๑๖/๐๓/๒๕๖๐

บ้านฆ้อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๙๗
พระวราวุธ าณวุฑฺโฒ ดีวิหก

๒๔/๑๑/๒๕๓๘
๒๓/๐๔/๒๕๖๐

บ้านฆ้อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระสมพร จตฺตมโล เย็นสรง

๒๑/๐๓/๒๕๓๗
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

บ้านฆ้อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระสุทธดา ปวโร ดีวิหก

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

บ้านฆ้อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๐๐
พระณัฐกานต์ ณฺิโก อาจปกษา

๒๔/๐๖/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านฆ้อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระวรรณชัยสินธิ

์

วณฺณวฑฺโก ภู่แก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

บ้านฆ้อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระพรศักดิ

์

ธมฺมรโส แดงรุณ

๑๘/๑๑/๒๕๓๘
๒๗/๐๖/๒๕๖๐

บ้านฆ้อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๐๓
พระสิงษ์กษิดิเดช

์

สุรกฺโข เจียมเจิม

๐๑/๐๖/๒๕๒๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านฆ้อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๐๔
พระอิศรา ธมฺมทีโป ทับกิ

๐๖/๐๘/๒๕๓๑ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านฆ้อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๐๕
พระพันศักดิ

์

สิริวฑฺโก ขุนลาวุฒิ

๑๘/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๑๑/๒๕๖๐

บ้านฆ้อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๐๖
พระกิตติพล กิตฺติพโล พรพิทักษ์พงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๑๙ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

บ้านเลือก  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๐๗
พระพัชระ ธมฺมสาโร ตันฮะเส็ง

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

บ้านเลือก  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๐๘
พระกิตติศักดิ

์

สุทฺธิาโณ สอนจันทร์

๐๘/๐๒/๒๕๓๕ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเลือก  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๐๙
พระพรรธวัช ธมฺมวฑฺฒโน วุฒิ

๑๔/๑๐/๒๕๓๙

๒/๒/๒๕๖๐
บ้านสิงห์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒ / ๒๗

้
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่
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รบ ๒๑๖๐/๐๔๑๐
พระพัชรพล พชรพโล ซัวเท้ง

๒๗/๑/๒๕๓๔ ๑๕/๖/๒๕๖๐

บ้านสิงห์  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๑๑
พระพิพัฒน์ อภิชาโน พิพัฒน์ชัยกุล

๒/๑๒/๒๕๓๒ ๒๒/๖/๒๕๖๐

บ้านสิงห์  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๑๒
พระพนธ์พิวัชร์ พลวฑฺฒโน ศิลาพฤกษ์

๑๔/๕/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
บ้านสิงห์  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๑๓
พระกษิติเดช

์

โสภโณ ชลวิถี

๑๐/๐๔/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปาไผ่  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๑๔
สามเณรอาทิตย์  เบาผล

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

 ปาพุทธาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๑๕
พระวันธนะ ธนวโร จันทร์แพง

๐๓/๐๓/๒๕๒๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โพธาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๑๖
พระวิวัฒน์ วิรธโร สิงห์พิทักษ์

๒๑/๐๔/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๑๗
พระนิยม นิยมกโร กลมสม

๒๗/๐๕/๒๔๙๑ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

โพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๔๑๘
พระอำพร เตชวโร ทิมคล้าย

๑๕/๐๑/๒๕๐๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๔๑๙
พระฉัตรชัย อุชุจาโร หืออิน

๒๔/๑๒/๒๕๒๑
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๔๒๐
พระสุรศักดิ

์

ธีรปฺโ สังข์วิเวก

๒๕/๐๕/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

มณีโชติ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๒๑
พระวินัย อภินนฺโท อินทโต

๓๐/๐๘/๒๕๐๒ ๐๑/๐๘/๒๕๖๐

ศรีประชุมชน  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๒๒
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ พลอยเพ็ชร

๒๐/๑๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ศรีมฤคทายวัน  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๒๓
พระดนัย จนฺทสุวณฺโณ พรพงศ์สุวรรณ

๒๖/๐๖/๒๕๓๖
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ศรีมฤคทายวัน  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๒๔
พระจารุวิชญ์ จารุวณฺโณ อินทระ

๑๖/๐๗/๒๕๓๘
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ศรีมฤคทายวัน  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๒๕
พระอนุสิทธ์ ธีรวํโส โอนอ่อน

๑๑/๐๕/๒๕๓๗ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

ศรีมฤคทายวัน  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๒๖
พระเฉลิมชัย อคฺคปฺโ ทาจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ศรีมฤคทายวัน  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๒๗
พระวิวัฒน์ สุวฑฺฒโน เถาวงษา

๒๔/๐๓/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

ศรีมฤคทายวัน  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๒๘
พระรัชพล รวิวณฺโณ แฉล้มนงนุช

๓๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ศรีมฤคทายวัน  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๒๙
พระธีรพงศ์ คมฺภีรปโ แฉล้มนงนุช

๐๙/๐๖/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ศรีมฤคทายวัน  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๓๐
พระธวัชชัย ปุาคโม แปนกลัด

๑๙/๐๖/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ศรีมฤคทายวัน  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๓๑
พระคมสันต์ สนฺตมโณ ทองร่อน

๒๙/๑๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีมฤคทายวัน  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๓๒
พระจ.อ.ปฏิภาณ สทฺธิปภาโส เกิดจิว

๋

๑๙/๐๘/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สมถะ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๓๓
พระสิทธิชัย สุมงฺคโล นาคะสิริ

๒๕/๑๒/๒๕๐๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สร้อยฟา  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๓๔
พระเพียร อภิจารี ตุ้มแซ่ม

๑๐/๐๒/๒๕๐๐ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

สร้อยฟา  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๓๕
พระชัยธวัช ชาคโร ทับตุ้ม

๐๕/๐๙/๒๕๓๖ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

หนองกลางดง  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๓๖
พระพลพรหม ขนฺติพโล วัชรสิรินันท์

๒๕/๐๒/๒๕๑๗
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

หนองกวางใหม่  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๓๗
พระอรรถพนธ์ ชยธมฺโม บุญเงิน

๐๖/๐๕/๒๕๓๕ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

หนองครึม  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๓๘
พระมาโนชญ์ านวุฑฺโฒ ร่มโพธิรีย์

์

๒๒/๐๗/๒๕๓๖
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองครึม  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๓๙
พระจาตุรงค์ ิตมโน เพ็ชรตรง

๑๘/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองครึม  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๔๐
พระวินิต อภิชาโณ ลำเลิศ

๐๕/๐๓/๒๕๒๑ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

หนองโพ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๔๑
พระอนุชิต อนุชิโต จิตมงคล

๑๔/๐๔/๒๕๓๔ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

หนองโพ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๔๒
พระณัฐพล ขนฺติพโล บุญประสพ

๒๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองโพ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๔๓
พระสัตยา สุทฺธจิตฺโต มารศรี

๐๙/๑๐/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองโพ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๔๔
พระธนะพงศ์ านวีโร มะลิ

๐๖/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองโพ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓ / ๒๗

้
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รบ ๒๑๖๐/๐๔๔๕
พระตะวัน อินฺทวณฺโณ ตุ่มสุวรรณ

๑๔/๐๙/๒๕๒๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองโพ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๔๖
พระสุริยันต์ สุขิโต ทรงเขียวอำพล

๓๐/๑๒/๒๕๒๕
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

หนองมะค่า  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๔๗
พระสมรักษ์ สมาจาโร แสงแจ่ม

๑๔/๐๓/๒๕๔๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

หนองมะค่า  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๔๘
พระเสริมพงษ์ สิริคุตฺโต บุญเรือง

๐๓/๐๘/๒๕๓๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองมะค่า  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๔๙
พระณัฐพล นาถกโร มูลประวัติ

๒๘/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หุบมะกลำ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๕๐
พระภานุวัฒน์ ปฺาธโร พุ่มแก้ว

๒๘/๓/๒๕๓๙ ๑๓/๖/๒๕๖๐

คูหาสวรรค์  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๕๑
พระณัฒพล ณฏพโล โตวเจียว

๑๒/๒/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

คูหาสวรรค์  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๕๒
พระธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน พลอยขาว

๔/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คูหาสวรรค์  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๕๓
พระสาธิต สุนนฺโท โฆสิทธิรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
คูหาสวรรค์  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๕๔
พระบัญชา ิติาโณ อังซ้อน

๑๕/๐๘/๒๕๑๖
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

โคกตับเปด  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๕๕
พระศักดิชัย

์

รกฺขิตวํโส วิโรจน์ยะกุล

๑๕/๑๑/๒๕๐๔ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

โคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๕๖
พระอดิศร ิตธมฺโม แก้วหะ

๒๗/๐๗/๒๕๒๖ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

โคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๕๗
พระยุทธนา ยุทฺธธมฺโม อุปชฌาย์

๒๔/๐๗/๒๕๓๙
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

โคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๕๘
พระอนันตชัย อุทโย พูลบัว

๐๕/๑๒/๒๕๓๘
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๕๙
พระปยพงษ์ ปุณฺณโก แก้วเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๓๕
๑๒/๐๖/๒๕๖๐

โคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๖๐
พระประทีป ปทีปธมฺโม ดิลกธนกุล

๑๙/๒/๒๔๙๙ ๕/๑๕/๒๕๕๗

โคกหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๖๑
พระไชยยุทธ ชยวุฑฺโฒ อักษรศรี

๖/๒/๒๕๑๑ ๓๐/๗/๒๕๕๘

โคกหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๖๒
พระภานุพงศ์ โสธโน แสงมโนชัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๐
๒๗/๕/๒๕๖๐

โคกหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๖๓
พระภุชชงค์ าณธีโร ใจหาญ

