
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลพบุรี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๙๖๗ รูป ขาดสอบ ๑๔๘ รูป คงสอบ ๘๑๙ รูป สอบได้ ๖๑๔ รูป สอบตก ๒๐๕ รูป (๗๔.๙๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระสมคิด อธิปฺโ วีระสัย

๒๕/๐๑/๒๔๙๕ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

กกโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระดำรง ชยธโร จำปาดิบ

๒๑/๐๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กกโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๐๓
สามเณรณัฐพงษ์  วิจิตรลักษณา

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

 กวิศราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรธนิก  หยางสิริพงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 กวิศราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรนพการ  มูลกุศล

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

 กวิศราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรก้องกิดาการ  ทาชาติ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

 กวิศราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรทวีทรัพย์  จันทร์โท

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

 กวิศราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรสิรวิชญ์  สุวานิช

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

 กวิศราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรจักรพงษ์  ใจเหียม

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

 กวิศราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรมนตรี  ฝายสังฆา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 กวิศราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรตฤณ  เหมือนเผ่า

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

 กวิศราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรธนพงษ์  เกิดโพธิกะต้น

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

 กวิศราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรพงษ์ศิริ  จินดากุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 กวิศราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรเอกวิทย์  ทองพิกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 กวิศราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรก้องพนา  โภคาพิทักษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

 กวิศราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระมหรรณพ มหาลาโภ พบบ่อเงิน

๒๑/๐๘/๒๕๐๔ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

ข่อยกลาง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระเฉลิมชัย ปยสีโล พัดน้อย

๐๒/๑๑/๒๕๓๒ ๐๖/๑๒/๒๕๕๙

ขุนนวน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระไพโรจน์ อภิวโร ใบชา

๐๗/๐๒/๒๕๑๕ ๒๐/๑๒/๒๕๔๙

คลองสายบัว  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระณัฐพงษ์ สติสมฺปนฺโน บุญแก้ว

๑๖/๘/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๖๐

คอกกระบือ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระวีระ อธิปฺโ สิทธิพงษ์

์

๒๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

คุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระวิชิต ธมฺมวุฑฺโฒ ชมเพลินใจ

๐๙/๐๓/๒๕๐๐ ๐๒/๑๐/๒๕๕๙

โคกกระถิน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระงุกแขว สจฺจาภิรกฺขิโต กีม

๑๔/๑๐/๒๕๓๓
๑๕/๔/๒๕๕๒

โคกกะเทียม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระวังล็อง โชตปฺปฺโ เงวียง

๑๗/๓/๒๕๓๙
๓/๔/๒๕๕๙

โคกกะเทียม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระธนากร สีลเตโช แก้วมงคล

๑/๘/๒๕๒๓ ๕/๓/๒๕๖๐
โคกกะเทียม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑ / ๑๙

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระยีลีญ

่

คุณวฑฺฒโน ตรึง

๑๘/๑/๒๕๓๗

๘/๔/๒๕๖๐
โคกกะเทียม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรลน  อุม

๕/๓/๒๕๔๔
 โคกกะเทียม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรณัฐ  นาง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 โคกกะเทียม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระแดง นนฺทสาโร อาคมคง

๑๒/๓/๒๔๙๖

๑/๔/๒๕๖๐
โคกตูม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระมานิต คุณํกโร แย้มสุคนธ์

๑๘/๐๕/๒๕๐๗ ๒๙/๑๐/๒๕๕๗

โคกลำพาน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระสุนัน อมโร ใบสำลี

๑๖/๐๒/๒๕๓๕ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

โคกลำพาน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระจักรกรี ปฺาธโร เทียงกิม

่

๐๒/๐๒/๒๕๓๒ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

โคกลำพาน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระประวิตร์ านธมฺโม ชุ่มวิจารณ์

๑๔/๐๘/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

โคกหม้อ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระจิรนัฏฐ์ ปฺาวสีโล เอียมสุนทร

่

๒๘/๐๒/๒๕๐๑ ๐๙/๑๐/๒๕๓๙

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระณฐนนทพงศ์ กตนนฺโท พงศ์ศศิกานต์

๑๔/๑๐/๒๕๓๔
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระพิษณุ ปริาโณ แจ้งไพร

๑๖/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระบริสุทธิ

์

โรจโน ผิวอำ

๒๙/๐๔/๒๕๑๓
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระณัทพล จนฺทสโร ดวงเกตุ

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๑๗/๐๖/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระอนุชา สุชาโต กรานแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๐๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระชัยสิทธิ

์

ชยนฺโต ไชยภูเขียว

๑๕/๐๗/๒๕๒๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระปนัยเทพ านปฺโ นำจันทร์

๑๑/๐๓/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระเกรียงไกร อาจาโร กุสุยะ

๒๐/๑๐/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๔๒
พระวัชรพงศ์ นาถสีโล ทุมภา

๐๕/๐๖/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๔๓
พระสุรศักดิ

์

สุภทฺโท จันทร์ขจร

๑๐/๐๘/๒๕๐๒ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ชีปาสิตาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระยศกร ปฺาวุฑฺโฒ บึงแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เชิงท่า  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระอดิศักดิ

์

อคฺคเตโช จันทร์ศรี

๐๕/๐๗/๒๕๓๕ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

ซับเสือแมบ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๔๖
พระนวพล นนฺโท เพ็งจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๓๙ ๒๔/๐๒/๒๕๖๐

ซาก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระพรเทพ ธมฺมจาโร บุญกล้า

๑๒/๐๖/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ซาก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๔๘
พระฉัตรชัย ปภาโส ลีกุล

้

๑๓/๐๘/๒๕๓๕
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ซาก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระเอกอนันต์ อตฺถกาโม ภูวสินเลิศสกุล

๐๙/๑๒/๒๕๒๗
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ดงน้อย  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระณัฐพล ปฺาธโร ดงหลง

๒๓/๐๓/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดงน้อย  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระดนุพล คุณวุฑฺโฒ ใจดำ

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงน้อย  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระกัมพล พลาโณ เจียวก้องสกุล

๒๐/๐๗/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ดงน้อย  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระสิบเอกกิตติพร กิตฺติโสภโณ กุญชรินทร์

๐๙/๑๑/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดงน้อย  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระเจษฎางกรณ์ ถิรจิตฺโต ลาทอนทาป

๑๗/๐๓/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใดใหญ่  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระธนงค์ศักดิ

์

ธมฺมสาโร มากดี

๐๒/๐๗/๒๕๒๐ ๒๒/๐๒/๒๕๕๘

ตองปุ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระอนันต์ สิริภทฺโท คล้ายอุบล

๓๐/๐๗/๒๕๑๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

ตองปุ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระวัสพล ปริปุณฺโณ สร้อยสนธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๓๕
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ตองปุ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระสุรเดช กิตฺติภทฺโท ผลดี

๐๕/๐๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ตองปุ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระสุนันท์ กนฺตวีโร ดีอ่วม

๒๑/๐๖/๒๔๙๒ ๑๓/๐๘/๒๕๖๐

ตองปุ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒ / ๑๙

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรสุรัตน์  ศรีไพร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

 ตองปุ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระศิระ ธีรปฺโ เปยมสุข

๑๗/๑๒/๒๕๓๑
๑๒/๐๓/๒๕๖๐

ตะเคียน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๖๒
พระบุญช่วย จนฺทโชโต พลายแจ้ง

๒๐/๑๐/๒๔๙๐ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ตะลุง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระสุทธิพงษ์ ิตวํโส จันทร์บันฑิต

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ตะลุง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระประสิทธิ

์

ปยธมฺโม พูลมา

๒๘/๐๔/๒๕๐๙ ๒๓/๐๙/๒๕๕๙

ถนนแค  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระวิบูรณ์ โสธโน ศรอรุณ

๐๘/๐๗/๒๕๒๐ ๐๓/๐๕/๒๕๖๐

ถนนแค  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระธวัช ธมฺมพโล เจริญสุข

๒๘/๑๒/๒๕๑๑
๒๑/๐๒/๒๕๖๐

ถนนใหญ่  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระพินิจ จนฺมสาโร ศรีไพร

๐๙/๐๔/๒๕๒๘ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ถนนใหญ่  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระนัทธ์โชติ อคฺคธมฺโม อเนกสีห์นิธิ

๐๘/๐๖/๒๔๙๐ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

ทองแท่งนิสยาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระเฉลิมพล เตชธมฺโม วงษ์งาม

๑๓/๐๘/๒๕๓๗
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ทองแท่งนิสยาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระอภิวัฒน์ อภิปฺุโ ภู่เมือง

๑๓/๐๒/๒๕๓๗ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ท่าข้าม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระอภิวิชญ์ ปยวณฺโณ ภู่ทับทิม

๐๖/๐๘/๒๕๐๒ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ท่าแค  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระสมส่วน จนฺทสาโร วรสกุล

๑๙/๐๗/๒๕๐๙ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

ท่าศาลา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระสิรดนัย รตโน ใบกว้าง

๐๘/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมิกาวาส  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระเสรี สุจิตฺโต เหล็กดี

๒๐/๐๑/๒๕๒๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

นำจัน

้

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระชรินทร์ ปฺาวชิโร หอมสุวรรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๑๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

นำจัน

้

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระสมชาย โชติโก แสนยินดี

๑๑/๐๑/๒๕๑๕ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

นำจัน

้

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระวิชัย มหาชโย เปรียบดีสุด

๑๖/๑๑/๒๕๓๒
๒๕/๐๓/๒๕๖๐

นำซับสังฆาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระชัย สุรชโย ไชยงาม

๐๘/๐๖/๒๕๒๒ ๒๗/๐๒/๒๕๖๐

โนนหัวช้าง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระนราวัฒน์ นิติสาโร เกิดชูชืน

่

๐๒/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

บางพุทโธ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระสมใจ สนฺตจิตฺโต อ่อนทิม

๑๒/๐๗/๒๕๒๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บางพุทโธ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระสมพร จกฺขุสํวโร ทองตัน

๐๑/๑๒/๒๕๐๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๓

บ้านดาบ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระชูชีพ จิรธมฺโม ทองคำมาก

๑๔/๐๙/๒๕๑๑ ๒๔/๐๓/๒๕๕๗

บ้านดาบ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระอมรเทพ กิตฺติสาโร จิตรแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๓๙
๒๘/๐๕/๒๕๖๐

บ้านดาบ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระพิชัย านิโย คำนวนชอบ

๒๕/๑๒/๒๕๓๙
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บ้านดาบ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระนราวุธ านุตฺตโร วงษ์มณี

