
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระบุรี  ภาค ๒

ส่งสอบ ๘๑๘ รูป ขาดสอบ ๖๔ รูป คงสอบ ๗๕๔ รูป สอบได้ ๔๕๓ รูป สอบตก ๓๐๑ รูป (๖๐.๐๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระภพปภณพรรษ อคฺคธมฺโม ภักดีจำเนียร

๒๑/๒/๒๕๒๐ ๒๘/๔/๒๕๖๐

เขาคูบา  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระการุณ สุจิตฺโต ทำนองดี

๒๕/๘/๒๕๓๘
๒๐/๖/๒๕๖๐

เขาคูบา  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระสงกรานต์ ปฺาวโร คำฝน

๑๓/๔/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๖๐

เขาคูบา  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระพนัส ิตสีโล ประมูลศิลป

๒๗/๑/๒๕๓๑ ๒๔/๖/๒๕๖๐

เขาคูบา  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระเชิดศักดิ

์

จกฺกธมฺโม แจ่มแจ้ง

๒๑/๔/๒๕๓๕ ๒๗/๖/๒๕๖๐

เขาคูบา  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระตะวัน ธมฺมวโร แก้วสุข

๐๙/๑๐/๒๕๒๖ ๐๙/๐๘/๒๕๖๐

เขาคูบา  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระวิทยา จนฺทูปโม แสนกรุง

๑๔/๘/๒๕๓๙ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

โคกหนามแท่ง  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระนธีทอง สมาจาโร เทพแจ่มใจ

๑๑/๑๑/๒๔๙๘
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

เจดีย์งาม  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระสมพงษ์ ปฺาทีโป เดชกุล

๑๔/๔/๒๔๙๒ ๒๕/๑๒/๒๕๕๔

เจริญราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระมานัส ปภสฺสโร ปอมน้อย

๒๙/๑๒/๒๕๓๑
๑๘/๐๓/๒๕๖๐

เชิงเขา  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระกิตติคุณ กิตฺติคุโณ สกุลปยะเทวัญ

๐๓/๐๘/๒๕๓๓ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

เชิงเขา  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระอุดมชัย ชยธมฺโม สุวรรณเพชร

๐๙/๑๐/๒๕๒๗ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

เชิงเขา  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระสนธยา ธมฺมิโต กสิวงศ์

๐๑/๐๕/๒๕๑๗
๓๐/๕/๒๕๕๕

ดาวเสด็จ  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระบุญรอด าณโสภโณ อยู่เย็น

๐๘/๐๘/๒๕๑๕
๒๘/๕/๒๕๖๐

ดาวเสด็จ  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรกิตติธัช  ขอพึง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

 ดาวเสด็จ  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระสถาพร อมรทตฺโต อินนุ่ม

๒๕/๗/๒๕๓๖
๒๐/๕/๒๕๖๐

ตลิงชัน

่

 

สบ ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระศมน อมรธมฺโม อินนุ่ม

๓๑/๑๐/๒๕๓๗

๒๐/๕/๒๕๖๐

ตลิงชัน

่

 

สบ ๒๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรทัตพงษ์  วณารักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

 ตลิงชัน

่

 

สบ ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระธนากร สิริปฺโ นาควิจิตร

๐๙/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่าพง  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระสมนึก ฉนฺทธมฺโม ถำทอง

๑๗/๘/๒๕๐๘ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

บ้านกล้วย  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระสุรศักดิ

์

โชติปฺโ อุไร

๒๙/๑๒/๒๕๓๕
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านกล้วย  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระสมยศ ธมฺมทีโป ครูบาง

๐๘/๐๒/๒๕๓๗
๑๕/๘/๒๕๖๐

บ้านกล้วย  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระสุชิน ปยธมฺโม ชลปนใจ

๒๓/๑๐/๒๕๑๘
๕/๑๒/๒๕๕๙

บ้านพลับ  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระกฤษดา วรสทฺโธ แซ่ด่าน

๐๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๘/๒๕๖๐

บ้านพลับ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑ / ๑๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระเฉลิม ฉนฺทสีโล ทองบูรณะ

๑/๑/๒๔๘๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปากข้าวสารเหนือ  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระกฤษณะ สีลเสฏโ ตาสี

๑๔/๐๘/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปากข้าวสารเหนือ  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระอภิศักดิ

์

ปฺาวโร พุ่มพันธ์

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๐๑/๐๘/๒๕๖๐

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรวัชรากรณ์  เวชชกรรม

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

 พระพุทธฉาย  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรวุฒิพงษ์  จงเอือกลาง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

 พระพุทธฉาย  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรพงศ์กรณ์  เวชชกรรม

๒๓/๗/๒๕๔๖

 พระพุทธฉาย  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรยศธนา  ทองสุข

๑๖/๙/๒๕๔๖

 พระพุทธฉาย  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรรักชาติ  ทองสุข

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

 พระพุทธฉาย  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรชัชพงษ์  แตงทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

 พระพุทธฉาย  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรนวพัฒน์  กงทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

 พระพุทธฉาย  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระกฤตธนากร วิชฺชาธโร แก้วตระกูล

๒๑/๓/๒๕๓๓ ๐๓/๐๓/๒๕๖๐

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระนพฤทธิ

์

นรินฺโท สุนทรรัตน์

๑๙/๙/๒๕๓๕ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระอนุศิษฎ์ วุฑฺฒิธมฺโม ทองสุข

๐๓/๑๐/๒๕๓๖
๑๘/๖/๒๕๖๐

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระสิทธิปกรณ์ รตนาโณ

สิทธิโชติเดชาสกุล
๑๙/๘/๒๕๓๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระศิลธร จารุธมฺโม ดอกบัว

๑๕/๑๒/๒๕๒๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสาโร แสงดี

๑๐/๐๓/๒๕๓๗
๒๖/๓/๒๕๖๐

หนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระปฏิวัติ อุชุจาโร วิเศษสัตย์

๑๐/๐๘/๒๕๒๓ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

หนองจักร  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๔๒
พระสามารถ มหาปฺุโ ก้อนคำ

๑๑/๐๒/๒๕๒๑
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

หนองยาวใต้  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๔๓
พระสหชัยวัฒ ปยสีโล จันทรสำอางค์

๐๘/๐๘/๒๕๓๔
๒๒/๑/๒๕๖๐

หนองยาวสูง  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระจักรกฤษ ทนฺตกาโย พันธุ์เพ็ง

๐๔/๐๑/๒๕๑๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยลี

่

 

สบ ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระไพโรจน์ สุปภาโส ชืนสว่าง

่

๑๗/๑/๒๕๓๕ ๑๕/๑/๒๕๖๐

อรัญญวาสี  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๔๖
พระเกรียงสวัสดิ

์

อติวีโร เต่าทอง

๑๗/๙/๒๕๓๘ ๓๑/๑/๒๕๖๐

อรัญญวาสี  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระธวัชชัย อคฺคธมฺโม คำเมือง

๑๔/๖/๒๕๓๐ ๐๖/๐๒/๒๕๖๐

อรัญญวาสี  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๔๘
พระประสาท ตปสีโล เจริญสม

๐๕/๑๒/๒๕๐๕
๒๙/๓/๒๕๖๐

อรัญญวาสี  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระโชคธันวา วรธมฺโม ภาวรรณ์

๓๑/๑๒/๒๕๑๒

๒๑/๔/๒๕๖๐

อรัญญวาสี  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระวรัญู ชยวุฑฺโฒ ภูมิมา

๐๖/๐๒/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

อรัญญวาสี  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระพินิตย์ โชติาโณ กระจง

