
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอ่างทอง  ภาค ๒

ส่งสอบ ๔๒๗ รูป ขาดสอบ ๖๒ รูป คงสอบ ๓๖๕ รูป สอบได้ ๒๓๔ รูป สอบตก ๑๓๑ รูป (๖๔.๑๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระเจริญ กตปฺุโ พงษ์ภู่

๑๔/๐๙/๒๕๐๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

อท ๒๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรธนวัฒน์  ตระกูลไทย

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

 คลองห้วยโพธิ

์

 

อท ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระพร สาธโร ไหมทอง

๙/๑๑/๒๕๐๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โคศุภราช  

อท ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระเฉลิมพงค์ อุทโย จิรพฤฒิศิริ

๑๘/๐๘/๒๕๐๐ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

จันทรังษี  

อท ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระยอด ฉนฺทกโร อินจันทร์ทรา

๒๓/๐๔/๒๕๒๖

๒/๐๗/๒๕๖๐

จันทรังษี  

อท ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระสำเริง พุทฺธสาโร คำคติ

๒๔/๐๘/๒๔๙๒ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

จำปาหล่อ  

อท ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระพิสุทธิ

์

ิตวิริโย ทองเกิด

๒๐/๐๒/๒๕๑๗
๘/๑๒/๒๕๔๔

ช้าง  

อท ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระรุจ โพธิาโณ ดุลยากร

๒๓/๑๒/๒๕๐๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ช้าง  

อท ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระสุทธิพงศ์ กิจฺจสาโร สุขสว่างวงศ์

๒๖/๐๙/๒๕๓๒ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

ช้าง  

อท ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระวรพล กนฺตสีโล บัวระยับ

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ช้าง  

อท ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระวงบุญ สุวฑฺฒโน ประทวน

๓๐/๐๕/๒๕๔๐
๔/๐๖/๒๕๖๐

ช้าง  

อท ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระศรัญู ปยวณฺโณ เทศแสวง

๒๒/๐๕/๒๕๒๙

๑/๐๗/๒๕๖๐

ช้าง  

อท ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระอาทิตย์ อธิปฺโ ชาวนาผือ

๑๘/๐๗/๒๕๓๖

๓/๐๗/๒๕๖๐

ช้าง  

อท ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระกฤศณัฎฐ์ สุณฎฺโ สุภัทรอภิชัยพร

๙/๐๗/๒๕๓๕ ๙/๐๗/๒๕๕๙

เซิงหวาย  

อท ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระชนะชล อภิชโย โกษา

๑๕/๑๑/๒๕๓๕

๗/๐๗/๒๕๖๐

เซิงหวาย  

อท ๒๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรณัฐวุฒิ  พิมจันทร์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรสมศักดิ

์

 สมฤทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรภูริทัต  จันทราภิรมย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรจักรกฤษณ์  เจือจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรนิวัฒน์  สิงหล้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรชนะชัย  บุญยงค์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรนราภรณ์  ก้อนหิน

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรณัฐวุฒิ  ผาบสายยาน

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรธนธรณ์  ชัยเพชร

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 ต้นสน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑ / ๘
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อท ๒๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรภูพนา  บางขุนทด

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรกิตติศักดิ

์

 สมัครสมาน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรธนาธิป  โตทัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรกฤษฎา  ไชยสาร

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรชินวัตร  โอภาส

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรวชิรวิชญ์  ยิมเยือน

้ ้

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรจตุพร  เกษมสวัสดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรสิงหา  พัฒนะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรวทัญู  กล่อมบาง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรชยพล  คำหาด

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรธัญกร  แก้วชัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรภานุพงศ์  แดงนา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรจินดา  บุญพร้อม

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรกฤษฎา  สมฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรอรรถพล  อินทพงษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

 ต้นสน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระปรินทกรณ์ สุภทฺโท ด่านสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๑๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท้ายย่าน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระภูมิภัทร ถามิโก มีศิริ

๒/๐๖/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

ท้ายย่าน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๔๒
พระโยธิน ิติธมฺโม จันทร์สามเรือน

๒๓/๑/๒๕๓๙
๖/๐๗/๒๕๖๐

ท้ายย่าน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๔๓
พระอรรถชัย อตฺตชโย พริพัฒน์

