
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอ่างทอง  ภาค ๒

ส่งสอบ ๔๙๐ รูป ขาดสอบ ๖๘ รูป คงสอบ ๔๒๒ รูป สอบได้ ๒๔๓ รูป สอบตก ๑๗๙ รูป (๕๗.๕๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระปยชาย วุฑฺฒิสาโร หอมหวล

๒๒/๐๖/๒๕๒๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กระทุ่มราย  

อท ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระพลวัตร ชยสาโร เกาสมุทร

๐๖/๐๕/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กระทุ่มราย  

อท ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระกิตติศักดิ

์

จนฺทสีโล พวงเงิน

๑๕/๐๙/๒๕๒๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๐

จันทร์นิรมิตร  

อท ๒๑๕๙/๐๐๐๔
พระอินชัย ธมฺมธโร พุทธวงศ์

๒๔/๐๑/๒๕๑๓ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

จันทร์นิรมิตร  

อท ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระศักดา วิมโล โพธิจักร์

์

๑๕/๐๒/๒๕๒๑ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

จันทร์นิรมิตร  

อท ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระอยุทธ์ อคฺคปฺโ บัวพึงพันธุ์

่

๒๒/๐๕/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

จันทร์นิรมิตร  

อท ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระวินัย ขนฺติโก ชะนะพันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๓๑ ๒๗/๐๘/๒๕๕๙

จำปาหล่อ  

อท ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระทรงพล ฉนฺทธโร ตุลาทอง

๐๗/๐๓/๒๕๓๗ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

เซิงหวาย  

อท ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระเอกรักษ์ ปภาโส ชาตรี

๑๑/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เซิงหวาย  

อท ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระไพบูลย์ อุทิโน กมลฉำ

๒๓/๐๒/๒๔๙๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ดอนกระดี  

อท ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระเสนาะ ยติกโร แก้วไสล

๒๕/๐๕/๒๔๙๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ดอนกระดี  

อท ๒๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรศักดิชัย

์

 อินทร์เกษร

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

 ต้นสน  

อท ๒๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรศักดิชัย

์

 ขุนทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

 ต้นสน  

อท ๒๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรธนรักษ์  มีภักดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

 ต้นสน  

อท ๒๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรกรนัฐพรหม  วงค์ษา

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

 ต้นสน  

อท ๒๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรสยมภูมิ  ทรัพย์เจริญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

 ต้นสน  

อท ๒๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรพลพนา  มาเมืองกล

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

 ต้นสน  

อท ๒๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรอัครพล  ปนศิริ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

 ต้นสน  

อท ๒๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรสิทธิกานต์  แจ่มขุนเทียน

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

 ต้นสน  

อท ๒๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรปชชญานนท์  บุญมา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

 ต้นสน  

อท ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระประภาษ สมจิตฺโต พูลทองคำ

๐๕/๐๑/๒๕๓๓ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระธิติพันธ์ รตนโชโต ทัศนุรักษ์

๒๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระไฉน จนฺทสาโร แสงทอง

๒๗/๐๗/๒๔๙๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

ตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๑๕๙/๐๐๒๔
พระบุรัสกร โชติปฺโ วิหกเหิน

๒๐/๑๒/๒๕๒๐ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

ท้ายย่าน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑ / ๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระวีรยุทธ อตฺตธีโป มีมงคล

๐๓/๐๕/๒๕๓๐ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

โบสถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๐๒๖
พระนวนนท์ เขมานนฺโท พริพล

๐๗/๑๐/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โบสถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรชัยธัช  ช่วยชู

๒๙/๐๖/๒๕๔๐

 โบสถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๐๒๘
พระอุดม คุณธมฺโม ศรีคง

๑๔/๑๑/๒๕๐๙ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

อท ๒๑๕๙/๐๐๒๙
พระสมชาย ยุตฺโต บุญประกอบ

๑๑/๑๐/๒๕๑๒ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

โพธิทูล

์

 

อท ๒๑๕๙/๐๐๓๐
พระพะเยาว์ ปสนฺนจิตฺโต บุญหมัน

่

๑๖/๐๙/๒๕๒๖ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

โพธิวงษ์  

อท ๒๑๕๙/๐๐๓๑
พระสัมฤทธิ

์

อนนฺโท จอมเศียร

๑๐/๐๑/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

โพธิวงษ์  

อท ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระธานินทร์ ธีรวโร ผิวอ่อน

๑๑/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิวงษ์  

อท ๒๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรตามตะวัน  จันพานิช

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

 โพธิสระโสภณ

์

 

อท ๒๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรพันธการ  เชิดรัมย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

 โพธิสระโสภณ

์

 

