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อย ๒๑๖๑/๐๐๐๑ สามเณรธนวัฒน์  สุขสัตย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

 วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๐๒ สามเณรนิพัทธ์  พัฒนวิโรจน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

 วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๐๓ สามเณรราเมส  แสงทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

 วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๐๔ พระวัชรา สุวณฺณโชโต สีทอง

๐๔/๑๐/๒๕๒๙ ๐๑/๐๑/๒๕๖๑

วัดเกาะแก้ว พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๐๕ สามเณรเพชรพล  นรดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

 วัดเกาะแก้ว พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๐๖ สามเณรนนทภัทร  นริสาน

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

 วัดเกาะแก้ว พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๐๗ พระกฤษฎาวุธ อาวุธปฺโ อบสุคนธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๑ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดช่างทอง พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๐๘ พระณัฐนันท์ ชยานนฺโท นิมนวล

่

๑๖/๐๒/๒๕๓๖ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดช่างทอง พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๐๙ พระปรัชญ์ ปรกฺกโม คณะใน

๐๘/๑๑/๒๔๙๔ ๒๙/๐๗/๒๕๖๑

วัดช่างทอง พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๑๐ พระเธียร่า พฺรหฺมธาโร เฮง

๑๐/๑๐/๒๕๓๖ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดสำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๑๑
พระพีทยา วุฑฺฒิจารี มนต์คาถา

๒๔/๐๖/๒๕๔๑ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดสำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๑๒
พระวรายุทธ จิรธมฺโม คงสมพจน์

๐๓/๑๐/๒๕๓๒ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดสำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๑๓
พระณรงค์ชัย ิตปฺุโ มหิทธิหัสดี

๐๕/๐๗/๒๕๒๓ ๒๒/๐๘/๒๕๖๐

วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๑๔
พระศุภฤกษ์ อภิปฺุโ หอมทอง

๒๐/๐๓/๒๕๓๗ ๒๕/๐๓/๒๕๖๑

วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๑๕
พระชาคิศ สุเมโธ บุญเกตุ

๐๔/๑๐/๒๕๔๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดปากกราน พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๑๖
พระผดุงชน สุจิตฺโต วาทะพุกณะ

๑๒/๐๘/๒๕๓๒ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดนางกุย พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๑๗
พระชำนาญชัย ทิวากโร โพธิไชยแสน

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๐ ๑๖/๐๖/๒๕๖๑

วัดกษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๑๘
สามเณรณัฐพล  มหรรณพสิริกุล

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

 วัดกษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๑๙
สามเณรกฤษณนันทร์

 วงศ์บุญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

 วัดกษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๒๐ สามเณรอนุวัฒน์  สว่างบ้าน

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

 วัดกษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๒๑
พระวีระกิตติ

์

ขนฺติโก วัชรเรือง

๑๔/๐๗/๒๕๑๑ ๓๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดกลางปากกราน พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๒๒
พระสุธี สุทฺธิจิตฺโต อ่อนคำ

๑๙/๐๓/๒๕๒๕ ๑๙/๐๓/๒๕๖๑

วัดสนามไชย พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๒๓
พระอนุสรณ์ อนุสรโณ สวนมะลิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดสนามไชย พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๒๔
พระสนองพจน์ คุตฺตธมฺโม อยู่เล็ก

๐๗/๑๒/๒๔๙๖ ๑๕/๑๐/๒๕๖๐

วัดจันทร์ประเทศ พระนครศรีอยุธยา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑ / ๒๑
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อย ๒๑๖๑/๐๐๒๕
พระพงศ์ธร ธรวํโส สงวนพงศ์

๐๖/๐๓/๒๕๑๕ ๐๘/๐๓/๒๕๖๑

วัดเกตุ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๒๖
พระวันชาติ สุตฺตวโร เงินฉลาด

๑๐/๐๑/๒๕๐๑ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดราชบัวขาว พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๒๗
พระนิวัฒน์ กมโล ปนประเสริฐ

๑๒/๐๔/๒๕๐๘ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดราชบัวขาว พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๒๘
พระบำรุง ปยธโร จันทร์กุล

๐๗/๐๘/๒๕๐๑ ๐๔/๑๑/๒๕๖๐

วัดท่าโขลง พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๒๙
พระมงคล มงฺคโล โตทิม

๐๖/๐๘/๒๔๙๒ ๐๕/๐๕/๒๕๖๑

วัดท่าโขลง พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๓๐ พระยงยุทธ ธมฺมรโต สีสว่าง
๐๗/๐๙/๒๕๒๐ ๐๑/๐๖/๒๕๖๑

วัดท่าโขลง พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๓๑
พระเรวัฒ ปยธมฺโม สาลีผล

๓๐/๐๔/๒๕๔๑ ๐๑/๐๖/๒๕๖๑

วัดกุฎีลาย พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๓๒
พระนพ นิพฺภโย วรรณวรางค์

๒๔/๑๒/๒๕๓๗ ๑๓/๐๓/๒๕๖๑

วัดไผ่โสมนรินทร์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๓๓
สามเณรวรชิต  พลสามารถ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

 วัดตองปุ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๓๔
พระเบิม

้

วํสสนฺโต มูล

๑๕/๐๒/๒๕๓๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๕

วัดบรมวงศ์อิศรวราราม พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๓๕
พระประพจน์ ปภสฺสโร เอียมแย้ม

่

๑๗/๐๖/๒๕๐๐ ๐๙/๐๔/๒๕๖๑

วัดบรมวงศ์อิศรวราราม พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๓๖
พระอภิวัติ อภิวตฺโต ธงทอง

๒๐/๐๙/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดปอมรามัญ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๓๗
พระลมูล ิตสีโล สวัสดี

๐๑/๑๐/๒๕๑๒ ๑๐/๑๑/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๓๘
พระนคร กตปฺุโ กระจ่างพืช

๒๖/๐๓/๒๕๑๕ ๐๘/๐๔/๒๕๖๑

วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๓๙
พระวสันต์ ิตธมฺโม ศุภธรรมกิจ

๐๖/๐๖/๒๕๐๗ ๒๓/๑๑/๒๕๖๐

วัดสามวิหาร พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๔๐ พระสมชัย สมชโย การพงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๐๘ ๒๐/๑๑/๒๕๖๐

วัดเจดีย์แดง พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๔๑
พระโยธิน การวํโส การพงษ์

๐๔/๑๑/๒๕๓๕ ๒๐/๑๑/๒๕๖๐

วัดเจดีย์แดง พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๔๒
พระวัลลภ กิตติโสภโณ แซ่ฉัน

่

๒๑/๐๔/๒๕๑๒ ๓๑/๐๓/๒๕๖๑

วัดเจดีย์แดง พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๔๓
พระพิทวัส สุรเตโช พละเดช

๑๓/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดวงษ์ฆ้อง พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๔๔
พระตรีภพ ธีรชโย ภมรจันทรมัส

๐๙/๐๔/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดวงษ์ฆ้อง พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๔๕
พระศราวุธ อคฺธฺมโม สุนทะโรจน์

๒๕/๐๒/๒๕๑๖ ๑๒/๑๐/๒๕๖๐

วัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๔๖
พระณัฏฐกรณ์ เขมาสโย กระแสผล

๒๖/๐๔/๒๕๓๖ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดพนมยงค์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๔๗
พระธณัฐชัย อนุตฺตโร สายโสภา

๑๗/๐๔/๒๔๙๘ ๐๖/๑๐/๒๕๖๐

วัดพนมยงค์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๔๘
พระกิตติชัย กิตฺติวุฑฺโฒ แซ่อึง

้

๑๑/๑๒/๒๕๒๙ ๑๗/๑๒/๒๕๖๐

วัดพนมยงค์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๔๙
พระสุริยัน อนาลโย สุขใจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๐ ๐๔/๐๓/๒๕๖๑

วัดพนมยงค์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๕๐ สามเณรคีรี  ขุนรถ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

 วัดพนมยงค์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๕๑
พระสุรพล ชุติวณฺโณ จิตเงิน