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านดาบ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระสถาพร สิริธโร เทียนเรือง

๐๔/๐๙/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านดาบ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระคมเพชร อโสโก แซ่ลิม

้

๓๐/๐๓/๒๕๑๑ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

บ้านใหม่  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระธนดล อภินนฺโท มีภิปราย

๑๐/๐๓/๒๕๔๐ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

โบสถ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระสิทธิพล สิริสาโร ศิลปมัน

่

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โบสถ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระพิศาล สาโม กลินจันทร์

่

๑๒/๐๕/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปราสาทนิมิต  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรสันธาร  สูงดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

 ปากล้วย  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระนเรศ ิตธมฺโม ครยก

๐๓/๐๒/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปาตาล  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระสัมฤทธิ

์

ชุตินฺธโร เสถียรคช

๐๒/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระบัณฑิต ิตเมโธ จินดาวงค์

๐๖/๑๑/๒๕๑๖
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ปาธรรมโสภณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๓ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระอุทัย อคฺคธมฺโม เพชรบูรพา

๒๑/๐๑/๒๕๑๓ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

ปาหวายเก่า  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระนครชัย ชาคโร จันทะหงษ

๑๖/๐๗/๒๕๑๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โปงน้อย  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระสมภพ ปฺาทีโป สุขสำราญ

๑๐/๐๔/๒๕๒๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่แตร  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระกรวิชญ์ อาชิโต จันสดี

๒๗/๐๘/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่แตร  

ลบ ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระสินชัย สารทโร สินสนอง

๐๗/๐๘/๒๕๑๑ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

โพธิเก้าต้น

์

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระสายหยุด เตชสาโร วงษ์ว่องไว

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิเก้าต้น

์

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระสามารถ กิตติโสภโน บุญเต็ม

๑๓/๐๖/๒๕๓๗
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

โพธิเทพประสิทธิ

์ ์

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระสมเกียรติ าณธโร ขจรกิจ

๐๖/๐๓/๒๕๓๓ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

โพธิลอย

์

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระทวี กาฺจโน ชัยภัทรานันท์

๐๗/๐๕/๒๔๙๕ ๑๖/๑๐/๒๕๕๔

มงคลประสิทธิ

์

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระปฏิภาน สุภทฺโท รูปประดิษฐ์

๐๒/๐๓/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มงคลประสิทธิ

์

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๐๕
สามเณรพัชรพล  ศรีศิริ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

 มงคลประสิทธิ

์

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระสมบัติ จนฺทสุวณฺโณ เวชมี

๐๗/๐๒/๒๔๙๙ ๓๑/๐๑/๒๕๖๐

มะปรางหวาน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระณรงค์ศักดิ

์

านุตฺตโร ฝกหวาน

๑๒/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มะปรางหวาน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระสุริยพร นิสโภ ทับทิมศรี

๒๐/๑๑/๒๕๑๙ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

ศรีจำปา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระอนุรักษ์ ยสวฑฺฒโน กลมประสิทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๑๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

ศรีจำปา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระวิรัช รตินฺธโร รุ่งเพชรรัตน์

๓๐/๐๓/๒๕๐๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

ศรีธรรมโสภณ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระอาชิสส์ สิริภทฺโท บัวลี

๒๗๗/๐๗/๒๕๓๔
๒๔/๐๔/๒๕๖๐

ศรีธรรมโสภณ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระสมชาย วรธมฺโม รสหอมดี

๐๗/๐๕/๒๕๒๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระมณเฑียร อุฬาโร เต้าทอง

๐๗/๐๖/๒๕๒๙ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

สระมะเกลือ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระหิรัญ ถิรสํวโร พางาม

๐๙/๐๕/๒๕๔๐ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

สระมะเกลือ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระภูวดล อติธมฺโม จันทร์แดง

๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สระมะเกลือ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระยงยุทธิ

์

ปชฺโชโต ชาครเนติ

๐๔/๐๒/๒๕๐๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระมะเกลือ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระวีรศักดิ

์

านวุฑฺโฒ ประเคน

๑๒/๐๑/๒๕๒๐ ๒๔/๑๐/๒๕๕๙

สะพานอิฐ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระสุรพล ปฺาวโร นิยมาคม

๐๗/๐๔/๒๔๙๕ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

สะพานอิฐ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระศราวุธ สิริภทฺโท แจ่มกระจ่าง

๑๒/๐๒/๒๕๓๖ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

สะพานอิฐ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระพัชรสาร โชติปฺโ แก้วกาญจน์

๐๑/๐๙/๒๕๓๕ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

สะพานอิฐ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระขวัญชัย ขนฺติธโร ขุนทอง

๐๕/๐๗/๒๕๓๕ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

สายตรี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระโสภณ โสภโณ ทับเงิน

๐๑/๐๒/๒๕๐๕ ๒๓/๑๑/๒๕๕๙

สายตรี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระอนุชา จิตฺตมโน หล้าตา

๐๔/๑๒/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สายตรี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระวิรัตน์ วิชฺชาธโร โมธินา

๐๔/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สายตรี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระประดิษฐ์ ปภาโส โพธิศรี

์

๑๕/๑๐/๒๔๙๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณคีรี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระสาคร สาธโร ดวงจันทึก

๒๒/๐๒/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณคีรี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระปรียาติดานิ โอภาโส ชัยยาวรรณ

๔/๔/๒๕๓๙ ๒๐/๕/๒๕๕๙

เสาธงทอง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๒๘
พระอนันต์ อานนฺโท สกุลดี

๑๔/๐๔/๒๕๓๖ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

เสาธงทอง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระไชยรักษ์ ชยนฺโต จูเทศ

๒๖/๑๐/๒๕๓๒ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

เสาธงทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๔ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระจักรกฤษ จกฺกวโร เสือบัว

๗/๑๐/๒๕๓๔ ๑๓/๘/๒๕๖๐

หนองแก้ว  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระภัทรพล ขนฺติพโล เทียนบุตร

๐๗/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองแขม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระฉัตรโสภณ ฉนฺทธมฺโม สายฆ้อง

๐๔/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองถำ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระสุรสิทธิ

์

ตปสีโล ปอมเจริญ

๑๗/๑๐/๒๕๓๐

๓/๖/๒๕๖๐
หนองปลิง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระวิทวัฒน์ วิทวฑฺฒโน สกุลเงิน

๑๙/๑๐/๒๕๓๘
๑๔/๕/๒๕๖๐

หนองเลา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระสำรวย ฉนฺทวีโร เครือทอง

๒๙/๑๑/๒๕๐๓ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

หลวงสุวรรณาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระสุทธิพงษ์ พุทฺธิวํโส เทียงตรง

่

๑๓/๐๙/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หลวงสุวรรณาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระชัยณรงค์ ชยวุฑฺโฒ ปนแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๓๔ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ห้วยขมิน

้

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระอุดมศักดิ

์

อุสโภ สุขสดมภ์

๑๒/๑๒/๒๕๒๕
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ห้วยบง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระอนุชา ธมฺมธโร ถินทัพไทย

่

๐๓/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยเปยม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระอนันต์ เตชธมฺโม จันทรา

๒๘/๐๙/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หัวช้าง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระภาณุ เตชวณฺโณ ไวยมิตรา

๐๒/๐๓/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หัวช้าง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระอ้าย รตนโชโต สาวสอน

๐๑/๐๑/๒๕๐๑ ๓๐/๐๗/๒๕๖๐

หัวช้าง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรกึมเซียง  สิม

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

 หัวช้าง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรพรประกาศ  ทองแย้ม

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 หัวช้าง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระวินัย นิลวณฺโณ เทศวงษ์

๒๘/๐๔/๒๕๐๕ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

เขาสมอคอน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระชัยวัฒน์ จกฺกธมฺโม สังข์วงษ์

๒๗/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

เขาสมอคอน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระสมใจ ขนฺติสาโร อรรถพันธ์

๐๑/๐๒/๒๔๙๕ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

คงคาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระคณิน เขมาลาโม อินแสง

๒๖/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

คลองเม่า  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๔๙
พระศิลา ตุฏจิตฺโต มีศิริ

๑๑/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คลองเม่า  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระไพรัช สุนิมฺมโล สนธิใจ

๒๗/๐๙/๒๕๒๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองเม่า  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๕๑
พระนพคุณ คุณวโร ชูเทียน

๒๐/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองเม่า  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระสุวิทย์ สุขิโต แสงทอง

๐๕/๐๒/๒๕๑๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๕

ดงกระทุ่ม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๕๓
พระจำลอง ธมฺมจาโร งามขำ

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙

ถำช้างเผือก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระสมคิด ถิรปฺโ อุตมา

๐๑/๐๗/๒๕๒๑ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ถำตะโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระอำพล านวุฑฺโฒ เกิดแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๒๔ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ถำตะโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรเจษฎา  สุนทร

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

 ถำตะโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรพิพัฒน์ภูมิ  เปยวงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

 ถำตะโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรชาญชัย  ทวี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 ถำตะโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรอัษฎางค์  จันทวงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

 ถำตะโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรปกิภาณ  จันทวงษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

 ถำตะโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๖๑
สามเณรโพธิพงศ์  

แสงเจริญพนากุล

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

 ถำตะโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรวิโรจน์  แซ่ท้าว

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

 ถำตะโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระวัชระพงษ์ ปฺาวโร เกิดสนอง

๒๐/๐๒/๒๕๒๙ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

ท่าโขลง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระองคต ิตธมฺโม แพงคำฮัถ

๒๒/๐๒/๒๕๑๐ ๐๖/๐๑/๒๕๖๐

ท่าโขลง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๕ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระพรศักดิ

์

มหาสกฺโก ว่องอารี

๑๒/๑๒/๒๕๓๙
๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ท่าโขลง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระสุรัช สุรปฺโ วงศ์อาชา

๑๖/๐๕/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ท่าโขลง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระบัณฑิต เขมปฺโ ชัยเจริญศิลป

๐๑/๐๒/๒๕๓๑ ๐๑/๐๒/๒๕๖๐

บันไดสามแสน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระวชิร วชิรธมฺโม แก้วจินดา

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

บันไดสามแสน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระธนกร กิติคุโณ ทองคำ

๐๑/๑๒/๒๕๓๗
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

บันไดสามแสน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระจิตรพิสุทธ์ จิตฺตวิสุทฺโท เรืองวิลัย

๐๑/๐๒/๒๔๙๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บันไดสามแสน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระแดง กตทีโป มากประโคน