อท ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระสุภรัช สุภกิจฺโร วงษ์ประดิษฐ์

๒๖/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ไพรวัลย์  

อท ๒๑๕๙/๐๐๓๖
พระสุรินทร์ โรจนธมฺโม สรรพาพร

๑๔/๐๕/๒๔๘๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ไพรวัลย์  

อท ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระวิโรจน์ อภิชาโต ตาบประดับ

๑๖/๐๖/๒๕๑๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

มธุรสติยาราม  

อท ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระธานี ธีรวโร อ่อนละออ

๒๐/๑๐/๒๕๑๖ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

มหาดไทย  

อท ๒๑๕๙/๐๐๓๙
พระสมชาย สนฺตมโน เกีนรติสูงส่ง

์

๒๖/๐๔/๒๕๐๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

มหาดไทย  

อท ๒๑๕๙/๐๐๔๐
พระวีรยุทธ อคฺคเตโช เย็นอุระ

๑๐/๐๒/๒๕๓๔ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

มหาดไทย  

อท ๒๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรปริญญา  หาญณรงค์

๑๒/๐๒/๒๕๔๐

 มหาดไทย  

อท ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระธนัท เขมนิวตฺโต ทับเทียง

่

๒๔/๐๙/๒๕๒๒ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ราชปกษี  

อท ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระสมหมาย คุณสํวโร ลำเลิศ

๑๗/๑๑/๒๕๐๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ราชปกษี  

อท ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระเกรียงไกร คุณสาโร รุ่งเรือง

๐๔/๐๙/๒๕๒๑ ๑๔/๑๐/๒๕๕๘

รุ้ง  

อท ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระวิทยา กิตฺติวณฺโณ อุ่นกาย

๒๕/๐๖/๒๕๒๒ ๑๘/๑๑/๒๕๕๘

รุ้ง  

อท ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระปรานต์ ิตธมฺโม วิทยาการ

๑๘/๐๗/๒๕๓๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

รุ้ง  

อท ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระบัณฑูร คุณวฆฺฒโน โบสุวรรณ

๐๒/๑๐/๒๕๓๑ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ลินทอง

้

 

อท ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระภานุพงษ์ อกฺกวํโส เนียมหอม

๑๑/๑๑/๒๕๓๓
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ลินทอง

้

 

อท ๒๑๕๙/๐๐๔๙
พระชวลิต ปริปุณฺโณ วงศ์คล้อย

๒๑/๐๑/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ลินทอง

้

 

อท ๒๑๕๙/๐๐๕๐
พระชวการ ภูริวฑฺฒโก เขียวฉอ้อน

๐๓/๐๖/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๑๕๙/๐๐๕๑
พระสรวิชญ์ ธมฺมิโก อินทร์นุ่ม

๒๘/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๑๕๙/๐๐๕๒
พระถิรวัฒน์ ฌาณวโร สว่างพงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๒๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๑๕๙/๐๐๕๓
พระธนวัต กิตฺติธโร ผลบุญ

๒๓/๑๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระอาจ ถาวโร นุชสา

๐๑/๑๐/๒๕๐๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

อ่างทอง  

อท ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระทศพร สิริปฺโ แซ่ฟู

๑๒/๐๒/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ทองเลือน

่

 

อท ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระเรืองยศ ชนาสโภ ทัพโยธา

๐๑/๐๔/๒๕๒๙ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

บ้านแก  

อท ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระรพีพัฒน์ ปาวชิโร โพธิทอง

์

๒๕/๑๒/๒๕๒๘
๑๑/๓/๒๕๕๗

บ้านพราน  

อท ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระปยะภัทร กนฺตธมฺโม อ่อนเจริญ

๒๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๑๐/๒๕๕๘

ยาง  

อท ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระยุทธนา สิริสาโร หอมกรุ่น

๑๙/๐๔/๒๕๓๒
๑๒/๓/๒๕๕๙

ริวหว้า

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒ / ๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระภาณุพงศ์ ยติกโร แย้มคำ

๒/๑๐/๒๕๑๗
๒/๔/๒๕๕๙

ริวหว้า

้

 

อท ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระจำรูญ ถาวรจิตฺโต สำแดงฤทธิ

์

๒/๑๐/๒๕๒๕
๕/๕/๒๕๕๙

ริวหว้า

้

 

อท ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระณัฐพล อภิาโณ อินทร์สะอาด

๑๗/๙/๒๕๓๒
๕/๖/๒๕๕๙

วังนำเย็น  

อท ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระรังสรรค์ สุทฺธิจิตฺโต หวังดี