๑/๐๓/๒๕๔๐ ๒/๐๗/๒๕๖๐

ไทรย์  

อท ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระสมชาย ปฺุผโล แพมณี

๑/๐๙/๒๕๐๔
๒๙/๑๒/๒๕๕๙

โบสถ์  

อท ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระสิทธิพร นิปโก แสนเหล็ก

๒๑/๑๒/๒๕๓๘

๙/๐๔/๒๕๖๐

โบสถ์  

อท ๒๑๖๐/๐๐๔๖
พระศิรวุฒิ สิริวุฑฺโฒ รอตสวัสดิ

์

๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โบสถ์  

อท ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระจิฎาพล โฌอภาโส อุตสาย

๑๒/๑๑/๒๕๓๘

๔/๐๖/๒๕๖๐

มหาดไทย  

อท ๒๑๖๐/๐๐๔๘
พระอภิชัย อภิฌาโน ธนโชคทวี

๑/๐๖/๒๕๑๒
๓/๐๗/๒๕๖๐

ลินทอง

้

 

อท ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระอธิป อธิปฺโ เครือประสิทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๓๔ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

โล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระจำเริญ ธมฺมิโก สังสว่าง

๒๕/๐๑/๒๕๐๒ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

โล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระณัฐสิทธิ

์

สุทฺธิสตฺโต กลมสอาด

๓๐/๑๐/๒๕๓๐ ๒๘/๐๑/๒๕๖๐

โล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระสุริยันต์ นิปโก พูลแสวง

๗/๐๘/๒๕๓๑
๒/๐๓/๒๕๖๐

โล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระภาคภูมิ ภูริปฺโ กำลังพืช

๑๑/๐๔/๒๕๓๖

๓/๐๖/๒๕๖๐

โล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระนิธิทัศน์ อคฺคปฺโ พึงจาบ

่

๑๒/๐๕/๒๕๓๙

๑/๐๗/๒๕๖๐

โล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระรังสรรค์ ปฺาธโร ศุภวัจน์สิริ

๓๑/๐๓/๒๕๐๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สนามชัย  

อท ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระพงษ์นิรินทร์ นรินฺทวํโส จิตรสุนทร

๕/๐๔/๒๕๓๓
๙/๐๗/๒๕๖๐

อ่างทอง  

อท ๒๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรภูเบศ  ขุนคงเสถียร

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

 อ่างทอง  

อท ๒๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรสันติภาพ  จันลือ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

 อ่างทอง  

อท ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระแสงชัย จนฺทโสภโณ แจ่มกระจ่าง

๒๒/๐๘/๒๕๓๒
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

แก้วกระจ่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒ / ๘

้
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อท ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระธนพล สิริจนฺโท เนียมปาน

๓๑/๐๓/๒๕๓๘ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

แก้วกระจ่าง  

อท ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระเอกรัฐ สีลสาโร ถินทิพย์

่

๑๔/๐๔/๒๕๓๘
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

เขาบวช  

อท ๒๑๖๐/๐๐๖๒
พระสุเมธ จารุวณฺโณ มูลทนาวงษ์

๑๐/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาบวช  

อท ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระลำพอง ฉนฺทกโร จันดัด

๒๐/๐๑/๒๕๐๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาบวช  

อท ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระสมศักดิ

์

ปภาโส ขอพึง

่

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

จันทร์มณี  

อท ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระภิญโญ ภูริปฺโ ส้มแปน

๐๒/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

จันทร์มณี  

อท ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระจำรัส อภิาโณ ชืนเอียม

่ ่

๒๐/๑๑/๒๕๐๙ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ทองเลือน

่

 

อท ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระอรรถพล ภิราโน บุญมาทัน

๒๕/๑๒/๒๕๓๖
๒๖/๐๑/๒๕๖๐

ทองเลือน

่

 

อท ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระชาตรี ทีปโก แบ่งส่วน

๐๘/๐๓/๒๕๔๐ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

ทองเลือน

่

 

อท ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระสนธยา ปฺาธโร โพธิหิรัน

์

๐๖/๐๒/๒๕๑๘ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

ทองเลือน

่

 

อท ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระทวีศักดิ

์

ปฺาวโร บุญสันต์

๒๐/๐๓/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ทองเลือน

่

 

อท ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระปยะพงษ์ ปยธมฺโม บุญพรหม

