
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๖๘๘ รูป ขาดสอบ ๑๐๑ รูป คงสอบ ๕๘๗ รูป สอบได้ ๔๕๑ รูป สอบตก ๑๓๖ รูป (๗๖.๘๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระทวีสิทธิ

์

ปริชาโน นาคช่ง

๒๙/๙/๒๕๐๙ ๒๕/๗/๒๕๕๘

เกาะเทโพ  

อน ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระพงษ์ศักดิ

์

ติกขวีโร ศิริเสมอจันทร์

๑๗/๗/๒๕๐๘
๕/๓/๒๕๖๐

เกาะเทโพ  

อน ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระสมชาย อินฺทโชโต เชาวนะโชติ

๒๕/๘/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
เกาะเทโพ  

อน ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระอนันต์ สุวณฺโณ น้ยตุม

๒๑/๘/๒๕๓๕ ๒๖/๓/๒๕๖๐

ขุมทรัพย์  

อน ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระจาตุรงค์ ปฺาทีโป ประสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
ขุมทรัพย์  

อน ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระสวัสดิ

์

ปวโร ศรีแตง
๕/๔/๒๔๙๙

๒/๗/๒๕๖๐
เขาพะแวง  

อน ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระจักรกฤษต์ คนฺธสีโล วงษ์ธัญญการ

๒๑/๑๐/๒๕๓๙

๙/๖/๒๕๖๐
จักษาภัทราราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระกฤชษภณ ขนฺติพโล ถนอมทรัพย์

๒๑/๔/๒๕๒๙ ๑๘/๔/๒๕๕๖

จันทาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระศังกร สุธมฺมปยสีโล แรกเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๖๐
จันทาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระวิศรุต สุธมฺมติสาโร เผือกพงษ์

๙/๑๒/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
จันทาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระเอกภพ สุธมฺมจนฺทสาโร วรรณมุข

๔/๙/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๖๐

จันทาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระอนุชา สุธมฺมถปสีโล ผ้าผิวดี

๒๐/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
จันทาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระครสวรรค์ ขนฺติธโร อมรศิลสวัสดิ

์

๑๐/๘/๒๕๓๔
๙/๖/๒๕๖๐

ธรรมโศภิต  

อน ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระปติพงษ์ อคฺคธมฺโม ท้วมพงษ์

๒๐/๓/๒๕๓๖ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ธรรมโศภิต  

อน ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระนิรุตต์ านวุฑฺโฒ สงฆ์โนนเหล็ก

๑๗/๔/๒๕๓๔ ๒๖/๑/๒๕๖๐

เนินเหล็ก  

อน ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระวิมล กนฺตวีโร กลำเจริญ

๒๗/๓/๒๕๓๘

๘/๔/๒๕๖๐
เนินเหล็ก  

อน ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระสุรจิต ยโสธโร มาตสิงห์

๒๕/๑/๒๕๓๘ ๒๘/๕/๒๕๖๐

เนินเหล็ก  

อน ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระปองพล ปฺาทีโป จันทร์ปุย

๓๐/๕/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

บางกุ้ง  

อน ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระอารี อคฺคธมฺโม จันทร์เอียม

่

๒๑/๒/๒๕๑๑
๓๐/๖/๒๕๖๐

บุญลือ  

อน ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระภาณุวัฒน์ านิสฺสโร ดีประเสริฐ

๑๑/๙/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐
มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระมงคล เขมวีโร อยู่พรม

๒๙/๑/๒๕๑๖

๖/๗/๒๕๖๐ มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระธานินทร์ อติวีโร งามประเสริฐ

๑๘/๑๑/๒๕๑๖

๖/๗/๒๕๖๐ มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระน้อย เตชวีโร ปญญาไข

๙/๓/๒๕๑๗
๖/๗/๒๕๖๐ มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระวรายุส ติกฺขวีโร หัฐบูรณ์

๖/๑/๒๕๓๙ ๖/๗/๒๕๖๐ มณีสถิตกปฏฐาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑ / ๑๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรอรรถพล  พิทักษ์วนาราษฏ์

๖/๗/๒๕๔๖
 มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรสุพจน์  เยปอง

๑๙/๙/๒๕๔๖

 มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรกันตพร  มดแดง

๕/๒/๒๕๔๗
 มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรอนุพงษ์  อนันตอาจ

๗/๒/๒๕๔๗
 มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรทัศกร  ภูเหม็น

๑๐/๒/๒๕๔๗

 มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรสุลัก  คลองแห้ง

๑/๒/๒๕๔๘
 มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระวัชระ ิตโสภโณ แก้ววานิช

๘/๒/๒๕๓๘ ๒๐/๕/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

อน ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระนฤพล กนฺตสีโล เกิดรุ่ง

๗/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

อน ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระกฤษดา กิตฺติสาโร ผลไพร

๒๔/๙/๒๕๒๖ ๑๓/๔/๒๕๖๐

วังปลากด  

อน ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระธิติภูวิศ จารุวํโส จ่าวัง

๒๕/๓/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐

สะพานหิน  

อน ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระทินกร ทินฺนกโร บุญปอ

๒๙/๑๑/๒๕๑๘
๒๗/๓/๒๕๕๙

สังกัสรัตนคีรี  

อน ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระบุญเลิศ กิตฺติปฺุโ หนองคาย

๑๗/๗/๒๕๒๑
๓๐/๔/๒๕๖๐

สังกัสรัตนคีรี  

อน ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระยศพล ชินฺมโล จันทร์ศรี

๘/๙/๒๕๓๕
๗/๗/๒๕๖๐

สังกัสรัตนคีรี  

อน ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระอานนท์ อานนฺโท นาคมาโนช

๓/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองตางู  

อน ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระนฤชา อธิปฺุโ เหลืองแดง

๑/๓/๒๕๓๑ ๑/๘/๒๕๖๐
หนองตางู  

อน ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระเชิงชาญ โชติโก จันทรานุสร

๒๔/๕/๒๕๓๔

๙/๔/๒๕๖๐
หนองเต่า  

อน ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระสิทธิพัฒน์ สุวีโร สมัครเขตการ

๑/๕/๒๕๓๕
๕/๗/๒๕๖๐

หนองเต่า  

อน ๒๑๖๐/๐๐๔๒
พระนิรุต ปสุโต เดชดิลก

๒๙/๑๐/๒๕๒๔
๒๕/๖/๒๕๕๙

หนองโพธิ

์

 

อน ๒๑๖๐/๐๐๔๓
พระพัชรพงษ์ กิตฺติภทฺโท ชวดนุช

๑๕/๘/๒๕๓๖
๒๐/๑/๒๕๖๐

หนองโพธิ

์

 

อน ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระอาทิตย์ อาภากโร พิษนาค

๑๑/๑๑/๒๕๒๙

๑๐/๓/๒๕๕๙

หนองสลิด  

อน ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระธีรวัฒน์ ธีรวฒฺโน พลศักดิว้าย

์

๓๐/๘/๒๕๓๔ ๑๙/๔/๒๕๖๐

หนองสลิด  

อน ๒๑๖๐/๐๐๔๖
พระอัจฉริยพงษ์ อนาลโย เจนเขตรกิจ

๕/๖/๒๕๔๐ ๓๐/๔/๒๕๖๐

หนองสลิด  

อน ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระสนธยา จนฺทวํโส มูลจรัส

๑๓/๑๒/๒๕๓๗

๒๐/๘/๒๕๖๐

หนองสลิด  

อน ๒๑๖๐/๐๐๔๘
พระณับพงษ์ านิสฺสโร เสาวมาลย์

๑๔/๑๐/๒๕๓๕ ๒๕/๑๑/๒๕๕๘

หนองหญ้านาง  

อน ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระมนัส มนสีโล ศรีกล่อม

๑๘/๗/๒๕๓๙

๗/๔/๒๕๖๐
ใหม่จันทราราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระชูเกียรติ ชยกิตฺติ เพียรธัญกิจ

๓/๙/๒๕๓๔
๖/๗/๒๕๖๐

ใหม่จันทราราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระวสันต์ านวโส จงการไถ

๓/๒/๒๕๓๖ ๕/๘/๒๕๖๐
ใหม่จันทราราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระพัฒนพล พทฺธาโณ พูลเขตการ

๑/๕/๒๕๔๐ ๑๑/๓/๒๕๖๐

อมฤตวารี  

อน ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระสมพร สมวโร เรือนภู่

๒๘/๔/๒๕๒๘

๒/๘/๒๕๖๐
อมฤตวารี  

อน ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระชัยศิริ ชยวุฑฺโฒ สีแตง

๒๐/๘/๒๕๓๖
๒/๘/๒๕๖๐

อมฤตวารี  

อน ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระประวืทย์ ปวฑฺฒโน หฤหรมย์