๑๗/๑๑/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๕๙

วังนำเย็น  

อท ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระชาลี ชยานนฺโท บุญตีบ

๐๕/๐๑/๒๕๐๘
๑๕/๗/๒๕๕๙

วังนำเย็น  

อท ๒๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรฐานันดร  งามสะอาด

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

 วังนำเย็น  

อท ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระไพบูลย์ จนฺทปฺโ บัวบาน

๒๕/๐๙/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สีบัวทอง  

อท ๒๑๕๙/๐๐๖๗
พระสุเมธ เตชวโร สุขมาก

๑๙/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สีบัวทอง  

อท ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระศราวุธ ขนฺติมโน เกตุภู่

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

แสวงหา  

อท ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระธนโชติ โอภาโส ตะยะบุตร

๒๔/๐๕/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

แสวงหา  

อท ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระสาธิต ิตสาโร ทองพันธุ์

๒๖/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หมืนเกลา

่

 

อท ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระดุรงค์ฤทธิ

์

ธมฺมปาโล ขอพึง

่

๒๐/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หมืนเกลา

่

 

อท ๒๑๕๙/๐๐๗๒
พระบุญเลิศ เกสโร แสงสว่าง

๐๕/๐๗/๒๕๐๘ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

หลวงวัง  

อท ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระกิตติพรรณ ธมฺมวุฑโฒ จันทร์โพธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

กลางราชครูธาราม  

อท ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระวายุ ชุตินฺธโร อยู่ยิง

่

๐๑/๐๙/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กลางราชครูธาราม  

อท ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระสำเริง าวโร เนตรขยาย

๐๔/๐๒/๒๕๐๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

กำแพงมณี  

อท ๒๑๕๙/๐๐๗๖
สามเณรพรชัย  เปาอินทร์

๒๓/๐๙/๒๕๓๘

 กำแพงมณี  

อท ๒๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรสาคร  จันทร์เศรษฐี

๒๔/๐๙/๒๕๓๙

 กำแพงมณี  

อท ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระธวัชชัย กตปฺุโ กลันแก้ว

่

๓๐/๐๔/๒๕๒๗ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

คลองพูล  

อท ๒๑๕๙/๐๐๗๙
พระอภิเชษฐ์ ธมฺมสาโร เอียมยิม

่ ้

๒๗/๐๑/๒๕๓๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

คลองสำโรง  

อท ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระเนติพงษ์ ธนปาโล พึงทองคำ

่

๐๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองสำโรง  

อท ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระอนันต์ มหาปฺโ สินทอง

๑๑/๑๐/๒๕๒๘ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

คูมะนาวหวาน  

อท ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระนพรัตน์ ิตาโณ ไพรินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๓๔
๑๐/๐๔/๒๕๕๙

คูมะนาวหวาน  

อท ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระโยธิน จารุวณฺโณ โพธิสัตย์

๑๒/๑๐/๒๕๓๖ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

คูมะนาวหวาน  

อท ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระสุวัตร์ อธิปฺโ บัวขม

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คูมะนาวหวาน  

อท ๒๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรฐิติวัช  อ่อนทวี

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

 คูมะนาวหวาน  

อท ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระจำรัส สุมงฺคโล สวยสม

๒๐/๑๐/๒๕๐๔ ๒๐/๑๐/๒๕๕๘

ต้นทอง  

อท ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระวัฒนชัย กตปฺุโ หวานชะเอม

๒๔/๐๓/๒๕๑๙ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

ไทรยืด  

อท ๒๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรธีรวรรธน์  เอียมละออ

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

 ไทรยืด  

อท ๒๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรอดิศักดิ

์

 กล้าหาญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

 ไทรยืด  

อท ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระธวัชชัย ปฺาวชิโร วิสุวงค์

๐๘/๐๗/๒๕๐๘ ๑๕/๐๘/๒๕๕๘

นางชำ  

อท ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระมีโชค เขมปฺโ มุ่งมาตร์

๒๓/๑๒/๒๕๐๓ ๒๑/๐๘/๒๕๕๘

นางชำ  

อท ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระพีรพล ธีรธมฺโม เจียวจวนสกุล

๑๐/๐๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

นางในธัมมิการาม  

อท ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระเอกบุตร คุณวโร คงสำรวย

๒๑/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นางในธัมมิการาม  

อท ๒๑๕๙/๐๐๙๔
พระอุกฤษฏ์ อภิปุณฺโณ ฉวยฉาบ

๐๘/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นางในธัมมิการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรโอม  ภู่ด้วง

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

 นางในธัมมิการาม  

อท ๒๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรเจมส์ภพ  แซ่เตียว

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

 นางในธัมมิการาม  

อท ๒๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรธัชพงษ์  ร่วมญาติ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