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ทองเลือน

่

 

อท ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระสมชาย ธมฺมรโส สมพร

๒๗/๐๘/๒๕๐๓ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

บ้านแก  

อท ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระณัฐพล กิตฺติภทฺโท ภูแลชืน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๐ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

บ้านพราน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระธีรพล ภทฺทาจาโร นาคคล้าย

๑๘/๐๕/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านพราน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระวัชรินทร์ าณวโร ชืนอุรา

่

๐๔/๐๘/๒๕๐๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านพราน  

อท ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระปรีชา วิสุทฺโธ ไม้ดัดพันธ์

๐๔/๐๗/๒๕๐๑ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเพชร  

อท ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระอรชุน อคธมฺโม ฉัตรเงิน

๒๙/๐๘/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเพชร  

อท ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระบุญแทน สุจิตฺโต ทองสมบัติ

๐๗/๐๑/๒๕๑๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเพชร  

อท ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระแสวง กิตฺติภทฺโท โพธิจำศีล

์

๐๑/๑๑/๒๔๙๕ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

พัฒนา  

อท ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระสำรวม กนฺตจาโร ทิมทอง

๑๒/๐๒/๒๕๐๔ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

พัฒนา  

อท ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระวรากรณ์ ปภงฺกโร ปลูกงาม

๑๗/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พัฒนา  

อท ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระนาวี วรธมฺโม เกตุภู่

๑๐/๐๙/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ยาง  

อท ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระไพทูลย์ ปฺาสาโร เอียมสำอางค์

่

๐๕/๐๗/๒๕๒๔ ๑๐/๐๑/๒๕๖๐

ริวหว้า

้

 

อท ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระมณฑล อธิปฺโ ประคองศรี

๑๘/๐๘/๒๕๓๔
๑๐/๐๑/๒๕๖๐

ริวหว้า

้

 

อท ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระมานพ สุภาจาโร เชนร้าย

๐๖/๐๙/๒๕๓๙ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ริวหว้า

้

 

อท ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระจัตุวิช เตชวโร กระจ่างรัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ริวหว้า

้

 

อท ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระสวัสดิ

์

ธมฺมานนฺโท คิดเกิด

๐๗/๑๐/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ริวหว้า

้

 

อท ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระจักรินทร์ านทินฺโน จันคำ

๒๔/๐๕/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ริวหว้า

้

 

อท ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระสุวัฒ เตชธมฺโม ม่วงยิม

้

๑๖/๐๔/๒๕๒๖ ๑๘/๑๐/๒๕๕๙

เรไร  

อท ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระวัศพล ปสนฺโน เวียงจันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๓๙ ๐๑/๑๑/๒๕๕๙

เรไร  

อท ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระอนุรักษ์ อาภากโร อุ่นลมัย

๓๑/๐๓/๒๕๓๙
๐๖/๑๐/๒๕๖๐

เรไร  

อท ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระเสรี ธมฺมโชโต บุญเรือง

๒๓/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วังนำเย็น  

อท ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระขวัญเมือง จารุธมฺโม สอดส่อง

๒๕/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วังนำเย็น  

อท ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระธีระ ิตสีโร แสงคง

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วังนำเย็น  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระนภดล กนฺตสีโล คงการุณ

๑๕/๐๑/๒๕๑๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วังนำเย็น  

อท ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระบุญสืบ อาทโร ทิมบ่อแร่

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

แสวงหา  

อท ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระอำนาจ อุตฺตธมฺโม บุญมาทัน

๑๖/๐๓/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

แสวงหา  

อท ๒๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรสัจจวัจน์  เครือแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

 แสวงหา  

อท ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระสุวิทย์ อธิปฺโ พิกุลขาว

๐๗/๑๒/๒๕๑๘ ๐๓/๑๑/๒๕๕๙

หนองยาง  

อท ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระฉลาด วิสารโท มณีนวล

๒๕/๐๘/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองยาง  

อท ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระนกันต์ จนฺทสาโร บุญเส็ง

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

หมืนเกลา

่

 

อท ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระแดนชัย ขนฺติธมฺโม แตงอ่อน

๐๗/๐๓/๒๕๒๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

หมืนเกลา

่

 

อท ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระวิศรุตกร ิตสีโล จิตรบรรจง