๐๑/๐๑/๒๕๒๔ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดเชิงท่า พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๕๒
พระวุฒิไกร เตชปฺโ แซ่ลิม

้

๑๕/๐๑/๒๕๒๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดหันตรา พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๕๓
สามเณรนิรชัย  แซ่ม้า

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

 วัดหันตรา พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๕๔
พระกรกฤษณ์ รกฺขิตสทฺโธ แสนสุข

๐๒/๐๒/๒๕๒๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๕๕
พระโสภณวิชญ์ ภทฺทปฺโ วิวัฒน์อิทธิธาดา

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๕๖
พระประวิทย์ สุเมโธ ธรรมารมย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดสมณโกฏฐาราม พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๕๗
พระสำรวย สํวรปฺุโ พงษ์กุหลาบ

๐๖/๐๓/๒๕๒๘ ๐๗/๐๓/๒๕๖๑

วัดกล้วย พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๕๘
พระการันย์ กตสาโร นักเกลือน

่

๒๒/๑๐/๒๕๒๙ ๒๒/๐๘/๒๕๖๑

วัดกล้วย พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๕๙
พระธนกร ธนกโร รชตรชานนท์

๐๒/๑๒/๒๕๑๓ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดประดู่ทรงธรรม พระนครศรีอยุธยา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๒ / ๒๑

้



ศ. ๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

อย ๒๑๖๑/๐๐๖๐ พระนิธิพงศ์ ธนปาโล สนธิสินธุ์

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๖๑
พระธนัชพงศ์ เนปกฺโก จิระประวัติยศ

๒๕/๑๑/๒๕๐๓ ๐๙/๑๒/๒๕๖๐

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๖๒
พระสุมล สุทฺธาโส กลินพร

่

๐๕/๐๑/๒๔๙๕ ๐๓/๐๒/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๖๓
พระเอกรัช อภิลาโส สารสมลักษณ์

๒๑/๐๔/๒๕๑๗ ๐๓/๐๒/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๖๔
พระวรรธนะ ธนวุฑฺโฒ ทรัพย์อำไพกุล

๐๖/๐๒/๒๔๙๔ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๖๕
พระปรีชา อธิปฺโ มิงพิศุทธิพงศ์

่ ์

๑๗/๑๑/๒๕๐๒ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๖๖
พระนพปฎล กิตฺติาโณ สุคนธากร

๑๑/๐๔/๒๕๐๓ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๖๗
พระอภิภู านุตฺตโร ชูชัยศรี

๑๗/๐๕/๒๕๐๔ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๖๘
พระชยุต อาชิโต ประสิทธิเขตร

๒๗/๑๐/๒๕๐๖ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๖๙
พระอริญชัย อริฺชโย เต็งธนกิจ

๐๓/๑๑/๒๕๐๖ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๗๐ พระอนันต์ อภิาโณ วรญาณศรี

๒๑/๐๓/๒๕๐๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๗๑
พระอัครกร ปณฺฑิโต นาคมานิตย์

๐๓/๐๖/๒๕๐๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๗๒
พระอิทธิศักดิ

์

วิสารโท สิทธิถาวรวัฒน์

๒๙/๐๙/๒๕๐๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๗๓
พระพรพจน์ ิตสาสโน พุทธเจริญกุล

๑๘/๑๑/๒๕๑๒ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๗๔
พระโสภณ กิตฺติโสภโณ นันทิวาส

๒๐/๐๘/๒๕๑๓ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๗๕
พระณัฐวุฒิ ปฺาวุฑฺโฒ เภสัชเวชกิจ

๐๙/๑๐/๒๕๑๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๗๖
พระศุภณัฏฐ์ ภทฺทโก สุขดาสิริสังข์

๑๔/๐๔/๒๕๒๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๗๗
พระสมัชชา ถิรจิตฺโต จงรักแสง

๐๓/๐๕/๒๕๒๓ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๗๘
พระคมสัน สุนฺทโร สมศรีเงา

๒๐/๑๑/๒๕๒๔ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๗๙
พระนครินทร์ ชิตมาโร ไชยวงศ์

๓๐/๐๓/๒๕๒๕ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๘๐ พระปยะเพชร ปยธมฺโม แก้วสมจิตร์

๑๓/๐๙/๒๕๒๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๘๑
พระชวโรจน์ ิตเมโธ เกียรติชัยปรีชา

๐๗/๑๐/๒๕๓๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๘๒
พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ธูปพนม

๐๘/๐๔/๒๕๓๓ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๘๓
พระปณิธาน ภูริปฺโ สังข์ประไพ

๐๔/๑๐/๒๕๓๓ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๘๔
พระสิวากร เทวธมฺโม ก้อมอ่อน

๒๘/๐๙/๒๕๓๔ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๘๕
พระธนชัย เขมโก วิวัฒนาพรชัย

๒๑/๑๐/๒๕๓๔ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๘๖
พระณัฐวัฒน์ กนฺตสีโล จิรันธนินโชติ

๑๖/๑๒/๒๕๓๔ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๘๗
พระปราบ ิตวีโร วิทยเจริญพงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๓๖ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๘๘
พระศิริพัชร พฺรหฺมโชโต พรหมสว่าง

๑๗/๐๒/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๘๙
พระร่มธรรม เขมธมฺโม แสนวิเศษ

๒๕/๐๗/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๙๐ พระศิริชัย สิริชโย ศิริรักษ์

๓๐/๐๖/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๙๑
พระวรภัทร านวุฑฺโฒ โสภะ

๒๖/๐๗/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๙๒
พระอัครเดช ปภาธโร คิดรักเมือง

๑๔/๐๙/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๙๓
พระอนรรฆวงศ์ กนฺตวีโร พันธุ์เอียม

่

๐๕/๐๘/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

อย ๒๑๖๑/๐๐๙๔
พระณัฐวุฒิ มหาาโณ พันแสน

๐๒/๐๗/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๓ / ๒๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

อย ๒๑๖๑/๐๐๙๕
พระภูดิท ชาคโร แสงระยับ

๐๓/๑๐/๒๕๓๒ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดไก่จ้น ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๐๙๖
พระนิพนธ์ สุวีโร พรหมมา

๒๐/๐๒/๒๕๑๙ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดไก่จ้น ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๐๙๗
พระศุภธัช ธมฺมทีโป บุญยอด

๒๔/๐๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๖/๒๕๖๑

วัดบึงลัฎฐิวัน ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๐๙๘
พระประมุข ิตสทฺโธ สุวรรณเย็น

๑๕/๐๖/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดบึงลัฎฐิวัน ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๐๙๙
พระสำรวม สํวโร กูลพิมาย

๒๗/๐๔/๒๕๐๕ ๑๔/๑๑/๒๕๖๐

วัดเวียง ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๐๐ พระวีรากร วีรากโร เอนกบุญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดเวียง ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๐๑
พระสรายุทธ์ ปยวาจโก ช้างเนียม

๒๖/๑๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๖๑

วัดสะตือ ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๐๒
พระธนกฤต ติสาโร สิงห์หัวดง

๑๓/๐๘/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดสะตือ ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๐๓ สามเณรอมรเทพ  โสภา

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

 วัดสะตือ ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๐๔ สามเณรณัฐวัฒน์  ทองออน

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

 วัดสะตือ ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๐๕
พระประพันธุ์ อภิปุโ วรพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๐๘ ๐๗/๐๖/๒๕๖๑

วัดชุมแสง ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๐๖
พระประโยชน์ ทีปโก สุขวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๒๖ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดชุมแสง ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๐๗
พระวรพล นวโร พรหมศิลป

๒๖/๐๗/๒๕๓๗ ๑๒/๑๒/๒๕๖๐

วัดจำปา ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๐๘
พระสมหมาย กตคุโณ ประสพงาม

๐๕/๑๑/๒๕๑๓ ๑๙/๑๑/๒๕๖๐

วัดสามเรือน ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๐๙
พระภัทรพงษ์ ชิตมาโร สุวรรณนาค

๑๐/๐๗/๒๕๔๐ ๑๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดสามเรือน ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๑๐
พระเอกพันธุ์ สุจิตฺโต แจ้งจินดา