๓/๑๐/๒๕๒๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

โคกหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๖๔
พระวีระ วชิโร แซ่เฮง

๒๗/๒/๒๕๒๓ ๑๔/๑/๒๕๖๐

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๖๕
พระสราวุธ ปยธมฺโม บัวพร

๒๔/๑๐/๒๕๒๗
๑๔/๑/๒๕๖๐

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๖๖
พระนัฐพล สิริธโร ผลาผล

๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๔/๑/๒๕๖๐

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๖๗
พระอนุชา อนุตตฺโร มีคำ

๒๘/๓/๒๕๓๙

๙/๓/๒๕๖๐
ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๖๘
พระอดิศร นิลวณฺโณ ทับเอียม

่

๙/๔/๒๕๓๙ ๒๓/๔/๒๕๖๐

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๖๙
พระศักดิดา

์

อภิวํโส สิริพฤกษา

๒๒/๑๐/๒๕๓๘

๓๐/๔/๒๕๖๐

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๗๐
พระมารุต คุณวีโล มีจุ้ย

๑๙/๑๒/๒๕๓๗

๑๙/๖/๒๕๖๐

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๗๑
พระจำป กนฺตสีโล เงินจีน

๑๐/๒/๒๕๐๑
๕/๗/๒๕๖๐

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๗๒
พระสุพจน์ สุธมฺโม กลำรุ่ง

๒๒/๑๒/๒๕๓๒

๕/๗/๒๕๖๐
ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๗๓
พระทรนง อคฺคปฺโ มณีวิไล

๖/๑๐/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๖๐

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๗๔
พระวายุ ครุธมฺโม บัวพร

๑๔/๑๐/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๗๕
พระธีรวัชร์ มุตฺตจิตฺโต อุดมสิน

๓๐/๐๔/๒๕๑๒ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

โชติทายการาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๗๖
พระสงกรานต์ ปนาโท แสงสาคร

๑๓/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

โชติทายการาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๗๗
พระณัฐพล ณฏพโล ฤทธิรอน

๒๘/๐๔/๒๕๔๐ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

โชติทายการาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๗๘
พระธนากร ธนกโร ภาสะธนาโชติ

๒๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

โชติทายการาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๗๙
พระกิตติคุณ กิตฺติคุโณ กำรามัญ

๑๘/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

โชติทายการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔ / ๒๗

้
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รบ ๒๑๖๐/๐๔๘๐
พระวรพจน์ สุวจโน พงษ์สุวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

โชติทายการาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๘๑
พระณัฐวุฒิ ปภากโร จิวบางปา

๑๓/๐๕/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โชติทายการาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๘๒
พระเฉลิมพงษ์ ธมฺมิโก ถันเฝา

๐๘/๐๒/๒๕๔๐ ๑๘/๐๘/๒๕๖๐

โชติทายการาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๘๓
พระเชิดชัย านกโร วรรณคำ

๑๓/๑/๒๕๐๘ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ดำเนินสะดวก  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๘๔
พระดุสิต จนฺทวณฺโณ สรรพวุธ

๑๑/๕/๒๕๒๕ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ดำเนินสะดวก  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๘๕
พระพัทธดนย์ กิตฺติสาโร ด่วนแสง

๒/๐๖/๒๕๔๐ ๔/๐๖/๒๕๖๐

ตาลเรียง  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๘๖
พระทนงศักดิ

์

ิตมโน กำแหง

๑๑/๐๕/๒๕๐๓ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๘๗
พระประสาติ

์

สมตฺถวฑฺฒโน ทองอยู่อ่วม

๑๔/๐๓/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ท่าเรือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๘๘
พระขวัญชัย ถิรวฑฺฒโน พรมมา

๒๙/๐๓/๒๕๔๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ท่าเรือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๘๙
พระไตรภพ มหิสฺสรวฑฺฒโน รัชตโพธิกุล

๑๑/๑๑/๒๕๑๙

๒๙/๖/๒๕๖๐

ท่าเรือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๙๐
พระจิรพัฒน์ อธิจิตฺตวฑฺฒโน ปญจสุชาติ

๔/๐๒/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ท่าเรือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๙๑
พระปญญา ปฺาวฑฺฒโน ขำหวาด

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

๗/๐๗/๒๕๖๐

ท่าเรือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๙๒
พระจิรภัทร อคฺคธมฺโม คงเดช

๑๕/๖/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

เนกขัมมาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๙๓
พระนันทวัฒน์ ถิรธมฺโม กองแดง

๒๑/๙/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
เนกขัมมาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๙๔
พระณัฐพงศ์ ยนฺตสีโล พรจำศีล

๑๕/๐๔/๒๕๓๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

บัวงาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๙๕
พระขจรศักดิ

์

ิตธมฺโม พูลทรัพย์

๑๗/๐๖/๒๕๐๗ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

บัวงาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๙๖
พระปรีชา ปภาธโร นามรัง

๐๒/๐๑/๒๕๔๐
๒๙/๓/๒๕๖๐

บ้านไร่  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๙๗
พระธีรยุทธ ธีรปฺโ อินมาลา

๑๖/๑๑/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

บ้านไร่  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๙๘
พระนิพนธ์ นาถสีโล ศรีคง

๑๐/๐๓/๒๕๒๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านไร่  

รบ ๒๑๖๐/๐๔๙๙
พระอภิสิทธิ

์

กุสุโม ดวงจำ

๓๐/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

ปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๐๐
พระวิชัย ปภาโต นิลเลียม

่

๐๒/๐๒/๒๕๓๘ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

ปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๐๑
พระอภิลักษณ์ มหานาโม วรจักร์

๑๓/๑๐/๒๕๓๗
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๐๒
พระพรชัย โอภาโส เมียงครองคราม

๐๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๐๓
พระธันวา กลฺยาโณ จิรสินธนา

๐๒/๑๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๐๔
พระเกิดพล อติพโล ตันตระกูล

๕/๑/๒๕๔๐ ๕/๓/๒๕๖๐
พิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๐๕
พระรวิ รวิธมฺโม จันทร์เจริญ

๑๘/๑๐/๒๕๒๓

๕/๖/๒๕๖๐
พิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๐๖
พระทรงพล สํวุฒฺโฒ พักเรือนดี

๑๓/๑๑/๒๕๒๔

๖/๖/๒๕๖๐
พิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๐๗
พระณัฐพล อคฺคธมฺโม เฟองฟู

๖/๗/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

พิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๐๘
พระบัณฑิต ิตธมฺโม พงษ์ประสิทธิ

์

๓/๒/๒๕๐๘ ๒๕/๒/๒๕๖๐

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๐๙
พระกมล กนฺตวณฺโณ พงษ์ประสิทธิ

์

๑๐/๓/๒๕๒๓
๖/๕/๒๕๖๐

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๑๐
พระประดิษฐ์ ชุติปฺโ สวนเข็ม

๕/๙/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๑๑
พระจิรวัฒน์ สุขวฑฺฒโก บัวดี

๑๔/๑๐/๒๕๓๗
๑๘/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๑๒
พระเอกวุฒิ สิริปฺโ เล่งฮ้อ

๒๖/๕/๒๕๓๘
๒๐/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๑๓
พระสฤษฎิ

์

สิริมงฺคโล เจริญสุข

๒๐/๖/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๑๔
พระเจษฎา โชติปฺโ แดงประเสริฐ

๒๑/๑๐/๒๕๔๐

๒/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์เจริญธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๖๐/๐๕๑๕
พระศิริชัย คุณวีโร เจริญสุข

๐๕/๐๘/๒๕๓๙ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

เวฬุวนาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๑๖
พระกฤษณะ ปภากโร แซ่เตียว

๑๙/๑๒/๒๕๓๙
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

เวฬุวนาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๑๗
พระวีระยุทธ ถาวโร ชินทอง

้

๒๔/๐๗/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เวฬุวนาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๑๘
พระธนกฤต ธนปาโล มงคลสิทธิชัย

๒๔/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เวฬุวนาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๑๙
พระศุภลาภ คุณวโร วิงวน

๐๕/๐๔/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

เวฬุวนาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๒๐
พระจตุรงค์ สาโม คล้ายเอียม

่

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เวฬุวนาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๒๑
สามเณรธนากร  เทียงธรรม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 เวฬุวนาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๒๒
พระวรุฒ สุตธมฺโม แท่นนิล

๐๗/๐๘/๒๕๓๕ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

สนามไชย  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๒๓
พระเอกชัย ธมฺมสาโร มัธยม

๐๕/๑๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

สนามไชย  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๒๔
พระอานันท์ อภิปุณฺโณ บุญดำเนิน

๒๓/๐๘/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สนามไชย  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๒๕
พระณัฐพงษ์ ิตธมฺโม อ่วมขาว

๙/๐๕/๒๕๓๓ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐
สอนประดิษฐ์วราราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๒๖
พระพงษ์พัฒน์ ภทฺทโต อ่วมขาว

๒๘/๑๐/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐
สอนประดิษฐ์วราราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๒๗
พระธรรมนูญ ถิรธมฺโม เอการัมย์

๙/๐๕/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
สอนประดิษฐ์วราราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๒๘
พระบอย ยสินธโร จูแย้ม

๒/๐๑/๒๕๒๓ ๕/๑๒/๒๕๕๘

สีดาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๒๙
พระเกียรติศักดิ

์

านิสฺสโร กลีบเมฆ

๗/๐๗/๒๕๒๕ ๓/๐๗/๒๕๖๐

สีดาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๓๐
พระไทโซ จรณธมฺโม โอมาชิ

๒๗/๑๒/๒๕๐๓

๙/๗/๒๕๕๗

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๓๑
พระสุเรนทร์ สิริปาโล ประเสริฐศรี