๒๖/๑๑/๒๕๔๐
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หมืนเกลา

่

 

อท ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระณัฐพล นรินฺโท ปานทอง

๑๑/๑๒/๒๕๓๓
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หมืนเกลา

่

 

อท ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระอนุชิต ขนฺติโก มิตรสว่าง

๒๖/๐๕/๒๕๑๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

หัวสะแกตก  

อท ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระชัชวาล ปยธโร ขาวสำลี

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หัวสะแกตก  

อท ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระพิสูจน์ อติเมโธ สาหร่ายพงษ์

๒๗/๐๙/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หัวสะแกตก  

อท ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระกิตติ ปฺาวโร ทิพย์ธงชัย

๐๓/๑๐/๒๕๑๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

กำแพง  

อท ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระวิชา เตชวโร วิจิตร

๐๓/๑๑/๒๕๑๖
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ขุมทอง  

อท ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระอุดม ติสฺสวํโส วงษ์ปาน

๒๘/๑๐/๒๕๑๐ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

เขียน  

อท ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระกาญจนะ สุทฺธิาโณ สายอาทิตย์

๑๒/๑๐/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ทางเรือ  

อท ๒๑๖๐/๐๑๑๒
สามเณรศักดิชัย

์

 ชูวงษ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๑

 ทางเรือ  

อท ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระคมกฤษณ์ กิตฺติสุขโม บุญนวล

๑๘/๑๒/๒๕๓๗
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ไทรยืด  

อท ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระทองสืบ กนฺตวณฺโณ การะเวก

๒๘/๐๗/๒๕๐๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ไทรยืด  

อท ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระธนากร ธมฺมสโร เกตุศีระ

๑๕/๑๐/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

น้อย  

อท ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระจำลอง ปฺาทีโป ทรงพักตร์

๒๖/๐๒/๒๔๙๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

น้อย  

อท ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระปณต เขมจาโร ณัชชาทรัพย์กุล

๒๓/๐๙/๒๕๓๙
๐๓/๐๑/๒๕๖๐

นางในธัมมิการาม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระศุภกิจ สุธมฺโม คล้ายเจียม

๓๑/๐๘/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่วง  

อท ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระวรวุธ อธิปฺโ เสถียรปรีชา

๐๔/๐๓/๒๕๑๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธิธรรมโชติยาราม
 

อท ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระบรรพต อภิปฺโ วงษ์สอน

๐๘/๐๙/๒๕๑๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธิธรรมโชติยาราม
 

อท ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระอธิพงค์ สุทฺธิวํโส จัดระเบียบ

๒๕/๑๑/๒๕๓๗
๑๓/๐๕/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

อท ๒๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรไตรรัตน์  สาสิน

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

 ราชสกุณา  

อท ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระขจรศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ บุญสร้อย

๑๐/๐๑/๒๔๙๑ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

สิงห์  

อท ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระทศพล ทสพโล พาตน

๒๙/๐๔/๒๕๓๔ ๐๕/๐๑/๒๕๕๗

สิทธาราม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระเอียง ิตสีโล พูนเพิม

่

๑๑/๐๘/๒๔๙๗ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

สิทธาราม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระอำนาจ ผาสุกวิหาโร งามสะอาด

๑๙/๐๑/๒๕๐๔ ๐๘/๑๒/๒๕๕๙

สิทธาราม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระเพ็ชรัตน์ ปสนฺนจิตฺโต ทองรัก

๑๘/๐๔/๒๕๑๖ ๒๒/๑๒/๒๕๕๙

สิทธาราม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๒๘
พระเวชยันต์ เวชยนฺโต ชักนำ

๐๖/๐๒/๒๕๑๖ ๐๙/๐๑/๒๕๖๐

สิทธาราม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระสำเภา กนฺตสาโร พิรมย์เมือง

๒๖/๐๖/๒๕๐๑ ๑๖/๐๕/๒๕๔๒

หลวงสุนทราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๔ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระประเทือง สติสมฺปณฺโณ จำวัน

๒๘/๑๑/๒๕๑๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หลวงสุนทราราม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระสมหวัง เตชธมฺโม อินทร์สุวรรณ