๐๓/๐๖/๒๕๔๑ ๐๖/๑๐/๒๕๖๑

วัดสามเรือน ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๑๑
พระสุรัตน์ ปวโร นวลภักตร์

๑๖/๐๔/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดบึง ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๑๒
พระธีรภัทร์ ชาครธมฺโม เกิดพุ่ม

๒๔/๑๐/๒๕๓๓ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดบึง ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๑๓
พระปกาสิต านสมฺปนฺโน กรีถาวร

๒๓/๐๘/๒๕๓๒ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดบึง ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๑๔
พระนคเรศ ณฏิโก ปทุมล่องทอง

๐๒/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดบึง ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๑๕
พระปญญา ปฺาธโร สมถวิล

๒๐/๐๙/๒๕๑๖ ๒๓/๑๑/๒๕๖๐

วัดโพธิเอน

์

ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๑๖
พระปฐมพงศ์ สุตธมฺโม อำพรรณ

๑๘/๑๑/๒๔๙๘ ๐๘/๐๕/๒๕๖๑

วัดโพธิเอน

์

ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๑๗
พระศุภสัณห์ ปภสฺสโร เหมือนสิงห์

๒๕/๐๒/๒๕๐๓ ๒๑/๐๖/๒๕๖๑

วัดโพธิเอน

์

ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๑๘
พระไกรลาศ สุมงฺคโล ประสพจิต

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดโพธิเอน

์

ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๑๙
พระเชาว์ มหาวีโร คล้ายสี

๑๓/๐๗/๒๕๑๐ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดโพธิเอน

์

ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๒๐
พระวโรรส วรธมฺโม อาทิตย์เทียง

่

๐๙/๑๒/๒๕๓๖ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดกลาง ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๒๑
พระนพดล ขนฺติพโล ศรีสมบัติ

๐๗/๑๐/๒๕๑๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๑

วัดไม้รวก ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๒๒
พระสัญชัย ปสุโต บุญสาคร

๐๓/๑๑/๒๕๒๕ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดไม้รวก ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๒๓
พระสุรสิทธิ

์

ชิตมาโร ใยเสงียม

่

๐๗/๐๘/๒๕๒๒ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านร่อม ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๒๔
พระเจตน์ เจตฺณาสุโภ บุญเกิด

๒๕/๐๕/๒๕๐๐ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดสว่างอารมณ์ ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๒๕
พระสิทธิโชค ปสุโต โตทวี

๒๐/๐๘/๒๕๔๑ ๐๙/๐๔/๒๕๖๑

วัดสว่างอารมณ์ ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๒๖
พระพัฒนะ านารโห ประสงค์

๑๒/๐๑/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๖๑

วัดสว่างอารมณ์ ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๒๗
พระรัชชานนท์ อตฺถปณฺโณ แสงพรหม

๑๔/๑๒/๒๕๔๐ ๒๒/๐๔/๒๕๖๑

วัดจงกลณี ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๒๘
สามเณรสุรศักดิ

์

 พลโทบุญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

 วัดตำหนัก ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๒๙
พระสมศักดิ

์

นิราสโย ปนวิเศษ

๐๖/๐๓/๒๔๙๙ ๐๑/๐๔/๒๕๖๑

วัดนางคุ่ม ท่าเรือ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๔ / ๒๑

้
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อย ๒๑๖๑/๐๑๓๐
พระสมบัติ ธมฺมสโร จันทำ

๓๑/๐๑/๒๕๑๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดนางคุ่ม ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๓๑
พระณรงค์ อนาลโย มียะสนธิ

์

๐๙/๑๑/๒๔๙๘ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดนางคุ่ม ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๓๒
พระภูวฤณ ปฺาวุฒฺโฒ คชขันธ์

๑๓/๐๖/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดนางคุ่ม ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๓๓
พระจำเนียร กตปฺุโ ชูชาติ

๐๖/๐๕/๒๕๑๒ ๐๓/๐๓/๒๕๖๑

วัดแคท่าเรือ ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๓๔
พระจิรัฎฐ์ จิรชโย เกตุพรมมา

๒๖/๐๓/๒๕๓๙ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดแคท่าเรือ ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๓๕
พระเฉลิมพล ขนฺติพโล ภัคสอน

๒๓/๐๔/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดบัวงาม ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๓๖
พระอภิพันธ์ ภทฺทโก บัวขจร

๑๗/๑๒/๒๕๓๖ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดช้าง ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๓๗
พระสนใจ สติสมฺปนฺโณ ธำรงค์รัตน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดช้าง ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๓๘
พระบรรพต โชติโก หาญประชุม

๐๘/๐๒/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดพุฒาวาส ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๓๙
พระใหญ่ โสภนคุโณ จิตรกลาง

๐๖/๐๒/๒๔๙๔ ๐๙/๐๘/๒๕๕๗

วัดบ้านแถว ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๔๐
พระวีรชิต ทิวากโร สวัสดี

๓๐/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๕/๒๕๖๑

วัดบ้านแถว ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๔๑
พระธงชัย ปคุโณ โพธิพูล

์

๑๗/๑๑/๒๕๒๐ ๓๐/๑๒/๒๕๖๐

วัดทุ่งมน ท่าเรือ  

อย ๒๑๖๑/๐๑๔๒
พระฉัตรชัย สุนฺทโร จำปานิล

๒๘/๐๕/๒๕๓๖ ๐๙/๐๖/๒๕๖๑

วัดราชบรรทม นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๔๓
พระเอกลักษณ์ ขนฺติโก ผดุงแพทย์

๐๗/๐๘/๒๕๒๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดกุฎีกรุ นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๔๔
พระไพฑูรย์ จารุธมฺโม นิมทอง

่

๒๗/๐๒/๒๔๙๙ ๐๑/๐๔/๒๕๖๑

วัดน้อย นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๔๕
พระกำพล โสภโณ แช่มโสภา

๒๗/๐๗/๒๕๒๘ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดน้อย นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๔๖
พระทศพร กลฺลาโณ พรหมวาส

๑๔/๐๘/๒๕๓๘ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑

วัดเรือแข่ง นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๔๗
พระสันติภาพ สนฺติกาโร สมญาณ

๐๒/๑๑/๒๕๓๔ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดเรือแข่ง นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๔๘ สามเณรธรรมศักดิ

์

 แสงประไพ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 วัดเรือแข่ง นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๔๙
พระสมชาย สมาจาโร เผือดผ่อง

๐๙/๐๖/๒๕๓๒ ๑๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดบางระกำ นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๕๐
พระสมเกียรติ จริยกิตฺโต ไหมเหลือง

๐๙/๐๒/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดบางระกำ นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๕๑
พระฐากูร านงฺกโร อมรินทโรวาท

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดบางระกำ นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๕๒
พระรัชกฤช สจฺจาโณ แพรไพศาล

๒๔/๑๐/๒๕๔๐ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดบางระกำ นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๕๓
พระวิรัตน์ โกวิโท ขวัญตา

๐๗/๐๙/๒๕๒๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดละมุด นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๕๔
พระสมบัติ ธมฺมธีโร งอกศิลป

๒๔/๐๒/๒๕๒๒ ๑๓/๐๒/๒๕๖๑

วัดใหญ่เทพนิมิตร นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๕๕
พระธรรมรัตน์ ชุตินฺธโร รัศมี

๐๔/๐๒/๒๕๑๒ ๒๑/๑๐/๒๕๖๐

วัดมเหยงค์ นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๕๖
พระคเชนทร์ ปยปุตฺโต จันสีสุก

๐๙/๐๒/๒๕๓๔ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

วัดบ้านชุ้ง นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๕๗
พระพงศธร จารุวณฺโณ คงบุตร

๐๑/๐๙/๒๕๔๐ ๐๘/๐๔/๒๕๖๑

วัดโพธิลำแพน

์

นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๕๘
พระกมล กมโล เรืองประยูร

๐๒/๐๓/๒๕๓๕ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดปรีดาราม นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๕๙
พระเธียรพิพัฒน์ มหาลาโภ รักผาสุข