 นางในธัมมิการาม  

อท ๒๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรเภธาย  รอดทองดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

 นางในธัมมิการาม  

อท ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระนฤนารถ กตธมฺโม บุญแสง

๐๙/๐๖/๒๕๒๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

บางจัก  

อท ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระนัฐวุฒิ ณฎิโก พึงสุวรรณ

่

๑๓/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บางจัก  

อท ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระตุลยวัต าณวีโร พิพัฒน์นรพงศ์

๒๙/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางจัก  

อท ๒๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรอนุศิษฏ์  พานทอง

๐๘/๐๔/๒๕๓๓

 บางจัก  

อท ๒๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรอุ้มบุญ  แตรทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

 แปดแก้ว  

อท ๒๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรธนาวุฒิ  ประทุมสด

๒๓/๐๓/๒๕๔๐

 แปดแก้ว  

อท ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระธนาคาร จารุธมฺโม น่วมคำนึง

๐๒/๑๒/๒๕๒๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ราชสกุณา  

อท ๒๑๕๙/๐๑๐๖
พระสุริยา สุภาวโร สำอางค์จิตร

๒๒/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ลาดเปด  

อท ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระยุทธนา ปฺุธมฺโม ชูชาติ

๑๕/๐๖/๒๕๐๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ลานช้าง  

อท ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระพิสิฐ ปริปุณฺโณ วงค์ประยูร

๐๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

วันอุทิศ  

อท ๒๑๕๙/๐๑๐๙
พระอมรเทพ อมโร สุขประเสริฐ

๑๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วันอุทิศ  

อท ๒๑๕๙/๐๑๑๐
พระสมณะ ถิรธมฺโม ศรีทอง

๐๗/๐๒/๒๕๑๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วันอุทิศ  

อท ๒๑๕๙/๐๑๑๑

พระขจรศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ บุญสร้อย

๑๐/๐๑/๒๔๙๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

สิงห์  

อท ๒๑๕๙/๐๑๑๒

พระณรงค์ อุตฺตโร ชิตุภา

๑๓/๐๙/๒๕๑๓ ๐๔/๑๑/๒๕๕๘

สิทธาราม  

อท ๒๑๕๙/๐๑๑๓

พระธวัชชัย ธวชฺชโย ไหลพึงทอง

่

๒๗/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สิทธาราม  

อท ๒๑๕๙/๐๑๑๔

พระณัฐนนท์ สุทฺธิาโณ กำปน

๑๗/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

หลักแก้ว  

อท ๒๑๕๙/๐๑๑๕

พระสุวิทย์ กิตฺติโก อินทร์สุวรรณ์

๒๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หัวตะพาน  

อท ๒๑๕๙/๐๑๑๖

สามเณรชัยธวัช  ภู่ตึ

๒๕/๐๔/๒๕๔๑

 อินทราวาส  

อท ๒๑๕๙/๐๑๑๗

สามเณรเดชาพล  รืนกาญจนถาวร

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๑

 เกาะ  

อท ๒๑๕๙/๐๑๑๘

สามเณรมงคล  อาทิฏฐานุคติ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

 เกาะ  

อท ๒๑๕๙/๐๑๑๙

สามเณรกฤษดา  มานะกิจ

๑๕/๐๓/๒๕๔๑

 เกาะ  

อท ๒๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรพิทยาธร  ไตรศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

 คำหยาด  

อท ๒๑๕๙/๐๑๒๑

พระธิติพงษ์ ธิติวํโส ขำประไพ

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จันทร์  

อท ๒๑๕๙/๐๑๒๒

สามเณรกุศลิน  ไวยพจน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

 จันทร์  

อท ๒๑๕๙/๐๑๒๓

สามเณรวิทยา  กองทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

 ท่าโขลงกิตติยาราม  

อท ๒๑๕๙/๐๑๒๔

พระสมบัติ สุจิตฺโต สืบสุข

๑๓/๐๓/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บุญศิริวิทยาราม  

อท ๒๑๕๙/๐๑๒๕

พระเสรี โชติธมฺโม มีนิล

๑๑/๐๘/๒๕๐๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๕๙/๐๑๒๖

พระฤทธิเทพ ปวรปุตฺโต นิลพฤกษ์

๒๓/๐๗/๒๕๒๙ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

โพธิราษฎร์

์

 