๑๔/๑๒/๒๕๓๗

๒/๘/๒๕๖๐
อมฤตวารี  

อน ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระพีระศักดิ

์

ถิรจิคฺโต เงินทอง

๒๘/๔/๒๕๓๓

๓/๘/๒๕๖๐
อมฤตวารี  

อน ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระณัฐวัฒน์ โชติวโร บัวบาน

๒๗/๕/๒๕๔๐
๔/๘/๒๕๖๐

อมฤตวารี  

อน ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระภาณุ ภูริวฑฺฒโก สูนประหัต

๒๑/๑/๒๕๓๖

๕/๘/๒๕๖๐
อมฤตวารี  

อน ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระสิทธิโชค สิทฺธิชโย ว่องวิการ

๒๔/๑๒/๒๕๓๓

๖/๘/๒๕๖๐
อมฤตวารี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๒ / ๑๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระสมชาย ธีรชโย ศุภกิจวัฒนา

๑๘/๒/๒๕๑๐ ๒๑/๘/๒๕๕๔

อุโปสถาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระนิพนธ์ มหามงฺคโล มันบุญสม

่

๐๑/๐๕/๒๕๑๘ ๒๐/๐๔/๒๕๖๐

เขาน้อย (บน)  

อน ๒๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรบุญญาฤทธิ

์

 นามันทะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 เขาน้อย (บน)  

อน ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระศรัณยู ปภากโร ฤทธิเสือ

์

๑๖/๐๕/๒๕๓๔ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

เขาปฐวี  

อน ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระชลิต อชิโต แรงสาริกิจ

๒๒/๑๒/๒๕๓๙
๒๖/๐๔/๒๕๖๐

เขาปฐวี  

อน ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระจรัส จนฺทสโร จัดเขตต์กรณ์

๐๘/๐๔/๒๕๒๘ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

เขาปฐวี  

อน ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระชาญวุฒิ วิสารโธ เด่นพายัพ

๑๖/๐๔/๒๕๓๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เขาปฐวี  

อน ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระสุนันท์ ปยธมฺโม พิลึก

๐๘/๐๗/๒๔๙๑ ๐๕/๐๑/๒๕๖๐

เขาลูกช้าง  

อน ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระสาธิต ิติโก โพธิทอง

์

๒๗/๑๕/๒๕๓๘
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ดอนหวาย  

อน ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระอัฐชัย ชยนฺโต ประสิทธิเขตรกิจ

๑๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

ดอนหวาย  

อน ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระวันชัย กนฺตวีโร บัวผัน

๒๙/๐๗/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ดอนหวาย  

อน ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระสุธีร์ชัย ปฺาวโร เพ็ญเขตรวิทย์

๓๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ดอนหวาย  

อน ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระจัตุรงค์ อาภากโร อินทสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนหวาย  

อน ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระพันธ์ วิสุทฺโธ แข็งเขตร์

๒๐/๐๒/๒๕๐๕ ๑๗/๑๑/๒๕๕๖

ตลุกดู่  

อน ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระชลอ กนฺตสาโร กรีฑาเวช

๒๑/๐๘/๒๕๑๐ ๒๕/๐๓/๒๕๕๘

ตลุกดู่  

อน ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระไพโรจน์ อคฺคปฺโ สุขษา

๐๕/๑๐/๒๕๒๓ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ตลุกดู่  

อน ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระธำรงฤทธิ

์

ถาวรธมฺโม เจนเจตวิทย์

๐๘/๐๒/๒๕๓๕ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

ตลุกดู่  

อน ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระโสภณ ปภสฺสโร สว่างอารมณ์

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๒/๐๕/๒๕๖๐

ตลุกดู่  

อน ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระภานุพงศ์ ปภสฺสโร ขาวหอม

๐๘/๐๗/๒๕๓๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ตลุกดู่  

อน ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระรักษ์ศิลป านิสฺสโร หนูเถือน

่

๐๒/๐๒/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตลุกดู่  

อน ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระศิระวุติ ปฺาวโร วาอุทัศน์

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตลุกดู่  

อน ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระจักรกฤษ กตปฺุโ ระบอบ

๑๒/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตลุกดู่  

อน ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระกมลวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ ศุภราภรณ์

๒๘/๑๑/๒๕๓๘ ๒๙/๑๑/๒๕๖๐

ตลุกดู่  

อน ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระกฤษฎา อมโร ภมรคล

๑๘/๑๑/๒๕๒๗
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ตลุกหมู  

อน ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระสุริยะ สุภาจาโร สนิทม่วง

๑๗/๐๙/๒๕๓๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ทัพทันวัฒนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระดิชภสส์กุญช์ สุหชฺโช ฮวบสวรรค์

๒๑/๐๔/๒๕๓๘ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

ทัพทันวัฒนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระปรัชญ์วีร์ สุเมธโส ทองใหญ่

๐๗/๑๑/๒๕๔๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ทัพทันวัฒนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระณภัทร ชุตินฺธโร แตงสุด

๒๘/๐๑/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทัพทันวัฒนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรกฤษดา  มหันตรัตน์

๑๓/๗/๒๕๔๔

 ทัพทันวัฒนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรดิศรณ์  สิทธิไกร

๓๐/๕/๒๕๔๓

 ทัพทันวัฒนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระนพพร กุสลจิตฺโต กิจสาริกรรณ์

๐๙/๐๑/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งนาไทย  

อน ๒๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรวัชระ  ศรีโพธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

 โปงเก้ง  

อน ๒๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรทิฆัมพร  ทองคำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

 โปงเก้ง  

อน ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระแสวง ทิปธมฺโม เขม้นเขตการ

๒๗/๐๘/๒๔๙๘ ๒๕/๐๑/๒๕๖๐

ผาลาดธาราราม  

อน ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระกรัณฑ์ ปฺาทีโป หมู่มาก

๑๗/๐๓/๒๕๓๗ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วังสาริกา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๓ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระวัชระ านวีโร ชัยชมพู

๐๓/๐๕/๒๕๓๒ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วังสาริกา  

อน ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระกนกพล กิตติปฺโ ชำนิเขตรการณ์

๐๑/๐๘/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วังสาริกา  

อน ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระพรชัย ปภสฺสโร ชัยชมพู

๐๕/๑๑/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วังสาริกา  

อน ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระสุรสิทธ์ ปฺาธโร ดาวฮาแป

๑๐/๐๔/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วังสาริกา  

อน ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระเมธี อาภากโร พัดไสว

๑๑/๐๕/๒๕๔๐ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

สวนขวัญ  

อน ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระอร่าม อนาวิโล เกษรสุวรรณ์

๑๒/๕/๒๕๓๙
๑/๖/๒๕๕๙

หนองกระดีนอก

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระถาวร อตฺตรกฺโข คลองแห้ง

๓๑/๓/๒๕๓๔
๙/๓/๒๕๕๔

หนองกระดี

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระพิเชษฐ์ สมาหิโต ชูเชือ

้

๒๘/๑/๒๕๑๕

๕/๗/๒๕๖๐
หนองกระดี

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระอภิชล จกฺกธมฺโม พุวงค์

๐๑/๐๖/๒๕๒๔

๕/๗/๒๕๖๐
หนองกระดี

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระสุรเดช โชติวิริโย เมืองมูล

๑๓/๐๓/๒๕๒๗

๕/๗/๒๕๖๐
หนองกระดี

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระภูวภัสสร์ ิตเมโธ บุญประเทือง

๑๘/๐๑/๒๕๓๒

๕/๗/๒๕๖๐
หนองกระดี

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระสุเทพ นีลวณฺโณ งามยิง

่

๐๙/๐๑/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
หนองกระดี

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระโจวันศุกร์ สตฺตวาโจ มดแดง

๐๑/๐๑/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
หนองกระดี

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระอภิรักษ์ อภิปฺุโ จุลมุสิก

๑๙/๐๒/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
หนองกระดี

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระกิตติศักดิ

์

วชิราโณ ชายสีอ่อน

๐๗/๐๒/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
หนองกระดี

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระอุดมศักดิ

์

ธติธมฺโม คล้ายจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๓๒ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

หนองขนาก  

อน ๒๑๖๐/๐๑๑๑
สามเณรสิขริน  ไพรกุลนิรมล

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

 หนองขนาก  

อน ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระอดิศักดิ

์

อคฺคธมฺโม ทุมมนตรี

๑๒/๑๑/๒๕๓๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองจิกยาว  

อน ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระเพ็ญจิตร สุมงฺคโล อินหนองฉาง