๑๓/๐๑/๒๕๔๑ ๐๗/๐๑/๒๕๖๑

วัดสำมะกัน นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๖๐
พระณรงค์ จนฺทวฒฺฑโน จันเหม

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๖/๐๕/๒๕๖๑

วัดสำมะกัน นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๖๑
พระเกียรติศักดิ

์

สุคนฺโธ ไม้จันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๕/๒๕๖๑

วัดสำมะกัน นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๖๒
พระสุรพงษ์ สุติณฺธโร วงศ์จรัส

๒๖/๐๗/๒๕๒๓ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดสระเกษ นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๖๓
พระฤทธิไกร อนุตฺตโร ทองประเสริฐ

๐๕/๐๙/๒๕๒๕ ๐๙/๐๖/๒๕๖๑

วัดสระเกษ นครหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๑๖๔
พระเดโช ิตสีโล ประจัน

๐๔/๐๓/๒๔๙๔ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดกระแชง บางไทร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๕ / ๒๑

้
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อย ๒๑๖๑/๐๑๖๕
พระสถิตย์พร จนฺทสาโร กิจวาสน์

๑๐/๐๗/๒๔๙๖ ๑๓/๑๐/๒๕๖๐

วัดกระแชง บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๖๖
พระระวิง าวรธมฺโม สุขสมโฉม

๑๐/๐๒/๒๔๘๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดกระแชง บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๖๗
พระสุธิพงษ์ ปฺาธโร เรืองเดช

๒๐/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดสุนทราราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๖๘
พระรัชชานนท์ ชยานนฺโท จุลเชาว์

๒๐/๑๒/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดโบสถ์อินทราราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๖๙
พระนัฎฐกิตติ

์

อาภทฺธโร สายกนก
๐๕/๐๑/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดโบสถ์อินทราราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๗๐
พระมงคลชัย มงฺคโล จุลเชาว์

๑๑/๐๙/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดโบสถ์อินทราราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๗๑
พระสายชล เตชธมฺโม สุขวีระกิจ

๐๖/๐๖/๒๕๑๓ ๒๒/๑๐/๒๕๖๐

วัดขุนจ่าธรรมาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๗๒
พระบุญมัน

่

จารุวฺณโณ ตรีกวี
๑๐/๐๔/๒๕๐๙ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดขุนจ่าธรรมาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๗๓
พระนันทวัฒน์ ทินฺนวโร ทรัพย์ปลืม

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๑ ๒๕/๐๕/๒๕๖๑

วัดบางคล้า บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๗๔
พระสมรัตน์ ปาสาทิโก ไตรเนตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๐ ๒๑/๐๑/๒๕๖๑

วัดสนามไชย บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๗๕
พระปยณัฐ านมงฺคโล ไตรมนต์

๐๔/๐๒/๒๕๔๑ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑

วัดสนามไชย บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๗๖
พระสมคิด อริยวํโส คลังนนท์

๐๕/๐๘/๒๕๒๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๕

วัดโบสถ์สมพรชัย บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๗๗
พระขวัญชัยบวร เขมวโร แก่นแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๓๓ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดโบสถ์สมพรชัย บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๗๘
พระสมศักดิ

์

าณสุโภ ทาสมบูรณ์

๒๕/๐๗/๒๕๓๒ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดโบสถ์สมพรชัย บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๗๙
พระโชคชัย สิริปฺโ บุญยนันต์

๒๑/๐๖/๒๕๓๙ ๒๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดโบสถ์สมพรชัย บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๘๐
พระนันทวัฒน์ อานฺนโท สายนุช

๑๙/๐๑/๒๕๔๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๑

วัดเชิงเลน บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๘๑
พระพรภวิษย์ านสุวณฺโณ ขุมทอง

๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดเชิงเลน บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๘๒
พระปุณณวิชญ์ ปุณฺณโก เกษร

๑๕/๐๗/๒๕๓๖ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดเชิงเลน บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๘๓
พระอุดม ปภากโร สุขสมเนตร

๒๗/๐๙/๒๕๐๕ ๑๓/๐๘/๒๕๕๙

วัดปอมแก้ว บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๘๔
พระสมศักดิ

์

อธิปฺโ กิจการ

๑๑/๐๙/๒๕๔๐ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดปากนำ บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๘๕
พระชนาวุฒิ สุเมโธ สุขสมบุญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๐ ๑๔/๐๘/๒๕๖๑

วัดปากนำ บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๘๖
พระนันธวัฒน์ ปภสฺสรจิตโต รามัญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๐ ๒๒/๐๘/๒๕๖๑

วัดปากนำ บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๘๗
พระวิศววิท ธมฺมเตโช เอือวยชัย

้

๑๑/๐๕/๒๕๓๗ ๒๒/๐๔/๒๕๖๑

วัดหน้าต่างนอก บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๘๘
พระอนุกูล อคฺคธมฺโม ฤกษ์บุญมี

๐๓/๐๑/๒๕๔๑ ๒๙/๐๔/๒๕๖๑

วัดหน้าต่างนอก บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๘๙
พระสุรเกียรติ ขนฺติธมฺโม ดำริสุข

๐๔/๐๙/๒๕๔๑ ๒๒/๐๘/๒๕๖๑

วัดหน้าต่างนอก บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๙๐
พระทวีวัฒน์ ิตวฑฺฒโณ สัญจิตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๐ ๐๗/๐๑/๒๕๖๑

วัดศิริสุขาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๙๑
พระมานะ ธนปฺโ เม่าสง่า

๐๑/๑๐/๒๕๐๓ ๒๒/๐๑/๒๕๖๑

วัดศิริสุขาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๙๒
พระสาธิต เขมธมฺโม เจียมตน

๒๐/๐๔/๒๕๒๔ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดศิริสุขาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๙๓
พระศุภชัย สุเมโธ บุญอยู่

๑๘/๐๗/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดศิริสุขาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๙๔
พระอนิรุทธิ

์

วิสุทโธ เทียนบูชา

๒๖/๑๐/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดศิริสุขาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๙๕
พระวชิระ ปฺาวชิโร ธนะนาม

๒๓/๐๕/๒๕๓๙ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดศิริสุขาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๙๖
พระชัยวัฒน์ อินทวณฺโณ ตรีโอสถ

๒๔/๐๒/๒๕๒๘ ๒๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดศิริสุขาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๙๗
พระสิงหา ธมฺมโชโต ศรีโชค

๐๙/๑๐/๒๕๒๑ ๐๔/๐๘/๒๕๖๑

วัดศิริสุขาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๙๘
พระอุเทน กิตติเมธี บุบผาพันธ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๐ ๐๗/๐๘/๒๕๖๑

วัดศิริสุขาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๑๙๙
พระขวัญ ธมฺมธโร คุปะตะธรรม

๑๔/๐๓/๒๕๓๕ ๐๖/๑๑/๒๕๖๑

วัดศิริสุขาราม บางไทร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๖ / ๒๑

้
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อย ๒๑๖๑/๐๒๐๐ พระสมชาย ปฺาทีโป ชืนอารมย์

่

๒๕/๐๓/๒๕๓๖ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดบางแขยง บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๐๑
พระวีรวัฒน์ ถิรจิตฺโต ขันสิงห์

๑๖/๐๓/๒๕๓๙ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดช่างเหล็ก บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๐๒
พระวิศรุฒ ปภสฺสโร วุฒิโชค

๒๒/๐๙/๒๕๓๑ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดหน้าต่างใน บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๐๓
พระจิรพงศ์ ธมฺมวโร รามคุณ

๒๗/๐๔/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดหน้าต่างใน บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๐๔
พระสิทธิพงษ์ สุทธิสโร ถินขาว

่

๒๙/๐๗/๒๕๓๗ ๐๖/๑๑/๒๕๖๑

วัดบางยีโท

่

บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๐๕
พระสมบูรณ์ ธมฺมจาโร น้อยเมล์

๒๐/๐๑/๒๕๓๙ ๐๔/๑๑/๒๕๖๐

วัดไม้ตราสมาชิการาม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๐๖
พระฉัตรชัย ฉนฺทธมฺโม มุกดาดวง