๒๓/๘/๒๕๓๗ ๐๕/๐๘/๒๕๖๐

อรัญญวาสี  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระภาคภูมิ ปยสีโล ด้วงพุก

๒๖/๘/๒๕๓๖ ๐๓/๑๐/๒๕๖๐

อรัญญวาสี  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระยืน ปฺาวโร เสดเสาร์

๐๗/๐๑/๒๔๙๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

คีรีวง  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระสมควร คุตฺตจิตฺโต ทองจุลละ

๑๐/๑๒/๒๕๑๖ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

คีรีวง  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระโขน วิสุทฺโธ บำรุงแคว้น

๐๔/๑๒/๒๕๐๘ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

คีรีวง  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระเกรียงไกร มหาเตโช ไกรสมภาค

๒๔/๑๒/๒๕๓๕
๒๕/๐๔/๒๕๖๐

คีรีวง  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระสุวรรณ เขมวณฺโณ ชำนาญจิต

๐๑/๑๐/๒๕๐๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คีรีวง  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระอิสระพงษ์ กมฺมสุทฺโธ บุญทวี

๐๓/๑๐/๒๕๓๗ ๐๔/๐๓/๒๕๖๐

คุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระธีรพงศ์ เตชพโล สร้างเขต

๐๓/๐๕/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

คุ้งเขาเขียว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒ / ๑๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระอัจฉกฤษณ์ ปภสฺสโร สาบุตร

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๒๒/๐๒/๒๕๖๐

ท่าวัว  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรจตุพักตร์  สิงห์ประเสริฐ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

 ประดิษฐ์ธรรม  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๖๒
พระสุรศักดิ

์

ธนิสฺสโร จินดา

๒๒/๑๐/๒๕๓๗
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

ปาคา  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระศรัณย์ ภทฺทาจาโร โสภา

๒๐/๐๓/๒๕๑๒ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ปาคา  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระอดิเรก อคฺควณฺโณ กองโฉม

๑๘/๑๑/๒๕๓๓
๒๑/๐๔/๒๕๖๐

เพลียขวา  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระสมชาย ปภากโร กัลวิโล

๐๕/๑๐/๒๕๓๒ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

แพะโคก  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระณัฐพงษ์ ติกฺขวีโร พวงทอง

๒๘/๐๓/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แพะโคก  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระธนพล โชติปฺโ ศิริสิงห์ทองกุล

๐๕/๐๒/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

แพะโคก  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรวรเมธ  ยะรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 มงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรชนที  ประกอบแสง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

 มงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระศุภชัย สุภชโย ธรรมเจริญ

๒๖/๐๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ลาดเขาปูน  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระทศพร เขมาจาโร สุขชืน

่

๒๔/๑๑/๒๕๓๔ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

สาธุประชาสรรค์  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระสุชาติ สุชาโต มุดอาษา

๐๒/๐๘/๒๕๒๘ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระบุญสม อธิปฺุโ คดีธรรม

๒๕/๐๖/๒๕๐๐ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

หนองม่วง  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระสมบูรณ์ ปทุโม ยองชนะ

๒๖/๐๗/๒๕๑๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๖

หน้าพระลาน  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระวิสูตร์ านุตฺตโร แถมยิม

้

๓๐/๐๕/๒๕๐๙ ๐๓/๐๓/๒๕๖๐

หน้าพระลาน  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระทศพล ขนฺติพโล เสนบุตร

๒๓/๑๒/๒๕๓๙
๑๒/๐๓/๒๕๖๐

หน้าพระลาน  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระกิตติพศ สุทฺธิกิตฺติโก แสงสว่าง

๒๘/๐๗/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยบง  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระธนโชติ รตนโชโต เกิดพรม

๑๔/๐๖/๒๕๓๒
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยบง  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระณัฐดนัย กิตฺติสุขุโม ทวิมังสะ

๑๘/๐๔/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เขาแก้ว  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรนพพล  ยอมสุข

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

 เขาแก้ว  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรธนกร  โพธิเพ็ง

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

 เขาแก้ว  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระศุทธา ถิรปฺโ สุ่มประดิษฐ์

๐๕/๐๕/๒๕๒๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาดินใต้  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระสาธิต ธีรจนฺโท จันทร์วิเศษ

๐๙/๐๕/๒๕๓๐ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

ชัน  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระรัชชานนท์ ติกฺขวีโร ประชุมวงค์

๓๑/๐๗/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชุ้ง  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระสุภชัย สุภชโย มณีศรี

๑๗/๐๖/๒๕๑๐ ๐๑/๐๖/๒๕๕๑

ตะเฆ่  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระไตรรงณ์ ติกฺขปฺโ มาพงษ์

๒๐/๐๗/๒๕๒๐ ๐๘/๐๒/๒๕๖๐

ท่าช้างใต้  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระศุภชัย สุพจฺโจ โสพัฒน์

๐๘/๑๐/๒๕๓๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ท่าช้างใต้  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระทองคำ อธิฉนฺโท ดิษตระกูล

๑๒/๐๓/๒๕๑๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกลาง  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระอาคเนย์ วรปฺโ สุขสำราญ

๑๑/๐๕/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านยาง  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระภูวนารถ กิตฺติจนฺโท จันทภาลา

๐๓/๑๒/๒๕๒๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านยาง  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรเขมรินทร์  เสียมทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

 ปากบาง  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระเชาวรินทร์ ชวนินฺโท ศรีสินธุ์

๒๕/๐๖/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ปาสัก  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระครรชนะ อาชิโต จันทมา

๒๕/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาสัก  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระชานนท์ ชนาสโภ อู๊ดน้อย

๑๖/๐๕/๒๕๓๒ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

มะกรูด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระเชิดพงศ์ ธีรปฺโ พิมพ์โพธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

มะกรูด  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระนาย อนาลโย พุฒทอง

๐๓/๐๙/๒๕๐๓ ๓๐/๐๓/๒๕๕๗

ศรีอุทัย  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระอนุพงษ์ คุณงฺกโร ชุมพล

๓๐/๑๒/๒๕๒๙
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

ศรีอุทัย  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระณัฐชัย อุตฺตมชโย สุนทรประทุม

๐๙/๐๒/๒๕๓๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

สมุหประดิษฐาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระปวริศร์ ปวริสฺสโร ผลตาล

๑๕/๑๒/๒๕๓๗
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

สมุหประดิษฐาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระนคร กิตฺติสาโร อ่อนอ้น

๑๖/๑๒/๒๕๑๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สมุหประดิษฐาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระอุดมชัย นาควโร เมืองมุงคุณ

๑๘/๑๒/๒๕๑๔
๒๐/๐๓/๒๕๖๐

สวนดอกไม้  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระวชิรกาญจน์ กาฺจนวณฺโณ ภู่แส

๐๒/๑๑/๒๕๐๗ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยหวาย  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระสมาน วรธมฺโม เชิดสกุล

๑๖/๐๖/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระเสริมศักย์กฤป ภทฺทโก แสงจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๒๕ ๑๖/๑๒/๒๕๕๙

เกตุแก้ว  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระสมพาน สุธีโร นราพิทักษ์

๒๐/๑๐/๒๕๒๑ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

เกตุแก้ว  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระสำรวย วิสุทฺธิาโณ เรืองรอด

๑๑/๐๔/๒๔๙๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๕

แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระณรงค์ นาถสีโล วงษ์พิทักษ์

๐๔/๐๔/๒๕๐๗ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระวิชัย สิริธมฺโม จิตต์อารี

๒๙/๐๙/๒๕๓๒ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระกิตติภพ กิตฺติสาโร แดงตะโก