๒๖/๐๔/๒๕๐๑ ๑๖/๐๓/๒๕๖๐

หลักแก้ว  

อท ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระยศพร ตปสีโล เมฆพยัพ

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ห้วยโรง  

อท ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ แสงอยู่

๑๕/๐๒/๒๕๓๖
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยโรง  

อท ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระธีรภัทร โชติธมฺโม สิงหเดช

๒๕/๐๘/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เกาะ  

อท ๒๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรพงศกร  ใจมนต์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

 เกาะ  

อท ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระณพดล กตสาโร ละแมนชัย

๑๙/๑๑/๒๕๐๓ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

จันทร์  

อท ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระอนันต์ สิริปฺุโ แม่นสิงห์

๐๓/๑๐/๒๕๒๙ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

บุญเกิด  

อท ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระธนะ ธนวฒฺโฑ กลินกุหลาบ

่

๒๒/๑๑/๒๕๒๓
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สามประชุม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระมนเฑียร ปภาโต ราชมณเฑียร

๒๗/๑๑/๒๕๒๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

กุญชรชาติการาม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระจำลอง ปยธมฺโม วิหาระ

๒๒/๑๑/๒๕๐๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกตุ  

อท ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระประเสริฐ ถาวรจิตฺโต ดีน้อย

๑๔/๐๖/๒๕๑๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ถนน  

อท ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระกฤษดา เตชธมฺโม เฉยช้า

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ถนน  

อท ๒๑๖๐/๐๑๔๓
พระฉัตรชัย อุตตมปฺโ ช้างศรี

๑๔/๐๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ท่าสุทธาวาส  

อท ๒๑๖๐/๐๑๔๔
พระศุภฤกษ์ คุณกาโร กรรณิกา

๑๖/๑๑/๒๕๐๒ ๑๓/๐๙/๒๕๕๗

โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระไพฑูรย์ สุนิมฺมโล สุทธากร

๒๐/๐๑/๒๕๐๔ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระวิภพ ปภากโร หมือแล

๑๒/๑๑/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรรวิพล  แซ่ย่าง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

 โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรวัฒนา  วุ่ยยือ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรอนุชา  มอแลกู่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรคมสันต์  แซ่เล่า

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

 โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรอนุรักษ์  แซ่ว่าง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

 โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรเสกสรร  มอโบ๊ะกู่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

 โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรอาดล  โว่ยยือกู้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 โบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระธวัชชัย ธมฺมวโร คูหาเรืองรอง

๐๓/๐๙/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

โบสถ์สายทอง  

อท ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระวรวิช ิตปฺโ คูหาเรืองรอง

๐๔/๐๙/๒๕๓๙ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

โบสถ์สายทอง  

อท ๒๑๖๐/๐๑๕๖
พระสุรเดช สุรชโย ชัยยศ

๒๗/๑๐/๒๕๓๒
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ปาโมก  

อท ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระอภิญญา อมโร อภิญาโณ

๐๗/๐๖/๒๕๓๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พานิช  

อท ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระกันทร อนุตฺตโร ยศธรราทร

๒๒/๐๓/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พานิช  

อท ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระบรรพต จิรวฑฺฒโน บุญศิริ

๑๘/๐๗/๒๕๓๗
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

พายทอง  

อท ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระทศพร มหาคุโณ ศรีดำอ่อน

๑๘/๐๘/๒๕๓๗
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

พายทอง  

อท ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระสมชาย อติวีโร นินเทศ

๑๑/๐๕/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

พายทอง  

อท ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระนฤพนธ์ มหาวีโร การสมมิตร

๒๓/๐๕/๒๕๑๑
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

พิจารณ์โสภณ  

อท ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระยุทธนา จิรวฑฺฒโน ทรงบัณฑิตย์

๓๑/๑๒/๒๕๓๙
๑๖/๐๔/๒๕๖๐

พิจารณ์โสภณ  

อท ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระอานันท์ กิตฺติสมฺปนฺโน แจ้งสกุล

๐๒/๐๕/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พิจารณ์โสภณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๕ / ๘
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อท ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระเจตน์ จิตปฺโ เฟองผล

๐๕/๐๔/๒๕๒๙ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดลาดเค้า  

อท ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระมนต์ชัย เขมปฺโ ไร่สุขสิริ