๐๒/๑๐/๒๕๒๑ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

บางพาน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระเกรียงศักดิ

์

จนฺทาโภ จันทร์เสนา

๐๘/๐๙/๒๕๓๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

บางลี

่

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระนัฐพล วีตาลโย สุขสละ

๒๙/๑๒/๒๕๓๖
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางลี

่

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระวีรวัฒน์ ขนฺติวโร มาพุ่ม

๐๔/๐๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางลี

่

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระไพศาล อภินนฺโท จันทร์นฤมิตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ้านม่วง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระเกศิรา โอภาโส โพธิภิรมย์

์

๑๕/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๖๐

บ้านลาด  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระณัฐกฤษฎ์ สุเมธโส วรสกุล

๑๓/๑๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ปากนำ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระอุทิศ ชาคโร ผลงาม

๒๑/๐๗/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ปากนำ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระณัฐพล ณฺภโร แม่นสิน

๐๗/๑๐/๒๕๓๙ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

พยัคฆาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระนุกูล สีลวณฺโณ ศรีสุวรรณ

๐๕/๐๑/๒๕๔๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

พยัคฆาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระนิวัตร จิตฺติสาโร ด้วงสกุล

๑๔/๐๑/๒๕๒๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

มะค่า  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระทรงเดช ปภสฺสโร เหลืองวิไลย์

๐๕/๐๔/๒๔๙๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

มุจลินท์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระรัฐพงค์ าณสาโร เรืองงาม

๒๙/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มุจลินท์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระศุภกร มุตฺตจิตฺโต แจ่มทอง

๐๒/๑๑/๒๕๒๑
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ยวด  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระอัครพล ขนฺติธมฺโม อิมอมรชัย

่

๐๑/๐๘/๒๕๐๓ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระธนานันต์ รณฺชโย โพธิฉาย

์

๒๓/๐๑/๒๔๙๘ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระชรินทร์ เตชพโล แสงสูง

๒๗/๑๐/๒๕๑๖ ๒๑/๐๒/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระสมชาย สุมโน ทองวงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๑๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๘

หนองปลาดุก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระมานพ อภิปุนฺโณ ทรัพย์เจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๑๔ ๒๓/๑๑/๒๕๕๙

หนองปลาดุก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระณัฐพล ปฺาทีโป วงษ์น้อย

๑๑/๐๗/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองมน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระอุทัย จตฺตมโล แตงอ่อน

๑๗/๐๓/๒๕๒๗
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

หนองหลวง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระธีรพงษ์ กนฺตวณฺโณ คงศิริ

๑๖/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองหลวง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระสุรินทร์ อภิปุณฺโ สมสุข

๑๕/๐๔/๒๔๙๙ ๑๕/๐๒/๒๕๖๐

หัวสำโรง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระสุชีพ ปยสีโล แซมลำเจียก

๐๙/๐๕/๒๕๐๖ ๐๘/๑๑/๒๕๕๕

กลางสว่างอารมณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๙๕
พระขวัญเมือง คุตธมฺโม ปนเหน่งเพชร

๐๔/๐๓/๒๕๐๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

กลางสว่างอารมณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระปรีชา อาภากโร ประดับเชือ

้

๒๖/๐๓/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

กุดขาม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระสุวรรณชาติ ิตวณฺโณ สุขสม

๑๕/๐๔/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระเฉลิมพล าณวีโร สุขกันตะ

๐๑/๑๐/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๖๐

เกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระอานนท์ นาควโร ศิริลักษณ์

๐๒/๑๑/๒๕๒๓ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

เขาวงกฎ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๖ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระทรงเกียรติ กมฺมสุโภ กุลจนะพงศ์พันธ์

๑๓/๐๔/๒๕๓๐ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

เขาสนามแจง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระบุญมี ปภสฺสโร ศรีรักษา

๑๒/๐๙/๒๕๐๕ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

คลองสุทธาวาส  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระภิญโญ ภูริปฺโ จิตร์ฉำ

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

คุ้งท่าเลา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระอดิศร อภิจิตฺโต ดวงตะกัว

่

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

คุ้งท่าเลา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระบัณฑิต ปฺาวุฑโฒ ผสมพืช

๒๕/๐๓/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คุ้งท่าเลา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระสังวาล จิรธมฺโม ภูระก้านตรง

๑๘/๐๘/๒๕๑๕ ๑๗/๐๑/๒๕๕๓

แคสูง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระเกษม เขมธมฺโม สุขเอียม

่

๑๒/๑๐/๒๕๑๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๘

จอมสุรางค์อุปถัมภ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระประทวน สุขกาโม ศิริชัยชนะ

๑๐/๐๔/๒๕๐๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

ดงน้อย  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระพงศกร านยโส มีแปน

๐๔/๑๐/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ท่าช้าง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระสุรไชย สุรชโย แย้มชุติ

๐๙/๐๘/๒๕๐๑ ๒๗/๐๘/๒๕๖๐

ท่าช้าง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๑๐
พระกรกฎ กตธมฺโม ชัยสงคราม

๑๘/๐๙/๒๕๓๘
๓๐/๐๕/๒๕๖๐

นาจาน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระสัมฤทธิ

์

สุชาโต หวานจันทร์

๐๒/๐๕/๒๕๐๔ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

นำจัน

้

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระพรชัย อนาลโย กล่อมกำเนิด

๐๕/๐๑/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เนินยาว  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระสมจิตร์ จิรานนฺโท เรืองฤทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๔๘๕ ๑๕/๐๗/๒๕๔๒

บางกะพีใหญ่

้

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระเศกสิทธิ

์

ปฺาวโร สุขประเสริฐ

๒๓/๐๕/๒๕๓๙ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

บางพึง

่

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระวรุฒ ปริปุณฺโณ จรรยา

๑๑/๐๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

บ้านคลอง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระสมชาย ชาคโร เสริมดี

๐๑/๐๕/๒๕๐๖ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

บ้านโคก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระสำรวย ณฏิโก ถินเหนือ

่

๑๐/๐๒/๒๕๐๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านโคก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระสรวิชญ์ ภูริสีโล สิทธิจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโคก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระเศกสรร ผาสุโก ประกอบ

๒๖/๐๒/๒๕๑๓ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

บ้านทราย  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระสุวรรณ อภินนฺโท เชิดโฉม

๑๔/๐๖/๒๕๐๗ ๒๙/๐๒/๒๕๕๘

บ้านหมีใหญ่

่

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระชนินทร์ อธิปฺโ หมู่เจริญ

๑๒/๐๓/๒๕๐๖ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ปฐมพานิช  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระสมพร ธมฺมสโร โพลงเงิน

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๒๑/๐๙/๒๕๕๙

ประชาแสวงธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระกิตติภพ กิตฺติพุทฺโธ รองเดช

๐๑/๐๒/๒๕๔๐ ๐๓/๑๑/๒๕๖๐

ประชาแสวงธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระจงเจริญ ขนฺติวโร ลมดี

๑๒/๑๒/๒๕๒๑
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ผดุงธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระธวัชชัย กตสาโร สุวโจ

๑๐/๐๖/๒๕๓๕ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

พุน้อย  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๒๖
พระภูกริช เตชพโล ปญสุทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

พุน้อย  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระวิชิต วิชิตฺโต นิมน้อม

่

๑๑/๐๙/๒๕๑๑
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โพนทอง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระบุญเรือง ปฺุภาโค ชลอธรรม

๐๗/๐๔/๒๕๐๑ ๑๙/๐๕/๒๕๕๗

มหาสอน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระสุพิศ ถิรสุทฺโท คำมณี

๒๐/๐๙/๒๕๐๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มหาสอน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระธนากร โกวิโท คำพิทักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๒๘ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

มหาสอน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระปญญา ปฺาวชิโร ชิวตก

๓๐/๐๗/๒๕๒๐ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

มหาสอน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระวิชัย วิชฺชาธโร แจ่มกระจ่าง

๐๔/๐๕/๒๕๒๖ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

มหาสอน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระวัฒนา ปฺาวฑฺฒโน ไชยณรงค์

๐๘/๑๐/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มหาสอน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๓๔
สามเณรพงษ์เทพ  วงเนตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

 มหาสอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๗ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๓๕
สามเณรณัฐภัทร  จันสละ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐

 มหาสอน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๓๖
สามเณรสิริภัทร  มีศรี

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

 มหาสอน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระทวีวงศ์ อานนฺโท วัฒยะบุญ

๐๑/๑๑/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ธานี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระอิทธิศักดิ

์

ปยธมฺโม บุญคลี

่

๒๒/๐๑/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ธานี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระไกรศร ธนกาโร ปองเดช

๒๓/๐๕/๒๕๓๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สระกระเบือง

้

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๔๐
พระมานพ อตฺตทีโป แก้วแวว

๒๖/๐๔/๒๕๑๗ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

สระมะเกลือ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระฐิติศักดิ

์

ยติโก วิวัฒน์อุฬาร

๑๔/๑๐/๒๕๒๑ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

สำโรงใหญ่  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระสรพงษ์ กตปฺุโ กองเงิน

๑๑/๐๓/๒๕๓๗ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

หนองเต่า  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระธนาธร ติสฺสโร บุญมี

๑๕/๐๖/๒๕๓๙ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองนำทิพย์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๔๔
สามเณรปฐมพงศ์  กกสันเทียะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

 หนองนำทิพย์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๔๕
พระวิชัย สิริวุฑฺโฒ บุญฤทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

หนองโพธิ

์

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๔๖
พระณัฐวุฒิ สุวุฑฺโฑ ทับประพนธ์

๓๐/๑๒/๒๕๐๓ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองโพธิ

์

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๔๗
พระประกาส ธมฺมจิตฺโต พิลาเดช

๑๔/๐๔/๒๕๑๓ ๐๕/๐๒/๒๕๕๘

หนองเมือง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๔๘
พระปรีชา เตชธมฺโม ทัมทิมทอง

๑๔/๐๔/๒๕๒๗ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ห้วยแก้ว  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๔๙
พระเทพฤทธิ

์

ธมฺมโชโต คงสุวรรณ

๐๒/๑๑/๒๕๑๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยแก้ว  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๕๐
พระพลาวุธ ปฺาทีโป จวบมี

๑๕/๐๑/๒๕๑๘ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

หินปกทุ่ง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๕๑
พระประคอง สิริปฺโ เพ็ชรมณี

๑๕/๐๕/๒๕๐๖ ๑๔/๐๐๔/๒๕๕๙

หินปกใหญ่  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระวรายุทธ านิสฺสโร นิกรกิจ

๒๑/๐๒/๒๕๒๒ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระกิตติคุณ จนฺทสโร พืชนะ