๐๗/๐๙/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระรัชพล อุตฺตโม เวียงคำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ขอนหอม  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระบุญฤทธิ

์

ปทุมวณฺโณ ทองก่าน

๑๐/๐๔/๒๕๔๐ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

เขาแก้ววนาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระลำพวน อาภสฺสโร ทาศิริ

๑๒/๐๑/๒๕๐๗ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

เขาแก้ววนาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระประทีป จนฺธโร โพทะทรง

๒๙/๑๑/๒๕๒๖
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระณรงฤทธิ

์

วิสุทฺโธ จันนะวังโส

๒๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระธงชัย อิทฺธิาโณ อุ่นชะลี

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระณรงค์ จารุวณฺโณ ศรีมงคล

๑๖/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาสะท้อนสูง  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระสุขแสวง สุขิโต ตาแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๑๙ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

เขาหินดาด  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระเรวัตร จารุธมฺโม เจตนา

๐๑/๐๓/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

เขาหินดาด  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรอนุรักษ์  สิทธิพรม

๐๔/๐๖/๒๕๒๕

 โคกกรุง  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระอุดม ปฺาธโร ลิมอุดมพร

้

๒๖/๐๖/๒๕๒๐ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

โคกสะอาด  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระณรงค์ อธิวโร จำคำ

๒๔/๐๖/๒๕๒๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

จำศีล  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระวิศิษฏ์ สิริภทฺโท เกษดี

๑๗/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

จำศีล  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระธวัชชัย กิตฺติวณฺโณ รืนวุฒิ

่

๑๖/๑๑/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

ชำผักแพว  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระวีรพันธ์ สจฺจวโร จันทุมมา

๒๖/๑๐/๒๕๐๗ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

ชำผักแพว  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระทวีสิน กิตฺติสาโร สมบรม

๐๗/๐๔/๒๕๔๐ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ชำผักแพว  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระทัศพล ทสฺสนีโ นัดวาที

๒๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

ชำผักแพว  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระสรพงษ์ ปภสฺสโร เหลียมสมุทร์

่

๒๒/๐๙/๒๕๓๘
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

ชำผักแพว  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๒๘
พระศักดา านิโย สุวรรณพรม

๒๓/๑๐/๒๕๑๑ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

ตาลเดียว

่

 

สบ ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระวิทวัส วีรธมฺโม ขันทมาตร

๑๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเดียว

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระวิศรุต ธมฺมปาโล แสงทองล้วน

๑๗/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตาลเดียว

่

 

สบ ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระบรรณรต เขมโก รืนชืน

่ ่

๒๗/๑๐/๒๕๑๒ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

ถำพระโพธิสัตว์  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระณัฐวรรธน์ กิตฺติปาโล สงึมรัมย์

๓๑/๐๑/๒๔๙๘ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

ถำพระโพธิสัตว์  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระสุชาติ ปริปุณฺโณ ศักดิศรีนภากุล

์

๑๓/๑๐/๒๕๐๓ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ถำพระโพธิสัตว์  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระรัฐพล ภูริปฺโ ถกลธวัช

๒๓/๐๗/๒๕๓๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ถำพระโพธิสัตว์  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระตำนาน าณโสภโน อสูรสงคราม

๑๕/๐๘/๒๕๒๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ถำพระโพธิสัตว์  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระนิพล อาภากโร นันรัศมี

๒๔/๐๑/๒๕๐๘ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

ทับกวาง  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระประดิษฐ์ านุตฺตโร เบิกสีใส

๐๖/๐๙/๒๕๑๐ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ท่าศรีโพธิเหนือ

์

 

สบ ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระสุริยา นริสฺสโร ประจันตะเสน

๐๕/๑๐/๒๕๐๖ ๑๙/๐๙/๒๕๕๙

ท่าศาลา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระรังสี ขนฺติพโล พลแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๒๕ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

นาบุญ  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระวุฒิพงษ์ วฑฺฒโน ศิลาโงน

๑๑/๐๓/๒๔๙๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

นาบุญ  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระแววจักร์ ปยสีโล ศรวิจิตร

๐๑/๑๑/๒๔๙๙ ๒๔/๑๑/๒๕๕๖

บ้านธาตุใต้  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระภัชชกร ภทฺทธมฺโม พนพีรกุล

๐๗/๐๕/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านธาตุใต้  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๔๓
พระวสันต์ สิริจนฺโท ภักดี

๑๓/๐๖/๒๕๒๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านธาตุใต้  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๔๔
พระนเรศ วรปฺโ บุญประเทือง

๒๑/๑๐/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านธาตุใต้  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรไอศูรย์  กองชนะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านธาตุใต้  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระอุเทน จนฺทปฺโ ไชยวงษ์

๒๐/๐๖/๒๕๑๗ ๒๔/๐๖/๒๕๑๗

บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระมานบ สุวโร ชฎาจิตร์

๑๕/๐๑/๒๕๐๗ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรพรเทพ  ดุษฎีนิพนธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรธนาธิป  สันทาลุนัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรจิรเมธ  พยงค์หอม

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

 บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรอนุสรณ์  ไชยต้น

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

 บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรชินดนัย  ศิริบุรี

๐๑/๐๓/๒๕๕๐

 บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรวุฒิชัย  นวลปกษี

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

 บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรภูวดล  สกุลสุนทร

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรทนงศักดิ

์

 ยอดยิง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

 บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรราชันย์  เดชจำรูญกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

 บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรพงศ์สิน  ฐิติโชติสุนทร

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

 บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรณรงค์เดช  ยอดยิง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

 บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรกิตติภณ  บุญคุณยิงทวี

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรวรากร  ขยันกิจมงคล

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

 บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๖๑
สามเณรชานนท์  สันติดงสกุล

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

 บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรวรยศ  ธนกิจนันทกุล

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

 บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรสุรชัย  ศักดิสกุลไพสิฐ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

 บ้านปา  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรธวัชชัย  ไพรมนิส

๐๙/๐๒/๒๕๕๐

 บ้านปา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระยงยุทธ อติวีโร ฤทธิหิรัญ

์

๐๔/๐๒/๒๕๐๗ ๓๐/๐๑/๒๕๔๕

บ้านม่วง  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระนฤดล อนาลโย บุญแจ้ง

๒๕/๐๖/๒๕๓๖
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

บ้านม่วง  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระประสิทธิ

์

จนฺทปฺโ สมแฮ

๑๕/๑๑/๒๕๒๐
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

บุใหญ่  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระหนุ่ม ิติสีโล ศักดี

๑๑/๐๕/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๖๐

บุใหญ่  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระทวีชัย ชุติปฺโ คำจันทร์

๒๘/๐๖/๒๕๓๗ ๒๘/๐๑/๒๕๖๐

ปาเกษม  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระพิจิตร โชติปฺโ แจ่มจำรัส

๐๑/๐๙/๒๕๑๔ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

ปาไผ่  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระศุภโชค สุภจิตฺโต อินทร์โชติ

๑๕/๐๑/๒๕๓๐ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ปาไผ่  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระสุเวช จิตฺตทนฺโต สุวินัย

๒๒/๐๘/๒๕๒๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๓

โปงมงคล  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระเอกพล สารโท จรดล

๒๔/๑๑/๒๕๓๘
๒๘/๐๑/๒๕๖๐

โปงมงคล  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระทนงศักดิ

์

สุภทฺโท แย้มกระจ่าง

๐๖/๐๒/๒๕๑๓ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

วังแพ  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระดอกดิน อภิาโณ สิงห์กุล

๑๓/๐๘/๒๕๑๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สองคอนกลาง  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระจรูญ ธมฺมทีโป สุขพัฒน์