อท ๒๑๕๙/๐๑๒๗

พระสนิท รตนโชโต กลินกุหลาบ

่

๑๐/๐๘/๒๔๙๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

สามประชุม  

อท ๒๑๕๙/๐๑๒๘

พระอนันต์ อตฺตสนฺโต บุญตา

๓๐/๑๐/๒๕๒๐ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

สามประชุม  

อท ๒๑๕๙/๐๑๒๙

พระมงคล กตสาโร บัวคำ

๑๔/๐๔/๒๕๒๓ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

กุญชรชาติการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๔ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระกฤษฎา กมฺมสุทฺโธ สดสี

๑๒/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กุญชรชาติการาม  

อท ๒๑๕๙/๐๑๓๑

พระบุญเกิด ธมฺมวโร นุชเทียน

๐๗/๐๔/๒๕๐๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เกตุ  

อท ๒๑๕๙/๐๑๓๒

พระมะนัท อธิวโร ประดิษกุล

๑๓/๐๔/๒๕๐๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เกตุ  

อท ๒๑๕๙/๐๑๓๓

พระธันวา จารุวณฺโณ ส่งเสริม

๒๗/๑๒/๒๕๓๑
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เกตุ  

อท ๒๑๕๙/๐๑๓๔

พระวิศนุ ชาคโร ขวัญศิริ

๐๓/๐๙/๒๕๑๑ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

แจ้ง  

อท ๒๑๕๙/๐๑๓๕

พระกิติชัย อคฺควโร คุมมงคล

๒๒/๐๑/๒๕๓๒ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

แจ้ง  

อท ๒๑๕๙/๐๑๓๖

พระกฤติชนะ กตปฺุโ วงศ์พิมพ์

๑๘/๑๑/๒๕๒๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

แจ้ง  

อท ๒๑๕๙/๐๑๓๗

พระอนุวัฒน์ สิริสาโร ครวาสน์

๑๘/๐๕/๒๕๒๗ ๐๙/๐๒/๒๕๕๘

โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๑๓๘

พระสาธิต สุจิตฺโต ตันยีหงวน

่

๐๑/๐๓/๒๕๐๖ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๑๓๙

พระไพโรจน์ สนฺตจิตฺโต ทองเกสี

๒๗/๐๘/๒๕๒๓ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระเสกสรร ธมฺมทีโป กองศิลป

๑๐/๐๙/๒๕๐๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๑๔๑

สามเณรฤธิพงษ์  แซ่ย่าง

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

 โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๑๔๒

สามเณรสมชาย  หมือแล

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๑๔๓

สามเณรอภิสิทธิ

์

 วงศ์สกุลมงคล

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

 โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๑๔๔

สามเณรศรัญู  อารมณ์สมศักดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๕๑

 โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๑๔๕

สามเณรปยพงศ์  อ่วยมือ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

 โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๑๔๖

สามเณรสมเกียรติ

์

 วงศ์สกุลมงคล

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

 โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๑๔๗

สามเณรอนุชา  มอแลกู่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๑๔๘

สามเณรอดิศักดิ

์

 ขุนสาร

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

 โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๑๔๙

สามเณรวีรภัทร  บิวยี

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

 โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระสัมพันธ์ ภทฺทโก สุขสำราญ

๒๔/๐๙/๒๕๐๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์สายทอง  

อท ๒๑๕๙/๐๑๕๑

พระศักดิชาย

์

สุขกาโม สุทธิโสม

๒๑/๐๒/๒๕๐๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์สายทอง  

อท ๒๑๕๙/๐๑๕๒

พระชัยญานนท์ อาภากโร บัวผัน

๑๐/๐๕/๒๕๓๕ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ปราสาท  

อท ๒๑๕๙/๐๑๕๓

พระธนโชค จนฺทสาโร ฟุงสุข

๒๙/๐๔/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ปราสาท  

อท ๒๑๕๙/๐๑๕๔

พระชาญณรงค์ ชาตวีโร แตงอ่อน

๐๑/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาท  

อท ๒๑๕๙/๐๑๕๕

พระจักรกฤษณ์ ปทีปคุโณ พุ่มอุไร

๑๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาโมก  

อท ๒๑๕๙/๐๑๕๖

พระวิทยา ิตฺสีโล เทพทอง

๓๐/๐๗/๒๕๐๑ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

พานิช  

อท ๒๑๕๙/๐๑๕๗

พระจิราวุธ เตชธมฺโม กันมา

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

พานิช  

อท ๒๑๕๙/๐๑๕๘

พระณัฐพล าณพโล อินทวารี

๐๑/๐๙/๒๕๓๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

พิจารณ์โสภณ  

อท ๒๑๕๙/๐๑๕๙

พระพบธรรม ิตจิตฺโต แก้วประไพ

๒๖/๐๑/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

พิจารณ์โสภณ  

อท ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระเอียม

่

อธิวโร คำนิกร

๒๗/๐๒/๒๕๑๕ ๐๖/๐๙/๒๕๕๘

พินิจธรรมสาร  

อท ๒๑๕๙/๐๑๖๑

พระธนกร คุณวโร คงดี

๒๐/๐๙/๒๕๓๖ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

พินิจธรรมสาร  

อท ๒๑๕๙/๐๑๖๒

พระโชคดี อธิวโร กันสถาน

๓๐/๐๕/๒๕๑๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

พินิจธรรมสาร  

อท ๒๑๕๙/๐๑๖๓

พระวินัย ิติคุโณ มีสมศักดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๐๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๘