๓/๔/๒๕๓๖ ๒๙/๙/๒๕๕๗
หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๓๒
พระรัฐกรณ์ คุณากโร ภมรชัยเศรษฐ์

๑๖/๖/๒๕๒๓ ๔/๑๒/๒๕๕๙
หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๓๓
พระทวีวัฒน์ วรวฑฺฒโน เติมฤทธิ

์

๑๘/๘/๒๔๙๘ ๒๙/๔/๒๕๖๐
หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๓๔
พระพยุงธง อกฺกปฺโ อิศราจิรเสฐ

๒๖/๕/๒๕๓๔
๓๐/๕/๒๕๖๐

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๓๕
พระเขมทิน สุมงฺคโล อัศวรัตนากร

๑๘/๖/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๓๖
พระพลวัต ิตสาโร ทับทิมทอง

๔/๑๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๓๗
พระศุภณัฐ ปฺาวุฑฺโฒ อึงฤทธิเดช

๙/๑/๒๕๔๐ ๑/๗/๒๕๖๐

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๓๘
สามเณรฐิติวัฒน์  บุญแสน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๓๙
สามเณรคุณานนท์  ศรีผ่องงาม

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๔๐
สามเณรกฤษณะพล  อนันต์ชัยสินธุ์

๒/๖/๒๕๔๗
 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๔๑
สามเณรอภิสิทธิ

์

 แพรเทพ

๑๙/๔/๒๕๔๘

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๔๒
สามเณรสุรศักดิ

์

 สาระสินธุ์

๑๘/๖/๒๕๔๘

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๔๓
สามเณรภูรินทร์  จิตรภิลัย

๒๔/๘/๒๕๔๘

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๔๔
พระธนากร มนฺตชาโต

ประเสริฐเลิสวัฒนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๐

๑/๐๗/๒๕๖๐

หลักหกรัตนาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๔๕
พระสัมพันธ์ เขมรโต แซ่เฮ้ง

๒๔/๑๐/๒๕๒๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หลักหกรัตนาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๔๖
พระกฤษณะ ติกฺขาโณ ศรีเจริญ

๒๙/๘/๒๕๓๐ ๒๕/๕/๒๕๖๐

ใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๔๗
พระอนุรักษ์ อนาลโย ทับทัง

๒๗/๕/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

ใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๔๘
พระนิรุติ นิรโต จันทรา

๑๔/๐๙/๒๕๒๖ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

อมรญาติสมาคม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๔๙
พระมานะ สีลสํวโร สงัด

๑๒/๑๒/๒๕๒๓
๓๐/๐๓/๒๕๖๐

อมรญาติสมาคม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๖๐/๐๕๕๐
พระจิรเดช จิรวํโส ธรรมกิจวัฒน์

๐๖/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

อมรญาติสมาคม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๕๑
พระชัยณรงค์ ชยาลงฺกาโร สุจริยานุรักษ์

๑๑/๐๔/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

อมรญาติสมาคม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๕๒
พระเริงชัย านวโร แซ่ตัน

๊

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๖๐

อมรญาติสมาคม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๕๓
สามเณรวัชรากร  ศรีวิชัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

 อมรญาติสมาคม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๕๔
สามเณรสรรเพรช  แสงสว่าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

 อมรญาติสมาคม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๕๕
พระรชตะ รชตปณฺโ แทนถม

๘/๑๐/๒๕๓๑
๘/๔/๒๕๕๙

อุบลวรรณาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๕๖
พระพิจิตร ปภากโร ขำสีทอง

๒๖/๓/๒๕๓๕ ๒๖/๒/๒๕๖๐

อุบลวรรณาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๕๗
พระอิทธิศักดิ

์

ถิรธมฺโม แซ่ตัน

๊

๑๒/๘/๒๕๐๔
๕/๓/๒๕๖๐

อุบลวรรณาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๕๘
พระโกมล สุขกาโม เหียมหาญ

้

๙/๑๐/๒๕๓๘
๒/๔/๒๕๖๐

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๕๙
พระณัฐพงษ์ านวุฑฺโฒ ชาติฉุน

๘/๑๑/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๖๐
พระชัยพร สิริภทฺโท บุญเพ็ญ

๑๗/๙/๒๕๓๙ ๑๔/๖/๒๕๖๐ เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๖๑
พระจักริน โชติวโร ลอยลม

๑๕/๖/๒๕๔๐ ๑๗/๖/๒๕๖๐ เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๖๒
พระกฤษณะ โชติโก ทองคำ

๒๑/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐ เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๖๓
พระสุริยา สุริโย เชียวชาญ

่

๑๔/๗/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๖๔
พระพรชัย ปฺาสาโร ขันแก้ว

๒๒/๘/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๖๕
พระคมกฤช เตชพโล หล้าไล้

๒๗/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๖๖
พระพงษ์มนัส วิสุทฺธิสีโล ใจดี

๓๐/๔/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐
เขาถ่านธรรมเสนานี

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๖๗
พระชุติมันต์ อภินนฺโท คำวิชัย

๑๑/๙/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐
เขาถ่านธรรมเสนานี

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๖๘
พระไพสิษฐ์ สุทฺธิจิตฺโต ช่างทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๐
๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาถ่านธรรมเสนานี
 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๖๙
พระวิรุฬห์ ยสวฑฺฒโก เรือนทอง

๓/๕/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐ เขาถ่านธรรมเสนานี
 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๗๐
พระธงชัย อาภสฺสโร ขุนนุช

๑๖/๗/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐ เขาถ่านธรรมเสนานี
 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๗๑
พระขจรศักดิ

์

สมาหิโต ศรีสุข

๑๘/๒/๒๕๓๗
๓๐/๕/๒๕๖๐

เขาถำพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๗๒
พระจอม อลีโน เมฆฉาย

๑/๑๒/๒๕๑๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาถำพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๗๓
พระสุธน ธมฺมิโก พึงพันธ์

่

๒๕/๑๑/๒๕๒๑

๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาถำพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๗๔
พระไตรภพ ชาคโร พรหมศรี

๘/๗/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาถำพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๗๕
พระชัชชัย กตปฺุโ บุญโต

๒๑/๒/๒๕๑๕ ๒๗/๑๑/๒๕๖๐

เขาถำพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๗๖
พระปยะ ปยสีโล สาโชติ

๒๕/๑๐/๒๕๓๓
๒๕/๕/๒๕๖๐

เขาอีส้าน  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๗๗
พระกิตติศักดิ

์

ปฺาธโร ยังยืน

่

๑๒/๐๑/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คุณสารหนองไร่  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๗๘
พระทัศนัย สุจิตฺโต โสดา

๒๓/๕/๒๕๒๐ ๑๔/๕/๒๕๖๐

คุณสารหนองไร่  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๗๙
พระธันวา

สีลาจารสมฺปนฺโน
ระดมกิจ

๓๑/๐๘/๒๕๓๓
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

คุณสารหนองไร่  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๘๐
พระบัณฑิต ปณฺฑิโต อนุกูล

๒๒/๙/๒๕๑๐
๒/๗/๒๕๖๐

โคกพระราชธรรมเสนานี

 

รบ ๒๑๖๐/๐๕๘๑
พระชัยภัทร อกิฺจโน อินทนิล

๑/๖/๒๕๔๐ ๑๕/๖/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๘๒
พระสุทัศน์ จารุธมฺโม สายบุตร

๒๕/๑/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๘๓
พระอภิสิทธิ

์

กิตฺติสาโร สุขประเทือง

๑๑/๙/๒๕๓๘

๗/๕/๒๕๖๐
ดอนทราย  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๘๔
พระเจษฎากร ปริสุธมฺโม หนูเชือเวียง

่

๑๗/๘/๒๕๓๘ ๒๓/๕/๒๕๖๐

ดอนทราย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๖๐/๐๕๘๕
พระจาตุรงค์ ปภสฺสโร ศรีเจริญพร

๑๒/๙/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ดอนทราย  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๘๖
พระกิติศักดิ

์

สมจิตฺโต พึงสระน้อย

่

๔/๕/๒๕๒๘ ๓๐/๔/๒๕๖๐

ดาวลอย  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๘๗
พระประจักษ์ กตสาโร แสงกลับ

๒๒/๕/๒๕๓๒ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ถำยอดทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๘๘
พระชนันทร ยนฺตสีโล ลือโฮ้ง

๙/๒/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ท่ายาง  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๘๙
พระวีระยุทธ เตชธโร เปลียนอารมณ์

่

๒๖/๗/๒๕๔๐ ๑๓/๕/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๙๐
พระธนวิทย์ อานนฺโท บุญมี

๑๓/๖/๒๕๓๖
๒๐/๕/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๙๑
พระสาโรจน์ วิสุทฺโธ ศรีสด

๑๕/๙/๒๕๓๖ ๑๖/๖/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๙๒
พระทศพร านวีโร ตงลิม

้

๑/๑/๒๕๔๐ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๙๓
พระสุธี ชวโน พฤษโสภี

๒๙/๓/๒๕๐๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๙๔
พระจรินทร์ อรุโณ แสนสี

๓/๘/๒๕๒๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๙๕
พระศิลาชัย อายุโท ตำหนิงาม

๙/๒/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๙๖
พระดำรงค์เกียรติ วิริโย คงยุทธ

๒๗/๑/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๙๗
พระปรภต กุสโล แก้วมณี

๒๐/๑๑/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๙๘
พระบัญชา ถิรธมฺโม เอียมทอง

่

๒๙/๓/๒๕๑๒
๓๐/๖/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๕๙๙
พระมนตรี มหานาโม แฉ่งบาง

๒/๑๐/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๐๐
พระอภิสิทธิ

์

ฉนฺทสีโล ชัยมงคล

๑๖/๔/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ทุ่งหลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๐๑
พระวิทวัส สุขิโต แซ่เง่า