๐๒/๐๘/๒๕๑๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สองคอนกลาง  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระบุญลักษณ์ กนฺตวีโร ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สองคอนกลาง  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระปเนตร จารุวณฺโณ เขียวสวาท

๐๑/๐๖/๒๕๑๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองสองห้อง  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระสมคิด านิสฺสโร พิพัด

๒๑/๑๐/๒๕๒๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองสองห้อง  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระธนากรณ์ อธิปฺโ มูลธร

๒๕/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองสองห้อง  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระญานวุฒิ อนุตฺตโร เลิศชัยธนารักษ์

๑๙/๐๒/๒๕๒๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

หินซ้อนใต้  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระภัทรพล ธมฺมธโร กองเงิน

๒๐/๐๗/๒๕๒๘ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

หินซ้อนใต้  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระสมบูรณ์ สนฺติกโร ยิงถาวร

่

๑๙/๐๖/๒๔๙๖ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

หินซ้อนใต้  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระณัฐพล เขมทตฺโต สวนทอง

๐๗/๐๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

หินซ้อนใต้  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระเจษฎายุทธ าณวุฑฺโฒ พรมลี

๑๙/๐๔/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หินซ้อนใต้  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระวรรณพงศ์ เขมวํโส บัวขำ

๒๗/๑๐/๒๕๑๒ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

ใหม่โพธิงาม

์

 

สบ ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระจักร ปยุตฺโต คงมี

๒๔/๐๑/๒๕๑๕ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘

คลองไทร  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระประกอบ ธีรปฺโ พิสะรัก

๐๕/๐๑/๒๕๑๗ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

คลองไทร  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระพระออมสิน อชิโต คชพันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๐๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรเจษฎา  มหาไม้

๑๐/๑๐/๒๕๓๐

 คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรคมสันต์  มาสันเทียะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

 คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระเอกอาทิตย์ อุตฺตโม บูรณะ

๒๐/๐๖/๒๕๒๙ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

คันตะเคียน

่

 

สบ ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระสาธุ จิรธมฺโม คงชีพ

๒๒/๐๖/๒๕๐๙ ๒๔/๐๘/๒๕๔๘

ซับกระดาน  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระเดชา ยสินฺธโร บุญผึง

้

๐๓/๐๔/๒๕๒๘ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ซับกระดาน  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๙๕
พระรติพล ทินฺนพโล พุธแดง

๑๕/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

ซับกระดาน  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระธงชัย านุตฺตโม ฝงดี

๒๓/๑๑/๒๕๓๑
๒๗/๐๔/๒๕๖๐

ซับกระดาน  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระสมบัติ รกฺขิโต คำภีระ

๐๒/๐๔/๒๕๑๒ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ซับดินดำ  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระสมศักดิ

์

ปนฺณภาโร กองบุญลือ

๐๙/๐๙/๒๕๒๕ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ซับดินดำ  

สบ ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระศิริวัฒน์ ปภสฺสโร กลอนกลาง

๒๗/๐๒/๒๕๓๕ ๑๑/๐๒/๒๕๖๐

ซับตะเคียน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระเชาวลิต ปฺาทีโป ขอห้อมกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๓๕
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ซับตะเคียน  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระพัชชานนท์ เตชปฺโ สุขดา

๐๖/๑๐/๒๕๒๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ซับตะเคียน  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระบุญทิง

้

ชุตินทโร โชพลกรัง

๐๔/๐๙/๒๕๒๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ซับตะเคียน  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระเกียรติศักดิ

์

ยสปโล ขอจงกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระพระปานทอง อธิฏาโน มณีโชติ

๓๐/๑๑/๒๕๒๙ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระไพวัลย์ อตฺชนธมฺโม หวังลอยกลาง

๐๔/๑๑/๒๕๒๔ ๑๘/๑๐/๒๕๖๐

ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระแหลม ปฺาวชิโร สุวรรณเพชร

๐๕/๑๑/๒๔๙๖ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ซับสนุ่น  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระทองสร้อย หาสธมฺโม ชัยวงศ์

๐๔/๐๑/๒๕๑๔ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ซับสนุ่น  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระเผ่าพันธุ์ าณธีโป แสนกระสิน

๐๓/๐๗/๒๕๑๖ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ซับสนุ่น  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระอัฐษฎาวุฒิ จนฺทสาโร โพธิเขียว

์

๑๖/๑๐/๒๕๒๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ซับสนุ่น  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๑๐
พระกฤษติชัย กิตฺติปฺโ คำวีระ

๐๕/๐๗/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ธนพัฒนาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระดำรง เขมฺวโร วงษ์ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๑๒ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

บ้านหมาก  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระปฐมพงษ์ กลฺยาโณ พลดงนอก

๐๒/๐๙/๒๕๒๘ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

บ้านหมาก  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระนพพร กลฺตสีโล คงคำพรรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านหมาก  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระอดิศร โชติกโร พรมชุลี

๐๒/๑๒/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านหินลับ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระสุรศักดิ

์

สีลธโร พรมประสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๓๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านหินลับ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรณัฐวุฒิ  เสนาดี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

 บ้านหินลับ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระประยุทธ านกโร คงขุนทด

๐๔/๐๘/๒๕๐๘ ๑๔/๐๓/๒๕๖๐

มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระธนภาค จนฺทวโร พรจันทร์ทอง

๐๗/๐๗/๒๕๑๑ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระถวิล เขมปฺโ คำเวียง

๑๒/๐๗/๒๕๑๔
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระถนอม อมโร งามทรัพย์

๑๕/๐๖/๒๕๑๘
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระอนันต์ มหาาโณ เครือนาค

๒๙/๑๒/๒๕๓๗
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระธนพล มหาปฺโ โพธิทอง

์

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระจิรัฏฐ์ อติธมฺโม โพธิทอง

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระพงศ์ธรณ์ เขมกาโม จันทร์ศิริ

๒๖/๐๕/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระเคน สิรินฺธโร ธนสิริธร

๐๗/๐๙/๒๕๓๖ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๒๖
พระเฉลิมชัย ปฺาธโร อินสมนึก

๐๕/๑๒/๒๕๓๔ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

มวกเหล็กใน  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระยุงยุทธ ขตฺติโก สมพลกรัง

๒๖/๐๕/๒๕๒๓
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระนิรุตต์ านธมฺโม ยอดปรางค์

๒๑/๐๔/๒๕๓๖
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระประเสริฐ กิตฺติโก อุดนอก

๐๗/๐๔/๒๕๑๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระสำเรือง สุขิโต เซ็นทองหลาง

๐๓/๐๗/๒๕๒๑ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองตอตะเคียน  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระพรเทพ สกฺโก แกดอน

๒๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

หนองโปง  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระวิศวกร ธิติสีโล คลองกระโทก

๑๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

หนองโปง  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระธนากร ชยานนฺโท อภัยนอก

๒๗/๐๔/๒๕๓๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองโปง  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๓๔
สามเณรไพรโรจน์  คำพะโว

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

 หนองโปง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗ / ๑๔
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สบ ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระกรวิชญ์ ภูริปฺโ ทองสี

๐๕/๑๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๓/๒๕๖๐

หนองผักหนอก  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระพีรพล วรธมฺโม เพ็งพูล

๒๒/๐๒/๒๕๓๘
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

หนองผักหนอก  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระธีรศักดิ

์

ธมฺมสโร นมขุนทด

๐๒/๑๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองผักหนอก  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระปยะณัฐ อคฺควโร เฮงพัฒนะโชติ