๒๙/๐๘/๒๕๓๗ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

ศรีมหาโพธิ  

อท ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระชาญณรงค์ อคฺคปฺโ จุมปา

๑๖/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

ศรีมหาโพธิ  

อท ๒๑๖๐/๐๑๖๘
สามเณรภัทรพงษ์  วาสนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีมหาโพธิ  

อท ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระสุขสันต์ ปภากโร สีบุตรดา

๒๔/๐๕/๒๕๒๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

อท ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระอิทธิพล สุชีโว ธูปกระแจะ

๒๖/๐๓/๒๕๒๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

กำแพง  

อท ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระธนพล จนฺทปฺโ ตรีจักร์

๒๗/๐๙/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

เจ้าบุญเกิด  

อท ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระพงษ์ศักดิ

์

านิสฺสโร คำเกิด

๒๙/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไชยภูมิ  

อท ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระสมชาย ิตสีโล แจ้งจิตร์

๑๖/๐๘/๒๕๐๔ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

ไชโย  

อท ๒๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรทวีศักดิ

์

 วรวัฒน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

 ไชโย  

อท ๒๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรภัคคพล  โภคา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

 ไชโย  

อท ๒๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรสุทธิรักห์  โภคา

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

 ไชโย  

อท ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระธนิตศักดิ

์

สุจิณฺณธมฺโม อศวพงษ์วุฒิ

๑๒/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ตะเคียน  

อท ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระสนอง สุชาโต บุญเทียม

๒๓/๑๒/๒๕๑๔
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

ทองครุ  

อท ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระสุรศักดิ

์

วิชิโต ปานโต

๒๔/๐๙/๒๕๒๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

นางเล่ว  

อท ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระอนุวัฒน์ ฌานรโต พันธวนิช

๑๒/๐๗/๒๕๓๑ ๑๑/๐๒/๒๕๖๐

บางศาลา  

อท ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระพีรพล ปฺาวโร แสไพศาล

๑๘/๑๒/๒๕๒๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บางศาลา  

อท ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระธงชัย ธมฺมธโร พลอยบูรณินทร์

๐๕/๐๗/๒๕๐๐ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

ประทุมคงคาราม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระสมชาย สุชาโต พุ่มชอุ่ม

๑๖/๐๓/๒๕๐๕ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

ประทุมคงคาราม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระธรรมศักดิ

์

ธมฺมรกฺขิโต ศรีอวยพร

๑๐/๑๒/๒๕๑๘
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

มหานาม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรอาดล  บุญโช

๑๒/๐๗/๒๕๓๒

 มหานาม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระอำนวย จนฺทสโร พลอยแสง

๑๖/๑๐/๒๔๙๑
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

มะขาม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระหิรัณย์ พรหฺมสโร เพชรดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

มะขาม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระณรงค์ฤทธิ

์

คุณวีโร แตงทอง

๑๐/๐๕/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

มะขาม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระนวดล สุขกาโม ทองนาค

๒๘/๐๗/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วงษ์ภาศนาราม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระบุญทัน สุเมโท นาสุริยะวงศ์

๑๗/๐๑/๒๕๑๐ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

วัดไทรย์นิโคธาราม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรจิราวิส  ไพรบึง

๒๔/๐๒/๒๕๔๑

 วัดไทรย์นิโคธาราม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระก้องเกียรติ สุขิโต สุขประเสริฐ

๑๔/๑๐/๒๕๓๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

สกุณาราม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระนพพร อคฺคปฺโ แก้วไพรำ

๐๓/๐๕/๒๕๓๕ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

สกุณาราม  

อท ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระสามารถ ชิตมาโร ดำรงศักดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๒๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สระเกษ  

อท ๒๑๖๐/๐๑๙๕
พระวิทยา จิรวฑฺฒโน ธูปแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๑๘ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

สระเกษ  

อท ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระบุญญาธิ

์

สุมโน ศรีธูป

๒๘/๑๐/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

สระเกษ  

อท ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระบริรัตน์ สุชาโต เสือวงษ์

๑๖/๐๘/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สระเกษ  

อท ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระเศรฐกิจ ปยสีโล มีเฟอง

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สระเกษ  

อท ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระชัยสิริ ชยสีโร เปยศิริ

๐๘/๐๙/๒๕๓๕ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

สระเกษ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๖ / ๘
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อท ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระปริพัตร์ ปริพตฺโต สัตย์แก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สระเกษ  