ลาดเค้า  

อท ๒๑๕๙/๐๑๖๔

พระพัทยา านจาโร กลมสะอาด

๑๘/๐๕/๒๕๒๓ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

ศรีมหาโพธิ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๕ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๑๕๙/๐๑๖๕

พระปรีดา อาภากโร อู่อรุณ

๒๒/๐๔/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ศรีมหาโพธิ  

อท ๒๑๕๙/๐๑๖๖

สามเณรจาราวรรณ  ทองปาน

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

 ศรีมหาโพธิ  

อท ๒๑๕๙/๐๑๖๗

พระสมชาย สมปฺโ ผิวสุวรรณ

๒๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

อท ๒๑๕๙/๐๑๖๘

สามเณรวิชญะ  เปยมสูงเนิน

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

 สระแก้ว  

อท ๒๑๕๙/๐๑๖๙

พระเกรียงไกร ปยาจาโร โรจน์วิเชียร

๑๒/๐๘/๒๕๓๖ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

แสนสุข  

อท ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระพิเชษฐ กิตฺติโสภโณ เกษะมณี

๐๔/๑๑/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แสนสุข  

อท ๒๑๕๙/๐๑๗๑

พระวุฒิพงษ์ อชิโต กระจายแสง

๒๐/๑๐/๒๕๓๐ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อท ๒๑๕๙/๐๑๗๒

พระศุภชัย สุภชโย สอนรอด

๑๔/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อท ๒๑๕๙/๐๑๗๓

พระชินมิษ ชินวโร เชือดี

้

๐๖/๐๙/๒๕๑๗ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

เอกราช  

อท ๒๑๕๙/๐๑๗๔

พระพิชิต สิริปฺุโ แจ่มรุจี

๑๗/๐๓/๒๕๑๘ ๑๙/๐๑/๒๕๕๙

เอกราช  

อท ๒๑๕๙/๐๑๗๕

สามเณรปยะบุตร  ต้นอร่าม

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

 เอกราช  

อท ๒๑๕๙/๐๑๗๖

พระพรศักดิ

์

ถาวโร วิจารย์ปรีชา

๑๗/๐๖/๒๕๒๑ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

กำแพง  

อท ๒๑๕๙/๐๑๗๗

พระพิเชษฐ ปริปณฺโน สุนทรนันท์

๒๗/๐๗/๒๕๒๑ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

เจ้าบุญเกิด  

อท ๒๑๕๙/๐๑๗๘

พระพีรพงศ์ ปยธมฺโม บัวบังใบ

๑๖/๐๙/๒๕๓๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เจ้าบุญเกิด  

อท ๒๑๕๙/๐๑๗๙

พระอำนาจ กิตฺติธโร เฉลยจรรยา

๐๔/๐๘/๒๔๙๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

ชัยสิทธาราม  

อท ๒๑๕๙/๐๑๘๐
พระฏิฑาณน ิฑธมฺโม น้อยดี

๒๐/๐๕/๒๕๒๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ชัยสิทธาราม  

อท ๒๑๕๙/๐๑๘๑

พระณัฐวุฒิ สิริมุคโต ฤทธิรงค์

๐๘/๐๙/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชัยสิทธาราม  

อท ๒๑๕๙/๐๑๘๒

พระสัมพันธ์ สนฺตมโน
โพนทยะประสูตร

๑๗/๐๔/๒๕๐๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

ชัยสิทธาราม  

อท ๒๑๕๙/๐๑๘๓

พระทวีศักดิ

์

ธมฺมสโร ทรงจิตร

๐๘/๐๑/๒๕๐๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ไชยภูมิ  

อท ๒๑๕๙/๐๑๘๔

พระก่อเกียรติ สิริภทฺโท แสนทวี

๑๑/๐๕/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ไชยภูมิ  

อท ๒๑๕๙/๐๑๘๕

พระกรวีร์ ภทฺทจาโร ศุภณาฤกห์

๒๑/๐๔/๒๕๓๑ ๒๕/๐๗/๒๕๕๖

ไชโย  

อท ๒๑๕๙/๐๑๘๖

พระวินัยธร จตฺตมโล ภู่ปรางค์

๐๖/๑๐/๒๕๐๗ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘

ไชโย  

อท ๒๑๕๙/๐๑๘๗

พระเลิศไชยพัฒน์ โชติปฺโ ศรีจันทร์

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไชโย  

อท ๒๑๕๙/๐๑๘๘

พระนครินทร์ ชินวโร มีชอบ

๑๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ไชโย  

อท ๒๑๕๙/๐๑๘๙

พระนิติพัฒน์ านวโร ลำบัวลอย

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไชโย  

อท ๒๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรอภิรักษ์  นิจเมืองปก

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