๐๙/๐๕/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองผักหนอก  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระเมฎฐ์มนัช เตชธมฺโม นาราธิวัชน์

๒๔/๐๙/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองมะกรูด  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๔๐
พระสันชัย อธิปุโ สนิทกลาง

๐๙/๐๒/๒๕๓๕ ๐๕/๑๐/๒๕๖๐

หนองเอียวใน

่

 

สบ ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระสวน ทีปวํโส จังอนทร์

๒๕/๐๕/๒๕๐๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระวราพล สิริภทฺโท เหมธร

๐๕/๐๑/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระนิติพงศ์ สิริธมฺโม นิธิศิริบูลย์

๒๑/๐๖/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๔๔
พระสุชาติ ธิติโก ทาสูงเนิน

๐๖/๐๒/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๔๕
พระตี

๋

ถาวโร สำราญสุข

๐๕/๐๒/๒๔๙๘ ๓๑/๐๓/๒๕๕๘

คลองมะเกลือ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๔๖
พระสุพัฒน์ โชติปฺโ ม่วงพัฒน์

๒๖/๐๙/๒๕๑๕ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

คำพราน  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๔๗
พระพีรัชพงษ์ านวุฑฺโฒ แซ่เล่า

๐๗/๑๑/๒๕๓๓ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

ดงนำฉ่า  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๔๘
พระสรณ์สฤษฏ์ านวโร พรมอุทิศ

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ดงมะเกลือ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๔๙
พระคำเพียร ิตสีโล มุมทอง

๐๑/๐๓/๒๕๐๔ ๒๔/๐๕/๒๕๕๗

ปาลานหินดาด  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๕๐
พระขอด ขนฺติโก ปญจะ

๐๔/๑๐/๒๕๐๑ ๓๐/๐๓/๒๕๕๙

ปาลานหินดาด  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๕๑
พระประกาศิต กิตฺติปฺโ กรวยทอง

๑๐/๑๐/๒๕๐๙ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ปาลานหินดาด  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระนนทกานต์ จารุธมฺโม ฤทธิน้อย

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๐ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ปาลานหินดาด  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระจิรภัทร อติภทฺโท แปงจ้อง

๑๖/๐๒/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาลานหินดาด  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๕๔
พระพรประทาน สุตธโร คำภีระ

๑๓/๑๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๓/๒๕๕๖

ภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระจิตรกร อธิจิตฺโต เชยเอม

๐๕/๐๑/๒๕๔๐ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

ภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๕๖
พระอัครพล ฉนฺทธมฺโม เอียมเจริญ

่

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๕๗
พระสิทธิพล กตสาโร กลินศรีสุข

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๐ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

มณีขวัญชัย  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระสำเริง อธิปฺโ สะใบบาง

๐๑/๐๖/๒๕๐๖ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

มณีขวัญชัย  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระสัญญา อตฺตคุตฺโต สุขสาวรณ์

๐๙/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

มณีโชติ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระพันศักดิ

์

มทฺทโว เพลิดขุนทด

๑๔/๐๕/๒๕๑๓ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

วังยาง  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๖๑
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺโฒ บุญเพ็ง

๐๕/๑๐/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองบอน  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๖๒
พระปราณีต สุมโน พยุงสกุล

๐๕/๑๒/๒๕๑๕
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

หลังเขา  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระสมพร ถามวโร แก้วใส

๑/๗/๒๕๑๕ ๒๕/๕/๒๕๖๐

เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระระพีพัฒน์ อภิวโร พรหมมินทร์

๑๕/๗/๒๕๓๓ ๑๗/๖/๒๕๖๐

เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๖๕
พระปรีชา ปยจาโร พงษ์เสงียม

่

๑๗/๘/๒๕๑๙ ๑๔/๒/๒๕๕๙

เขาแก้วธรรมาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๖๖
พระมานิตย์ อภิปฺุโ ขำวงษ์

๑๐/๖/๒๕๐๒ ๓/๑๒/๒๕๕๙

เขาแก้วธรรมาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๖๗
พระวัชรพงษ์ ธมฺมวโร มีปอง

๓/๕/๒๕๔๐ ๘/๖/๒๕๖๐ เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๖๘
พระแสน ปยธมฺโม บุญมี

๒๘/๘/๒๕๒๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐
เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๖๙
พระวิทยาทร ปยสีโล ดิบขุนทด

๒๑/๗/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐
เขาน้อยจอมสวรรค์  
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สบ ๒๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรชุฒิพงษ์  ฤทธิเดช

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

 เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรธนพล  เพียมะลัง

๒๖/๖/๒๕๔๘

 เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรอภิศักดิ

์

 เกษมณี

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

 เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรทัตธน  จ้าเสียง

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

 เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๗๔
พระประพล านวโร นิจศีลวงษ์

๒/๓/๒๕๒๐ ๙/๑/๒๕๖๐
คลองไทร  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๗๕
พระอนุศักดิ

์

ปฺาวโร ยงปรึกษา

๑๙/๐๘/๒๕๓๖
๒๖/๓/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๗๖
พระอภิสิทธิ

์

หาสธมฺโม พลายชุมพล

๒๒/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๔/๒๕๖๐

ดงหมี  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๗๗
สามเณรวรฤทธิ

์

 จันตัน

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านดอน  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๗๘
สามเณรภูริพัฒน์  วรรณโสภา

๓/๑๐/๒๕๔๔

 ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรสุรดิษ  ชิดชัยภูมิ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

 ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรอุเทน  นกกระโทก

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

 ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๘๑
สามเณรธาเนศ  รอดไธสง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

 ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๘๒
พระธนาณัฐ จารุธมโม วงษ์หิรัญ

๑๐/๐๔/๒๕๓๓ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระจิตรกร อนุตฺตโร ชาลี

๒๓/๑๑/๒๕๓๒
๒๐/๐๕/๒๕๕๙

วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๘๔
พระคีรีศักดิ

์

ปยธมฺโม สุพัฒน์

๑๒/๑๐/๒๕๓๔
๒๘/๗/๒๕๖๐

สมานมิตรมงคล  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรคมเดช  นาคศรี

๒๔/๙/๒๕๔๔

 สมานมิตรมงคล  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๘๖
พระกิติพงษ์ อริโย ดำเนินงาม

๑๑/๑๑/๒๕๓๓
๑๒/๐๒/๒๕๖๐

สร้างบุญ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระชัยมงคล สิริธโร ด้วงหมี

๑๔/๑๒/๒๕๓๓

๒๕/๖/๒๕๖๐

สร้างบุญ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๘๘
พระพิทยา กนฺตสาโร ภู่เรือง

๘/๗/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
สร้างบุญ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๘๙
พระเปรมศักดิ

์

ปยธโร อนันตสุข

๐๙/๑๐/๒๕๒๙ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

หนองตาบุญ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๙๐
พระธนชัย ธนปาโล ยุรยาตร์

๒๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

หนองตาบุญ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระสิงหา เตชธมฺโม พลทา

๐๗/๐๕/๒๕๓๖ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

หนองตาบุญ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๙๒
พระเอกชัย จนฺทูปโม เกตุบุญมี

๓๐/๐๙/๒๕๒๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองตาบุญ  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๙๓
พระคำพัน ิตธมฺโม ชูเชิด

๐๘/๐๓/๒๕๐๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

หนองไทร  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระศรีไพร เทวธมฺโม สุขสบาย

๐๗/๐๓/๒๔๙๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

หนองไทร  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระสมพร อนาลโย อยู่สุข

๒๓/๐๑/๒๕๓๗ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘

หนองไทร  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระศักดิทำนอง

์

ภทฺทธมฺโม จูนา

๒๓/๐๔/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองไทร  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระปรัชญา ปริสุทฺโธ ช้วนสกุล