๒๓/๐๘/๒๕๓๗ ๑๑/๑๑/๒๕๖๐

วัดไม้ตราสมาชิการาม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๐๗
พระพัทธนันท์ านวีโร เจริญผล

๒๔/๐๖/๒๕๔๐ ๐๓/๐๖/๒๕๖๑

วัดไม้ตราสมาชิการาม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๐๘
พระวัชรพงษ์ ิตธมฺโม ธรรมพิธิ

๒๓/๐๗/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดไม้ตราสมาชิการาม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๐๙
พระจิรากร อกิฺจโน วงษ์เฉลิม

๒๒/๐๗/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดไม้ตราสมาชิการาม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๑๐
พระอนุฤทธิ

์

าณสาโร โจทา

๒๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดไม้ตราสมาชิการาม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๑๑
พระโยธิน ธมฺมกาโม ยุทธสรไกร

๒๓/๑๒/๒๕๑๐ ๑๑/๐๓/๒๕๖๑

วัดท่าซุงทักษิณาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๑๒
พระณัฐวุฒิ าณวุฑฺโฒ พรหมผลิน

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๐๘/๐๔/๒๕๖๑

วัดท่าซุงทักษิณาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๑๓
พระกอบชัย ธมฺมรํสี ตรีเนตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๐ ๑๑/๐๕/๒๕๖๑

วัดท่าซุงทักษิณาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๑๔
พระชลธร คมฺภีรปฺโ สุขสุแพทย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดท่าซุงทักษิณาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๑๕
พระชนพล ชนพโล สุขสุสัตย์

๒๐/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดท่าซุงทักษิณาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๑๖
พระปฎิพัช ปฎิาณโท ทองน่วม

๐๑/๐๙/๒๕๓๑ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดท่าซุงทักษิณาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๑๗
พระจรณพล จรณพโล ยอดชมภู

๑๐/๐๕/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดท่าซุงทักษิณาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๑๘
พระตลุ่ม โอภาโส สุขสุชัย

๐๔/๐๕/๒๕๒๓ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดท่าซุงทักษิณาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๑๙
สามเณรกิตติภูมิ  ปนใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

 วัดท่าซุงทักษิณาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๒๐
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ธรรมชาติ

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

 วัดท่าซุงทักษิณาราม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๒๑
สามเณรอนันต์  เทพประดิษฐ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

 วัดทางยาว บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๒๒
พระดาวรุ่ง อชิโต ภาคีขาว

๑๑/๐๔/๒๕๑๙ ๒๙/๐๙/๒๕๖๐

วัดช้างใหญ่ บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๒๓
พระชิตพล ชิตมาโร เผือกวิบูลย์

๑๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๑/๐๒/๒๕๖๑

วัดช้างใหญ่ บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๒๔
พระโสภา โสภโณ บุษบา

๐๖/๐๑/๒๕๑๐ ๑๘/๐๒/๒๕๖๑

วัดช้างใหญ่ บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๒๕
พระณัฐพล สุพโล สุขสามดาว

๑๐/๑๐/๒๕๔๐ ๒๒/๐๔/๒๕๖๑

วัดช้างใหญ่ บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๒๖
พระวิศิษฎ์ศักดิ

์

ิติวิสิฎฺโ เปยมจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๑

วัดช้างใหญ่ บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๒๗
พระสุพล ขนฺติพโล อยู่สมบูรณ์

๓๐/๑๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดสง่างาม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๒๘
พระกฤษชกร กิตฺติภทฺโท ทองปะนะ

๒๐/๐๖/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดสง่างาม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๒๙
พระภาคภูมิ ปฺุภาโค ทรงดาวเรือง

๑๘/๐๙/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดสง่างาม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๓๐
สามเณรสุรเดช  หลำผล

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

 วัดสง่างาม บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๓๑
พระไชยยันต์ จิรธมฺโม จิตรหวัด

๐๒/๑๑/๒๕๑๔ ๐๘/๐๖/๒๕๕๒

วัดไทรโสภณ บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๓๒
พระพงศภัค สํวโร ทรัพย์สืบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๐ ๑๓/๐๕/๒๕๖๑

วัดไทรโสภณ บางไทร  

อย ๒๑๖๑/๐๒๓๓
พระพงศกร ปภสฺสโร ศรีคร้าม

๒๖/๐๓/๒๕๔๑ ๒๒/๐๔/๒๕๖๑

วัดพิกุล บางบาล  

อย ๒๑๖๑/๐๒๓๔
พระวัฒนา านิสฺสโร เกิดชนะ

๑๗/๑๑/๒๕๓๖ ๐๘/๐๔/๒๕๖๑

วัดพระขาว บางบาล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๗ / ๒๑

้
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หมายเหตุ

อย ๒๑๖๑/๐๒๓๕
พระสายชล กตปฺุโ นิมาร

๐๑/๐๙/๒๕๔๐ ๒๖/๐๕/๒๕๖๑

วัดพระขาว บางบาล  

อย ๒๑๖๑/๐๒๓๖
พระนันท์พิพัฒน์ านธมฺโม จักรแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๒๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดใหม่ บางบาล  

อย ๒๑๖๑/๐๒๓๗
พระนันทชัย อมโร นิลสัย

๑๕/๑๒/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดใหม่ บางบาล  

อย ๒๑๖๑/๐๒๓๘
พระสมศักดิ

์

สุมุตฺโต ชุติธรรมิกุล
๑๘/๐๑/๒๕๐๐ ๒๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดใหม่ บางบาล  

อย ๒๑๖๑/๐๒๓๙
พระปญจพล เขมธมฺโม ชูชืน

่

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดไผ่ล้อม บางบาล  

อย ๒๑๖๑/๐๒๔๐
พระพีรณัฐ ิติธมฺโม อ่องสกุล

๒๕/๐๓/๒๕๔๑ ๒๒/๐๔/๒๕๖๑

วัดธรรมโชติการาม บางบาล  

อย ๒๑๖๑/๐๒๔๑
พระนพดล กนฺตสีโล ทองวิไลรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดอัมพวา บางบาล  

อย ๒๑๖๑/๐๒๔๒
พระบุรินทร์ เตชวโร ชิตช่วงรัตน์

๐๒/๐๙/๒๕๓๒ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑

วัดตะกู บางบาล  

อย ๒๑๖๑/๐๒๔๓
พระรัฐพล านวโร เจียมเมืองปก

๑๗/๐๘/๒๕๐๒ ๑๘/๑๐/๒๕๖๐

วัดโคกหิรัญ บางบาล  

อย ๒๑๖๑/๐๒๔๔
พระสมเกียรติ ตปคุโณ แสงอุทัย

๒๓/๐๓/๒๕๐๖ ๑๘/๑๐/๒๕๖๑

วัดโคกหิรัญ บางบาล  

อย ๒๑๖๑/๐๒๔๕
พระยีนส์ โกวิโท เวลาดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๐ ๐๓/๐๖/๒๕๖๑

วัดจุฬามณี บางบาล  

อย ๒๑๖๑/๐๒๔๖
พระอิทธิ สุภทฺโท อินอำ

๐๓/๐๑/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดโบสถ์ บางบาล  

อย ๒๑๖๑/๐๒๔๗
พระรุ่งเรือง ธมฺมพโล สุขพาที

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๓/๒๕๖๑

วัดเสาธง บางบาล  

อย ๒๑๖๑/๐๒๔๘
พระประธาน จนฺทโก ชัยนเรศ

๑๐/๑๐/๒๕๑๐ ๐๙/๐๔/๒๕๖๑

วัดเสาธง บางบาล  

อย ๒๑๖๑/๐๒๔๙
พระทศพร คุณกโร ภาคเจริญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๐ ๐๘/๐๘/๒๕๖๑

วัดชุมพลนิกายาราม บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๕๐
พระจรินทร์ จารุธมฺโม สำรวมจิตร์

๐๒/๑๐/๒๕๐๕ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดเชิงท่า บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๕๑
พระสาธิต านวโร คุมคณะ