๒/๐๕/๒๕๔๐ ๙/๐๕/๒๕๖๐

นาคอก  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๐๒
พระธำรง ถิรธฒฺโม งามอัชฌา

๒๐/๖/๒๕๐๗ ๒๓/๒/๒๕๖๐

ปากท่อ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๐๓
พระสิริชัย อินฺทปฺโ พุกเมือง

๙/๖/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ปากท่อ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๐๔
พระคณิน สุทฺธิฌาโณ เกิดทอง

๖/๙/๒๕๓๔ ๔/๖/๒๕๖๐
ปากท่อ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๐๕
พระปรีดา สุจินฺโณ บุญปลูก

๑๑/๒/๒๕๑๙ ๑๓/๖/๒๕๖๐

ปากท่อ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๐๖
พระสมชาย อชิโต ลำเจริญผล

๒๐/๑/๒๕๒๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปากท่อ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๐๗
พระเจนณรงค์ ฉนฺทโก พุ่มพวง

๑๔/๘/๒๕๓๓ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปากท่อ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๐๘
พระศุภชัย สติสมฺปนฺโน จำปาโชติ

๑๓/๔/๒๕๓๐
๘/๗/๒๕๖๐

ปากท่อ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๐๙
สามเณรพิชัยภูษิต  กองแก้ว

๒/๓/๒๕๔๙
 ปากท่อ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๑๐
สามเณรมงคลชัย  ทับชู

๑๐/๕/๒๕๕๐

 ปากท่อ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๑๑
พระดำรงศักดิ

์

จฺตปฺโย บารมี

๑๘/๑๒/๒๕๒๗

๔/๕/๒๕๕๙
พิบูลวนาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๑๒
พระอนพัช สนฺตมโน จันทระ

๑/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๕/๒๕๕๙

พิบูลวนาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๑๓
พระกฤษณะ ชยมงฺคโล ชัยมงคล

๓/๘/๒๕๓๕ ๒๖/๓/๒๕๖๐

พุเกตุ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๑๔
พระลิขิต กิติวณฺโณ ชัยมงคล

๑๔/๙/๒๕๓๕
๓๐/๔/๒๕๖๐

พุเกตุ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๑๕
พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย จันทร์อัมพร

๒๔/๑๑/๒๕๒๗

๗/๕/๒๕๖๐
พุเกตุ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๑๖
พระสุกฤต สุจิตฺโต บุญพริง

้

๑๗/๙/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พุเกตุ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๑๗
พระพงศธร ธีรวโร แสงพลอยสุข

๑๕/๒/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

พุเกตุ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๑๘
พระอภิศิษฎ์ านกโร บุรีสิงห์

๒๔/๔/๒๕๔๐ ๒๙/๔/๒๕๖๐

โพธิศรี  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๑๙
พระพัชร จนฺทวํโส ศรีวงศ์

๕/๕/๒๕๓๙ ๔/๗/๒๕๖๐
โพธิศรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๖๐/๐๖๒๐
พระมงคลเลิศ สุมงฺคโล แม่นแท้

๑๘/๑๒/๒๕๒๓ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

ไพรสะเดา  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๒๑
พระชนัต คุณวีโร เงินนาค

๗/๒/๒๕๔๐ ๑๙/๒/๒๕๖๐

ไพรสะเดา  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๒๒
พระชนะ จนฺทวํโส อยู่บน

๓๐/๓/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ไพรสะเดา  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๒๓
พระคมสันต์ านวีโร ขวัญเมือง

๒/๑๑/๒๕๒๕

๗/๗/๒๕๖๐
ไพรสะเดา  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๒๔
พระศักดิชัย

์

จนฺทโก รวยสันเทียะ

๑๓/๑/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ไพรสะเดา  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๒๕
พระจีรพันธ์ กิตฺติสาโร สุวรรณานุช

๒๗/๔/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ไพรสะเดา  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๒๖
พระโสภณ โสภณจิตฺโต พุ่มแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๓๘

๑๔/๕/๒๕๖๐

มณีลอย  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๒๗
พระสุรเจตน์ สุทฺธิจตฺโต โพธิงาม

์

๒๘/๓/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

มณีลอย  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๒๘
พระภากรณ์ ปวโร ขิมเล็ก

๒๕/๕/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
มณีลอย  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๒๙
พระศราวุธ กตสาโล แสงสว่าง

๗/๘/๒๕๓๘
๑/๗/๒๕๖๐

ยางคู่  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๓๐
พระไตรภพ อินฺทโชโต ยอแสง

๒๓/๑/๒๕๐๑
๕/๔/๒๕๖๐

ลานคาสุทธาวาส  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๓๑
พระวิกร อริโย ปนเหน่ง

๓๐/๑/๒๕๓๑
๗/๑/๒๕๖๐

วังมะนาว  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๓๒
พระสัมพุทธ ตนฺติปาโร เชยประนด

๑/๑/๒๕๑๕
๘/๑/๒๕๖๐

วังมะนาว  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๓๓
พระธาราดล ผาสุโก คงแก้ว

๒๙/๕/๒๕๓๘ ๒๑/๑/๒๕๖๐

วังมะนาว  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๓๔
พระกวิน อริโย สุขไป

๙/๒/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

วังมะนาว  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๓๕
พระอาทร โกวิโท ทองธรรม

๒๘/๑/๒๕๒๘

๘/๗/๒๕๖๐
วังมะนาว  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๓๖
พระธวัชชัย ธนปฺโ โชติช่วง

๐๒/๑๑/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

วัดปาไก่  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๓๗
พระนัธรัต สิริมงฺคโล รัตนบำรุง

๒๑/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาไก่  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๓๘
พระเอกภพ ภทฺทธมฺโม อัครเสถียร

๒๗/๐๔/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาไก่  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๓๙
พระธงชัย ธมฺมวโร นุ้ยแท่น

๑๙/๑๑/๒๕๒๐ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดสุขวราราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๔๐
พระเกรียงไกร กิตติวณฺโณ เกษมศรี

๐๖/๑๒/๒๕๓๖ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดสุขวราราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๔๑
พระธนชัย จารุวณฺโณ บางทุ่มแบน

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดสุขวราราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๔๒
พระยศธร สุธมฺโม ลำเจียก

๑๐/๐๑/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดสุขวราราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๔๓
พระธวัช ถาวโร อินทรปญญา

๑๔/๐๘/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดสุขวราราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๔๔
พระพัชรพล จนฺทสาโร อยู่เย็น

๑๒/๐๙/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุขวราราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๔๕
พระคุณากร ปฺาธโร สีหล้าน้อย

๐๓/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุขวราราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๔๖
สามเณรณัฐพล  อยู่เย็น

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

 วัดสุขวราราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๔๗
พระลิขิต ปฺาธโร สุขศรี

๐๙/๐๓/๒๕๓๕ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๔๘
สามเณรสิทธิกร  คำฉำ

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

 วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๔๙
สามเณรวัชรพล  เพิมวงศ์นิติกร

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

 วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๕๐
พระธีระชัย ปภาโส ดีแสน

๑๒/๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๕๑
พระเนิน ธมฺมรตโน นาคสวัสดิ

์

๗/๙/๒๔๗๗ ๑๕/๖/๒๕๒๘

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๕๒
พระโกศล อาภสฺสโร นาคสวัสดิ

์

๖/๑๐/๒๕๐๖ ๕/๑๒/๒๕๕๙

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๕๓
พระณัฐพล โชติปฺโ พรมขาว

๒๙/๔/๒๕๔๐
๗/๕/๒๕๖๐

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๕๔
พระณัฐวุฒิ ิติโก ชืนเดช

่

๒๐/๘/๒๕๒๙ ๑๗/๖/๒๕๖๐

สนามสุทธาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๖๐/๐๖๕๕
พระนิยม อติคุโณ ทองกัลยา

๒๘/๑/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๕๖
พระณัฏฐพชร์ ิตปฺุโ นิยมดุษดี

๑๑/๑๐/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๕๗
พระวุฒิชัย เขมธโร หม่องจันทร์

๑๑/๔/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๕๘
พระธนัท โกวิโท สุขสำราญ

๑๔/๑๑/๒๕๒๖

๖/๕/๒๕๖๐
สว่างอารมณ์  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๕๙
พระสรศักดิ

์

ิตสีโล เยาว์เจริญ
๓/๗/๒๕๓๙

๑/๖/๒๕๖๐
สว่างอารมณ์  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๖๐
พระเริงชัย ปยวณฺโณ เงินยวง

๒๓/๑/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๖๑
พระณัฐภัทร กิตฺติภทฺโท โสมกลำ

๔/๑๑/๒๕๓๙ ๒๙/๔/๒๕๖๐

สันติการาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๖๒
พระยอดรัก เขมจิตฺโต สว่างพืน

้

๒๗/๑๐/๒๕๒๓
๑๒/๕/๒๕๖๐

สันติการาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๖๓
พระสหรัถ โชติปฺโ ขุนไชย

๑๘/๓/๒๕๔๐ ๒๘/๕/๒๕๖๐

สันติการาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๖๔
พระพีรพัฒน์ ิกุสโข สำราญรืน

่

๒๐/๘/๒๕๔๐
๑/๔/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๖๕
พระอนุรณ์ ิตินโย ช้างเพชร

๒๙/๕/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๖๖
พระภานุพงษ์ โชติธมฺ ชังจินดา

๑๔/๕/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๖๗
พระธนชัย เขมรโต สุขศรีเลิศวิชัย

๙/๙/๒๕๓๙
๓/๖/๒๕๖๐

หนองนำใส  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๖๘
พระมนตรี มหพฺพโล แซ่อุง