๐๓/๐๕/๒๕๒๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองไทร  

สบ ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระกฤษฎา สิริภทฺทโท มสิงห์

๑๐/๒/๒๕๐๖ ๒๖/๕/๒๕๕๙

หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรพชรพล  สร้อยพวง

๒๗/๙/๒๕๔๗

 หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๑๖๐/๐๓๐๐
พระเกียรตินันท์ สิริวฑฺฒโน ทิมรอด

๑๐/๑๒/๒๕๑๙

๔/๓/๒๕๖๐
หนองหมูใต้  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระธรรมรัตน์ จกฺกรตโน เก่าบางยาง

๘/๑๑/๒๕๓๕ ๑๔/๕/๒๕๖๐

หนองหมูใต้  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระไพโรจน์ ผลาโณ สิงหา

๑๙/๐๔/๒๕๒๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

กุ่มหัก  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระวรวุฒิ สิริจนฺโท ทิพวรรณ์

๑๐/๑๑/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

กุ่มหัก  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๐๔
พระเกรียงศักดิ

์

กิตฺติสาโร เจริญกาย

๒/๑๒/๒๕๓๔ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

กุ่มหัก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๐/๐๓๐๕
พระธันวา สิริภทฺโท เลือมใส

่

๑๓/๑๒/๒๕๓๔
๒๖/๐๓/๒๕๖๐

คลองห้า  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๐๖
พระกัปตัน สิริภทฺโท เกตุสุวรรณ

๑๐/๑๒/๒๕๓๖

๒/๐๔/๒๕๖๐

คลองห้า  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๐๗
สามเณรทักษิณัน  คะศรีทอง

๔/๑๐/๒๕๔๔

 คลองห้า  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๐๘
พระอำพัน ธมฺมสโร ม้วนสูงเนิน

๒๗/๐๖/๒๕๑๓ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘

โคกแดง  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระประเสริฐ อนุตฺตโร กุ้งแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๑๑ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

โคกแดง  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๑๐
พระวฤษฎิ

์

กตสาโร ชมะไชยธารณ์

๑๕/๐๙/๒๕๒๓
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

โคกแดง  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๑๑
พระสุทิชล ปภสฺสโร คำเพ็ง

๐๘/๐๘/๒๕๒๐ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

โคกมะตูม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๑๒
พระเจริญชัย อริยวํโส นาคเสน

๑๓/๐๙/๒๔๙๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

โคกมะตูม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๑๓
พระปภาวี อินฺทวีโร จันทพันธ์

๐๙/๐๕/๒๕๓๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

โคกมะตูม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๑๔
พระอุทิศ อุทโย ระยับศรี

๒๐/๐๕/๒๕๒๒ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

โคกมะตูม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๑๕
พระพรพิษณุ ยุตฺติโก เงินดี

๒๔/๐๑/๒๕๒๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โคกมะตูม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๑๖
พระอรรถพล อติพโล สุขประเสริฐ

๐๘/๑๐/๒๕๓๒ ๒๘/๐๗/๒๕๖๐

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๑๗
พระวิญู กนฺตธมฺโม มุ่งแฝงกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๓๔
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๑๘
พระสมเกียรติ ถิรโสภโณ เพียรนาค

๑๐/๐๔/๒๔๙๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ไทยงาม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๑๙
พระม้วน คุณสมฺปนฺโน รักภักดี

๑๔/๐๔/๒๔๘๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บัวลอย  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๒๐
พระนาวี กิตฺติธโร สุขอินทร์

๒๗/๐๘/๒๕๓๓ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

บัวลอย  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๒๑
พระณัฐวุฒิ ิตปฺุโ สันโดษ

๑๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บัวลอย  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๒๒
พระวิวรรธ์น ยสวฑฺฒโน กลินเจริญ

่

๑๕/๐๘/๒๕๒๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บัวลอย  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๒๓
พระปทฐพงษ์ ธมฺมธโร ชายเพ็ชร

๒๓/๑๒/๒๕๓๒
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

บ้านบกน้อย  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๒๔
พระณรงค์ศักดิ

์

านิสฺสโร ยอดแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านบกน้อย  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๒๕
พระกันตินันท์ ปริสุทฺโธ แตงเลียง

้

๑๗/๐๙/๒๕๓๕ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๒๖
พระขจรศักดิ

์

ขนฺติสาโร สุขพอดี

๑๕/๐๗/๒๕๓๔ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๒๗
พระไตรภพ ปสนฺโณ โหมดโพธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระพงศธร กนฺตวีโร ตาดำ

๓๐/๑๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ร่องแซง  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระธเนศ จารุวณฺโณ ทิพมล

๒๐/๑๐/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระกำพล านธมฺโม กิงนอก

่

๑/๑๑/๒๕๒๑ ๐๕/๑๑/๒๕๖๐
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระจงรัก อภิชาโน เหมือนแม้น

๐๑/๐๘/๒๔๙๗ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระสมพงษ์ ธมฺมทีโป สุทธิธรรม

๒๔/๑๐/๒๕๐๒ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๓๓
พระคฑาวุธ ภทฺทาวุโธ อัตถะมาลา

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระชัยโย วิชโย ห้องแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๓๙
๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๓๕
พระสมเกียรติ สนฺตจิตฺโต บัวขจร

๓๑/๐๕/๒๕๐๖ ๒๘/๐๑/๒๕๖๐

ศรีปทุม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระเกียรติคุณ กิตฺติปุโฺ ปนเปย

๒๒/๐๗/๒๕๓๙
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

ศรีปทุม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระสรกานต์ อภิปุณโณ จันทกูล

๑๕/๐๔/๒๕๓๓ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ศรีปทุม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๓๘
พระณรงค์ เตชปฺุโ ชมภูวิเศษ

๑๒/๐๖/๒๔๙๗ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

สนมไทย  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๓๙
พระปยะพร ปยวโร ยิมเล็ก

้

๑๙/๐๒/๒๕๒๗ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

สวนกล้วย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๐/๐๓๔๐
พระสาธิต อภิวณฺโณ พยัคฆะ

๙/๑๑/๒๕๒๓
๗/๐๗/๒๕๖๐

สวนกล้วย  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๔๑
พระปราสาท ปริสุทฺโธ เงินใบอ่อน

๑๓/๐๔/๒๕๑๕ ๓๑/๐๗/๒๕๖๐

สวนกล้วย  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๔๒
พระกิติกร กิตฺติกโร โคกครุฑ

๐๑/๐๕/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๔๓
พระธิติพัทธ์ ชยธมฺโม บุสสี

๑๓/๐๕/๒๕๒๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

สันมะค่า  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๔๔
พระสำรวย อภากโร งามโฉม

๒๐/๐๒/๒๕๒๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

หนองขนาก  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๔๕
พระขจรพล ขนฺติพโล พันธ์อ้น

๐๑/๑๐/๒๕๒๗ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

หนองขนาก  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๔๖
พระระเบียบ โชติโก เอือกิจ

้

๐๕/๐๑/๒๕๐๓ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

หนองขนาก  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๔๗
พระอรรถพล อติสุโภ กระจ่างพงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๓๔
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

หนองขนาก  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระสมยศ อุปสโม ซามประโคน

๐๗/๐๑/๒๕๒๗ ๒๐/๐๘/๒๕๖๐

หนองจอกน้อย  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๔๙
พระประดิษฐ์ เขมวีโร อุ้ยดวงดี

๑๑/๐๖/๒๔๙๘ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

หนองจิก  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๕๐
พระสิริศิลป สิริภทฺโธ ทิพย์โสตร

๒๒/๐๔/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองจิก  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๕๑
พระอุทิศ ตปสีโล นิจันทร์ดา