๓๐/๐๗/๒๕๓๑ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรจักรดุลย์  แจ่มแจ้ง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

 แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระวรกันต์ มหาวีโร จัดประจง

๐๔/๐๖/๒๕๓๕ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาจรเข้  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรธนธรณ์  สุขมูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

 เขาจรเข้  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๕๗
สามเณรณัฐพงษ์  ม่วงไทย

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

 เขาจรเข้  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระสวาท นนฺทวีโร ศรีนำอ้อม

๒๕/๑๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

เขาแร่  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรสิทธิพงษ์  ดุสิต

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

 เขาแร่  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๖๐
สามเณรธนดล  บุญธรรม

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

 เขาแร่  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๖๑
พระทวี ปยธมฺโม สีคำ

๐๓/๐๑/๒๕๒๐ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

เขาลังพัฒนา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรณัฐนนท์  โตวิจารณ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

 เขาลังพัฒนา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระคมสันต์ จิรธมฺโม เจริญมา

๒๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

คลองเกตุ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระบุญเจิม สิริจนฺโท จันทา

๐๙/๑๒/๒๕๓๗
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

คลองเกตุ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๖๕
พระณัฐภูมิ ชินวโร ทองลบ

๒๒/๑๐/๒๕๓๙ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

ตะวันเย็น  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๖๖
พระปยะ ทินฺนวโร สีนวลผ่อง

๑๐/๑๐/๒๕๒๕ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ตะวันเย็น  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๖๗
พระเสิทษ์ ปฺาวชิโร เสาทอง

๒๒/๑๐/๒๕๒๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ตะวันเย็น  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๖๘
พระวัลระชัย ติสฺสวโร อุปรี

๑๘/๐๖/๒๕๐๐ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

ธัญญะนิตยาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๖๙
พระจักรพันธ์ ปภงฺกโร ดวงจิตร

๒๙/๑๒/๒๕๓๗
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ธัญญะนิตยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๘ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๗๐
พระเอกรินทร์ รตนวณฺโณ นิมนนท์

่

๓๐/๐๕/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ธัญญะนิตยาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๗๑
พระรณภพ ขิปฺปาภิฺโ เพชรล้อมทอง

๒๔/๑๒/๒๕๒๒
๑๘/๐๗/๒๕๖๐

ธัญญะนิตยาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรวรการต์  ศรีลูกวัฒน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

 ธัญญะนิตยาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๗๓
พระอนุรักษ์ ปภงฺกโร แสนอภัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นิมิตมงคล  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๗๔
พระนิพล านวโร ทรายเผือน

่

๑๖/๐๙/๒๕๑๑ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐

นิมิตมงคล  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๗๕
พระณรงค์ฤทธิ

์

จิรธมฺโม ฮ้อแสงชัย

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

โปงยอ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๗๖
พระสาคร อภินนฺโท ปอมทอง

๐๕/๐๔/๒๕๐๓ ๐๑/๐๘/๒๕๕๕

พรมทินใต้  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๗๗
พระโอภาส โอภาโส วิทยา

๒๕/๐๔/๒๕๐๖ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

พรมทินใต้  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๗๘
พระสุพล รตนโชโต ศรีจำเริญ

๑๔/๑๐/๒๕๓๐ ๒๕/๐๑/๒๕๖๐

พรมทินใต้  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๗๙
พระทิติพงษ์ ิตปฺโ บุตรดี

๐๑/๑๐/๒๕๓๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พัฒนาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๘๐
พระศราวุฒิ ชิตมาโร สุขแจ่ม

๒๔/๐๕/๒๕๓๑
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ราชวันทนาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๘๑
พระวิเชียร ปภงฺกโร ยืนทน

๐๕/๐๙/๒๕๑๗ ๑๐/๐๓/๒๕๕๘

ราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๘๒
พระธีรพล ชาคโร สุวานิช

๐๒/๑๐/๒๕๓๓ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

ราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระฉลอง หิตกาโม จันทึก

๐๑/๐๘/๒๕๑๒ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

ราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๘๔
พระประพันธ์ ภทฺทปฺโ สุขประเสริฐ

๑๒/๐๓/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๘๕
พระพล พลาโณ อ่อนศรี

๐๓/๐๒/๒๔๙๑ ๑๗/๐๓/๒๕๕๖

ลินทอง

้

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๘๖
พระวัชรินทร์ นิพฺพโ เกือกูล

้

๒๓/๐๗/๒๔๙๑ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

ลินทอง

้

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระคำพล จนฺทสาโร วงศ์กาฬสินธุ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ลินทอง

้

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๘๘
สามเณรธีรพล  นำเพชร

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 ลินทอง

้

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๘๙
พระธงชัย ธชคฺชโย เชือลือ

้ ้

๓๐/๑๑/๒๕๑๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วังกระทุ่ม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๙๐
พระภูษิต ภูสิโต มนตรี

๒๖/๐๙/๒๕๒๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วังกระทุ่ม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระพงษ์สิทธิ

์

านุสฺสโร ทองอร่าม

๒๖/๐๗/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วังกระเบียน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๙๒
พระสัชณุกร ปยธมฺโม สุทธา

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วังกระเบียน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๙๓
พระสายพาน ขนฺติธมฺโม ท่านมุข

๑๕/๐๔/๒๔๘๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

วังจัน

่

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระประสิทธิ

์

สิทฺธิเตโช นกกาศักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๐๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

วังโพรงเข้  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระสุเทพ สุเทโว หล่อทอง

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

วังโพรงเข้  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระธีรพล สิทฺธิธมฺโม แสงใส

๑๘/๐๓/๒๕๒๔
๒๐/๐๓/๒๕๖๐

ศิริมงคง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระไพบูลย์ กิตฺติสาโร น้อยเจริญ

๐๔/๑๒/๒๕๒๑
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

สระพรานจันทร์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระสลายุทธ ติสฺสวโร มากพงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๐๗ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

สระพรานจันทร์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๒๙๙
พระชูชาติ เตชวโร สุขมาก

๒๑/๑๒/๒๕๑๑
๒๓/๐๗/๒๕๖๐

สระพรานจันทร์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๐๐
พระอานนท์ ปยวณฺโณ ยุรอด

๐๖/๐๒/๒๕๓๗ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระพรเจนต์ ชุติปฺโ บุญสอน

๐๔/๐๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระนพดล เตชปฺโ ช้อยเชือดี

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระเกียรติศักดิ

์

ปภากโร ทองใบใหญ่

๑๙/๐๔/๒๕๒๑
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๐๔
สามเณรชลานนท์  พงษ์นภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

 สิงห์คูยาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๙ / ๑๙

้
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่
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ลบ ๒๑๖๐/๐๓๐๕
สามเณรกฤษณะ  กุศล

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๐๖
สามเณรกิตติคุณ  กุศล

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

 สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๐๗
พระณรงค์ รกฺขิตธมฺโม สีทิมทอง

๐๒/๑๐/๒๕๐๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองคู  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๐๘
พระสมชาย ปุริชาโต คงรอด

๐๕/๑๒/๒๕๑๔ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

หนองไผ่สามัคคี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระภานุพงศ์ สนฺตจิตฺโต ประมูล

๒๒/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองไผ่สามัคคี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๑๐
พระณัฐพงษ์ ธมฺมนนฺโท แทวกระโทก

๐๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่สันติธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๑๑
พระสุดทีรัก

่

สุคนฺโธ โขพิมพ์
๐/๒/๒๕๓๖ ๐/๑๑/๒๕๕๙

เขากระทิง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๑๒
พระธนาธิป ธนปฺโ สุขม่วง

๐/๗/๒๕๓๙ ๐/๖/๒๕๖๐ เขากระทิง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๑๓
พระโกเมศ สุมงฺคโล โลมี

๐/๖/๒๕๓๕ ๐/๑๐/๒๕๖๐
เขากระทิง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๑๔
พระนภดล อภิวณฺโณ อภิวันท์

๐/๕/๒๕๔๐ ๐/๗/๒๕๖๐ คุ้งลาน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๑๕
พระธัญอินทร์ จิตคุโณ บุตรอ่อน

๐/๑/๒๕๒๓ ๐/๗/๒๕๕๘
ชอนสารเดช  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๑๖
พระแสงชัย สพนฺโต ศรีอยู่

๐/๗/๒๕๓๙ ๐/๒/๒๕๖๐ ดงดินแดง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๑๗
พระกีรติ านวีโร เรือนกันต์

๐/๑๑/๒๕๓๔

๐/๕/๒๕๖๐ ดงดินแดง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๑๘
พระยสินทร ธมฺมธีโร วงษ์วาร

๐/๙/๒๕๔๐ ๐/๕/๒๕๖๐ ดงดินแดง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๑๙
พระกำพล ธมฺมวโร ทรงงาม

๐/๑๒/๒๕๓๘

๐/๗/๒๕๖๐ ดงดินแดง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๒๐
พระสมนึก สมจิตฺโต บัวบุตร

๐/๕/๒๕๑๐ ๐/๗/๒๕๖๐ ถำเขากระเจียว  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๒๑
พระสมพร โฆสิตธมฺโม กระต่ายเทศ

๐/๑๒/๒๕๒๒

๐/๗/๒๕๖๐ ถำเขากระเจียว  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๒๒
พระอวยชัย อายุโฑ เชียงสี

๐/๗/๒๕๒๓
๐/๗/๒๕๖๐ ถำเขากระเจียว  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๒๓
พระพิรุณ อธิจิตโต เจียมเงิน

๐/๕/๒๕๒๑ ๐/๖/๒๕๖๐ ศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๒๔
พระศรทอง านทตฺโต จุ้ยทอง

๐/๑/๒๕๒๔ ๐/๗/๒๕๖๐ ศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๒๕
พระอภิสิทธิ

์

สุมโน ฉำแสง
๐/๕/๒๕๓๙

๐/๗/๒๕๖๐ ศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๒๖
พระจิรศักดิ

์

อภิวณฺโณ ชูสิน
๐/๖/๒๕๔๐ ๐/๗/๒๕๖๐ ศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๒๗
พระวิโรจน์ โชติธมฺโม ศรีบัวบาน

๐/๕/๒๕๐๐ ๐/๖/๒๕๖๐ หน่วยประคอง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระโกสุม ถิรสํวโร ผ่องแผ้ว

๐/๑๑/๒๕๐๖

๐/๖/๒๕๖๐ หนองตะแบก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระปญญา ปฺาธีโร ศิลารักษณ์

๐/๙/๒๕๑๓
๐/๖/๒๕๖๐ หนองตะแบก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระสุทัศน์ สุทฺธสีโล กะตรุดเงิน