๒๙/๑๑/๒๕๓๔
๑๔/๐๓/๒๕๖๐

หนองนกยูง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระรัฐภูมิ ธีรปฺโ ประสม

๒๓/๐๗/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองนกยูง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระกิตตินันท์ วชิราโณ คุ้มพงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองนกยูง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระภานุพงษ์ สุภทฺโท เลิศฤทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๓๗
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

หนองเรือโกลน  

อน ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระอานนท์ ปฺาธโร ดินแดง

๑๘/๐๗/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองเรือโกลน  

อน ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระณัฐวุฒิ จารุธมฺโม สดุดี

๐๖/๐๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองเรือโกลน  

อน ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระจรินทร์ อรุโณ ศิริโยธา

๒๘/๑๐/๒๕๐๕ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

หนองสระ  

อน ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระชาติ โชติาโณ โพธิแจ่ม

์

๑/๗/๒๕๑๘ ๒๖/๔/๒๕๔๗

หนองหญ้าไทร  

อน ๒๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรเจษฏา  ทับจีน

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

 เขาวงษ์พรหมจรรย์  

อน ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระนิรันดร์ ถาวโร สิทธิชัย

๑๐/๑๒/๒๕๓๗
๙/๑๐/๒๕๕๙

คลองโปง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระเฉลิมชัย จตฺตมโล จ้อยนิล

๖/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองโปง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระสุบรรณ สิริมรฺคโล ทำจะดี

๐๕/๐๙/๒๕๒๙ ๐๙/๐๙/๒๕๕๘

เจ้าวัด  

อน ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระภานุพงค์ ปยสีโล คณฑา

๒๗/๐๔/๒๕๓๘
๐๖/๐๑/๒๕๖๐

เจ้าวัด  

อน ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระเสน่ห์ อิสฺสโร พุ่มนิล

๑๓/๐๑/๒๕๓๔ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

เจ้าวัด  

อน ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระอำนาจ โสภณปฺโ แสงส่วาง

๑๙/๐๘/๒๕๓๗ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

เจ้าวัด  

อน ๒๑๖๐/๐๑๒๘
พระสดใส อาสโภ ภูฆัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๐ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ทองหลาง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระปวงชน รตนโชโต ศรีพรมษา

๐๕/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทองหลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๔ / ๑๔

้
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่

ชือ

่
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อน ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระปยะนันท์ นนฺทสาโร พงษ์เพชร์

๒๓/๐๕/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทองหลาง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระวีระพงค์ ถิรริวิโย เผือกผ่อง

๐๙/๐๑/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทองหลาง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระพระคีรี โชติปฺโฺ จันทร

๑๓/๐๕/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ทัพคล้าย  

อน ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระพระพิษณุ สมจิตฺโต จันทร

๐๕/๐๙/๒๕๒๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทัพคล้าย  

อน ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระเฉลิมชัย ิตเตโช ภิรมย์เชียง

๒๘/๐๒/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ทัพคล้าย  

อน ๒๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรกิตติพงษ์  เสนารักษ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

 ทัพคล้าย  

อน ๒๑๖๐/๐๑๓๖
สามเณรพสุเทพ  ขำเจริญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

 ทัพคล้าย  

อน ๒๑๖๐/๐๑๓๗
สามเณรรักษ์พล  ยอดสง่า

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

 ทัพคล้าย  

อน ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระวิษณุ าณวโร กันจู

๑/๑/๒๕๔๐ ๑/๖/๒๕๖๐
บ้านจัน  

อน ๒๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรจิรพนธ์  คุ้มปรางค์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านบุ่ง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระสรายุทธ ธมฺมกาโม ชมชืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๒๖ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

บ้านไร่  

อน ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระม้วน อมโร แก้วเอียม

่

๒๑/๑๐/๒๔๙๖ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

บ้านไร่  

อน ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระธงไชย ธมฺมเตโช โพธิพิพิธ

๐๑/๐๑/๒๕๑๗ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

บ้านไร่  

อน ๒๑๖๐/๐๑๔๓
พระอดิศักดิ

์

กิตฺติสมฺปนฺโน ฤทธิเดช

์

๒๘/๐๗/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านไร่  

อน ๒๑๖๐/๐๑๔๔
พระกฤษณธพล ขนฺติพโล คล้ายสุพรรณ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บ้านไร่  

อน ๒๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรอธิพงษ์เทพ  วงษ์พิทักษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

 บ้านไร่  

อน ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระสมชัย วิชิโต ขันสุวรรณา

๐๙/๐๕/๒๕๐๐ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

ภูจวง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระวุฒิไกร ปฺฺาวโร ร้อยแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๖๐

ภูจวง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรกฤษดา  สารพัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

 ภูจวง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรนาคิน  วงค์บุตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

 ภูจวง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระจิตรภาณุ อินฺทวีโร สมบุญสิน

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

เมืองการุ้ง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๕๑
พระพีระยุทธ ปริชาโน รบประเสริฐ

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดผาทัง

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระปรัฐชัย จนฺทโชโต คณฑา

๑๘/๐๖/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดผาทัง

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๑๕๓
พระวรวุฒิ ธมฺมทีโร ชาวปา

๑๖/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดผาทัง

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระอ้อน ปสนฺโน นำเพ็ชร

๐๑/๐๑/๒๕๐๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สมศรีพัฒนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระมวลชน มหาลาโภ แห้วหาญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๐ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

สมศรีพัฒนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๑๕๖
พระชาตรี อชิโต หงษ์เวียงจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๐ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

สมศรีพัฒนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระพรชัย สุพจฺโจ ชาวบ้านกร่าง

๐๕/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สมศรีพัฒนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรอรุญ  พุฒนอก

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

 สมศรีพัฒนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระวีรชัย อคฺคจิตฺโต ชาวปา

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

สะนำ  

อน ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระธรรมนูญ อติธมฺโม จิทน

๑๘/๐๑/๒๕๑๙
๐๒/๐๒/๒๕๖๐

สายรุ้งทอง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระดนุพล ิตพโล ขำจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๓๖ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

สาลวนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระธนชัย มหาวีโร หลงแปน

๑๙/๐๙/๒๕๓๑ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

สาลวนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระวิษณุ จิตฺตสุโภ สนเอียม

่

๑๒/๐๕/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สาลวนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระพีระนนทร์ นรินฺโท คล้ายน้อย

๐๑/๐๔/๒๕๓๒ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สาลวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๕ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระวันชัย ิตวีโร อินต๊ะแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๓๕
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สาลวนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระไพฑูรย์ กาฺจโน สอนศิลป

๑๘/๐๙/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองไม้แก่น  

อน ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระชัยสิทธิ

์

โชติวโร โชติธินา

๑๘/๑๐/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองไม้แก่น  

อน ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระสมพร อินฺทปฺโฺ ทิมอุบล

๒๓/๐๙/๒๕๒๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองหิน  

อน ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระพงศธร ขนฺติมโน มหาวงศ์

๑/๑๐/๒๕๔๐
๑/๕/๒๕๖๐

หนองหูลิง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระพีรพล พลวุฑฺโฒ ขุนทอง

๑/๕/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

หนองหูลิง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระบุญมี กิตฺติฺาโณ กองคำ

๐๕/๐๕/๒๕๐๘ ๐๘/๐๔/๒๕๕๖

ห้วยบง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระธงชัย ปภสฺสโร เปลียนทองคำ

่

๒๓/๑๑/๒๕๓๐ ๐๘/๑๐/๒๕๕๙

ห้วยบง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระธนู อุชุโก ขามาลา

๐๑/๐๑/๒๕๐๘ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

ห้วยแห้ง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระทักษิณ ถาวรสทฺโธ พาทีชอบ

๒๒/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยแห้ง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระทิวากร วรภิฺโฺ กาฬษร

๑/๖/๒๕๓๔ ๑/๗/๒๕๖๐
หูช้าง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระสังวาล อาทโร บุญรัตน์

๑๒/๐๗/๒๔๘๗ ๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โกรกลึก  

อน ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระอภิเดช านวีโร มันมะโน

่

๑๙/๐๕/๒๕๐๘ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

โกรกลึก  

อน ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระสำเนา วฑฺฒโน ทวีผล

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

โกรกลึก  

อน ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระพงศธร ขนฺติธโร สิงห์โท

๑๐/๐๔/๒๕๓๘
๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาดินแดง  

อน ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระปรีชา กุสลจิตฺโต จันทะเสน

๐๖/๐๖/๒๕๒๐ ๓๐/๐๓/๒๕๖๐

เขาธรรมมงคล  

อน ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระประเสริฐ ธมฺมทีโป ขันลา