 ไชโย  

อท ๒๑๕๙/๐๑๙๑

สามเณรสุพัฒทรดิษฐ์  สินจังหรีด

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

 ไชโย  

อท ๒๑๕๙/๐๑๙๒

สามเณรปยะศักดิ

์

 สระกระโทก

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

 ไชโย  

อท ๒๑๕๙/๐๑๙๓

สามเณรรัฐธรรมนูญ  ศาสนะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

 ไชโย  

อท ๒๑๕๙/๐๑๙๔

สามเณรพิสิทธิ

์

 กาศกระโทก

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

 ไชโย  

อท ๒๑๕๙/๐๑๙๕

สามเณรศิริชัย  อินธิแสง

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

 ไชโย  

อท ๒๑๕๙/๐๑๙๖

สามเณรสุธิชัย  อินธิแสง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

 ไชโย  

อท ๒๑๕๙/๐๑๙๗

พระพนม เขมโก โตรส

๑๙/๐๙/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียน  

อท ๒๑๕๙/๐๑๙๘

พระภาณุวิชญ์ ภูริาโณ จิตร์ปราณี

๑๙/๐๕/๒๕๓๗ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

เทวราช  

อท ๒๑๕๙/๐๑๙๙

พระชัยณรงค์ อุทาโน บัวเลิศ

๒๒/๑๐/๒๕๑๗ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

ไทรย์นิโคธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๖ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระภูริณัฐ พุทธวิริโย จุดาศรี

๑๕/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไทรย์นิโคธาราม  

อท ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระชลัคร ภูริปฺโ เฉลยจิตร์

๒๘/๑๒/๒๕๑๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ไทรย์นิโคธาราม  

อท ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระเอกนรินทร์ านวุฑฺโฒ คนชม

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านปา  

อท ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระวรรษศิลป วณฺณสีโล ทรงเจริญ

๑๓/๐๖/๒๕๓๓ ๒๒/๐๒/๒๕๕๙

ปราสาท  

อท ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระปองสิชฌ์ ภูริปฺโ ภู่อาภรณ์

๐๕/๐๘/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

มะขาม  

อท ๒๑๕๙/๐๒๐๕
พระขจรศักดิ

์

กิตฺติธโร โพธาราม

๐๖/๐๕/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

มะขาม  

อท ๒๑๕๙/๐๒๐๖
พระสัมฤทธิ

์

สุขชีโว ทิพย์บุญธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๑๒
๓๐/๐๗/๒๕๕๘

เยืองคงคาราม

้

 

อท ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระไพรวัลย์ ฉนฺทกาโม เชืออินทร์

้

๒๗/๐๑/๒๕๒๔ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

เยืองคงคาราม

้

 

อท ๒๑๕๙/๐๒๐๘
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ประนัน

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

 ศรีมณฑป  

อท ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระสมพงษ์ ิตมโน ธูปแก้ว

๒๖/๐๔/๒๔๙๐ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

สระเกษ  

อท ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระสมนึก ิตสีโล ฮะเฮง

๐๖/๐๓/๒๕๑๒ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

สระเกษ  

อท ๒๑๕๙/๐๒๑๑

พระอภิสิทธิ

์

มหาวายาโม มีเฟอง

๐๙/๑๑/๒๕๓๘ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

สระเกษ  

อท ๒๑๕๙/๐๒๑๒

พระพงษ์สันติ สุเมโธ ฟกขำ

๑๗/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

สระเกษ  

อท ๒๑๕๙/๐๒๑๓

พระปราโมทย์ โชติวโร บัวนาค

๒๖/๐๗/๒๕๒๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

สระเกษ  

อท ๒๑๕๙/๐๒๑๔

พระภัทรชัย กิตฺติทินฺโน ธาดาธนวัชร์
๑/๙/๒๕๒๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เกษทอง  