๓/๗/๒๕๒๕
๒/๗/๒๕๖๐

หนองนำใส  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๖๙
พระณัฐดนัย กิตติาโณ จันทร์ที

๔/๑๒/๒๕๓๘ ๑๙/๑๒/๒๕๖๐

หนองนำใส  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๗๐
พระสรรเสริญ สุภาจาโร กลำทอง

๒๙/๑๐/๒๕๓๖
๙/๑๑/๒๕๕๖

หนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๑๖๐/๐๖๗๑
พระประเชิญ ลาภสฺสโล แจ่มจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๑๐ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

หนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๑๖๐/๐๖๗๒
พระศักดิ

์

สุทฺธาธโน แก่นจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๑๖

๘/๐๕/๒๕๖๐

หนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๑๖๐/๐๖๗๓
พระขจร โกวิโท เติมต่อ

๑๓/๐๔/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๑๖๐/๐๖๗๔
พระอนันท์ อนาวิโล เพชรน้อย

๐๒/๐๕/๒๕๓๖ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๑๖๐/๐๖๗๕
พระณรงค์ฤทธิ

์

วิสุทฺโธ รัตนบำรุง

๗/๑๐/๒๕๒๔ ๔/๑๒/๒๕๖๐

หนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๑๖๐/๐๖๗๖
พระเดชณรงค์ กิตติปฺโ บุญรอด

๒/๖/๒๕๔๐ ๔/๖/๒๕๖๐
หนองระกำ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๗๗
พระบุญธรรม จารุธมฺโม มีสัตย์

๗/๖/๒๕๑๗ ๒/๗/๒๕๖๐
ห้วยยางโทน  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๗๘
พระจรัญู ธมฺมวโร แก้วหาวงษ์

๑๐/๕/๒๕๒๙
๒/๗/๒๕๖๐

ห้วยยางโทน  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๗๙
พระเรวัต ทีปธมฺโม มีโชค

๖/๒/๒๕๓๑
๒/๗/๒๕๖๐

ห้วยยางโทน  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๘๐
พระกฤษดา คุณวณฺฑโณ ลิมจำลอง

้

๑๓/๘/๒๕๓๓
๙/๘/๒๕๕๙

ห้วยศาลา  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๘๑
พระณัฐพลธ์ ปภทฺสโร มงคลไสว

๓๐/๑/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

ห้วยศาลา  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๘๒
พระจิรพันธ์ กิตฺติสาโร ชาคำ

๒๗/๑/๒๕๔๐
๔/๖/๒๕๖๐

แก้มอ้น  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๘๓
พระภาคภูมิ ชยากโร เพชรแอน

๓๑/๑๐/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๖๐

แก้มอ้น  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๘๔
พระสุริยา อธิปฺโ แก้วเขียว

๑๔/๑/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
แก้มอ้น  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๘๕
พระวัชระ ปฺาวโร ทะทำมัง

๑๗/๔/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

แก้มอ้น  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๘๖
พระธัญญะ จารุธมฺโม คิดสำโรง

๑๖/๔/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
เขาปนทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๘๗
พระอดิเรก ถาวโร วงศร

๗/๗/๒๕๒๕ ๒๘/๕/๒๕๖๐

เขาผึง

้

 

รบ ๒๑๖๐/๐๖๘๘
พระณัฐวุฒิ ธนากโร เนียมเตียง

๑๑/๖/๒๕๒๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

เขาผึง

้

 

รบ ๒๑๖๐/๐๖๘๙
พระเสกสรร จนฺทาโภ จันทะบาล

๑๐/๑๑/๒๕๒๔

๓๐/๖/๒๕๖๐

เขาผึง

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐ / ๒๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๖๐/๐๖๙๐
พระอนันต์ ปฺาวชิโร พูลนิม

่

๒๕/๔/๒๕๓๙ ๑๖/๔/๒๕๖๐

เขารังเสือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๙๑
พระอิทธิพล จนฺทวํโส นภัทร

๑/๗/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

เขารังเสือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๙๒
พระนิรุตติ

์

นิรโต โพธิงาม

์

๑/๑/๒๕๒๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

จอมบึง  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๙๓
พระกิตติศักดิ

์

สมงฺคิโก พึงเครือ

่

๔/๑๐/๒๕๓๙
๙/๔/๒๕๖๐

ถำมงกุฎ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๙๔
พระเติมสิน ธนปฺโ สุตะโส

๒๙/๙/๒๕๐๒ ๒๗/๕/๒๕๖๐

ถำมงกุฎ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๙๕
พระคงศักดิ

์

สมสกฺโก จิรวัฒนางกูร

๒๖/๑๑/๒๕๑๙

๒๗/๕/๒๕๖๐

ถำมงกุฎ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๙๖
พระปพน กิตฺติโสภโณ เปรมปรี

๑๐/๑๐/๒๕๓๗
๒๔/๖/๒๕๖๐

ถำมงกุฎ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๙๗
พระประดิษฐ ปณฺฑิโต กองแก้ว

๑๖/๔/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ถำมงกุฎ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๙๘
พระพงศธร กิตฺติธโร ชวนะลักขโณ

๒๔/๕/๒๕๓๖ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ถำมงกุฎ  

รบ ๒๑๖๐/๐๖๙๙
พระวรวี เตชวโร เฉกไพชยนต์

๒๒/๕/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
ถำมงกุฎ  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๐๐
สามเณรพิทักษ์  กังพู่

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

 ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๐๑
สามเณรธีระศักดิ

์

 สุขประเสริฐ
๒/๑/๒๕๔๕

 ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๐๒
สามเณรนภดล  ชาติอารีย์

๑๖/๙/๒๕๔๕

 ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๐๓
สามเณรนนทชัย  สิทธานนท์

๗/๔/๒๕๔๖
 ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๐๔
สามเณรอุทัย  ทองแพน

๑/๑/๒๕๔๗
 ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๐๕
สามเณรวสันต์  วงค์ทอง

๕/๘/๒๕๔๗
 ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๐๖
พระชานนท์ อภินนฺโท รอดอินทร์

๒๖/๙/๒๕๒๖

๗/๗/๒๕๖๐
ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๐๗
พระณัณชา อานนฺโท เมฆปน

๖/๗/๒๕๔๐ ๗/๗/๒๕๖๐
ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๐๘
พระวัชระ สุธีโร สามพันพ่วง

๒๒/๐๘/๒๕๔๐

๗/๗/๒๕๖๐
ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๐๙
พระสัมพันธ์ ขนฺติพโล วรชินา

๘/๙/๒๕๒๓ ๒๙/๑/๒๕๖๐

นาสมอ  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๑๐
พระธานี ธมฺมทินฺโน โฉมนก

๗/๒/๒๔๘๐ ๗/๒/๒๕๖๐
นาสมอ  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๑๑
พระนรินทร์ สิริสาโร คัชชะ

๒๗/๒/๒๕๑๓ ๒๘/๕/๒๕๖๐

เบิกไพร  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๑๒
พระปรีชา ปรีชาโน เสือเฒ่า

๑๘/๕/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เบิกไพร  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๑๓
พระเจนณรงค์ จนฺทสาโร บุญธรรม

๙/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เบิกไพร  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๑๔
สามเณรวิศิษฐ์  เคลือวัลย์

๑๐/๔/๒๕๔๕

 เบิกไพร  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๑๕
พระพรเทพ เขมเทโว อินทร์จันทร์

๒๕/๒/๒๕๒๘ ๔/๑๒/๒๕๕๙

ปากช่อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๑๖
พระยุทธพิชัย ถิรปฺโ ชูศรี

๒๔/๒/๒๕๓๙

๔/๓/๒๕๖๐
ปากช่อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๑๗
พระสิทธิชัย วิสุทฺธิสาโร กวางคีรี

๘/๓/๒๕๓๘ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ปากช่อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๑๘
พระทวีป ทีปธมฺโม ภู่ทอง

๒๒/๑๐/๒๕๓๗
๑๘/๖/๒๕๖๐

ปากช่อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๑๙
พระศุรวุฒิ คุณวุฑโฒ ขำเจริญจิต

๑๑/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปากช่อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๒๐
พระธรรมนูญ รกฺขิตธมฺโม พรหมรักษา

๑๕/๕/๒๕๓๔

๗/๗/๒๕๖๐
ปากช่อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๒๑
สามเณรอนุกูล  สุลา

๓๘/๗/๒๕๔๖

 ปากช่อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๒๒
สามเณรธิติพงษ์  อุ่นเรือน

๑๙/๓/๒๕๔๗

 ปากช่อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๒๓
สามเณรสุรสิทธิ

์

 บุญจนานนท์

๒๗/๘/๒๕๔๔

 ปากช่อง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๒๔
พระกรณ์ กนโก ยงทองมุก

๒๖/๐๖/๒๕๓๒
๑๖/๔/๒๕๖๐

ปาเขาสัมมะงา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑ / ๒๗

้
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รบ ๒๑๖๐/๐๗๒๕
พระยงยุทธ ภานุพินุโก พานุพินทุ

๒๔/๗/๒๔๙๗ ๗/๑๑/๒๕๔๘
ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๑๖๐/๐๗๒๖
พระสรวิศ ปฺายุตฺโต รุ่งเรือง

๑๒/๘/๒๕๓๖ ๑๖/๑๑/๒๕๕๙ ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๑๖๐/๐๗๒๗
พระธนิน าณธโร ทัศนันท์

๒๒/๑๑/๒๕๓๗

๑/๐/๒๕๖๐

ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๑๖๐/๐๗๒๘
พระสถาพร นิธิปฺุโ เหล่าจันทร์

๒๕/๗/๒๕๓๓

๗/๓/๒๕๖๐

ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๑๖๐/๐๗๒๙
พระธีระวุธ าณวีโร ว่องไวงาน