๐/๘/๒๕๑๔
๐/๖/๒๕๖๐ หนองตาแดง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระสมศักดิ

์

านุตฺตโร พลายอยู่วงษ์
๐/๕/๒๕๐๕ ๐/๖/๒๕๖๐ หนองมะกรูด  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระสมพงษ์ ทีปธมฺโม โพธิ

๐/๑/๒๔๙๐ ๐/๙/๒๕๕๙
หนองระเริง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๓๓
พระอนุสรณ์ โสภโณ ล้วนทอน

๐/๘/๒๕๓๙
๐/๓/๒๕๖๐ หนองระเริง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระวีระ ปฺาวโร เรืองชม

๐/๑๐/๒๕๓๙

๐/๔/๒๕๖๐ หนองระเริง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๓๕
พระกันหา กนฺตพโพ พรมสมบัติ

๑๐/๐๖/๒๔๘๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ดินแดง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระสุวรรณ กนฺตวณฺโณ โมกสีลา

๑๖/๐๖/๒๔๙๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ดินแดง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระอนุสรณ์ อาสโย บุญมี

๑๗/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พุกะชัด  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๓๘
พระรุ่งนิรันดร์ กิตฺติธโร สุขนะนัส

๑๐/๐๔/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พุกะชัด  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๓๙
พระสมเจตย์ สีวโร เกิดสวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๔๙๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

วังวัด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๐ / ๑๙

้
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ลบ ๒๑๖๐/๐๓๔๐
สามเณรซันเดย์  ชืมชม

่

๐๗/๐๙/๒๕๓๖

 วังวัด  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๔๑
พระพงศกร กนฺตสีโล แก้วประเสร็จ

๐๓/๐๗/๒๕๓๘ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

สามัคคีประชาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๔๒
พระพระแฉล้ม อนาวิโล พรหมดี

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคีประชาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๔๓
พระศราวุธ มหาปโ แช่มขุนทด

๐๓/๐๖/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคีประชาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๔๔
พระสุระชัย กิตฺติปุโ ไพฑูรย์

๑๕/๐๖/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคีประชาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๔๕
พระฐพัชร์ ถาวรธมฺโม จิรพงศ์รุ่งรุจ

๑๗/๑๐/๒๕๑๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีประชาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๔๖
พระไพโรจน์ วิโรจโน ภู่เมือง

๐๙/๐๑/๒๕๒๒ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ห้วยสาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๔๗
พระสมบูรณ์ อนาลโย บัวลอย

๐๑/๐๑/๒๕๐๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

แหลมชนแดน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระครรชิต อภิปฺุโ ฟกสุวรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๓๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๔๙
พระสัญญา ขนฺติโก ขยันกิจ

๒๑/๐๘/๒๕๑๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิกลางบ้านคลอง

์

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๕๐
พระกำพล ฉฬภิฺโ ทองใส

๐๙/๐๔/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๕๑
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ศรีนาคเอืยง

้

๓/๙/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐

เขาดิน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๕๒
พระสำรวย อภิชาโน เจริญรืน

่

๖/๖/๒๕๐๕ ๓/๖/๒๕๔๗
เขาพญาธง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๕๓
พระเหมือนฝน ทิพฺพวฑฺโฒ หวังมีกลาง

๖/๙/๒๔๙๘
๒๘/๑๑/๒๕๕๔

เขาพญาธง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระนัฐภล กิตฺติสาโร ไกรพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๑๙ ๑๘/๑๑/๒๕๕๖

เขาพญาธง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๕๕
พระจีรวัจน์ ธมฺมสาโร สารนอก

๙/๑๒/๒๕๒๑ ๑๘/๖/๒๕๕๙

เขาพญาธง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๕๖
พระศักดิชัย

์

อินฺทโชโต อินทรโชติ

๒๕/๕/๒๕๑๒ ๓/๑๒/๒๕๕๙

เขาพระ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๕๗
พระวงศกร ธีรปฺโ ศิริมงคล

๑๕/๖/๒๕๓๙
๒๐/๕/๒๕๖๐

เขาพระ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระสมาธิ เมถิโน พูนบางยุง

๑๖/๑/๒๕๔๐ ๒๗/๕/๒๕๖๐

เขาพระ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระศรายุทธ สุภทฺโท ต้นโพธิ

์

๑/๑๐/๒๕๑๔
๑/๒/๒๕๔๖

โคกสอาด  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระสรรเพชรญ์ ปฺาวโร ทรัพย์อินทรีย์

๕/๘/๒๕๐๒ ๑/๖/๒๕๖๐
โคกสอาด  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระพรชัย คเวสโก เจริญสลุง

๑๐/๓/๒๕๔๐ ๑๙/๓/๒๕๖๐

โคกสำราญ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๖๒
พระเกียรติวสันต์ กตทีโป พฤกสลุง

๘/๙/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๖๐

โคกสำราญ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระปญญาพล ฉนฺทโก อ่อนสลุง

๑๑/๗/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

โคกสำราญ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๖๔
พระสมรัก สาตฺถิโก กำไรทอง

๑๖/๘/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โคกสำราญ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระเอกภพ มหานาโค เจริญสลุง

๑๒/๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
โคกสำราญ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระสุรเดช สาตฺถิโก เพ็งสลุง

๑๘/๑๒/๒๕๔๐

๒/๗/๒๕๖๐
โคกสำราญ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๖๗
พระพิเชฐ รตนสีโล ขำสอาด

๙/๑๑/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๖๘
พระภาณุพงษ์ ปฺาพโล รุ่งโรจน์พาณิชย์

๒๒/๘/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๖๙
พระธงชัย ิติโก กรสุพรรณ์

๒๗/๐๔/๒๕๐๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดีลัง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๗๐
พระอรรควัฒน์ นาควโร ไทรเมือง

๒๓/๘/๒๕๔๐ ๒๖/๓/๒๕๖๐

ดีลัง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๗๑
พระนำเพชร เขมจาโร พันธ์ปน

๒๓/๓๒/๒๕๔๐
๑๕/๔/๒๕๖๐

ดีลัง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๗๒
พระธนัด ชนาสโภ ทุมทา

๑๗/๓/๒๕๓๔

๗/๗/๒๕๖๐
ถำตะเพียนทอง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๗๓
พระณัฐวุฒิ านวุฑฺโฒ สุดใจ

๔/๗/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๖๐

ถำบ่อทอง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๗๔
พระเกียรติพงษ์ ธมฺมทินโน อินทร์ขาว

๑๕/๑๒/๒๕๓๓

๒๐/๘/๒๕๕๙

ถำระฆังทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๑ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๗๕
พระพรเมต กตสาโร หนูสาย

๑๘/๑๒/๒๕๓๘

๑๘/๖/๒๕๖๐

ถำระฆังทอง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๗๖
สามเณรคริษฐ์  หนูสาย

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

 ถำระฆังทอง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๗๗
พระสมชาย ถามวโร กาขาว

๑๓/๗/๒๕๐๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๗๘
พระพีระพัฒน์ ธมฺมจาโร นาแสวง

๒๑/๓/๒๕๓๙ ๒๔/๕/๒๕๖๐

ทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๗๙
สามเณรวันชัย  รอดวงษ์

๑๑/๖/๒๕๔๕

 ทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๘๐
พระสนาม ขนฺติพโล กิจจา

๑๐/๗/๒๕๐๓
๔/๕/๒๕๕๗

นำสุด  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๘๑
พระณรงค์กร อาทโร ช่วยสัตว์

๒๐/๓/๒๕๒๖
๔/๙/๒๕๕๙

นำสุด  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๘๒
พระสุนทร ิตสีโล อมรี

๒๘/๘/๒๕๓๓ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

นำสุด  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๘๓
พระนพพร กนฺตวีโร ยิมสกุล

้

๑๖/๑๐/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
บุญญาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๘๔
พระดุสิต จารุธมฺโม สานนอก

๗/๓/๒๕๑๐
๒๔/๖/๒๕๕๕

ปทุมสราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๘๕
พระหน่อย คุตฺตธมฺโม เสนา

๑๗/๖/๒๕๒๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ปทุมสราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๘๖
พระอภิวัฒน์ อินฺทโชโต ท้าวดวงดี

๑/๙/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปลังเจตนาราษฎร์

่

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๘๗
พระพรชัย ิตาโ แฃ่ลี

้

๓/๙/๒๕๑๕ ๑/๖/๒๕๔๑
ปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๘๘
พระพันธ์ อโสโก สะเดาทอง

๑/๓/๒๔๙๒ ๕/๗/๒๕๕๔
ปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๘๙
พระวิเชียร ถาวโร เมฆา

๗/๑๑/๒๕๐๙
๗/๔/๒๕๖๐

ปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๙๐
พระศตวรรษ วิสารโท อารมณ์

๔/๘/๒๕๓๓ ๑/๗/๒๕๖๐
ปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๙๑
พระจักรกฤษ สุทนฺโต วงษ์บุญ

๗/๖/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โปงมะนาว  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๙๒
พระสุพจน์ จนฺทโสภโณ เกษแก้ว

๒๐/๕/๒๕๑๒
๙/๓/๒๕๖๐

พนมวัน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๙๓
พระสุริยา ปฺาวโ โพธิดีลัง

์

๒๗/๔/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พนมวัน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๙๔
พระแดน อภินนฺโท พันนา

๑๖/๘/๒๕๑๔ ๒๙/๖/๒๕๖๐

พนมวัน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๙๕
พระธีระยุทธ านิสฺสโร นิลนิยม

๒๖/๗/๒๕๓๒ ๒๙/๖/๒๕๖๐

พนมวัน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๙๖
พระณรงค์ชัย จิตฺตสํวโร บุญแสง

๑๑/๑/๒๕๓๗ ๑๑/๒/๒๕๖๐

พรหมรังษี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๙๗
พระศิวะ ปฺาปโชโต ทองใบ

๒๑/๑๑/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

พรหมรังษี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระกมล อชิกมโล ตองมีทอง

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

๒๖/๖/๒๕๖๐

พรหมรังษี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระเอกสิทธิ

์

ปฺุกาโม กริชบุญ
๓/๘/๒๕๒๙ ๑๕/๑/๒๕๖๐

พัฒนาธรรมาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๐๐
พระชนัช กิตฺติภทฺโท พึงทอง

่

๒๐/๒/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พัฒนาธรรมาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระธีรศักดิ

์

ธมฺมทีโป พันธ์ภักดี
๕/๓/๒๕๒๖ ๑/๗/๒๕๖๐

พัฒนาธรรมาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระธนากร จนฺนาโภ แดฝอน