๐๖/๑๒/๒๕๒๓
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

หนองแซงใหญ่  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๕๒
พระพนธกร ขนฺติธมฺโม เต่าทอง

๒๒/๐๘/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองตะเฆ่  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๕๓
พระภูมิภมร สีลโชโต ภูมิมี

์

๐๒/๑๐/๒๕๓๕ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

หนองนาค  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระวรวิทย์ อนาลโย บุญยัง

๑๒/๐๙/๒๕๑๔ ๒๙/๐๙/๒๕๕๙

หนองโนน้อย  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๕๕
พระสมชาย ครุธมฺโม หมืนนาค

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๒๘/๐๘/๒๕๕๗

หนองบอน  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๕๖
พระสายฝน จนฺทวํโส เชนชัย

๓๐/๐๓/๒๕๒๕ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

หนองบอน  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๕๗
พระวิชัย คุณวโร จิตรจำลอง

๒๕/๑๑/๒๕๐๐ ๐๗/๐๕/๒๕๕๕

หนองปลากระดี

่

 

สบ ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระวิระ พลวโร ประจันทร์บาน

๒๔/๐๙/๒๕๑๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองปลากระดี

่

 

สบ ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระพีรพล าณวโร ธีรางกูล

๒๐/๑๒/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองปลากระดี

่

 

สบ ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระบดินทร์ ปยธมฺโม อัจฉรารักษ์

๒๕/๐๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองปลิง  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระคำบุ่น ปฺาทีโป แก้วตา

๑๗/๕/๒๕๑๖ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๖๒
พระทองรักษ์ อินทรโชโต ผิวทองหลาง

๐๖/๐๔/๒๕๑๖ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

หนองพระบาง  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระสิทธิชัย านวีโร แจ่มจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองพระบาง  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๖๔
พระณภัทร จกฺกวโร ชุ่มชืน

่

๐๗/๐๓/๒๕๓๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองสมัคร  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระณัฐวุฒิ ิตาโ อิสสระ

๐๒/๐๙/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองสมัคร  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระปยวัฒน์ ปสนฺโน ซุ้นห้อง

๑๙/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองสมัคร  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๖๗
พระสุวัฒน์ สุปภาโต วิมาน

๒๔/๑๒/๒๕๒๕
๐๖/๐๓/๒๕๕๙

หนองอ่างทอง  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๖๘
พระนที อคฺควํโส ผดุงใจ

๒๓/๐๗/๒๕๒๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองอ่างทอง  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๖๙
พระใหม่ อุปกาโร ยานิพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๓๕
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรโสธร  แจ้งอรุญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

 ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๑๖๐/๐๓๗๑
พระแดง อาทโร -

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๒/๐๑/๒๕๖๐

ห้วยทองหลาง  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๗๒
พระพีระพงษ์ ิตคุโณ พรมมี

๐๕/๐๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

ห้วยทองหลาง  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๗๓
พระกรวิชญ์ ปยฺสิโล อำภา

๑๑/๐๓/๒๕๓๖
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ห้วยทองหลาง  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๗๔
พระเจน สุมงฺคโล สาระกุล

๑๐/๐๘/๒๕๐๒ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

ใหญ่วันนา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๐/๐๓๗๕
พระเมธัส ิตเมโธ โรจโนภาส

๐๗/๐๖/๒๕๓๘ ๓๐/๐๕/๒๕๖๐

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๗๖
พระสมชาติ อคฺคจิตฺโต ดีงาม

๑๒/๐๗/๒๕๑๕ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

ใหม่เทพนิมิตร  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๗๗
พระปริญญา สณฺหวาโจ ขำสีทอง

๒๐/๐๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่เทพนิมิตร  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๗๘
พระรัชพล อาภาธโร พงษ์สีดา

๒๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ไก่เส่า  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๗๙
พระจักรินทร์ อาภสฺสโร งามสมชนม์

๐๕/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาไกรลาศ  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๘๐
พระมังกร าณวโร ธานี

๒๑/๐๓/๒๕๑๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒

เขาดิน  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๘๑
พระถิรวัสส์ ธมฺมานนฺโท นนท์โตพันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๓๑
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ท่าราบ  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๘๒
พระขวัญ รกฺขิตวํโส แก้วพันธุ์บุตร์

๐๔/๐๓/๒๕๓๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

บ้านโดน  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๘๓
พระอุทัย อินฺทปฺโ ใจดี

๑๔/๐๙/๒๕๑๘ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

ม่วงหวาน  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๘๔
พระคำนึง ชาครธมฺโม มีนา

๑๖/๐๑/๒๕๐๕ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

หนองกระธาตุ  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๘๕
พระพุด วยวุฑฺโฒ ด้วงอำไพ

๒๙/๐๕/๒๕๐๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระธาตุ  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๘๖
พระจักรกฤษณ์ กฺวิวํโส วงษ์งาม

๒๐/๐๕/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองกวางโจน  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๘๗
พระอนนท์ ชยาภินนฺโท สุภาษิต

๐๓/๐๓/๒๕๓๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองกีบม้า  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๘๘
พระเอกลักษณ์ ขนฺติโก ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองกีบม้า  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๘๙
พระกมล ปฺุกาโม โสภาพ

๒๘/๐๘/๒๕๒๓ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองนกชุม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๙๐
พระธนพล โกวิโท ชอบสูงเนิน

๐๙/๐๘/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองนำสร้าง  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๙๑
พระพิสิษฐ์ พลวฑฺฒโน หลงจินดา

๐๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

หนองพลับ  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๙๒
พระสุชิน านิสฺสโร เหล่าอัจฉริยะพร

๒๐/๐๑/๒๔๙๗ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

หนองสีดา  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๙๓
พระเฉลิมวงศ์ ปฺุสมฺภโว ศิริสุนทรกมล

๑๒/๐๘/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองหลัว  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๙๔
พระวิโรจน์ ิตาจาโร ปานรัตนะ

๒๖/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหลัว  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๙๕
พระบัญชา ปภาธโร ปตธิมากร

๑๓/๐๘/๒๕๑๐ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ดอนพุด  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๙๖
พระชยกร กนฺตสาโร

อัครมหาเดชานุกูล
๐๑/๐๗/๒๕๓๑ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

ดอนพุด  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๙๗
พระจรัญ เขมาภิรโต พรเณร

๒๐/๐๕/๒๕๑๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกกุ่ม  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระธีรภัทร ธีรปฺโ สุดวิลัย

๒๙/๐๗/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โคกเสลา  

สบ ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระกฤษณะ อากากโร เจริญทรัพย์

๑๘/๐๑/๒๕๒๔
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

บ่อพระอินทร์  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๐๐
พระอุดมสิน จารุวํโส คชฤทธิ

์

๙/๑๒/๒๔๙๕ ๒๘/๐๘/๒๕๕๙

บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระเหิน จิรสุโภ นิลวดี

๑๑/๒/๒๕๑๒
๑๐/๕/๒๕๖๐

โบสถ์แจ้ง  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระทวีศักดิ

์

ถามวโร ฟกเนียม

๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๖๐

โบสถ์แจ้ง  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๐๓
พระมนู ิตมโน สิงห์รุ่งเรือง

๑๐/๕/๒๔๙๒
๒/๗/๒๕๖๐

โบสถ์แจ้ง  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๐๔
พระธนวัฒน์ ฉนฺฑวุฑโฒ กันเกรา

๓๐/๕/๒๕๓๘
๕/๗/๒๕๖๐

โบสถ์แจ้ง  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๐๕
พระภาณุวิษญ์ ปริมุตฺโต ศาลางาม

๐๕/๑๐/๒๕๑๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

มหาโลก  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๐๖
พระปยะ สุชาโต ชูประยูร