๓๑/๐๕/๒๕๓๓ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดเชิงท่า บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๕๒
พระอนุชน อาภากโร ไชยสัจ

๓๑/๐๕/๒๕๔๑ ๒๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดเชิงท่า บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๕๓
สามเณรอภิสิทธิ

์

 พรรณสาร

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

 วัดเชิงท่า บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๕๔
พระอาทิตย์ อติสโย คงรืนเริง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดกำแพง บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๕๕
พระอดิศักดิ

์

ภทฺทจาโร ศรีนาค

๑๒/๑๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๓/๒๕๖๑

วัดพยาญาติ บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๕๖
พระปภาวิชญ์ ธมฺมธโร อยู่เจริญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดพยาญาติ บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๕๗
พระพงศ์ภัค กตสีโล ดุริยศักดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๓๓ ๑๓/๐๘/๒๕๖๐

วัดกลาง บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๕๘
พระภัสดา กนฺตสีโล บุญล้อม

๒๗/๐๙/๒๕๐๘ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดลาดระโหง บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๕๙
พระพิรัตน์ ถาวโร ภู่เงิน

๒๙/๑๒/๒๕๐๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดยม บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๖๐
พระชนม์ณกรณ์ จิรวณฺโณ จีรวรรณวงศ์

๑๕/๐๒/๒๕๐๒ ๓๐/๐๔/๒๕๖๑

วัดบ้านเลนสระกระจับ บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๖๑
พระธนพันธ์ ธนปฺโ ยมรักษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๑ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑

วัดบ้านพาสน์ บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๖๒
พระจักราวุธ วุธปฺโ ไวยเดชา

๑๔/๐๖/๒๕๔๑ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดบ้านพาสน์ บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๖๓
พระภาณุมาศ จิตฺตวุฑโธ แก้วกังวาล

๐๙/๐๒/๒๕๒๕ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านพาสน์ บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๖๔
สามเณรสุเมธ  เด็ดจังหรีด

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

 วัดบ้านพาสน์ บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๖๕
สามเณรณัฐสิทธิ

์

 เวียงนนท์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

 วัดบ้านพาสน์ บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๖๖
พระจักรพงศ์ ปฺาพโล ภาคธรรม

๑๕/๐๗/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดสุทธิรุจิราราม บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๖๗
พระศุภพัฒน์ สุภทฺโท ปนสุข

๒๓/๐๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดสุทธิรุจิราราม บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๖๘
พระวรพจน์ กิตฺติสาวโร โพโส

๑๐/๐๗/๒๕๓๖ ๐๑/๐๖/๒๕๖๑

วัดโปรดสัตว์ บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๖๙
พระศุภวิชญ์ ภูริปฺโ จันทร์เทพ

๐๑/๐๕/๒๕๔๐ ๑๐/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านกลิง

้

บางปะอิน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๘ / ๒๑

้
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อย ๒๑๖๑/๐๒๗๐
พระธนะพล จิตฺตปาโล กองนิล

๑๔/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๒/๒๕๖๑

วัดชีปะขาว บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๗๑
พระวุฒิไกร ขนฺติธมฺโม ปงอุดถา

๑๖/๐๑/๒๕๓๐ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

วัดทำเลไทย บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๗๒
พระอนุชา ผาสุโก ศรีมอญ

๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๓/๒๕๖๑

วัดคลองพุทรา บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๗๓
สามเณรวัชระ  พุ่มแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

 วัดคลองพุทรา บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๗๔
พระสาโรจน์ สนฺตมโน กาญพินิจ

๒๖/๐๘/๒๕๓๗ ๐๖/๐๕/๒๕๖๑

วัดเปรมประชากร บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๗๕
พระสถาพร จนฺทโสภโณ จงภู่

๑๒/๑๐/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดเปรมประชากร บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๗๖
พระธานี เขมจิตฺโต พลเสน

๑๓/๐๖/๒๕๐๙ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดธรรมนาวา บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๗๗
พระนิพิฐพนธ์ ชยานนฺโท เถือนชนะ

่

๒๗/๐๙/๒๕๓๑ ๐๓/๐๖/๒๕๖๑

วัดธรรมนาวา บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๗๘
พระพงษ์พันธ์ อภิปุณโ พรบุญ

๐๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดธรรมนาวา บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๗๙
สามเณรชนะพล  ขำวารี

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

 วัดธรรมนาวา บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๘๐
พระนนท์ ธมฺมธโร ภาคีหาร

๒๕/๐๒/๒๕๐๑ ๑๐/๐๗/๒๕๖๑

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๘๑
พระฉัตรชัย ปฺาธโร กฤษณะภักดี

๐๕/๑๒/๒๔๙๘ ๑๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๘๒
พระณัฐวุฒิ ปสุโต พัวประเสริฐ

๒๕/๐๕/๒๕๓๘ ๒๑/๐๔/๒๕๖๑

วัดขนอนใต้ บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๘๓
พระเกษม สุทฺธิจิตฺโต ตรีบุตรา

๑๕/๐๕/๒๕๔๑ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดขนอนใต้ บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๘๔
พระอรรถพล ปฺาวโร ไกรสำอางค์

๐๕/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๓/๒๕๖๑

วัดบ้านสร้าง บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๘๕
พระฤทธิชัย

์

สิริธมฺโม โมราศรี

๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๙/๐๔/๒๕๖๑

วัดบ้านสร้าง บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๘๖
พระปยะวัฒน์ กนฺตสาโร สมหวัง

๒๑/๑๐/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านสร้าง บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๘๗
พระภัทรพงศ์ กิตติธโร นฤมิตร

๐๕/๐๖/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดกลางเกาะระกำ บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๘๘
พระพัฒนพงศ์ จิตวฑฺฒโน เพ่งทรัพย์

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๐๖/๐๕/๒๕๖๑

วัดสามเรือน บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๘๙
พระกวิน กวิโท จันตน

๑๘/๑๑/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๑

วัดสามเรือน บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๙๐
พระณัฐกานต์ อาภาธโร รุ่งสว่าง

๑๒/๑๐/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดสามเรือน บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๙๑
พระมิญหาย จนฺทเสโน เกียง

๐๒/๐๒/๒๕๓๓ ๐๔/๐๗/๒๕๕๓

วัดขนอนเหนือ บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๙๒
พระปนิมิตร ทนฺตจิตฺโต อุ่นฤดี

๒๔/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๖/๒๕๖๑

วัดบ้านหว้า บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๙๓
พระวรพันธ์ วรวํโส กลมกล่อม

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๑

วัดบ้านหว้า บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๙๔
พระมาโนช อจโล ประพฤติดี

๒๔/๑๐/๒๕๓๖ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านหว้า บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๙๕
พระกำธร กิจฺจธมฺโม รัตนสูงเนิน

๐๑/๐๘/๒๕๒๖ ๒๒/๑๐/๒๕๖๑

วัดบ้านหว้า บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๙๖
พระปกรณ์ศิริ ปโยโค ต่อสกุล

๑๔/๑๐/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิ

์

บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๙๗
พระกมล กมโล ไวยมิตรา

๑๖/๑๑/๒๕๓๕ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดโพธิ

์

บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๙๘
สามเณรกฤษกร  วิระกุล

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

 วัดโพธิ

์

บางปะอิน  

อย ๒๑๖๑/๐๒๙๙
พระนวภูมิ ยตินฺธโร ศรีสุภาพ

๒๗/๐๗/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑ วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม

บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๐๐ พระสุริยา ธมฺมธโร เนือเย็น

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดเกาะเลิง

่

บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๐๑
พระสมนึก กตปุโ นัยกิจ

๑๐/๐๙/๒๕๑๓ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดนนทรีย์ บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๐๒
พระชนนน กิตฺติปฺโ กิตติมศักดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดนนทรีย์ บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๐๓
พระโสภณ ปยปุตฺโต ลุนใต้