๒๗/๗/๒๕๓๖ ๒๗/๕/๒๕๖๐
ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๑๖๐/๐๗๓๐
พระนพรัตน์ ถาวโร บุญสุวรรณ์

๔/๑/๒๕๓๘
๑/๖/๒๕๖๐

ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๑๖๐/๐๗๓๑
พระณพพร ปยธมฺโม วัฒนอาภรณ์ชัย

๑๘/๗/๒๕๒๖ ๑๑/๖/๒๕๖๐
ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๑๖๐/๐๗๓๒
พระธนกฤต เขมธมฺโม สรรประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๓๐
๒๔/๖/๒๕๖๐

ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๑๖๐/๐๗๓๓
พระกิตติศักดิ

์

ธมฺมรกฺขิโต หิรัญภูวฐิติโชติ

๓๐/๓/๒๕๒๗
๒/๗/๒๕๖๐

ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๑๖๐/๐๗๓๔
พระภาณุพงศ์ ปฺาวชิโร แรงมาก

๕/๓/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๑๖๐/๐๗๓๕
พระกอบชัย กตปฺุโ แก้วด้วง

๒/๗/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐

ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๑๖๐/๐๗๓๖
พระเมฆ สนฺตจิตฺโต ใจมุ่ง

๑๗/๖/๒๕๑๐
๗/๗/๒๕๖๐

ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๑๖๐/๐๗๓๗
พระศักดินิรันดร์

์

ปยสีโล ศรีเรือง

๑๗/๑/๒๕๒๘

๖/๗/๒๕๖๐
พุแค  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๓๘
พระอรรถสิทธิ

์

านวีโร สุขสมทวีทรัพย์

๒๓/๖/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
รางเฆ่  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๓๙
พระอภิสิทธิ

์

สุจิณฺโณ พวงทอง

๑๘/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
รางเฆ่  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๔๐
พระณัฐพงษ์ สุภทฺโท พุทธรักษา

๑๓/๙/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
รางเฆ่  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๔๑
พระชาญชัย อินฺทวณฺโณ ทองอินทร์

๒๖/๑/๒๕๔๐
๗/๕/๒๕๖๐

รางบัว  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๔๒
พระณัฐพร นรินฺโท นำจันทร์

๓๑/๘/๒๕๓๘

๕/๖/๒๕๖๐
รางบัว  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๔๓
พระถิรเดช อธิวโร กฤตภพภวนันท์

๑๘/๘/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

รางบัว  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๔๔
พระรุ่งโรจน์ อธิวโร ประเสริฐศักดิ

์

๖/๑๒/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

รางบัว  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๔๕
พระวรัญู จนฺทสาโร ปานอยู่

๑๘/๑๐/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

รางบัว  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๔๖
พระกิจดำรงค์ อาภากโร ศิริงาม

๔/๘/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

รางบัว  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๔๗
พระปฏิภาน กิตฺติปาโล อ้นขาว

๑๓/๒/๒๕๔๐
๗/๕/๒๕๖๐

รางม่วง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๔๘
พระสุเมธี สุเมธโส รอดเคราะห์

๑๖/๘/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
วาปสุทธาวาส  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๔๙
พระทศพร ชินวโร

กาญจนธัญลักษณ์ ๙/๖/๒๕๓๐ ๙/๗/๒๕๖๐
วาปสุทธาวาส  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๕๐
พระธีรยุทธ กตทีโป ทองน้อย

๒๖/๑/๒๕๓๐
๘/๗/๒๕๖๐

สูงเนิน  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๕๑
พระสุรเชรฐ ปาวฑฺโฒ จุ้ยเกิด

๑๕/๑/๒๕๔๐
๘/๗/๒๕๖๐

สูงเนิน  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๕๒
พระธนาวุฒิ กนฺตธมฺโม เต่าทอง

๒๕/๒/๒๕๔๐
๒/๕/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๕๓
พระพันธกาล ฉนฺทกโร จิตงามขำ

๗/๑๐/๒๕๔๐
๕/๖/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๕๔
พระตฤณ จนฺทโชโต แสงอุทัย

๑๐/๑/๒๕๒๖ ๒๗/๖/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๕๕
พระสราวุธ อาภาธโร แสนสกุล

๘/๙/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๕๖
พระวัยชยา วยวุฑฺโฒ เย็นใจ

๑๙/๗/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๕๗
พระธันวา ธมฺมวโร เขียวหวาน

๑๑/๑๒/๒๕๓๓

๒๒/๗/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๕๘
พระสำราญ สนฺตมโน อยู่แช่ม

๒๓/๐๙/๒๔๙๐
๒๗/๒/๒๕๕๙

หนองนกกะเรียน  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๕๙
พระทศพล อาภสฺสโร ชาวสวน

๑/๓/๒๕๓๖ ๓/๖/๒๕๖๐
หนองนกกะเรียน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒ / ๒๗

้
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รบ ๒๑๖๐/๐๗๖๐
พระทองสุข สุนฺทโร ปานสุวรรณ

๒/๘/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐

หนองบัวค่าย  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๖๑
สามเณรศรัณย์  ทิมพิทักษ์

๗/๑๐/๒๕๓๙

 หนองบัวค่าย  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๖๒
พระบุญพา ปภสฺสโร แช่มมันคง

่

๑๑/๗/๒๕๐๗ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

หนองศาลเจ้า  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๖๓
พระพิเชษฐ์ สุชาโต ศรีนวลจันทร์

๑๕/๖/๒๕๒๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

หนองศาลเจ้า  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๖๔
พระวิรัตน์ สนฺติธมฺโม พุ่มโต

๙/๑๒/๒๕๓๗ ๒๖/๓/๒๕๖๐

หนองสีนวล  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๖๕
พระวีรพงษ์ านงฺกโร ภาคินศักดิ

์

๑/๑/๒๕๔๐ ๑๔/๕/๒๕๖๐

หนองสีนวล  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๖๖
พระณัฐวุฒิ สนฺตมโน บัวเฮง

๑๐/๕/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองสีนวล  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๖๗
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน พวงวิไลเลิศ

๐๕/๑๐/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

แก้ว  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๖๘
พระทองเจือ ทินฺนวโร เนียมหอม

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

ดอนเซ่ง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๖๙
พระธนัชชา จารุวณฺโณ จันทรโชติวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๓๘
๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ดอนเซ่ง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๗๐
พระกฤตภาศ สิริปฺโ อินทรจินดา

๑๖/๐๕/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ดอนเซ่ง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๗๑
สามเณรวิศรุต  รอดสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

 ดอนเซ่ง  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๗๒
พระนคร นาครวโร เอกปญญากุล

๓๑/๑๒/๒๕๒๖
๑๘/๐๒/๒๕๖๐

ดอนใหญ่  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๗๓
พระณัฐพล ขนฺติพโล บัวพึง

่

๒๙/๐๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

ดอนใหญ่  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๗๔
พระนิรันดร์ านวโร ปนประสาท

๒๑/๐๘/๒๕๓๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ดอนใหญ่  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๗๕
พระกฤษณะ กิตฺติโสภโณ ตาสี

๓๐/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนใหญ่  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๗๖
พระปราการ ธมฺมทีโป วงษ์สว่าง

๒๓/๑๒/๒๕๓๘
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

เตาอิฐ  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๗๗
พระเอกราชันย์ อธิปฺโ โอ้โลม

๒๗/๐๑/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เตาอิฐ  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๗๘
พระทศพร ขนฺติพโล สวนแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เตาอิฐ  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๗๙
พระอภิสิทธิ

์

อธิปฺโ บุญฤกษ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๐ ๑๓/๐๓/๒๕๖๐

ท่าราบ  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๘๐
พระสากล ผาสุกาโม แซ่จุง

๑๘/๐๖/๒๕๒๔ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

ทำนบ  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๘๑
พระเกียรติยศ กิตฺติธโร ทองเถือน

่

๑๖/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ทำนบ  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๘๒
พระวีระยุทธ วีราโณ รุ่งฟาอมร

๑๖/๑๑/๒๕๑๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทำนบ  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๘๓
พระนพรัตน์ นวรตฺตโน ศรีจันโท

๒๗/๐๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทำนบ  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๘๔
พระบุญรอด เตชธมฺโม เกสร

๑๔/๐๘/๒๕๑๔ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

บางแพใต้  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๘๕
พระสุธีร์ สุจิตฺโต ศรีสอาด

๐๒/๐๗/๒๕๓๖ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

บางแพใต้  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๘๖
พระศุภชัย สุภสีโล ลิมอ่อง

้

๒๕/๐๓/๒๕๒๗ ๓๐/๐๘/๒๕๕๙

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๘๗
พระทรงชัย ชยธโร จันทร์ทอง

๒๙/๑๐/๒๕๐๘ ๑๗/๑๐/๒๕๕๙

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๘๘
พระสมชัย สํวโร อริยะพิทักษ์

๑๕/๐๓/๒๕๑๑ ๓๑/๐๑/๒๕๖๐

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๘๙
พระอุตรเดช อติโร ญัติพันธ์วาวงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๓๖
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๙๐
พระพีรพัฒน์ วีรธมฺโม ชนประชา

๑๔/๐๒/๒๕๔๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๙๑
พระอมร อมโร สังข์อ่อนดี

๐๘/๐๖/๒๕๔๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๙๒
พระโชติวรรณ โชติวณฺโณ เกตุประยูร

๒๑/๐๖/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๙๓
พระมนต์รัก กุสโล ชนินทร์โชดึก

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๙๔
พระนัฐพล ณฏพโล บุญมีมา

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกุ่ม  
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รบ ๒๑๖๐/๐๗๙๕
พระวรวุฒิ วรธมฺโม เผือกแตง