๒๓/๑๐/๒๕๐๗ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

มะขามเรียง  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๐๗
พระสมศักดิ

์

กิตฺติภทฺโท อำวงษา

๑๕/๐๔/๒๔๘๖ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

มะขามเรียง  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๐๘
พระจิรศักดิ

์

กตธมฺโม พิทักษ์

๓/๑๑/๒๕๒๓ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

สร่างโศก  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๐๙
พระนภดล ชยานนฺโท สุวรรณประดิษฐ์

๑/๑๐/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สร่างโศก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๐/๐๔๑๐
สามเณรจิรเดช  เทแก้ว

๑๑/๓/๒๕๔๖

 สร่างโศก  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๑๑
พระวัชรินทร์ อมโร ผ่องผิว

๒/๐๖/๒๕๐๙ ๓/๐๔/๒๕๕๙

สุนทรเทพมุนี  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๑๒
พระนัฐพงษ์ ธมฺมจาโร ปุราโส

๑๗/๐๘/๒๕๒๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สุนทรเทพมุนี  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๑๓
พระปวริศ านรโต จุลมุสิก

๖/๑๑/๒๕๓๙
๖/๐๗/๒๕๖๐

สุนทรเทพมุนี  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๑๔
พระชาตรี จนฺทูปโม คงศรี

๑๑/๐๗/๒๕๒๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

หนองนางปุย  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๑๕
พระสายัน อรุโณ กระปุกนาค

๒๑/๐๕/๒๕๑๕ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองพันเรือ  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๑๖
สามเณรจิรายุศ  มหายนต์

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

 หนองพันเรือ  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๑๗
พระตรีเพชร เปสโล ศรีจันทร์

๒๑/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตอยาง  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๑๘
พระสัมฤทธิ

์

กตสาโร ขาวผา

๒๐/๑๒/๒๕๑๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

ทองย้อย  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๑๙
พระกลาง มหาปฺุโ แซ่อัว

๊

๓๐/๐๑/๒๕๒๙ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

บ้านคลอง  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๒๐
พระชัยชนะ ชยากโร อารยะนคร

๒๑/๑๑/๒๕๓๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โปร่งหัวถนน  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๒๑
พระวราวุฒิ สฺโต ยอดดำเนิน

๐๘/๐๘/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณคีรี  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๒๒
พระพิพัฒน์ภูมิ พุทฺธิสาโร แสนเสนาะ

๑๙/๑๒/๒๕๓๙
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองโดน  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๒๓
พระปวริศร านิสฺสโร เสริฐธิกุล

๑๑/๑๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองโดน  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๒๔
พระสุชาญ สุชาโต ธีระจารุวรรณ

๓/๗/๒๕๓๐ ๒/๗/๒๕๖๐
เขาวง  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๒๕
พระสมพิศ ชาตปฺโ พวงมะลิ

๑๑/๑๐/๒๕๐๓

๒/๗/๒๕๖๐
ซอยสี

่

 

สบ ๒๑๖๐/๐๔๒๖
พระบรรณรต อาภาธโร ธะเสฐ

๑๒/๒/๒๕๐๘
๖/๗/๒๕๖๐

ซอยสี

่

 

สบ ๒๑๖๐/๐๔๒๗
พระบุญมา อภิปฺุโ เนียมพันธุ์

๑๐/๔/๒๕๐๓ ๒๗/๕/๒๕๕๘

ซับบอน  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๒๘
พระกฤติเดช สุภาจาโร นนท์ธีระโชติ

๓๐/๑๑/๒๕๒๗

๙/๗/๒๕๖๐
ตรีบุญญาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๒๙
พระเดชา เตชธมฺโม พุ่มสติ

๑๓/๑๐/๒๕๒๒

๔/๑/๒๕๖๐
ถำกระบอก  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๓๐
พระพิเชษฐ์ กมโล ทองชาย

๖/๙/๒๕๑๙ ๑๖/๓/๒๕๖๐

ถำกระบอก  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๓๑
พระนรินทร์ อภินนฺโท ประสารศรี

๑๐/๔/๒๕๒๐ ๑๘/๓/๒๕๖๐

ถำกระบอก  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๓๒
พระศราวุธ อติชาคโร แว่นทิพย์

๒๔/๔/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

ถำกระบอก  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๓๓
พระพัฒนา จารุธมฺโม นิลพันธ์

๑๗/๘/๒๕๓๖ ๑๓/๑๒/๒๕๕๙

นายาว  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๓๔
พระสมศักดิ

์

อนุตฺตโร มีแก้ว

๑๘/๘/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
นิคมเขมาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๓๕
พระธวัช นนฺทิโย นัทธี

๓๐/๖/๒๕๔๑ ๒๗/๖/๒๕๖๐

นิคมวาสี  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๓๖
พระจิราวุฒิ อชิโต ทือเกาะ

๗/๙/๒๕๒๖ ๑๓/๙/๒๕๕๙

บ้านน้อย  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๓๗
พระสมบัติ อนุตฺตโร อัตตนาถวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๐๔

๙/๒/๒๕๔๘
ประดู่  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๓๘
พระอนันชัย ธมฺมรกฺขิโต บุญมาก

๒๑/๑๑/๒๕๒๔
๒๖/๖/๒๕๕๙

ปราสาททรงธรรม  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๓๙
พระคงศักดิ

์

สุทฺธจิตฺโต จิวหนู

๋

๗/๘/๒๕๐๗ ๒/๗/๒๕๕๙
ปราสาททรงธรรม  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๔๐
พระวรวิทย์ กนฺตวีโร ข่มจิตร์

๑๐/๘/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๔๑
พระบรรจง กิตฺติปฺโ วิทาโน

๑๖/๗/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๔๒
สามเณรศุภกร  เปนดี

๑๓/๕/๒๕๔๗

 พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๔๓
สามเณรชูเกียรติ  อยู่โต

๑๙/๒/๒๕๔๘

 พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๔๔
พระสิริกร ภูริปฺโ เอียมลอย

่

๒๓/๘/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
ศรีนิคมาราม  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๐/๐๔๔๕
สามเณรสรศักดิ

์

 แซ่เซียว

๑๔/๘/๒๕๔๗

 ศรีนิคมาราม  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๔๖
พระอภินันท์ อคฺคปฺโ พิมพิศาล

๒๗/๑๐/๒๕๓๔
๒๗/๓/๒๕๕๙

สายตรี  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๔๗
พระเดชาวิชญ์ เตชธมฺโม หาบุญมี

๒๐/๙/๒๕๐๙
๗/๗/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๔๘
พระปญญา ชินวโร วงศ์ศรีเผือก

๗/๘/๒๕๐๕ ๒๔/๑/๒๕๖๐

หนองโปง  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๔๙
พระวิเชียร รวิวณฺโณ พาอีเม้ง

๒๓/๑๑/๒๕๐๗

๒/๗/๒๕๖๐
หนองโปง  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๕๐
พระโกมิน ปฺุมโน ทองจุ้ย

๑๐/๗/๒๕๑๓
๒/๗/๒๕๖๐

หนองโปง  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๕๑
พระศุภชัย สุเมโธ สายทอง

๑/๗/๒๕๒๖ ๒/๗/๒๕๖๐
หนองโปง  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๕๒
พระไพฑูรย์ านิสฺสโร ศรีแก้ว

๒๙/๔/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

หนองโปง  

สบ ๒๑๖๐/๐๔๕๓
พระศักดินรินทร์

์

นรินฺโท คำสุ่ม

๑๙/๑๐/๒๕๓๙
๒๑/๕/๒๕๖๐

หนองสุทธะ  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมบัณฑิต)

เจ้าคณะภาค ๒

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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