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

๒๗/๓/๒๕๖๐

ภาวนาสิตาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๐๓
พระกิตติศักดิ

์

กนฺตสีโล ยังดี

๒๕/๓/๒๕๑๗ ๑๒/๑๑/๒๕๕๘

มณีโสภณ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๐๔
พระนิทัศน์ จนฺทวํโส วิศิษฐศรี

๒๘/๑/๒๕๑๒

๗/๖/๒๕๖๐
มณีโสภณ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๐๕
พระนุศิษย์ อนุสิสฺโส สมานวงษ์

๑๑/๔/๒๕๒๓ ๒๒/๑๒/๒๕๕๘

มะนาวหวาน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๐๖
พระสิทธิชัย โชติโย สุรินทร์

๒๗/๖/๒๕๑๐ ๑๗/๓/๒๕๖๐

มะนาวหวาน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๐๗
พระทนงค์ศักดิ

์

สุขกาโม จิตร์ฉาย

๒๘/๓/๒๕๔๐ ๑๖/๔/๒๕๖๐

มะนาวหวาน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๐๘
พระนพนนท์ อธิปฺโ คำขำ

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

๑๐/๖/๒๕๖๐

มะนาวหวาน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๐๙
พระพิทักษ์ อคฺคธมฺโม เถินมงคล

๑๓/๑๐/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

มะนาวหวาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๒ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๑๐
พระศราวุฒิ ธมฺมธีโร มาศกรัม

๒๓/๑๒/๒๕๒๘

๓๐/๖/๒๕๖๐

มะนาวหวาน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๑๑
พระนัฐพล านวุฑฺโฒ ใจคง

๑๕/๑๒/๒๕๓๖

๒/๔/๒๕๖๐
เมตตาธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๑๒
พระสมส่วน จนฺทวณฺโณ ควรแย้ม

๒๕/๒/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

เมตตาธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๑๓
พระจิรยุทธ จิรวฑฺฒโน ทันประโยชน์

๒๘/๕/๒๕๓๙ ๒๘/๖/๒๕๖๐

เมตตาธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๑๔
พระอิทธิ าณทีโป ลาเสือ

๒๑/๔/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
เมตตาธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๑๕
พระประพัฒน์ เขมฺสีโล สงวนสัตย์

๒๐/๑/๒๕๓๗ ๑๕/๑/๒๕๖๐

ราษฎร์มงคล  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๑๖
พระมนตรี มหาปฺุโ มณีศรี

๒๒/๖/๒๕๓๐ ๒๕/๓/๒๕๖๐

ราษฎร์มงคล  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๑๗
พระเกริกเกียรติ กิตฺติปฺโ ผู้มีศักดิ

์

๔/๑๑/๒๕๒๙

๑/๕/๒๕๖๐
ราษฎร์มงคล  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๑๘
พระนพนันท์ ิตสีโล ภูมมา

๑๐/๘/๒๕๓๕ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์มงคล  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๑๙
พระอำพล กิตฺติปาโล สงค์ทอง

๒๒/๒/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์มงคล  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๒๐
พระสุวัตร จิตฺตทนฺโต ผิวไข่

่

๘/๑๐/๒๕๐๙ ๑๘/๓/๒๕๕๕

ศรีประชาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๒๑
พระอาทิตย์ อาทโร เพ็งสลุง

๒๓/๗/๒๕๓๒

๙/๔/๒๕๖๐ ศรีมิงมงคลวราราม

่

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๒๒
พระจิรายุทธ โชติโก ใจใหญ่สลุง

๑๓/๙/๒๕๒๗

๗/๕/๒๕๖๐ ศรีมิงมงคลวราราม

่

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๒๓
พระสายัณ อภิวณฺโณ ลาดสลุง

๑๖/๙/๒๕๒๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐
ศรีมิงมงคลวราราม

่

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๒๔
พระอภิเษก คุตฺตคุโณ เอือสลุง

้

๑๐/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐
ศรีมิงมงคลวราราม

่

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๒๕
พระชิตณรงค์ นนฺทิโย ทองนาค

๔/๓/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐ ศรีมิงมงคลวราราม

่

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๒๖
พระพงษ์สิทธิ

์

ิตคุโณ เพ็งสลุง

๒๖/๒/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐ ศรีมิงมงคลวราราม

่

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๒๗
พระวีระ มนาโป นะนุดนาด

๑๘/๗/๒๕๑๑ ๑๔/๑/๒๕๖๐

สิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๒๘
พระวิษณุ อินฺทโชโต ช่างประดับ

๑๕/๔/๒๕๒๗

๘/๔/๒๕๖๐
สิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๒๙
พระสฤษฎ์พงศ์ ปยธมฺโม อินจันทร์

๗/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
สิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๓๐
พระวุฒิเดช อิทฺธิเตโช ช่างรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๓๘

๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองนา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๓๑
พระธีระพงษ์ ถามพโล พัดยนตร์

๒๑/๕/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
หนองนา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๓๒
พระสมคิด ชาครธมฺโม เข็มดา

๖/๑๑/๒๕๒๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองบัว  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๓๓
พระธีรศักดิ

์

อาภาธโร พันชักทรัพย์

๓๑/๕/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองบัว  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๓๔
พระอรรคพล ปริปุณฺโณ ใสนวล

๒๐/๘/๒๕๓๙ ๒๙/๕/๒๕๖๐

หนองมะดัน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๓๕
พระธีรนัย ขนฺติธมฺโม แช่มเอียม

่

๓/๑/๒๕๓๙
๔/๖/๒๕๖๐

หนองมะดัน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๓๖
พระณัฐพล มหาปฺุโ ม่วงกลำ

๒๑/๑๑/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ห้วยแก้วสามัคคี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๓๗
พระเอกภพ ปฺาวโร จำเริญรืน

่

๙/๑/๒๕๔๐ ๑๔/๕/๒๕๖๐

ห้วยบง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๓๘
พระชัช ปฺาสาโร อินทร์ฉำ

๒๐/๑๒/๒๕๓๙ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

อินทร์อัมพวัน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๓๙
พระสมชาย ปฺาสาโร ผลทอง

๑๘/๑๐/๒๔๙๔
๑๔/๔/๒๕๖๐

อินทราราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๔๐
พระวราวยุส โชติปฺโ สีทา

๒๗/๒/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๖๐

อุทุมพรวนาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๔๑
พระธีรวัฒน์ ทนฺติวโร จันนานะ

๖/๖/๒๕๓๗ ๒๒/๑/๒๕๖๐

เขากำพร้า  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๔๒
พระนพรุจ ธนิสสโร สวาทวงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๑๔
๑๖/๓/๒๕๖๐

เขากำพร้า  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๔๓
พระทวีคูณ ทตฺตมโน ทำนา

๙/๘/๒๕๓๘
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

เขากำพร้า  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๔๔
พระทนงค์ศักดิ

์

ธมฺมสโร ปานเนียม

๑๗/๑๒/๒๕๒๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขากำพร้า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๓ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๔๕
พระวัชระ วชิโร สุขทัยรัมย์

๑๐/๑๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
เขากำพร้า  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๔๖
พระซาญกิจ สุจิตโต ขาวผ่อง

๑๖/๕/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาตะแคงสามัคคี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๔๗
พระมทศพล ปภงฺกโร คล่องแคล่ว

๐/๒/๒๕๓๕ ๐/๖/๒๕๖๐ เขาตำบล  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๔๘
พระเศรษฐสิทธิ

์

จนฺทสโร ความหมัน

่

๐/๑/๒๕๔๐ ๐/๖/๒๕๖๐ เขาตำบล  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๔๙
พระเลืองลือนาม

่

กิตฺติสทฺโท ลือเลือง

่

๒๘/๑๑/๒๕๒๔
๐๖/๐๓/๒๕๕๙

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๕๐
พระวสันต์ โกวิโท ปาทอง

๑๘/๑๑/๒๕๑๘
๐๙/๐๖/๒๕๕๙

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๕๑
พระศรัทธา ธมฺมสทฺโธ สวนสมจิตร

๐๖/๑๒/๒๕๑๗ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๕๒
พระศิขรินทร์ ธีรปฺโ วิชิต

๑๑/๐๙/๒๕๑๙ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๕๓
พระอุเทน อุทาโน ไชยสุระ

๒๓/๑๒/๒๕๒๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๕๔
พระเฉลิมเกียรติ ธนานนฺโท กิงแก้ว

่

๐๕/๐๔/๒๕๑๘ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๕๕
พระชานนท์ จิตฺตธมฺโม ยาดี

๓๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๕๖
พระภูมินท์ธร อินฺทธโร พันธ์คง

๑๑/๐๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๕๗
พระณอมร อมโร พรชัย

๐๗/๐๔/๒๕๒๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๕๘
พระวุฒิเดช วุฑฺฒิวํโส หอมพวงษ์

๐๓/๐๓/๒๕๒๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๕๙
พระมนต์ชัย านิสฺสโร ลุนหล้า

๑๒/๐๔/๒๕๒๑
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๖๐
พระธิติวัฒน์ ธิติชาโต กีรติชาตรีวัฒน์

๐๔/๐๒/๒๕๑๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๖๑
สามเณรภูนรินทร์  สุขจริง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๖๒
สามเณรกิตติชัย  กิจสวัสดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

 เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๖๓
สามเณรวัชร  ไชยสุระ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

 เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๖๔
สามเณรคณพด  แซ่ลิม

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๖๕
สามเณรธรรมสรณ์  แซ่ลิม

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

 เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๖๖
พระไสว โชติวโร สุขฤทธิธรรม

๒๐/๓/๒๔๘๗ ๑/๑๒/๒๕๕๘

โคกมะขามปอม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๖๗
พระเสน่ห์ สมจิตฺโต กิงจำปา

่

๒๐/๐๓/๒๕๐๐ ๒๘/๑๐/๒๕๕๔

โคกสมบูรณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๖๘
พระอนุกูล อนุตฺตโร พลพราย

๒๑/๐๒/๒๕๒๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โคกสมบูรณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๖๙
พระวรายุ จนฺทสโร ใจว่อง

๘/๘/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐
โค้งรถไฟเจริญธรรม

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๗๐
พระภากรณ์ กิตติสาโร ไหวหากิจ

๙/๐๖/๒๕๑๗ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

จันทาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๗๑
สามเณรอานนท์  พรหมศิริ

๑๒/๐๔/๒๕๔๐

 ไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๗๒
สามเณรชลนที  พรหมศิริ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 ไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๗๓
พระสธรเพ็ชร ทีปมฺโม ดำรงษ์ไพศาล

๑๙/๘/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
ซับกระโดน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๗๔
พระศรีรัตน์ สสฺจติโร ขุนศรี