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาธรรมมงคล  

อน ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระวรเชษฐ์ สุชาโต ถ้วนถี

่

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาธรรมมงคล  

อน ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระณัฐดนัย ณฏิโต พลสมบัติ

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาธรรมมงคล  

อน ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระวิชัย อคฺคจิตโต อ้นแดง

๑๐/๐๗/๒๕๐๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

คลองชะนี  

อน ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระสุธน จารุธมฺโม อึงขวัญ

่

๒๑/๐๒/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองชะนี  

อน ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระมานพ อธิปฺโ พันธ์พืช

๐๒/๐๑/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

ชายเขา  

อน ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระไพศาล จนฺทโชโต จึงบรรเจิดศักดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ชายเขา  

อน ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระติม

๋

ปฺาทีโป ชูชาติ

๒๕/๐๕/๒๕๑๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ชายเขา  

อน ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระประดับ รกฺขิโต ศรีลาชัย

๑๐/๐๙/๒๕๑๘ ๐๖/๐๕/๒๕๔๑

ซับปาพลู  

อน ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระจำรัส จนฺทสาโร โพธิหา

์

๐๕/๐๑/๒๕๐๕ ๐๘/๐๔/๒๕๕๗

ซับปาพลู  

อน ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระประทวน จนฺทปฺโ ศรีจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๐๔ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ซับปาพลู  

อน ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระวิชา จกฺกวโร บัวเถือน

่

๑๘/๑๐/๒๕๒๑ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ซับปาพลู  

อน ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระสมรักษ์ สนฺตจิตโต ศรีหะวัฒน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ซับปาพลู  

อน ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระขวัญประชา กนฺตธมฺโม เพียนเขตรกิจ

๑๒/๐๙/๒๕๒๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

ทุ่งนางาม  

อน ๒๑๖๐/๐๑๙๕
พระสุริยะ จนฺทสีโล เหล็งสุข

๑๓/๐๔/๒๕๐๙ ๑๐/๐๒/๒๕๖๐

ทุ่งนางาม  

อน ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระบังอร ปฺาธโร สุภวาล

๒๖/๑๐/๒๔๙๙ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

ทุ่งนางาม  

อน ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระสังเวียน สนฺตมโน กระนัย

๒๔/๑๐/๒๕๒๑
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งนางาม  

อน ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระยถา สมาหิโต วงศ์ดวงคำ

๐๑/๐๑/๒๕๒๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งนางาม  

อน ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระเปรมชัย เตชปฺโ เอียมมา

่

๐๒/๐๓/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งนางาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๖ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระวีรพล ยุตฺติโก กัณณาลักษ์

๑๔/๐๘/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งนางาม  

อน ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระสุริยา อธิปุโ หินกลาง

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งนางาม  

อน ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระเสน่ห์ สิริปฺโ จักทร

๑๓/๐๖/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งนางาม  

อน ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระประยงค์ สนฺตมโน นิลพันธ์

๒๖/๐๑/๒๕๐๘ ๒๘/๐๑/๒๕๕๙

ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระสวง กิตฺติสาโร แกว่นเขตรวิทย์

๑๐/๐๒/๒๕๐๖ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระกิตติพันธ์ กิตฺติภทฺโท เฟอแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระอมรศักดิ

์

จิรปฺโ พลูกอก

๐๓/๐๕/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เทพเมืองทอง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระเจริญกิจ จิตปุโ ก้อนทอง

๒๗/๐๙/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เทพเมืองทอง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระอนุสรณ์ สุภทฺโท จันทับ

๐๘/๐๙/๒๕๓๒ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

นาไร่เดียว  

อน ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระภิญโญ สุภสฺโท แก้วเขียว

๐๗/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

นำวิง

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๒๑๐
พระอวิรุทธ์ ปภากโร หงอนไก่

๐๙/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

นำวิง

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระณัฐพล ชาคโร ศรีประเสริฐ

๒๑/๐๑/๒๕๑๒ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘

นิคมสามัคคี  

อน ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระอำนวย ิตปฺุโ บุญรอดดิษฐ

๑๒/๐๖/๒๕๐๐ ๐๔/๐๖/๒๕๕๘

นิคมสามัคคี  

อน ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระธวัชชัย ธมฺมธโร แก่นทอง

๑๖/๐๑/๒๕๑๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

นิคมสามัคคี  

อน ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระชัยวัฒน์ ธมฺมโชโต บัวทอง

๐๖/๐๘/๒๕๓๗ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

นิคมสามัคคี  

อน ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระปฐมพงศ์ สทฺทาธิโก ศรีพลเรือน

๑๖/๑๐/๒๕๓๕
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เนินมะค่า  

อน ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระธีรพงศ์ สุภโร สงคราม

๑๘/๑๑/๒๕๓๑
๐๒/๐๕/๒๕๕๘

บึงเจริญ  

อน ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระณัฐวุติ าณวฑฺฒโน เปรมทอง

๑๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

บึงเจริญ  

อน ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระอุทิศ มุทิโต ทรัพย์ขำ

๑๗/๐๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บึงเจริญ  

อน ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระวราวุฒิ คุณวุฑโม ไกยบุตร

๒๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

บึงแวง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระพอดี ิตาโภ มะลิ

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๑๒/๐๑/๒๕๖๐

บึงแวง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระเสกสรร ปฺาวโร เขตา

๐๓/๑๐/๒๕๑๗ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

บุ่งฝางสามัคคีธรรม  

อน ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระสมชาย ธีรธมฺโม พวงนาค

๐๘/๐๒/๒๕๑๘ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

บุ่งฝางสามัคคีธรรม  

อน ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระนาวิน ตปสีโล งามพร้อม

๑๐/๐๑/๒๕๑๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บุ่งฝางสามัคคีธรรม  

อน ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระไพศาลสิทธิ

์

เทวธมฺโม อินทะนิน

๑๗/๐๒/๒๕๐๕ ๐๘/๐๑/๒๕๖๐

ประดู่ยืน  

อน ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระสมควร ชาคโร สีสรรพ์

๑๕/๐๓/๒๕๐๐ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

ประดู่ยืน  

อน ๒๑๖๐/๐๒๒๖
พระวัชรพล อภิวโร เคียงวงค์

๒๙/๐๖/๒๕๔๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ประดู่ยืน  

อน ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระอลงกรณ์ จกฺกวโร กันยา

๒๓/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประดู่ยืน  

อน ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระคุณัชญ์ โสภณคุโณ จันทร์ทัพหลวง

๓๑/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประดู่ยืน  

อน ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระคชรพล ขนฺติพโล สีสรรพ์

๑๑/๑๐/๒๕๐๔ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

ประดู่ยืน  

อน ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระพลวัตร จิรวฒฺถโน บุญศรัทธา

๑๑/๐๘/๒๕๓๕ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

ปากเหมือง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระอนันต์ อาทโร คงสำราญ

๑๓/๑๐/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ปาคา  

อน ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระธนกฤต านวีโร รอดฤทธิ

์

๑/๐๙/๒๕๒๕ ๑๖/๐๖/๒๕๕๖

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระบุญธรรม ิตปฺุโ บุญราก

๒๒/๑๐/๒๔๙๐
๕/๐๓/๒๕๖๐

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระธนวัฒน์ อภิวฑฺฒโณ บารมี

๑๕/๐๒/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ปางไม้ไผ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๗ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระรัฐศาสตร์ สุจิตฺโต เกตุเปา

๓๑/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระไวยไชยา ปชฺโชโต แสงมี

๖/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระอำนาจ าณาโภ โพธิย้อย

์

๖/๐๕/๒๕๔๐ ๒/๐๗/๒๕๖๐

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระรุ่งโรจน์ สีลโชโต ปรากริม

๒๕/๐๔/๒๕๒๓

๖/๐๗/๒๕๖๐

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระทวี คุณวีโร พูลพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๒๔ ๒๕/๑๑/๒๕๖๐

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๑๖๐/๐๒๔๐
สามเณรกิตติ  จบศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

 ปางไม้ไผ่  

อน ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระมานพ มานิโต สุขสำราญ

๑๘/๑๐/๒๕๐๔ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘

โปร่งนวล  

อน ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระสิริชัย อสิาโณ ทับทิม

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

โปร่งนวล  

อน ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระสัญญา สุปฺโ บุญเย็น

๑๓/๑๒/๒๕๐๔ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

โปร่งนวล  

อน ๒๑๖๐/๐๒๔๔
พระธนดล ขนฺติยุตฺโต อินทร์เอม

๒๗/๐๖/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๘

โปร่งนวล  

อน ๒๑๖๐/๐๒๔๕
พระภาคภูมิ อสิาโณ รักเขตรการ

๑๑/๐๙/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

โปร่งนวล  

อน ๒๑๖๐/๐๒๔๖
พระมงคล ขนฺติกโร สิงห์พลาย

๓๐/๐๘/๒๕๐๗ ๐๙/๐๒/๒๕๔๖

เพชรนำผึง

้

 