๑๕/๑๐/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๙๖
พระศุภรัตน์ สุภรตฺตโน เพียรวิบูลย์กิจ

๒๘/๐๓/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๙๗
พระณัฐดนัย ณฏวโร อิงค์สกุลสุข

๑๑/๐๔/๒๕๓๗
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๙๘
สามเณรคุณากร  ฉัตรสุข

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๖๐/๐๗๙๙
พระรังสิมันต์ วรธมฺโม เหมือนงาม

๒๙/๐๑/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านใหม่บุปผาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๐๐
พระสราวุฒิ สิริภทฺโท อินจีน

๓๐/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านใหม่บุปผาราม  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๐๑
พระไชยยันต์ ชยปฺโ อู่ขลิบ

๒๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

บ้านใหม่เหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๐๒
พระสุทัศน์ านสมปณฺโณ ศรีเรือน

๒๙/๐๘/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

บ้านใหม่เหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๐๓
พระวัฒนชัย อติถทฺโท กิจการเกษตรกร

๐๔/๐๒/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

บ้านใหม่เหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๐๔
พระภาวัต ภาวธโร สระแก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บ้านใหม่เหนือ  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๐๕
พระวีระ จนฺทสีโล เดือนฉาย

๑๗/๑๒/๒๕๐๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลำนำ  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๐๖
พระรัก รกฺขิตธมฺโม บุญสงวน

๑๑/๕/๒๕๓๔ ๑๙/๓/๒๕๖๐

วัดดอนคา  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๐๗
พระฉัตรชัย ฉตฺตวโร พุ่มจินดา

๔/๑๒/๒๕๓๙ ๒๓/๔/๒๕๖๐

วัดดอนคา  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๐๘
พระชิษณุพงศ์ ชิตวํโส ล้วนโค

๒๗/๗/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๖๐
วัดดอนคา  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๐๙
พระสิทธิพล สิทธิโก แปนเมือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๐

๕/๖/๒๕๖๐
วัดดอนพรหม  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๑๐
พระชนุตร์ ชนุตฺตโร ตุลกิจ

๗/๗/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๖๐
วัดดอนพรหม  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๑๑
สามเณรวีรดล  เอียมหน่าย

่

๑๑/๓/๒๕๔๑

 วัดดอนพรหม  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๑๒
พระโสน สุจิตโต ศรีสุวรรณ

๒๑/๕/๒๕๒๕ ๒๗/๔/๒๕๖๐

วัดตากแดด  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๑๓
พระปยะรัตน์ าณวโร โอบอ้อม

๖/๕/๒๕๔๐ ๒๗/๕/๒๕๖๐

วัดตากแดด  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๑๔
พระสุริยา สุริยาภาโส เกิดเพิม

่

๔/๖/๒๕๓๙ ๓/๖/๒๕๖๐
วัดตากแดด  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๑๕
พระยุทธพิชัย ยุทธธมฺโม ก๋งเล๋ก

๑๘/๓/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดตากแดด  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๑๖
พระสรายุทธ สรณงฺกโร ทองญวน

๑๙/๖/๒๕๓๕

๗/๖/๒๕๖๐
วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๑๗
พระอรรถพร สิลเตโช เจริญรักษ์

๒๙/๑๐/๒๕๓๖
๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๑๘
พระเพ็ญเพชร จิตฺตสาโร คงแปน

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

๙/๔/๒๕๖๐
วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๑๙
พระจีรพรรณ ธมฺมธโร ชัยสงคราม

๒๑/๙/๒๕๓๙
๑๐/๔/๒๕๖๐

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๒๐
พระณัฐรัฐ อคฺคปฺโ ทาเกตุ

๑๗/๙/๒๕๓๘ ๒๔/๔/๒๕๖๐

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๒๑
พระปยะชาติ อาภาธโร โพธิมี

์

๒๔/๑๐/๒๕๓๖
๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๒๒
พระรัฐศาสตร์ ตนฺติปาโล สอนหุ่น

๒๙/๑/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๒๓
พระสหรัถ ธีรพุทฺโธ โพธิมี

์

๑๔/๖/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๒๔
พระนภดล สมจิตฺโต ท่าใหญ่

๓๑/๑๒/๒๕๑๐

๒/๗/๒๕๖๐
วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๒๕
พระธนรัตน์ ชยปาโล แคมี

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๒๖
พระยุทธภูมิ จกฺกวโร โพธิวิทย์

์

๔/๒/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๒๗
พระวรายุทธ ิตสีโล นักคุ่ย

๕/๓/๒๕๔๐ ๓/๗/๒๕๖๐
วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๒๘
พระพิชัย ภูริาโณ เขียวฉอ้อน

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองม่วง  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๒๙
พระกฤษณธร ธมฺมธโร กรัณฑรัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๐๖ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองเอียน

่
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รบ ๒๑๖๐/๐๘๓๐
พระศรราม จิรธมฺโม สุขโข

๐๙/๐๒/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๓๑
พระยศกร เขมจิตฺโต สุขโข

๐๙/๐๒/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หลวง  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๓๒
พระธนไชย จิรธมฺโม นิลจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

หัวโพ  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๓๓
พระณัฐวุฒิ อภินนฺโท แสวงหาทรัพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๐
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หัวโพ  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๓๔
พระสายชล กุลวฑฺฒโน คำสวัสดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๑๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หัวโพ  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๓๕
พระสมศักดิ

์

ปภสฺสโร กาหวัง

๑๐/๑๒/๒๕๑๓ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

แหลมทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๓๖
พระสาโรจน์ วรธมฺโม ด้วงจู

๑๑/๑๑/๒๕๒๐ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

แหลมทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๓๗
พระวรพล คุณวุฑฺโฒ มังมีบุญชัย

้

๒๗/๐๕/๒๕๒๘ ๒๗/๐๗/๒๕๕๗

ใหม่อีจาง  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๓๘
พระวุฒิชัย อรุโณ ใช้ทอง

๔/๑๒/๒๕๒๖ ๑๗/๔/๒๕๖๐

เกาะศาลพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๓๙
พระวิริยกิจ านทินฺโน กิตติพงศ์เดชา

๑๘/๕/๒๕๓๗
๒๐/๕/๒๕๖๐

เกาะศาลพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๔๐
พระศุภชัย นิปโก กาญจนาภิรัตน์

๒/๘/๒๕๓๙ ๖/๖/๒๕๖๐
เกาะศาลพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๔๑
พระวสันต์ ปฺาวุฑฺโฒ มีอยู่

๑๘/๕/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

เกาะศาลพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๔๒
พระเสด็จ ปรกฺกโม ทองอ่อน

๒๖/๓/๒๕๑๒ ๑๕/๒/๒๕๖๐

แจ้งเจริญ  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๔๓
พระสมลักณ์ านุตฺตโร คีรีมาศงาม

๑/๑๐/๒๕๑๒ ๑๗/๔/๒๕๖๐

แจ้งเจริญ  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๔๔
พระนันทพัทธ์ สุขิโต ขำเลิศ

๑๔/๕/๒๕๒๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เวียงทุน  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๔๕
พระธงชัย ิตสีโร เสือช้าง

๒๙/๙/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เวียงทุน  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๔๖
พระวันชัย จารุธมฺโม ศรีสวัสดิธารา

์

๑๗/๙/๒๕๓๙
๑๐/๖/๒๕๖๐

ศรัทธาราษฎร์  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๔๗
พระจิรศักดิ

์

ิตวํโส เจิมเกตุ

๑๒/๒/๒๕๒๙

๒/๗/๒๕๖๐
ศรัทธาราษฎร์  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๔๘
พระสิงห์ กิตฺติวณฺโณ ขำเลิศ

๖/๑/๒๕๑๘ ๒๘/๓/๒๕๖๐

หนองเกษร  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๔๙
พระกิตติพงษ์ าณวโร เถือนไพร

่

๒๗/๘/๒๕๓๙

๓/๖/๒๕๖๐
หนองเกษร  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๕๐
พระสิทธิเดช โชติโก ชาวนา

๔/๔/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

เขากลิง

้

 

รบ ๒๑๖๐/๐๘๕๑
พระหาญ อธิจิตฺโต เรืองอร่าม

๑/๑/๒๕๐๙ ๑/๑/๒๕๖๐ เขาวงกตเจริญธรรม
 

รบ ๒๑๖๐/๐๘๕๒
พระบุญเสริม จนฺทสีโล เสริมวิเศษวัฒนา

๑/๑/๒๔๙๖ ๑๑/๘/๒๕๕๘

ชัฎปาหวาย  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๕๓
พระกิตตินันท์ โรจโน ห้วยหงษ์ทอง

๑๑/๑๑/๒๕๓๕

๒๙/๕/๒๕๖๐

ชัฎปาหวาย  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๕๔
พระวสันต์ วุฑฺฒิโก บุญประสิทธิ

์

๑๒/๘/๒๕๒๑ ๒๕/๘/๒๕๖๐

ชัฎปาหวาย  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๕๕
พระมนัสวิน สจฺจวโร แปนแก้วผา

๑๐/๑๑/๒๕๓๐
๒๕/๘/๒๕๖๐

ชัฎปาหวาย  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๕๖
พระเพิมเพชร

่

มหาปฺโ นานิม

่

๘/๓/๒๕๔๐ ๒๕/๘/๒๕๖๐

ชัฎปาหวาย  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๕๗
พระจรินทร์ ิติโก จันทร์นาค

๑/๙/๒๕๒๒ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ท่าเคย  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๕๘
พระวีรชัย วชิรวํโส พูลแก้ว

๔/๘/๒๕๒๑
๓๐/๑๒/๒๕๕๙

ทุ่งแหลม  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๕๙
พระสุริยา ิตาโภ อินทะวงเงิน