๒๒/๑๑/๒๔๙๒ ๐๒/๐๔/๒๕๖๑

วัดผึงแดด

่

บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๐๔
พระพงศกร พุทธสาโร จันทร์ศิริ

๒๔/๐๑/๒๕๓๗ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดประมุง บางปะหัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๙ / ๒๑

้
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อย ๒๑๖๑/๐๓๐๕
พระอนุรักษ์ อภิวโร ดนตรี

๑๓/๐๖/๒๕๒๖ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดประมุง บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๐๖
พระโยธิน สุธมฺโม ทองสิงห์

๑๐/๑๒/๒๕๐๐ ๑๕/๐๘/๒๕๖๐

วัดโคก บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๐๗
พระวิชัย อุชฺทโร จำลองรัตน์

๐๑/๐๕/๒๕๐๘ ๑๐/๐๒/๒๕๖๑

วัดโคก บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๐๘
พระพลพร ธมฺมโชโต ผาสุข

๐๕/๐๖/๒๕๒๗ ๐๕/๐๖/๒๕๖๑

วัดโคก บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๐๙
พระพิเชษฐ์ อมโร ปรีเอียม

่

๑๐/๐๙/๒๕๑๘ ๑๕/๐๖/๒๕๖๑

วัดโคก บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๑๐
พระเอกชัย าณวีโร ปติสาร

๐๕/๐๙/๒๕๑๗ ๑๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดโคก บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๑๑
พระสมศักดิ

์

ชาตเมโธ จิตประไพ

๒๙/๐๗/๒๔๙๖ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดโคก บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๑๒
พระอภิรักษ์ อรุโณ สมงาม

๒๐/๐๗/๒๕๔๐ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑

วัดนาค บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๑๓
พระพงศ์ธน ขนฺติธมฺโม ปุยอ๊อต

๐๔/๑๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดนาค บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๑๔
พระณัฏฐ์ ปยปุตฺโต เพิมพูลสมบัติ

่

๑๑/๐๔/๒๕๑๗ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดนาค บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๑๕
พระกฤษติณณ์ สุชีโว ฐิติวร

๐๘/๐๕/๒๕๓๕ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดนาค บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๑๖
พระไท อิสฺสรธมฺโม ธรรมกิจ

๒๕/๐๖/๒๕๓๒ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดค่าย บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๑๗
พระอภิสิทธิ

์

ถาวโร ผ่านศึกสมรชัย

๑๖/๐๙/๒๕๓๒ ๑๓/๐๙/๒๕๖๐

วัดค่าย บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๑๘
พระสุนทร จนฺทสาโร แสงทอง

๑๒/๐๖/๒๕๐๕ ๐๒/๐๔/๒๕๖๑

วัดค่าย บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๑๙
พระขวัญชัย เขมธมฺโม ศรีเจริญ

๒๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดเทพอุปการาม บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๒๐
พระฉัตรชัย จนฺทโก ยอดระยับ

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๖๑

วัดเทพอุปการาม บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๒๑
สามเณรอุดม  เกษี

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

 วัดโพธิทอง

์

บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๒๒
พระนิพัทธ์ ชยฺธมฺโม กิจจารักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๑๘ ๑๕/๐๘/๒๕๖๐

วัดดาวคะนอง บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๒๓
พระภิญโญ กิตฺติสาโร เพชรมณี

๒๒/๐๙/๒๕๑๔ ๑๙/๐๑/๒๕๖๑

วัดดาวคะนอง บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๒๔
พระสุรสิทธิ

์

ปาทีโป แก้วพนม

๐๘/๐๕/๒๕๑๒ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดดาวคะนอง บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๒๕
พระธนากร ธนลาโภ สุขเกษม

๒๑/๑๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดม่วง บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๒๖
พระชัยวัฒน์ อาสโก ดีเอนก

๑๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๖๑

วัดจอมเกษ บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๒๗
พระศิวพงษ์ ปริปุณโณ อุ่นเจริญ

๒๓/๐๗/๒๕๓๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดจอมเกษ บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๒๘
พระวินัย เขมธมฺโม นาคบัวผัน

๑๖/๑๒/๒๔๙๙ ๒๓/๐๘/๒๕๖๑

วัดตะนุ บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๒๙
พระเล็ก เขมวโร เต๋จ๊ะ

๑๑/๐๙/๒๕๓๒ ๒๓/๐๘/๒๕๖๑

วัดไก่ บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๓๐
พระสุขภเชษฐ์ สิทฺธิวํโส กลินเกษร

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๑ ๒๓/๐๘/๒๕๖๑

วัดไก่ บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๓๑
พระภราดร ปยธมฺโม ปนศักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๓๗ ๑๕/๐๘/๒๕๖๑

วัดหงษ์ บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๓๒
พระวิรัตน์ ปฺาทีโป ถาระศิริ

๑๘/๐๘/๒๕๒๖ ๐๓/๑๑/๒๕๖๐

วัดเสาธงใหม่ บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๓๓
พระศุภชัย ธนฺวฑฺฒโน สระบัว

๑๐/๐๓/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดเสาธงเก่า บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๓๔
พระสมศักดิ

์

อหึสโก ศรีสุวรรณ์

๓๑/๑๒/๒๕๑๔ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดโขดเขมาราม บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๓๕
พระวัชรพงศ์ วชฺชราโณ แพทย์สิทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๐ ๐๗/๐๔/๒๕๖๑

วัดโขดเขมาราม บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๓๖
พระสากล โอทาตธมฺโม มรกตเพชร

๒๘/๐๖/๒๕๓๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดทางกลาง บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๓๗
พระสุทิวัช ปสุตธมฺโม ชาญศิลปากร

๐๕/๑๒/๒๕๓๔ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๓๘
พระวิทสุวัฒน์ านธมฺโม ลือดารา

๑๗/๐๔/๒๕๒๘ ๐๓/๐๒/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๓๙
พระสรวิชญ์ ปคุณธมฺโม มฤคานนท์

๒๘/๑๑/๒๕๓๙ ๐๕/๐๕/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑๐ / ๒๑

้



ศ. ๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

อย ๒๑๖๑/๐๓๔๐
พระสุดสาคร สกฺกธมฺโม ชาชำนาญ

๒๔/๑๑/๒๕๑๐ ๒๖/๐๕/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๔๑
พระดิพัชร ปยธมฺโม สุขพูลผล

๐๙/๐๙/๒๔๙๙ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๔๒
พระคมน์ธนชิต นิปกธมฺโม ภูติภิณโยวัฒน์

๒๘/๐๖/๒๕๑๒ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๔๓
พระชคพงษ์ อมรธมฺโม เนินแสง

๐๖/๐๔/๒๕๑๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๔๔
พระอรรถวุฒิ นิสภธมฺโม เอกวัฒน์

๐๕/๐๕/๒๕๒๗ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๔๕
พระสมศักดิ

์

ถาวรธมฺโม ศรีอินทร์

๑๑/๐๗/๒๕๓๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๔๖
พระชาญยุทธ ฉนฺทธมฺโม แก้วงาม

๒๐/๑๐/๒๕๓๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๔๗
พระฤทธิรงค์ ขนฺติธมฺโม ภูริญรักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๓๑ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๔๘
พระวิฑูร รตนธมฺโม กลีบเมฆ

๑๐/๐๑/๒๕๓๓ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๔๙
พระพีรวิชญ์ พุทธธมฺโม มากศิริ

๑๐/๐๖/๒๕๓๖ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๕๐
พระอภิชา ปวรธมฺโม ปนสุวรรณบุตร

๒๗/๐๑/๒๕๓๗ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๕๑
พระกฤติพงศ์ ชินธมฺโม อาชาพล

๒๓/๐๕/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๕๒
พระนิติพล เทวธมฺโม พุ่มศิริ

๓๐/๑๑/๒๕๓๙ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๕๓
พระสิทธิชัย สิริธมฺโม รักษาศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๕๔
พระชนะพล จารุธมฺโม รวีฐิติรัชต์

๐๒/๑๒/๒๕๔๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๕๕
พระชัยยศ ผาสุกธมฺโม ภู่ภีโญ