อท ๒๑๕๙/๐๒๑๕

สามเณรอำนาจ  เจริญสุข
๕/๙/๒๕๔๖

 เกษทอง  

อท ๒๑๕๙/๐๒๑๖

พระบุญเลิศ ถิรธมฺโม ทองสา

๑๒/๙/๒๕๐๙ ๒๔/๔/๒๕๕๙

โบสถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๒๑๗

พระพินิจ ปภากโร ศรีสุวรรณ

๒๗/๓/๒๕๐๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

โบสถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๒๑๘

พระอภิชาติ กตปฺุโ พูลพานิช

๑๕/๕/๒๕๓๙ ๒๓/๗/๒๕๕๙

โบสถ์  

อท ๒๑๕๙/๐๒๑๙

พระศักดา สุชาโต บุญพัดส่ง

๑๒/๑๑/๒๕๓๖
๑๘/๑/๒๕๕๙

มงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระสุวิทย์ สุทฺธสีโล มีมังคัง

่ ่

๓/๓/๒๕๓๒ ๓๑/๑/๒๕๕๙

มงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๕๙/๐๒๒๑

พระชัยวัฒน์ นาควิโย สิงหฬ

๒๑/๔/๒๕๓๙
๔/๖/๒๕๕๙

มงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๕๙/๐๒๒๒

สามเณรสารัช  ลาภเสนา
๗/๙/๒๕๔๓

 มงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๕๙/๐๒๒๓

สามเณรสรัล  ลาภเสนา
๗/๙/๒๕๔๔

 มงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๕๙/๐๒๒๔

สามเณรชยพล  สวยสม

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 มงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๕๙/๐๒๒๕

สามเณรสราวุธ  สุขเจริญ

๒๖/๙/๒๕๔๒

 มงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๕๙/๐๒๒๖

สามเณรสงกรานต์  ชูวงษ์

๑๓/๔/๒๕๔๗

 มงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๕๙/๐๒๒๗

สามเณรอภินันท์  จันทร์เขียว

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 มงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๕๙/๐๒๒๘

สามเณรวรวัชร  

สายะประดิษฐานนท์ ๖/๑๑/๒๕๔๓

 มงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๕๙/๐๒๒๙

สามเณรมงคลรัตน์  อเนก

๖/๑๑/๒๕๔๓

 มงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 รุ่งวิริยะโยธิน

๔/๑๑/๒๕๓๙

 มงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๕๙/๐๒๓๑

สามเณรสิทธิชัย  โมขทิพย์

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

 มงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๕๙/๐๒๓๒

สามเณรสถาพร  ดำประภา
๔/๑/๒๕๓๙

 มงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๕๙/๐๒๓๓

พระวีระศักดิ

์

ปภากโร จันทาสูน

๑/๑๑/๒๕๒๒
๘/๑/๒๕๕๙

สามโก้  

อท ๒๑๕๙/๐๒๓๔

สามเณรนนทวัช  แจ่มศรี
๒/๒/๒๕๓๙

 สามโก้  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๑๕๙/๐๒๓๕

สามเณรนวพล  ศรีงามฉำ

๑๓/๙/๒๕๔๕

 สามโก้  

อท ๒๑๕๙/๐๒๓๖

พระบุญธรรม ปฺธมฺโม ชืนแสงเนตร

่

๑๖/๑๒/๒๔๙๔

๒๐/๗/๒๕๕๐

หนองกร่าง  

อท ๒๑๕๙/๐๒๓๗

พระมารุต จิตฺตสาโร จิตกุศล

๒๖/๔/๒๕๓๒
๗/๕/๒๕๕๙

หนองกร่าง  

อท ๒๑๕๙/๐๒๓๘

พระมงคล มงฺคโร มิงขวัญ

่

๕/๕/๒๕๓๕ ๑๗/๕/๒๕๕๙

หนองกร่าง  

อท ๒๑๕๙/๐๒๓๙

พระดุสิต ทีปกฺโร พวงทอง

๑๗/๑๐/๒๕๓๕
๑๗/๕/๒๕๕๙

หนองกร่าง  

อท ๒๑๕๙/๐๒๔๐
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก ถายะ
๓/๓/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองกร่าง  

อท ๒๑๕๙/๐๒๔๑

พระวิษณุ ขนฺติวโร พวงทอง

๓๑/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองกร่าง  

อท ๒๑๕๙/๐๒๔๒

สามเณรสมประสงค์  ฟกประไพ

๒๒/๗/๒๕๔๓

 หนองกร่าง  

อท ๒๑๕๙/๐๒๔๓

สามเณรณัฐวุฒิ  บุญมี

๑๖/๔/๒๕๔๗

 หนองกร่าง  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมบัณฑิต)

เจ้าคณะภาค ๒

๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
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