อน ๒๑๖๐/๐๒๔๗
พระสมเกียรติ ธมฺมสาโร กลินประทุม

่

๒๑/๑๐/๒๕๒๐ ๑๑/๐๒/๒๕๖๐

เพชรนำผึง

้

 

อน ๒๑๖๐/๐๒๔๘
พระไชยวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ผู้มีสัตย์

๒๙/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เพชรนำผึง

้

 

อน ๒๑๖๐/๐๒๔๙
พระทาน อธิธมฺโม คำนาน

๐๒/๑๐/๒๕๐๒ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ไร่สามัคคีธรรม  

อน ๒๑๖๐/๐๒๕๐
พระวัชระ ปวโร เสระบุตร

๐๒/๐๖/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ไร่สามัคคีธรรม  

อน ๒๑๖๐/๐๒๕๑
พระวิทยา ธมฺมวโร ขีนหนองจอก

๑๐/๐๙/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ไร่สามัคคีธรรม  

อน ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระเรืองยศ ปฺวโร ละออเอียม

่

๒๔/๐๘/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไร่สามัคคีธรรม  

อน ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระวรโชติ วรปฺโ โพธิศรี

์

๐๑/๐๑/๒๕๓๕ ๒๐/๐๓/๒๕๕๘

ลานสัก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๕๔
พระชารถ ชารโถ มีถม

๐๘/๐๓/๒๕๒๕ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ลานสัก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระจำเนียร อินฺทสโร อินทร์พรม

๐๑/๐๑/๒๔๘๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ลานสัก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๕๖
พระจักรพล จนฺทโส ปติชูชีพ

๑๙/๑๒/๒๕๐๕ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

ลานสัก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๕๗
พระเอกราช เอกราโช ศรีสุวรรณ์

๑๖/๐๒/๒๕๒๗
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ลานสัก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สกฺสิทฺธโร นาคสมศรี

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ลานสัก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระรชานนท์ รชานนฺโท โตโล

๐๒/๑๐/๒๕๓๗ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ลานสัก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระสามารถ สิริสาโร เพ็ชรทอง

๓๐/๐๔/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลานสัก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๖๑
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุมโน ตัญญบุตร

๐๖/๐๕/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลานสัก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๖๒
พระสุชาติ สุชาโต จัดเขตรกรรม

๑๔/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลานสัก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระพรชัย ภทฺทาวโร บุตรเสน่ห์

๒๗/๐๕/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลานสัก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระภาสกร ภาสกฺโก ทวดขุนทด

๑๖/๐๕/๒๕๒๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ลานสัก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๖๕
สามเณรพงษ์เดช  สิงหนิก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

 ลานสัก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๖๖
พระสมพร อภิวณฺโณ ปญญาประดิษฐ์

๐๓/๐๘/๒๕๑๐ ๑๔/๑๐/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๖๗
พระอำนวย คุตฺตสีโล สีขำ

๒๔/๑๐/๒๕๑๕ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๖๘
พระธวัช ธมฺมวุฑโฒ พูลพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๑๗ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๖๙
พระจักรกฤษณ์ กิตฺติธโร อินตาโสภี

๐๒/๐๔/๒๕๓๐ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๘ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๖๐/๐๒๗๐
พระธนัท สิริจนฺโท สีลาสำราญ

๑๙/๑๐/๒๕๐๕ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๗๑
พระวิทยา โชติปฺโ แก้วชัด

๒๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

สกุณาวนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๒๗๒
พระธานินทร์ ถิรปฺโ หมืนมหาใจ

่

๑๗/๐๙/๒๕๓๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สกุณาวนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๒๗๓
พระสมชาย สมชาคโร เบ้าคำ

๐๗/๐๙/๒๕๒๐ ๒๒/๐๒/๒๕๕๘

หนองเจ๊กกวย  

อน ๒๑๖๐/๐๒๗๔
พระทศพล ขนฺติพโล โพธิศรี

์

๒๘/๑๐/๒๕๓๔ ๑๔/๐๓/๒๕๕๘

หนองเจ๊กกวย  

อน ๒๑๖๐/๐๒๗๕
พระจรัญ ปฺาวโร ทรัพย์วารี

๑๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

หนองเจ๊กกวย  

อน ๒๑๖๐/๐๒๗๖
พระศรราม กิตฺติปฺโ รอดมี

๐๒/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

หนองผักกาด  

อน ๒๑๖๐/๐๒๗๗
พระอัมรินทร์ จตฺตมโล เรียนเวช

๐๕/๑๑/๒๕๓๔
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองผักกาด  

อน ๒๑๖๐/๐๒๗๘
พระวรรณ์ จนฺทสาโร กันยานก

๒๕/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

หนองม่วง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๗๙
พระมานะ ชุติมนฺโต ดีก่อผล

๑๕/๐๗/๒๕๑๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองม่วง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๘๐
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ทตฺตมโน พงษ์กลัด

๐๕/๐๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองม่วง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๘๑
พระกฤษฎา จนฺทสาโร แสนคำ

๓๑/๑๒/๒๕๓๙
๒๒/๐๖/๒๕๖๐

หนองม่วง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๘๒
พระมาโนช ขนฺติมโน เริงเขตกรณ์

๑๒/๑๐/๒๕๐๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ห้วยทราย  

อน ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระจรูญ ธมฺมจาโร มานิตย์

๒๐/๐๔/๒๕๑๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ห้วยทราย  

อน ๒๑๖๐/๐๒๘๔
พระอุเทน ทิวากโร รุททองจันทร์

๑๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ห้วยทราย  

อน ๒๑๖๐/๐๒๘๕
พระอำนาจ นิมฺมโล พลนาค

๐๑/๑๒/๒๕๑๖ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยทราย  

อน ๒๑๖๐/๐๒๘๖
สามเณรติก

๊

 ลำเภา

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

 ห้วยทราย  

อน ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระปลัดวิชาญ จนฺทสาโร สุขรืน

่

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๒๒/๐๒/๒๕๕๐

ห้วยเปล้า  

อน ๒๑๖๐/๐๒๘๘
พระอนุรุธ อนุตฺตโร คล้ายพันธ์

๑๙/๐๘/๒๕๒๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

ห้วยรัง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๘๙
พระสุเทพ ติสาโร สารพล

๑๕/๐๑/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

ห้วยรัง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๙๐
พระวสันต์ าณวโร โลนะลุน

๐๘/๐๕/๒๕๓๓ ๑๐/๐๙/๒๕๕๘

ห้วยรัง  

อน ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระพิชัย อาภากโร จำเนียรพรม

๑๔/๑๐/๒๔๙๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยโศก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๙๒
พระพิเชฐ ชยวุฑฺโฒ ทัศจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยโศก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๙๓
พระสมชาย ปฺาวุฑโฒ ณรงค์ฤทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยโศก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระรัตนะ รตนปฺโ ยวงทอง

๐๓/๐๒/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยโศก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระภานุพงศ์ สมจิตโต จันจินดา

๐๒/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยโศก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๙๖
สามเณรดำรง  เวรุวาป

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

 ห้วยโศก  

อน ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระสมยศ จิตติธโร ชมเมือง

๒๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

หาดทรายงาม  

อน ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระอนันต์ โกมุโท บุตรสิงห์

๓๐/๐๑/๒๔๙๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หาดทรายงาม  

อน ๒๑๖๐/๐๒๙๙
พระสุทิน วิสุทฺโธ ไตรปกษ์

๑๕/๐๔/๒๕๐๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หาดทรายงาม  

อน ๒๑๖๐/๐๓๐๐
พระพุทธิพงศ์ ธมฺมสโร คงเมือง

๐๘/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่ไทยอีสาน  

อน ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระอรรถพล กิตฺติภทฺโท ศรีกุล

๒๙/๑๑/๒๕๓๖
๒๓/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่ไทยอีสาน  

อน ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระวิมาล จตฺตมโล วันทาเขียว

๒๕/๐๑/๒๕๑๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

อุดมพร  

อน ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระสมปอง เขมิโย เทียนแอ้น

๐๕/๐๓/๒๕๒๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

อุดมพร  

อน ๒๑๖๐/๐๓๐๔
พระอรรถพล ปฺาพโล ภูตินันท์

๒๒/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๘

อุดมพร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๙ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๖๐/๐๓๐๕
พระชุมพร ปภาโส เชาว์ศักดิศิริกุล