๐/๑/๒๕๓๙
๐/๑/๒๕๖๐ ซับไทร  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๗๕
สามเณรปณิธิ  วงสุเพ็ง

๒๓/๕/๒๕๔๖

 ซับไทร  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๗๖
พระมงคล จิตวายาโม ยืนยง

๐/๔/๒๕๑๖ ๐/๑๒/๒๕๖๐

ซับยาง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๗๗
สามเณรศักดินรินทร์

์

 เลิศมะณี

๐/๑๑/๒๕๔๑

 ซับยาง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๗๘
พระเจษฎา ชินรโร นามวิเศษ

๐/๘/๒๕๓๖ ๐/๖/๒๕๕๙
ตะเคียนคู่  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๗๙
พระประทีป อนฺตสีโล ชมชาติ

๐/๓/๒๕๓๙ ๐/๗/๒๕๖๐ ตะเคียนคู่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๔ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๘๐
พระสมบูรณ์ สุขิโต บุญธรรม

๒๕/๑๑/๒๕๒๗
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

ท่าฉางราษฎร์บำรุง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๘๑
พระรณรงณ์ รตนากโร ถมคำ

๑๕/๐๘/๒๕๓๔ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

ท่าฉางราษฎร์บำรุง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๘๒
พระอัครนิธิ อคฺคธมฺโม พุทธรักษื

๐๖/๐๗/๒๕๔๐ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

ท่าฉางราษฎร์บำรุง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๘๓
พระศุภษร สุทธิโก คำภาผง

๑๗/๐๗/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ท่าฉางราษฎร์บำรุง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๘๔
สามเณรอนุชิต  สลีอ่อน

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

 ท่าฉางราษฎร์บำรุง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๘๕
พระอรรถสิทธิ

์

อธิวโร มะยมหวาน

๑๕/๐๑/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ท่าดินดำ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๘๖
สามเณรศราวุฒิ  พิมพา

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

 ท่าดินดำ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๘๗
สามเณรจิรวัฒน์  ราชประโคน

๑๔/๙/๒๕๔๗

 
นภาราษฎร์พัฒนาราม

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๘๘
สามเณรณรงค์  บุญมี

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

 
นภาราษฎร์พัฒนาราม

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๘๙
พระตวงเพชร จนฺทสาโร อินทรรักษา

๐๕/๑๐/๒๕๐๖ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

น้อยราษฎร์บำรุง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๙๐
พระสมร ติสฺสโร ใจซือ

่

๑/๑/๒๔๙๗ ๒๒/๑/๒๕๖๐

นาโสม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๙๑
พระกฤษฎา ิตสาโร โยธานันท์

๒๖/๓/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

บ้านใหม่สามัคคี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๙๒
พระบัญญัติ อกิจโน ม่วงพา

๐/๙/๒๕๓๕
๐/๗/๒๕๖๐ โพธิงาม

์

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๙๓
สามเณรธัญพจน์  ใหม่สิงห์

๖/๗/๒๕๔๗
 มงคลเทพประสิทธิ

์

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๙๔
สามเณรพูษณ  ศรีลาชัย

๑๙/๑/๒๕๔๔

 มงคลเทพประสิทธิ

์

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๙๕
พระไตรภพ จนฺทวณฺโณ แก้วอรสาร

๐๘/๐๗/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ม่วงศิลาทอง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๙๖
พระถนอม จนฺทวํโส เขตขุนทด

๑๘/๐๕/๒๔๘๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

ม่วงศิลาทอง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๙๗
พระสิทธิโชค สิริภทฺโท มากพงษ์

๒๘/๙/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

รัตนราษฎร์บำรุง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๙๘
พระโทน จารุธมฺโม สิงห์เชือ

่

๓/๔/๒๔๙๔ ๑๖/๑/๒๕๕๘
ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๔๙๙
สามเณรอนุวัตร  สุภเลิศ

๑๙/๒/๒๕๔๘

 ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๐๐
พระสุรศักดิ

์

สุรสกฺโก ขำลอย

๒๔/๑๒/๒๕๒๒

๑๘/๖/๒๕๖๐

ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๐๑
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก ขจรเงิน

๒๖/๕/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๐๒
พระทิชากร อาภากโร ศรีแก้วเมือง

๙/๓/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๐๓
สามเณรพิชเญศ  ปนแก้ว

๑๘/๘/๒๕๔๒

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๐๔
สามเณรพีรพล  ศรีสมศักดิ

์

๗/๔/๒๕๔๘
 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๐๕
สามเณรอิทธิพล  สำราญเปรมปรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๐๖
สามเณรวุฒิขัย  คีรีมาลี

๑๙/๑/๒๕๔๔

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๐๗
สามเณรนัฐวุฒิ  มหา

๑/๑/๒๕๔๗
 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๐๘
สามเณรมงคล  ธนภัทรวิภาส

๗/๕/๒๕๔๗
 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๐๙
สามเณรสามารถ  แก้วกุลวรินทร์

๔/๕/๒๕๔๕
 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๑๐
สามเณรเมืองแมน  เงินสลุง

๒๕/๓/๒๕๔๘

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๑๑
สามเณรอัษฎายุธ  สุขประเสริฐ

๑๓/๒/๒๕๔๘

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๑๒
สามเณรเทวิน  คงสมเพชร์

๒๘/๔/๒๕๔๘

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๑๓
สามเณรอนุรักษ์  ศรีสันต์

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

 ลำนารายณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๑๔
สามเณรบารมี  คำอาษา

๓/๑๑/๒๕๔๗

 ลำนารายณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๕ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๑๕
พระศราวุธ อินฺทสโร ไหมทอง

๒๘/๐๗/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ลำพญาไม้  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๑๖
พระสิทธิโชค สีลเตโช สิงห์โต

๑๕/๐๓/๒๕๓๙
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

สิงหาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๑๗
พระสุทธิภณ มหาลาโภ หินสุภาพ

๐๔/๑๐/๒๕๓๙ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

สิงหาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๑๘
พระสมชาย โชติาโณ หนูน้อย

๒๒/๐๓/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

สิงหาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๑๙
พระณรงค์ เตชวโร แก้วยวง

๒๘/๐๙/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

สิงหาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๒๐
พระธนพล คุตฺตสีโล ศิลากร

๑๓/๐๑/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สิงหาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๒๑
พระปรีชา ชีตสีโล เอือเฟอกลาง

้

๑๖/๗/๒๕๓๙

๓/๕/๒๕๖๐
หนองโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๒๒
พระศุภชัย ปภากโร เส้นคราม

๓/๐๓/๒๕๒๓ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

ห้วยนา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๒๓
พระอนุชิต กิตฺติสาโร มณีอินทร์

๓๐/๑/๒๕๓๒ ๑๖/๖/๒๕๕๖

อัมพวันวนาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๒๔
พระเสวย ธมฺมวโร เกิดแสง

๙/๘/๒๕๑๒ ๗/๑/๒๕๕๗
อัมพวันวนาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๒๕
พระสุดใจ อาภาธโร อำไพ

๑/๒/๒๔๙๕ ๒๙/๔/๒๕๖๐

อัมพวันวนาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๒๖
พระศักดิครินทร์

์

ธมฺมวโร ขันทับทิม

๒๖/๖/๒๕๒๘

๔/๖/๒๕๖๐
อัมพวันวนาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๒๗
พระอนุสรณ์ มหาคุโณ บัวชุมสุข

๑๓/๑๒/๒๕๑๗
๒๙/๐๕/๒๕๖๐

เขาใหญ่สามัคคี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๒๘
พระสมชาย คเวสโก เสพสุข

๒๐/๐๓/๒๕๒๐ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

เขาใหญ่สามัคคี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๒๙
พระคำรณ ปฺาคโม สุวรรณราษฎร์

๑๔/๐๕/๒๕๒๓ ๒๑/๐๗/๒๕๖๐

เขาใหญ่สามัคคี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๓๐
พระประทวน ปฺาวโร จันผ่อง

๑๑/๐๒/๒๔๙๔ ๒๐/๐๖/๒๕๕๓

ซับจำปา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๓๑
พระณัฐวุฒิ จารุวณฺโณ ทองเอม

๒๗/๑๑/๒๕๓๙
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ซับจำปา  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๓๒
พระประทีป ปฺาวาโท มะลิซ้อน

๐๔/๑๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ถำโบสถ์ญาวาส  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๓๓
พระธนเดช ธมฺมจาโร คัมภีร์วรรณศีล

๑๑/๐๓/๒๕๑๐ ๓๐/๐๓/๒๕๖๐

ถำโบสถ์ญาวาส  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๓๔
พระชาติ ธีรวโร คำพันธ์

๑๒/๐๕/๒๔๙๔ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

ถำโบสถ์ญาวาส  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๓๕
พระสุวัจชัย ภูริาโณ เจริญทรัพย์

๒๗/๐๓/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทรัพย์เจริญ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๓๖
พระเอกชัย นรินฺโท แสงต่าย

๑๖/๐๗/๒๕๓๑
๐๔/๐๒/๒๕๖๐

ทะเลวังวัด  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๓๗
พระจำรัส มหาวีโร ชัดเจน

๐๘/๐๒/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ทะเลวังวัด  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๓๘
พระชัยทัต ชยธมฺโม สิงห์หัตถะ

๑๖/๐๘/๒๕๓๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ทะเลวังวัด  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๓๙
พระชยพล ขนฺติธมฺโม ชูเฉลิม

๐๓/๐๒/๒๕๑๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทะเลวังวัด  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๔๐
พระอภิสิทธิ

์

อภินนฺโท เสือพันธ์

๐๓/๑๒/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ท่าหลวง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๔๑
พระสุพจน์ ติกฺขจิตฺโต เมธาศักดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๐๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

เนินทองวนาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๔๒
พระเฉลิมพล ถาวโร หวานใจ

๑๑/๐๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เนินทองวนาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๔๓
สามเณรณัฐพงษ์  พรหมด้วง

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 เนินทองวนาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๔๔
พระบุญ เมธาโร คะวะดี

๑๐/๐๔/๒๔๙๐ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ปกธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๔๕
พระศิวกร กนฺตสีโล ปนจอม

๑๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปกธรรม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๔๖
พระหนูไพร โชติปฺโ โกสี

๑๐/๐๕/๒๕๐๖ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

โปงสวองคีรีวรรณ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๔๗
พระอานนท์ ปฺาวโร เรืองบุญ

๒๓/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

โปงสวองคีรีวรรณ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๔๘
พระสยมภู ภาวโร คล้อยนาค

๐๖/๐๑/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

โปงสวองคีรีวรรณ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๔๙
พระสมทรง เตชธมฺโม บุตรศรีภูมิ

๐๘/๑๑/๒๕๑๒
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

โปงสวองคีรีวรรณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๖ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๕๐
พระสมศักดิ