อท ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระสำเริง สุนฺทโร กลินธูป

่

๒๓/๐๘/๒๕๐๐ ๐๑/๐๓/๒๕๕๕

ท่าชุมนุม  

อท ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระไชย ภทฺทโก นาคประดิษฐ์

๑๔/๐๒/๒๔๙๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์  

อท ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระปยพงษ์ ธีปงฺกโร ภูศรี

๑๔/๑๐/๒๕๒๕ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

โบสถ์  

อท ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระสายยัน อมโร แก้วมณี

๑๐/๐๒/๒๕๑๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วงษ์สุวรรณ  

อท ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระไกรสร อตฺถกาโม สาริยา

๑๗/๑๑/๒๕๓๙ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

วงษ์สุวรรณ  

อท ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระชัยวัฒน์ อนาวิโล สิงหฬ

๒๑/๐๔/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระวีรยุทธ วีราโณ พิกุลขาว

๑๓/๐๗/๒๕๔๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระธีระ ธีรปฺโ บุรีเรือง

๒๙/๐๖/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระจำรูญ กนฺตสีโล สวยสม

๑๐/๑๐/๒๕๒๓ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรสารัช  ลาภเสนา

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

 วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๖๐/๐๒๑๑
สามเณรสรัด  ลาภเสนา

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

 วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรชยพล  สวยสม

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรมงคลรัตน์  อเนก

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

 วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรสงกรานต์  ชูวงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

 วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระชิงชัย มหาพโล เปยมศีลป

๑๓/๐๘/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

สามโก้  

อท ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระจินดา ฉนฺนธมฺโม ไทยเจริญ

๐๓/๐๖/๒๕๓๘ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

สามโก้  

อท ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระธวัชชัย ธมฺมกาโน เพาะปลูก

๑๘/๐๘/๒๕๒๗ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

สามโก้  

อท ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระฉัตรชัย อถฺสสโร สุขมหันต์

๐๕/๐๕/๒๕๓๔ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

สามโก้  

อท ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระเจษฎา ขนฺถฺวโร สุขมหันต์

๑๔/๐๓/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

สามโก้  

อท ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระอรรถพล อตฺถกาโม ธัญญเจริญ

๐๑/๐๖/๒๕๓๔ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

สามโก้  

อท ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระสุทัศน์ สุรปฺโ คุ้มกิจ

๒๓/๐๕/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สามโก้  

อท ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระสำอางค์ ขนฺติสาโร แซ่ตัง

้

๑๓/๐๑/๒๔๙๘
๐๖/๐๑/๒๕๖๐

สามขาว  

อท ๒๑๖๐/๐๒๒๓
สามเณรณัฐพงษ์  ไพโรจน์วนิชวงศ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

 สามขาว  

อท ๒๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรสมชาย  แซ่กือ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

 สามขาว  

อท ๒๑๖๐/๐๒๒๕
สามเณรชาตรี  แซ่ม้า

๓๐/๐๓/๒๕๕๐

 สามขาว  

อท ๒๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรสรสิช  แซ่ย่าง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

 สามขาว  

อท ๒๑๖๐/๐๒๒๗
สามเณรกันต์ธีร์  ต่อกิจพนาไพร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

 สามขาว  

อท ๒๑๖๐/๐๒๒๘
สามเณรกิตติศักดิ

์

 มนัสมโนธรรม

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

 สามขาว  

อท ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระณัฐพล านิสโร งามสอาด

๑๔/๐๗/๒๕๓๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองกร่าง  

อท ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระบุญสม กิตฺติสาโร รัสมี

๑๑/๑๒/๒๕๐๔
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

หนองกร่าง  

อท ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระธีระ กิตฺติปาโล พรหมทอง

๑๗/๑๐/๒๕๓๗
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

หนองกร่าง  

อท ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระธนเรศ ธนปาโล สุขมงคล

๒๖/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองกร่าง  

อท ๒๑๖๐/๐๒๓๓
สามเณรณัฐวุฒิ  บุญมี

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

 หนองกร่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๗ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระอนุวัตร อรุโณ พึงสำราญ

่

๑๓/๐๗/๒๕๐๑ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หัวทุ่ง  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมบัณฑิต)

เจ้าคณะภาค ๒

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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