์

๐๔/๐๖/๒๕๓๕ ๓๑/๐๗/๒๕๖๐

อุดมพร  

อน ๒๑๖๐/๐๓๐๖
พระจักรพันธ์ จารุธรรมโม สวนนิม

่

๐๗/๑๑/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดเขาหินเทิน  

อน ๒๑๖๐/๐๓๐๗
พระเสริม อภิวณฺโณ อำศรี

๐/๐๘/๒๔๙๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดชุมม่วง  

อน ๒๑๖๐/๐๓๐๘
พระอนุรักษ์ จีรธมฺโม ศักดิวิเศษ

์

๑๑/๐๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระพลอย พลธมฺโม ศรีสุข

๒๐/๐๖/๒๕๐๑ ๐๒/๐๕/๒๕๖๐

วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๑๖๐/๐๓๑๐
พระดนุจฉัท านิสฺสโร มันคง

่

๐๖/๑๑/๒๕๓๙
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดบึงยาว  

อน ๒๑๖๐/๐๓๑๑
พระประสาร จารุธมฺโม แข็งเขตรการ

๐๗/๐๘/๒๕๑๔ ๐๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดหนองกี

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๓๑๒
พระสมหวัง เตชปฺุโ ขำอิง

๑๕/๐๕/๒๕๐๕ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองกี

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๓๑๓
พระกฤชยงค์ กนฺตวีโร จันทร์เมืองไทย

๑๙/๑๑/๒๕๓๘
๑๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองแขวนกูบ  

อน ๒๑๖๐/๐๓๑๔
พระเดชาวัฒน์ จารุวณโน เก่งเขตรวิทย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๐ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองแขวนกูบ  

อน ๒๑๖๐/๐๓๑๕
พระกันติพจน์ กิตติปฺโ กองช้างณัฐนนท์

๒๘/๐๔/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองแขวนกูบ  

อน ๒๑๖๐/๐๓๑๖
พระณัฐวัฒน์ ปฺาวโร จันทร์ชืนจิตร

่

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองแขวนกูบ  

อน ๒๑๖๐/๐๓๑๗
พระประดิษฐ์ วชิราโณ ลันดา

๓๐/๐๓/๒๕๒๐ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

เก้านิว

้

 

อน ๒๑๖๐/๐๓๑๘
พระนิโรจน์ กนฺตสีโล โพธิพระรส

๒๘/๐๒/๒๕๓๗
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

เก้านิว

้

 

อน ๒๑๖๐/๐๓๑๙
พระดนุพล นรินฺโท นารถานนท์

๒๖/๐๖/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เก้านิว

้

 

อน ๒๑๖๐/๐๓๒๐
พระพงษ์ศักดิ

์

ธมฺมวโร บัวสำลี

๐๓/๐๗/๒๕๑๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เก้านิว

้

 

อน ๒๑๖๐/๐๓๒๑
สามเณรศิริพงษ์  เลิศพิริยะวณิชย์

๘/๐๕/๒๕๔๖

 เก้านิว

้

 

อน ๒๑๖๐/๐๓๒๒
พระรัฐพล รฏพโล ผลพัฒน์

๑๔/๒/๒๕๒๒ ๑๓/๕/๒๕๖๐

คูเมือง  

อน ๒๑๖๐/๐๓๒๓
พระดำรงศักดิ

์

ตปสีโล ชวดเปย

๘/๑๑/๒๕๒๙

๖/๗/๒๕๖๐
คูเมือง  

อน ๒๑๖๐/๐๓๒๔
พระวชิระ วชิรคฺโค ยาหมู่

๒/๒/๒๕๓๐ ๖/๗/๒๕๖๐
คูเมือง  

อน ๒๑๖๐/๐๓๒๕
พระอนุชา โชติโก เพ็งภู่

๗/๑๐/๒๕๓๙
๔/๓/๒๕๖๐

ดงขวาง  

อน ๒๑๖๐/๐๓๒๖
พระอนุชิต ขนฺติพโล สุริยกานต์

๒๔/๕/๒๕๓๖

๑/๖/๒๕๖๐
ดงเศรษฐี  

อน ๒๑๖๐/๐๓๒๗
พระพงศ์ศักดิ

์

หฏจิตฺโต ปณิธานรักษ์ชัย

๑๙/๖/๒๕๒๐ ๑๔/๖/๒๕๖๐

ดงเศรษฐี  

อน ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระวัลลภ ธมฺมจิตฺโต ปญญโชติ

๑๑/๑๑/๒๕๒๐ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

ท่าโพ  

อน ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระสุเมธ ขนฺติพโล หวังสวาสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๐๗
๔/๑๒/๒๕๕๙

ทุ่งพึงเก่า

่

 

อน ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระบุญเรือง อคฺคปฺโ จันทร์อร่าม

๕/๓/๒๔๙๖ ๓/๓/๒๕๕๙
พันสี  

อน ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระบุณย์ทิพย์ ปุณฺณวุฑฺโฒ พัฒนศิริ

๖/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พันสี  

อน ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระอนวัช อภิปฺุโ พัดสาริการ

๑๙/๔/๒๕๐๘ ๒๔/๑/๒๕๖๐

มงคลรัตนคีรี  

อน ๒๑๖๐/๐๓๓๓
พระขวัญเมือง สมจิตฺโต สมศรี

๗/๑๐/๒๔๙๒
๙/๗/๒๕๖๐

มงคลรัตนคีรี  

อน ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระจักรกฤษณ์ คเวสโก กุลที

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ศิริวัฒนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๓๓๕
พระกฤษณะ านิสฺสโร อินทร์ใหญ่

๒๒/๓/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองแฟบ  

อน ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระวสุตร์ อตฺถพโล แกล้วสาริกรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๓๘
๔/๑๒/๒๕๕๙

หมกแถว  

อน ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระไตรทศ ฌานพโล มณีฤทธิ

์

๓๐/๑/๒๕๓๙ ๔/๑๒/๒๕๕๙

หมกแถว  

อน ๒๑๖๐/๐๓๓๘
พระนัฐวุฒิ ธมฺมทินฺโน โสมะภีร์

๒๙/๗/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หมกแถว  

อน ๒๑๖๐/๐๓๓๙
พระวรากรณ์ ตนฺติปาโล กลายสุข

๑๖/๘/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หมกแถว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑๐ / ๑๔
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๖๐/๐๓๔๐
พระอมรเทพ อินฺทาโณ ชาตรี

๒/๓/๒๕๑๘ ๒๑/๘/๒๕๖๐

หมกแถว  

อน ๒๑๖๐/๐๓๔๑
สามเณรวรสุทธิ

์

 อุตสาหวงค์

๗/๑๒/๒๕๔๕

 หมกแถว  

อน ๒๑๖๐/๐๓๔๒
สามเณรวันนพัช  เกษสาคร

๑๑/๓/๒๕๔๖

 หมกแถว  

อน ๒๑๖๐/๐๓๔๓
สามเณรเวทิตว์  แกล้วสาริกรณ์

๑๐/๙/๒๕๔๗

 หมกแถว  

อน ๒๑๖๐/๐๓๔๔
สามเณรปณณธร  เกษสาคร

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 หมกแถว  

อน ๒๑๖๐/๐๓๔๕
พระบรรจง าณสํวโร สุฉายา

๙/๙/๒๕๐๖ ๒๐/๒/๒๕๕๙

หลุมเข้า  

อน ๒๑๖๐/๐๓๔๖
พระพัลลภ ฉนฺทธมฺโม ฉุนหอม

๑๖/๔/๒๕๓๙ ๕/๑๒/๒๕๕๙

หลุมเข้า  

อน ๒๑๖๐/๐๓๔๗
พระอภิชน ธมฺมวโร คำมงคล

๑๕/๒/๒๕๓๙ ๒๕/๗/๒๕๖๐

หลุมเข้า  

อน ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระสมคิด สนฺตจิตฺโต หนองคาย