๑๓/๓/๒๕๓๗ ๑๑/๓/๒๕๖๐

ทุ่งแหลม  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๖๐
พระวิธิชา จนฺทโชโต ธูปหอม

๔/๑/๒๕๓๗ ๒๒/๕/๒๕๖๐

ทุ่งแหลม  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๖๑
พระโชต อาภาธโร อิทธิชัยธัญญา

๕/๑๒/๒๕๐๘
๒/๖/๒๕๖๐

ทุ่งแหลม  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๖๒
พระณัฐพล ปภสฺสโร มีกอง

๑๕/๙/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งแหลม  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๖๓
พระอุกฤษฏ์ กนฺตสาโร ลำเลิศ

๒๒/๑/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ทุ่งแหลม  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๖๔
สามเณรธีรยุทธ  ภูมิวิทยาวัฒ์

๑/๑/๒๕๔๕
 ทุ่งแหลม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕ / ๒๗
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๖๐/๐๘๖๕
พระสมชาย จิตฺตสํวโร บุญมี

๑/๔/๒๕๒๕
๑/๗/๒๕๖๐

บ่อหวี  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๖๖
พระวรวุฒิ จารุวํโส สุขเพ็ง

๑/๕/๒๕๓๘
๑/๗/๒๕๖๐

บ่อหวี  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๖๗
พระพุฒ ิตธมฺโม อ่วมสะอาด

๑/๑/๒๕๒๘ ๑/๑/๒๕๖๐
บ้านกล้วย  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๖๘
พระนิพนธ์ สุรกฺโข หิรัญรังษี

๑/๑/๒๕๓๑ ๑/๑/๒๕๖๐
บ้านกล้วย  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๖๙
พระทวีศักดิ

์

ธมฺมเตโช เกือกูลสกุลกิจ

้

๑/๑/๒๕๓๘
๑/๑/๒๕๖๐

บ้านกล้วย  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๗๐
พระกฤษฎา สมจิตฺโต ผาคำ

๑/๑/๒๕๓๙
๑/๑/๒๕๖๐

บ้านกล้วย  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๗๑
พระนิวัฒน์ สิริวตฺฒมโน เชียงกา

๑/๑/๒๕๓๙ ๑/๑/๒๕๖๐
บ้านกล้วย  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๗๒
พระเฉลียว เขมฺมิโก ศรีจันทร์

๑/๗/๒๕๐๘
๑/๑๑/๒๕๕๙

ปาท่ามะขาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๗๓
พระวสันต์ านิโย ประดัง

่

๑๒/๒/๒๕๓๕ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ปาท่ามะขาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๗๔
พระวสิน สนฺตมโน ประดัง

่

๒๐/๑/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ปาท่ามะขาม  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๗๕
พระปฏิภาณ ธมฺมสาโร เจริญพันธ์

๑/๖/๒๕๓๙ ๑/๑/๒๕๖๐
วังนำเขียว  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๗๖
พระศรัณย์พงษ์ ปภากโร วงศ์อาดัม

๒๐/๑๒/๒๕๒๗
๑๒/๔/๒๕๖๐

วังนำเขียว  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๗๗
พระณัฏฐ์ คุตฺตํตาจาโร กำโชค

๑/๕/๒๕๔๐ ๑/๖/๒๕๖๐
วังนำเขียว  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๗๘
สามเณรภาคิน  ชาเดช

๑/๒/๒๕๔๓
 วังนำเขียว  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๗๙
สามเณรสันติ  วงศ์เอียม

่

๑/๔/๒๕๔๒
 วังนำเขียว  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๘๐
สามเณรอชิตะ  จำปาชน

๑/๙/๒๕๔๑
 วังนำเขียว  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๘๑
พระวิบูลย์ านิสฺสโร ชืนสุข

่

๑/๔/๒๕๐๒
๑/๑๑/๒๕๕๙

สวนผึง

้

 

รบ ๒๑๖๐/๐๘๘๒
พระสุทิน จนฺทวํโส จันทรชิต

๒๔/๙/๒๕๑๐
๓/๒/๒๕๕๓

หนองหมี  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๘๓
พระคงศักดิ

์

ถาวโร พึงดี

่

๒๒/๒/๒๕๐๕
๑/๗/๒๕๕๘

หนองหมี  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๘๔
พระภิภพ ิตธมฺโม เย็นทะทา

๔/๘/๒๕๐๘
๓๐/๑๑/๒๕๕๙

หนองหมี  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๘๕
พระฤทธิ

์

สุจิตฺโต จิตรงามขำ

๒๑/๔/๒๕๑๕ ๒/๑๒/๒๕๕๙

หนองหมี  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๘๖
พระสัญญา ิติโก จันทร์สว่าง

๖/๖/๒๕๓๓
๔/๒/๒๕๖๐

หนองหมี  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๘๗
พระอลงกต ชาคโร หุ่นดี

๑๘/๑/๒๕๓๗

๔/๒/๒๕๖๐
หนองหมี  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๘๘
พระสมยศ โชติโย แซ่หว่อง

๓๐/๗/๒๕๑๑ ๑๕/๒/๒๕๖๐

หนองหมี  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๘๙
พระรุจ ปสนฺโน เตียบศิริ

๑๒/๒/๒๕๒๐ ๒๓/๕/๒๕๖๐

หนองหมี  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๙๐
พระวินัย ธมฺมธโร บุ้งกี

๋

๒๙/๑๑/๒๕๔๐
๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองหมี  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๙๑
พระปกรณ์เกียรติ

์

านกโร โยธาธรรม

๒๙/๖/๒๕๓๗ ๒๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองหมี  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๙๒
พระธเนศ สนฺตมโน พยัควัลย์

๑๘/๙/๒๕๓๐
๓๐/๖/๒๕๖๐

หนองหมี  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๙๓
พระมานพ สุเมโธ ทานิน

๒๙/๗/๒๕๓๗
๓๐/๖/๒๕๖๐

หนองหมี  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๙๔
พระณัฐวุฒิ านิโย ธรรมรักษ์

๑๖/๗/๒๕๔๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

หนองหมี  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๙๕
พระอานนท์ กตปฺุโ ผิวนวล

๒/๔/๒๕๔๐ ๒๘/๗/๒๕๖๐

ห้วยทรายทอง  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๙๖
พระวีรภัทร วราโ ศรีปลัง

่

๒/๐๔/๒๕๔๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๙๗
พระวรัตถ์ ตปสีโล ศรีอ่อน

๔/๐๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๙๘
พระปรเมศ ยุตฺตธมฺโม เชียวชาญ

่

๑/๐๑/๒๕๔๐ ๒/๐๗/๒๕๖๐

เก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๑๖๐/๐๘๙๙
พระบุญช่วย ขนฺติโก ทองเปง

๒๓/๐๒/๒๕๑๙
๕/๑๒/๒๕๕๙

เขาธารมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖ / ๒๗
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๖๐/๐๙๐๐
พระอุเทน ปภาโส เนียมหอม

๒๕/๐๗/๒๕๒๘
๕/๑๒/๒๕๕๙

เขาธารมงคล  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๐๑
พระอาทินันท์ านากโร สงค์น้อย

๒๓/๐๔/๒๕๓๑
๕/๑๒/๒๕๕๙

เขาธารมงคล  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๐๒
พระศศิ สนฺตกาโย เมธีพิทักษ์ศิริกุล

๒๙/๑๑/๒๕๓๙
๕/๑๒/๒๕๕๙

เขาธารมงคล  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๐๓
พระสายยนต์ กตคุโณ หมู่กนทา

๑๕/๐๘/๒๕๑๔
๔/๐๔/๒๕๕๘

เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๐๔
พระทักษิณ กตฺตสาโร ชาวบ้านกร่าง

๑๕/๑๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๐๕
พระฐาปนพงศ์ านุตฺตโร หอมจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๓๘
๘/๐๗/๒๕๖๐

ช่องลาภ  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๐๖
พระวิศวะ ขนฺติพโล ธีรธนาลัย

๒๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

โปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๐๗
สามเณรวราสัย  บุญเลิศ

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

 โปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๐๘
พระอนันต์ ปฺาสาโร พูลสวัสดิ

์

๙/๐๘/๒๕๑๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โปงเหาะ  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๐๙
พระเฉลิมพงค์ อตฺถกาโม วงศ์หมืนพรหม

่

๑๕/๐๗/๒๕๒๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โปงเหาะ  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๑๐
พระดัสกร จตฺตมโล มะกง

๙/๑๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โปงเหาะ  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๑๑
พระวรวิทย์ ชิณวงฺโส จันทร์วงศ์

๑๐/๐๒/๒๕๑๙
๕/๑๒/๒๕๕๙

ลำพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๑๒
พระนภพล ปคุโณ พิมพา

๑๗/๐๔/๒๕๒๓
๕/๑๒/๒๕๕๙

ลำพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๑๓
พระธนพล เขมจาโร มณีเนียม

๑๙/๐๖/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ลำพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๑๔
พระนรากร จกฺกวโร รัตนหอมอุดม

๑๗/๑๒/๒๕๑๒
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ลำพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๑๕
พระญาณกร อนากุโร รัตนหอมอุดม

๓๑/๐๘/๒๕๓๑ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ลำพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๑๖
สามเณรไพรัตน์  โชติช่วงกาญจน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

 ลำพระ  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๑๗
พระจงกล อภิปุโ แซ๋ซิม

้

๒๘/๐๗/๒๕๒๗

๕/๐๒/๒๕๖๐

สุวรรณคีรี  

รบ ๒๑๖๐/๐๙๑๘
พระสุทธินันท์ สุทฺธิาโ รอดเคราะห์

๓/๐๔/๒๕๓๘ ๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองจอก  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเวที)

เจ้าคณะภาค ๑๕

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๗ / ๒๗

้
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