์

ปฺาวโร วรรณกุล

๑๐/๐๒/๒๕๑๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โปงสวองคีรีวรรณ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๕๑
พระสมบูรณ์ วิทูโร สุขดา

๒๗/๐๔/๒๕๓๑ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

ศรีสง่าเจริญพร  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๕๒
พระวิรัช มหาลาโภ รักวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๐๒
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

ศรีสง่าเจริญพร  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๕๓
พระธานินทร์ ธมฺมจาโร จะสุพงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๓๕
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ศิริธรรมวนาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๕๔
พระวัชระ โชติวโร ปามสุนทร

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๕๕
พระสมพงษ์ เขมจาโร พรุเตย

๒๑/๐๖/๒๕๒๒ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

หนองกระสังข์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๕๖
พระณัฐพล วิสุทฺธิปฺโ ชมฉาย

๑๕/๑๒/๒๔๙๖ ๒๒/๐๔/๒๕๕๗

หนองแกชฎาทอง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๕๗
พระไพฑูรย์ สนฺตจิตฺโต แสงผึง

้

๐๗/๑๑/๒๕๐๒ ๐๙/๐๖/๒๕๕๕

หนองจาน  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๕๘
พระภูษิต คุณากโร ชาวผ้าขาว

๐๖/๑๐/๒๕๒๙ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองนำใส  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๕๙
พระสุดใจ ชยาภิรโต ใจจันทึก

๐๑/๐๑/๒๕๑๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองนำใส  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๖๐
พระสุรินทร าณชิโร เจริญมาก

๑๕/๐๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองนำใส  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๖๑
พระศิโรตม์ ผลาโณ นิลกำแพง

๒๑/๐๘/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองผักแว่น  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๖๒
พระประสิทธิ

์

วราโณ สุนทรสวัสดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๐๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หัวลำ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๖๓
พระสะอาด อคฺคปฺโ เนียมสุข

๑๖/๐๑/๒๕๐๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๔

ใหม่เทพมงคล  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๖๔
พระปติวัฒน์ านากโร ศรรุ่ง

๑๓/๐๙/๒๕๐๓ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่เทพมงคล  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๖๕
พระประสงค์ ปยสีโล ครจงโก

๑๘/๔/๒๕๑๑ ๑๑/๖/๒๕๕๖
เขาน้อยราษฎร์บำรุง

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๖๖
พระถนอม ิตธมฺโม สอนมานะ

๑๔/๖/๒๕๐๓
๘/๑/๒๕๖๐ เขาน้อยราษฎร์บำรุง

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๖๗
พระไพฑูรย์ จนฺทสโร สังชีพ

๑๖/๑๒/๒๕๑๒

๔/๖/๒๕๖๐ เขาน้อยราษฎร์บำรุง
 

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๖๘
พระสุระศักดิ

์

ิตปุโ ครุฑแก้ว
๒/๘/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาน้อยราษฎร์บำรุง
 

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๖๙
พระณรงค์ศักดิ

์

ยติกโร วอนอก

๒๑/๑๐/๒๕๒๔
๑๓/๕/๒๕๔๕

เขารวกสามัคคี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๗๐
พระกิตติธเนศ สุภทฺโท ศิริจันทร์มัน

่

๒๔/๕/๒๕๑๗ ๓๐/๗/๒๕๕๓

เขารวกสามัคคี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๗๑
พระพลากร อินฺทวีโร สีหม่น

๒๕/๕/๒๕๓๔ ๒๔/๒/๒๕๕๕

เขารวกสามัคคี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๗๒
พระไตรศร จาริกฺธมฺโม วาทโยธา

๑๗/๔/๒๕๒๑
๒/๗/๒๕๕๘

เขารวกสามัคคี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๗๓
พระบุญมี อรุโณ หงษ์เวียงจันทร์

๑๒/๓/๒๕๑๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

เขารวกสามัคคี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๗๔
พระอัครพีร์ สติปฺโ ถ่อนสันเทียะ

๑๙/๑๑/๒๕๓๐

๙/๕/๒๕๕๙
คีรีบัววนาราม  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๗๕
พระปริพัฒน์ จนฺทธมฺโม อินผา

๑๗/๗/๒๕๓๔ ๑๒/๒/๒๕๖๐

จงโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๗๖
พระดวง จารุวณฺโณ บุญวัง

๓๐/๕/๒๕๓๘ ๒๖/๓/๒๕๖๐

จงโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๗๗
พระสุมิทธ์ ิตธมฺโม จุประมัตตัง

๑๗/๗/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
จงโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๗๘
พระเกือกูล

้

เตชปฺโ วิเศษพานิช
๔/๗/๒๕๑๒

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

จงโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๗๙
พระกนกพล ขนฺติสาโร สายทอง

๒๐/๑/๒๕๔๐ ๒๐/๖/๒๕๖๐

จงโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๘๐
พระธนกฤต ชนฺติสาโร สิงห์ทอง

๑๒/๙/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
จงโก  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๘๑
พระจักรพันธุ์ ขนฺติธมฺโม พรมสิงหา

๑๓/๔/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

ซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๘๒
พระนัฐวุฒิ กตธมฺโม ทวดสุวรรณ์

๑๙/๘/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๖๐

ซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๘๓
พระขุนทอง อธิปฺโ พันกลัน

่

๒๑/๘/๒๕๒๖

๕/๗/๒๕๖๐
ซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๘๔
สามเณรขจรศักดิ

์

 สุดาวรรณ์
๘/๖/๒๕๔๖

 ซับสมบูรณ์  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๘๕
สามเณรฟาลิขิต  สมคำพี

่

๕/๓/๒๕๔๗
 ซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๘๖
พระสมพิศ จกฺกวโร ปนโต

๒๙/๘/๒๕๑๐
๔/๗/๒๕๕๕

ด่านโคกคลี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๘๗
พระหัสถชัย ปฺาทีโป พาที

๓๑/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ท่าใหญ่สามัคคี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๘๘
พระสมศักดิ

์

จตฺตมโล แย้มแสง

๑๐/๖/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ท่าใหญ่สามัคคี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๘๙
พระศราวุธ ธีรปฺโ ขุนทอง

๒๔/๘/๒๕๓๘
๙/๕/๒๕๕๙ บ้านฉางประชานิมิต

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๙๐
พระวัฒนชัย านวุฒฺโฒ ศรีจันท์วิโรจน์

๑๙/๑๐/๒๕๓๗

๘/๔/๒๕๖๐
ลำสนธิ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๙๑
พระวัยวุฒิ อภิวณฺโณ เชตขุนทด

๔/๘/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
ลำสนธิ  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๙๒
พระพระสิงห์ อินฺทปฺโ บุญสันเทียะ

๔/๔/๒๕๓๐ ๔/๖/๒๕๕๕
วังทอง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๙๓
พระขุนทอง อติวณฺโณ เงียบพลกรัง

๓/๓/๒๕๒๑
๑๔/๑๒/๒๕๕๗

วังทอง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๙๔
พระกิตติพันธ์ ิตวีโร นวลทอง

๒๖/๗/๒๕๒๖ ๒๓/๔/๒๕๖๐

วังทอง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๙๕
พระพงศ์ปณต วรธมฺโม เกิดโภคา

๒๔/๖/๒๕๐๔ ๑๑/๙/๒๕๕๙
ศิลาอาสน์เจริญธรรม

 

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๙๖
พระทองสุข สนฺตกาโม ศรีอำนาจ

๕/๒/๒๔๙๖
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

หนองปล้อง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๙๗
พระเทียนไชย านวีโร กล่อมกลิน

่

๑๘/๖/๒๕๐๖ ๒๖/๑/๒๕๕๙

หนองปล้อง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๙๘
พระจักรกฤษณ์ อธิจิตฺโต ไชยนะรงค์

๓๐/๓/๒๕๔๐ ๒๒/๕/๒๕๖๐

หนองปล้อง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๕๙๙
พระวัง อภิปุณฺโณ ภูเวียง

๖/๔/๒๕๓๒ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองปล้อง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๖๐๐
พระจักรพันธ์ เตธมฺโม ปตตะคุ

๒๙/๑/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองปล้อง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๖๐๑
พระอนันต์ อาจาทโร วิจารย์

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
หนองปล้อง  

ลบ ๒๑๖๐/๐๖๐๒
พระอำนาจ สิริภทฺโท วันสุข

๑๐/๑๐/๒๕๑๒
๑๙/๖/๒๕๕๘

หนองรี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๖๐๓
พระอดุลย์ อกิฺจโณ ลุนลอด

๖/๔/๒๕๐๓
๒๗/๑๒/๒๕๕๘

หนองรี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๖๐๔
พระณรงค์ อจฺจาทโร เดชมี

๘/๕/๒๕๓๗ ๘/๕/๒๕๕๙
หนองรี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๖๐๕
พระพระชัยวัฒน์ สุทฺธาโณ จันทร์ฝาง

๑๗/๒/๒๕๑๗ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

หนองรี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๖๐๖
พระชัยรัตน์ เตชวโร สุจริตตังธรรม

้

๑๘/๒/๒๕๑๘

๗/๑/๒๕๖๐
หนองรี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๖๐๗
พระนัตภูมิ อสิาโณ เพชรเขาทอง

๒/๑๑/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองรี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๖๐๘
พระสิริภัทร์ ขนฺติธมฺโม ชำนาญรักษา

๑๔/๑๐/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
หนองรี  

ลบ ๒๑๖๐/๐๖๐๙
พระสุพจน์ สภาจาโร น้อยปลิว

๒๖/๑๐/๒๕๑๑

๔/๔/๒๕๕๗
ใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๑๖๐/๐๖๑๐
พระสมศักดิ

์

ฉนฺทธมฺโม บรรจงปรุ

๑๓/๑๒/๒๕๐๙ ๑๔/๑๐/๒๕๕๗

ใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๑๖๐/๐๖๑๑
พระพนาวัน อาภาทโร ศิริพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๑๐

๒/๗/๒๕๖๐
ใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๑๖๐/๐๖๑๒
พระสุทร อคฺควโร หวังแอบกลาง

๑/๔/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
ใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๑๖๐/๐๖๑๓
พระกิตติศักดิ

์

ธีรธมฺโม ใหญ่ไล้บาง

๒๘/๑๒/๒๕๓๙

๑๖/๕/๒๕๖๐

ใหม่ศรีตาบัว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๘ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๑๖๐/๐๖๑๔
พระเฉลิมพล พลโท ฝายเทศ

๓/๑๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่ศรีตาบัว  

รับรองตามนี

้

(พระราชปริยัติสุธี)

รองเจ้าคณะภาค ๓

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๙ / ๑๙

้
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