๓๐/๘/๒๕๑๗ ๒๙/๔/๒๕๖๐

เกาะตาซ้ง  

อน ๒๑๖๐/๐๓๔๙
สามเณรกนกพล  จันทร์ทัพหลวง

๑๘/๒/๒๕๔๕

 เกาะตาซ้ง  

อน ๒๑๖๐/๐๓๕๐
พระวีระเดช ิตจิตฺโต เจริญชัยกรรม

๒๗/๔/๒๕๐๓ ๒๘/๒/๒๕๕๒

เขาน้อย  

อน ๒๑๖๐/๐๓๕๑
พระทองสุข สีลสํวโร ลีล้อม

๑๓/๑/๒๔๙๙
๒๐/๑/๒๕๖๐

เขาน้อย  

อน ๒๑๖๐/๐๓๕๒
พระผล ปยวณฺโณ บุญชาติ

๒๘/๕/๒๕๑๓

๕/๗/๒๕๖๐
เขาน้อย  

อน ๒๑๖๐/๐๓๕๓
พระกิตติศักดิ

์

สุทฺธิาโณ จำปา

๑๓/๗/๒๕๑๖

๕/๗/๒๕๖๐
เขาน้อย  

อน ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระณรงค์ รตนปฺโ วระคุธ

๔/๒/๒๕๓๐ ๕/๗/๒๕๖๐
เขาน้อย  

อน ๒๑๖๐/๐๓๕๕
พระเดือ

่

สุทฺธิมโน สินสมุทร

๑๐/๑/๒๕๐๗ ๒๖/๒/๒๕๕๘

แจ้ง  

อน ๒๑๖๐/๐๓๕๖
พระสมชาย ถามิโก กรินทะ

๒๙/๔/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ถำรัตนคีรี  

อน ๒๑๖๐/๐๓๕๗
พระอรรคพล ปฺาวโร ทองบุญโฑ

๑๑/๑๒/๒๕๔๐
๒๕/๖/๒๕๖๐

ถำรัตนคีรี  

อน ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระวิษณุ ปภสฺสโร ทองพา

๑๖/๔/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
ถำรัตนคีรี  

อน ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระเกียรติศักดิ

์

เตชปฺโ สงวนเผ่า

๙/๑๑/๒๕๐๖ ๑๙/๔/๒๕๕๙

ทุ่งนา  

อน ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระเชิดศักดิ

์

สุภกิจฺโจ ชูช่วย

๑๐/๑๑/๒๕๓๖

๑๐/๖/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

อน ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระดาวลอย วราสโภ แปนห้วย

๒๑/๔/๒๕๒๕ ๑๓/๒/๒๕๕๙

เทพนิมิต  

อน ๒๑๖๐/๐๓๖๒
พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย ชำนาญศิลป

๑๘/๑๑/๒๕๒๔

๑/๔/๒๕๖๐
เทพนิมิต  

อน ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระชวลิต ปฺุาคโม กอบธัญกิจ

๑๔/๒/๒๕๓๔ ๑๓/๔/๒๕๖๐

เทพนิมิต  

อน ๒๑๖๐/๐๓๖๔
พระณัฐพงษ์ ณฎฺวํโส พันธุเขียน

๑๗/๗/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

เทพนิมิต  

อน ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระชินกรณ์ มหพฺพโล บางระมุง

๑๔/๓/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
เทพนิมิต  

อน ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระสุทัศน์ อุตฺตมปฺโ เสลารัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
เทพนิมิต  

อน ๒๑๖๐/๐๓๖๗
พระกิตติธร อธิปฺโ ศิริพิน

๓๐/๖/๒๕๓๘
๑๐/๔/๒๕๖๐

นำพุ  

อน ๒๑๖๐/๐๓๖๘
พระสำเร็จ พุทฺธรกฺขิโต รักเกียรติ

๑๒/๑๒/๒๕๓๙

๒๑/๔/๒๕๖๐

นำพุ  

อน ๒๑๖๐/๐๓๖๙
พระสมนึก สมณโก เกษศิลป

๒๔/๖/๒๕๓๕ ๒๔/๔/๒๕๖๐

นำพุ  

อน ๒๑๖๐/๐๓๗๐
พระคำรณ ปฺาโร มณีฤทธิ

์

๓๑/๓/๒๕๓๗

๖/๕/๒๕๖๐
นำพุ  

อน ๒๑๖๐/๐๓๗๑
พระชาคริต คุตฺตสีโล เครือแดง

๒๘/๑/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

นำพุ  

อน ๒๑๖๐/๐๓๗๒
พระกฤษฎา กนฺตสีโล คำลี

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
นำพุ  

อน ๒๑๖๐/๐๓๗๓
พระวิชิต ปยจาโร ศรีพิลา

๙/๖/๒๕๐๙ ๙/๗/๒๕๖๐
บ่อทับใต้  

อน ๒๑๖๐/๐๓๗๔
พระอานนท์ ชยธมฺโม แสนทวี

๘/๗/๒๕๔๐ ๙/๗/๒๕๖๐
บ่อทับใต้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑๑ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๖๐/๐๓๗๕
สามเณรธรวัตร  เหลือน้อย

๑๒/๗/๒๕๔๗

 บ่อทับใต้  

อน ๒๑๖๐/๐๓๗๖
สามเณรวงศธร  ตรีพบ

๑๒/๘/๒๕๔๖

 บ่อทับใต้  

อน ๒๑๖๐/๐๓๗๗
พระสมพร จารุธมฺโม วงฉยา

๑๐/๑๒/๒๕๑๑

๓๐/๓/๒๕๖๐

ปทุมธาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๓๗๘
พระทรงพล มหาปฺโ จำนงค์สังข์

๑๐/๔/๒๕๔๐
๗/๕/๒๕๖๐

ปาเลา  

อน ๒๑๖๐/๐๓๗๙
พระธนวัฒน์ อภิวฑฺฒโน บ่อมาตร

๑๕/๘/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โรจนาราม  

อน ๒๑๖๐/๐๓๘๐
พระสมเจตน์ อธิจิตฺโต จงเกษกรณ์

๒๖/๘/๒๕๐๕ ๑๙/๑๐/๒๕๕๗

ลานหญ้าคา  

อน ๒๑๖๐/๐๓๘๑
พระคมสัน รติโก ชูชาติ

๒๕/๖/๒๕๔๐
๑/๑/๒๕๖๐

วังบรเพชร  

อน ๒๑๖๐/๐๓๘๒
พระพรพิษณุ สติสมฺปนฺโน คำแฟง

๑๑/๙/๒๕๒๔

๘/๑/๒๕๖๐
วังบรเพชร  

อน ๒๑๖๐/๐๓๘๓
พระคำรณ สุขิโต กระชัน

้

๑๐/๖/๒๕๓๗
๙/๓/๒๕๖๐

วังบรเพชร  

อน ๒๑๖๐/๐๓๘๔
พระเดชาวัฒน์ าณโสภโณ รัตนวรรณ์

๔/๑๐/๒๕๓๗ ๒๗/๓/๒๕๖๐

วังบรเพชร  

อน ๒๑๖๐/๐๓๘๕
พระปญจวิชญ์ มหาวีโร จูใย

๙/๑๒/๒๕๓๖

๒/๔/๒๕๖๐
วังบรเพชร  

อน ๒๑๖๐/๐๓๘๖
พระถม โชติวโร สารสุวรรณ์

๑๙/๕/๒๕๑๑

๕/๕/๒๕๖๐
วังบรเพชร  

อน ๒๑๖๐/๐๓๘๗
พระสรรค์ชัย านิโย ฉำทอง

๑๖/๔/๒๕๒๙

๘/๕/๒๕๖๐
วังบรเพชร  

อน ๒๑๖๐/๐๓๘๘
พระวัฒนา จรณสมฺปนฺโน รุธทองจันทร์

๒๕/๔/๒๕๓๘ ๑๔/๕/๒๕๖๐

วังบรเพชร  

อน ๒๑๖๐/๐๓๘๙
พระอุทิศ อุตฺตโร แสงอรุณ

๔/๑/๒๕๔๑ ๒๑/๕/๒๕๖๐

วังบรเพชร  

อน ๒๑๖๐/๐๓๙๐
พระภูเบศ กิตฺติสมฺปนฺโน

การสำเภาพาณิช ๔/๖/๒๕๒๓ ๒/๗/๒๕๖๐
วังบรเพชร  

อน ๒๑๖๐/๐๓๙๑
พระชนินทร์ อภิปฺุโ แก้วการไร่

๑๗/๖/๒๔๙๘

๓/๔/๒๕๖๐
วังสีทา  

อน ๒๑๖๐/๐๓๙๒
พระนพพล คุณากโล จีนเมือง

๑๐/๒/๒๕๒๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

วังสีทา  

อน ๒๑๖๐/๐๓๙๓
พระกรกช อมรธมฺโม โค้จัน

๒๐/๑๒/๒๕๓๐
๑๗/๔/๒๕๖๐

สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๑๖๐/๐๓๙๔
พระชัยวัฒน์ อคฺคปฺโ เกษพิจิตร

๓๐/๕/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๑๖๐/๐๓๙๕
พระณัฐพล นตฺทพโล สว่างจิตร์

๑๗/๑๑/๒๕๓๙

๒๗/๔/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

อน ๒๑๖๐/๐๓๙๖
พระกฤต กมโล วิชากร

๓๐/๕/๒๕๐๕
๒/๗/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

อน ๒๑๖๐/๐๓๙๗
พระอนุชา สมจิตฺโต รงค์ทอง

๒/๗/๒๕๑๔ ๑๗/๒/๒๕๖๐

หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระวรวิทย์ านธมฺโม ศิระยานนท์

๑๒/๑๐/๒๕๒๐
๑๗/๒/๒๕๖๐

หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระธนกร กิตฺติภทฺโธ เผือกแห้ว

๓/๓/๒๕๓๐ ๑๗/๒/๒๕๖๐

หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๖๐/๐๔๐๐
พระสมพร จนฺทโชโต บุญช่วย

๘/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๒/๒๕๖๐

หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระอดิศักดิ

์

อติสกฺโต ครุธพันธ์
๕/๖/๒๕๓๗ ๑๙/๓/๒๕๖๐

หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระยุทธนา ธมฺมวุฑฺโฒ ณรงค์มี

๑๒/๑๑/๒๕๓๗

๓๐/๓/๒๕๖๐

หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๖๐/๐๔๐๓
พระพลวัฒน์ สพโล พวงปากกา

๒๕/๑๐/๒๕๓๕

๕/๖/๒๕๖๐
หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๖๐/๐๔๐๔
พระโชติวิทย์ โชติปฺโ ชาติธีรเกียรติ

๑๐/๘/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๖๐/๐๔๐๕
สามเณรธงชัย  ใจกล้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๖๐/๐๔๐๖
สามเณรณัฐปคัลภ์  แกล้วกสิวิทย์

๒๙/๙/๒๕๔๖

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๖๐/๐๔๐๗
สามเณรพลภัทร  สมศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๖๐/๐๔๐๘
สามเณรรณกฤต  ตังหลักฐาน

้

๑๔/๒/๒๕๔๗

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๖๐/๐๔๐๙
สามเณรพรพิพัฒน์  เล็กสอน

๒๘/๙/๒๕๔๗

 หนองขุนชาติ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑๒ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๖๐/๐๔๑๐
สามเณรศิวกร  กาลพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๖๐/๐๔๑๑
สามเณรพชรพงศ์  ม่วงไทย

๒๑/๕/๒๕๔๗

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๖๐/๐๔๑๒
สามเณรธนากร  สังวาล

๖/๑๒/๒๕๔๗

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๖๐/๐๔๑๓
สามเณรกิตติศักดิ

์

 เผ่าโหมด

๑๓/๕/๒๕๔๓

 หนองขุนชาติ  

อน ๒๑๖๐/๐๔๑๔
พระประเชิญชัย ปุณฺณวุฑฺโฒ เต็มอุทัย

๖/๓/๒๕๒๓
๑๑/๑๑/๒๕๕๙

หนองเต่า  

อน ๒๑๖๐/๐๔๑๕
พระสิริชัย เตชวณฺโน บุญสืบ

๒๘/๑๐/๒๕๓๘
๕/๑๑/๒๕๕๙

หนองยาง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๑๖
พระพันธวัช สิริธมฺโม แข็งเขตการณ์

๘/๓/๒๕๓๔ ๑๙/๒/๒๕๖๐

หนองยาง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๑๗
พระเฉลิมชัย อนาลโย กลันเขตการณ์

่

๓/๑๑/๒๕๓๙ ๑๑/๕/๒๕๖๐

หนองยาง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๑๘
พระโกเมตร์ ปสนฺโน พุ่มกล่อม

๒๔/๑๒/๒๕๒๔

๒/๗/๒๕๖๐
หนองยาง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๑๙
พระพิมาย ฉนฺทธมฺโม คุ้มบัว

๒๔/๒/๒๕๓๐
๒/๗/๒๕๖๐

หนองยาง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๒๐
สามเณรชัยพร  คล้ายสุพรรณ์

๘/๘/๒๕๔๓
 หนองยาง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๒๑
พระวิชัย วิชโย อาจมิตร

๒๖/๑๐/๒๕๐๔
๕/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยขานาง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๒๒
พระบุญธรรม ปุณฺโณ สหมิตร์

๕/๑๒/๒๕๒๘ ๒๒/๔/๒๕๖๐

ห้วยขานาง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๒๓
พระสมเจต สุวโจ ปนทอง

๓๑/๑๒/๒๕๓๑

๒๒/๔/๒๕๖๐

ห้วยขานาง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๒๔
พระนพดล คุณวโร จันทร์ศรี

๑๑/๓/๒๕๓๙ ๒๒/๔/๒๕๖๐

ห้วยขานาง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๒๕
พระเศกสิทธิ

์

ปยธมฺโม หงอนไก่

๒๘/๓/๒๕๓๙ ๒๒/๔/๒๕๖๐

ห้วยขานาง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๒๖
พระชาตรี อติพโล สุขเกิด

๑๑/๕/๒๕๒๓ ๑๕/๖/๒๕๖๐

ห้วยขานาง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๒๗
พระสุริยา ปฺุาคโม บุญอารีย์

๒๗/๑๒/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ห้วยขานาง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๒๘
สามเณรวีรภัทร  โทนใหญ่

๘/๕/๒๕๔๒
 ห้วยขานาง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๒๙
พระเสวก ผลสมฺปนฺโน จันทร์น้อย

๒๗/๗/๒๕๓๙
๙/๔/๒๕๕๘

ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๑๖๐/๐๔๓๐
สามเณรธนากร  กองแก้ว

๙/๓/๒๕๔๔
 ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๑๖๐/๐๔๓๑
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ฉิมเวช

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

 ปาผาก  

อน ๒๑๖๐/๐๔๓๒
พระจำเนียร ปภาโส จูมภาลี

๐๔/๐๗/๒๕๐๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โปงข่อย  

อน ๒๑๖๐/๐๔๓๓
พระอนุวัฒน์ ิตธมฺโม เม่นสุวรรณ์

๒๘/๐๖/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โปงข่อย  

อน ๒๑๖๐/๐๔๓๔
พระอนุชา สนฺตมโน ตังมัน

้ ่

๐๙/๐๒/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โปงข่อย  

อน ๒๑๖๐/๐๔๓๕
พระนิมิตร สุมิตฺโต พวงบุบผา

๒๖/๐๘/๒๕๒๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สมอทอง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๓๖
พระสุรชัย สุจิตฺโต บุตรช้าง

๐๘/๑๐/๒๕๒๑ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

สมอทอง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๓๗
พระจิรายุ เขมปฺโ บุญชืน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๐ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

สมอทอง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๓๘
พระมานพ นนฺทโก ศรีพิลา

๒๐/๐๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

สมอทอง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๓๙
พระจีระศักดิ

์

จนฺทสาโร นำพุ

๑๕/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สมอทอง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๔๐
พระเปรม ปฺาทีโป ปนนาค

๑๔/๐๘/๒๕๒๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สมอทอง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๔๑
พระนพดล พลาโน นำพุ

๑๕/๐๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๙/๒๕๖๐

สมอทอง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๔๒
พระอดิพัฒ จนฺทโสภโณ เอียมลออ

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณบรรพต  

อน ๒๑๖๐/๐๔๔๓
พระบุญชูชัย ชินวํโส สารทิ

๐๒/๐๘/๒๕๒๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณบรรพต  

อน ๒๑๖๐/๐๔๔๔
สามเณรกิตติศักดิ

์

 เฮาเฮง

๓๐/๑๐/๒๕๒๘

 หนองจอก  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๑๖๐/๐๔๔๕
พระสุทิน สิริจนฺโน จำนงค์คำ

๐๖/๐๓/๒๔๙๘ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

หนองผักแพว  

อน ๒๑๖๐/๐๔๔๖
พระภาคภูมิ เขมวโร จงเจริญสุข

๑๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

หนองผักแพว  

อน ๒๑๖๐/๐๔๔๗
พระอมรศักดิ

์

จิรปฺุโ พูลกอก

๐๓/๐๕/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองผักแพว  

อน ๒๑๖๐/๐๔๔๘
พระเจริญกิจ ิตปฺุโ ก้อนทอง

๒๗/๙/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองผักแพว  

อน ๒๑๖๐/๐๔๔๙
พระอุดมศักดิ

์

ธมฺมปาโล สาโรจน์

๑๘/๑๑/๒๕๑๐ ๐๔/๑๒/๒๕๕๔

หนองยาง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๕๐
พระสันติชัย กิตฺติวุฒฺโฒ มันดี

่

๑๔/๑๒/๒๕๑๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

หนองยาง  

อน ๒๑๖๐/๐๔๕๑
พระมณี อกิฺจโน ฟกเขียว

๐๑/๐๒/๒๔๙๒ ๓๑/๐๕/๒๕๕๖

หินโหง่น  

รับรองตามนี

้

(พระราชปริยัติสุธี)

รองเจ้าคณะภาค ๓

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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