๑๖/๐๖/๒๕๐๓ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๕๖
พระธนวัฒน์ โชติกธมฺโม ประภาพัฒน์

๑๘/๑๑/๒๕๒๓ ๑๐/๐๘/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๕๗
พระสันติ วรธมฺโม ศิริคง

๒๐/๐๑/๒๕๒๖ ๑๐/๐๘/๒๕๖๑

วัดตาลเอน บางปะหัน  

อย ๒๑๖๑/๐๓๕๘
พระธนาราช จรณธมฺโม ศิริวัฒน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๑

วัดโคกทอง ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๕๙
พระวทัญู อมโร วิเศษฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๑

วัดโคกทอง ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๖๐
พระวันชัย านิสฺสโร กรอบประดับ

๒๘/๐๕/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดโคกทอง ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๖๑
พระเสฏฐวุฒิ ปฺาวโร พิสิษฐ์ชนาภัทร

๑๔/๐๓/๒๕๓๔ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดโคกทอง ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๖๒
พระเกียรติศักดิ

์

เขมวโร สำราญศิลป

๒๒/๐๘/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดชีโพน ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๖๓
พระธีรพงศ์ ิตธมฺโม กรอบรูป

๓๐/๐๔/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดท่าดินแดง ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๖๔
พระอาณาจักร จารุวณฺโณ พูนเอก

๐๘/๐๑/๒๕๐๐ ๐๗/๑๐/๒๕๖๑

วัดท่าดินแดง ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๖๕
พระสมยศ วชิราโณ ชินกลาง

๓๐/๐๓/๒๕๑๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดฤาไชย ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๖๖
พระวงศ์ศิริ านวีโร สุวรรณทัพพะ

๐๕/๑๐/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดฤาไชย ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๖๗
พระวิศรุต จารุธมฺโม สุนสะดี

๒๖/๐๓/๒๕๒๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดฤาไชย ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๖๘
พระมนัส ธมฺมปาโล บรรจงเนตร

๑๒/๐๑/๒๕๑๖ ๐๘/๑๐/๒๕๖๐

วัดย่านอ่างทอง ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๖๙
พระอัมรินทร์ สิริมงฺคโล ศรีสุนทร

๐๑/๐๘/๒๕๔๐ ๑๓/๐๑/๒๕๖๑

วัดลาดชิด ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๗๐
พระอนันต์ ปุณฺณลาโภ สีสายหยุด

๐๔/๐๕/๒๕๒๑ ๒๖/๐๒/๒๕๖๑

วัดลาดชิด ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๗๑
พระณัฐวุฒิ านุตฺตโร ฝากพืช

๒๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๕/๒๕๖๑

วัดลาดชิด ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๗๒
พระอภิสิทธิ

์

สนฺตนโม นันอุดร

๒๖/๐๙/๒๕๔๐ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑

วัดโพธิผักไห่ ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๗๓
พระเสนาะ ปฺาพโล เขตกันภัย

๒๔/๐๙/๒๔๙๕ ๑๕/๐๖/๒๕๖๑

วัดโพธิผักไห่ ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๗๔
พระสรพงษ์ ธีรวํโส โฉมงาม

๒๒/๐๒/๒๕๒๙ ๒๓/๐๖/๒๕๖๑

วัดโพธิผักไห่ ผักไห่  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑๑ / ๒๑

้
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อย ๒๑๖๑/๐๓๗๕
พระพีระ านจาโร พละโสม

๒๗/๐๙/๒๕๓๒ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดโพธิผักไห่ ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๗๖
พระรณชัย กตสาโร วงษ์ไชโย

๒๕/๐๘/๒๕๔๐ ๐๑/๐๑/๒๕๖๑

วัดตาลานใต้ ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๗๗
พระวุฒิพงษ์ ปภงฺกโร จันทโรจน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดตาลานใต้ ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๗๘
พระรุ่งโรจน์ โฆสธมฺโม อยู่สะอาด

๒๒/๑๒/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลานใต้ ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๗๙
พระการัณยภาส กนฺตธมฺโม ลาสา

๒๑/๐๘/๒๕๑๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลานใต้ ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๘๐
พระชัยวัฒน์ จนฺทสาโร พรรณพฤกษ์

๐๖/๐๙/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลานเหนือ ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๘๑
พระวรรณรัตน์ อุชุจาโร ธรรมเทียง

่

๑๖/๑๐/๒๕๓๗ ๒๗/๐๓/๒๕๖๑

วัดบ้านอ้อ ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๘๒
พระวิชานาถ วฑฺฒโน

เตียวพาณิชย์เจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๒๐/๐๔/๒๕๖๑

วัดบ้านอ้อ ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๘๓
พระอิทธิพล ฉนฺทสีโล จิตกระวาด

๑๕/๐๒/๒๕๒๔ ๐๘/๐๖/๒๕๖๑

วัดบ้านอ้อ ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๘๔
พระยุทธพงษ์ กนฺตสีโล อ้อทอง

๑๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านอ้อ ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๘๕ สามเณรภาณุเดช  ทับทิมเล็ก

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

 วัดบ้านอ้อ ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๘๖
สามเณรวันสว่าง  มิอุบล

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

 วัดบ้านอ้อ ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๘๗
พระวัฒนา ปวโร สุขสุคนธ์

๑๖/๐๗/๒๕๓๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านแค ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๘๘
พระณัฐพร มหายโส ประสานพรรณ์

๒๐/๑๐/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดไผ่ล้อม ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๘๙
พระวรุตม์ ฉนฺทสีโล อ้อวิเศษ

๐๙/๐๖/๒๕๔๑ ๑๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดคงษาสุทธาราม ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๙๐
พระประทุม ธีรปฺโ มงคลชืน

่

๑๐/๐๖/๒๕๐๖ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑

วัดคงษาสุทธาราม ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๙๑
พระนพดล จนฺทสาโร เดชะ

๓๐/๐๔/๒๕๑๙ ๑๙/๑๑/๒๕๖๐

วัดหน้าโคก ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๙๒
พระโฆษิต กนฺตสีโล หุ่นแสวง

๑๒/๐๕/๒๕๔๐ ๒๒/๐๔/๒๕๖๑

วัดหน้าโคก ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๙๓
พระจิรายุ อายุวฑฺฒโก เทียนบาน

๐๔/๐๒/๒๕๑๑ ๐๓/๐๖/๒๕๖๑

วัดหน้าโคก ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๙๔
พระสมหวัง ปชฺโชโต ตาสว่าง

๐๔/๐๗/๒๕๑๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดอมฤตสิทธาราม ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๙๕
พระศิวะ เตชธโร มอญเก่า

๓๑/๑๐/๒๕๔๑ ๐๘/๐๖/๒๕๖๑

วัดอมฤตสิทธาราม ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๙๖
พระกรณ์พรหม กนฺตธมฺโม ทองกำผลา

๐๘/๐๖/๒๕๔๑ ๑๗/๐๖/๒๕๖๑

วัดอมฤตสิทธาราม ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๙๗
สามเณรรพีภัทร  ศรีสุข

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

 วัดจักราช ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๙๘
พระชวกร ชวนปฺโ พึงแก้ว

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดลาดชะโด ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๓๙๙
พระนฤดล เตชปุณฺโ โพธิจันทร์

์

๑๗/๐๔/๒๕๓๖ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดดอนลาน ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๔๐๐ สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 สมประสงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

 วัดดอนลาน ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๔๐๑
พระเสริมชัย ปสาโท คงมิตร

๒๓/๐๖/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดนาคู ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๔๐๒
พระกิตติพงษ์ านจาโร วิรันสุข

๐๑/๐๗/๒๕๓๕ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดนาคู ผักไห่  

อย ๒๑๖๑/๐๔๐๓
พระบุญธรรม ถิรธมฺโม ปลืมจิตต์

้

๑๖/๑๑/๒๕๑๗ ๐๙/๑๐/๒๕๖๑

วัดหนองบัว ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๐๔
พระสมศักดิ

์

อินฺทโชโต สุนทรสุข

๐๔/๑๒/๒๕๐๓ ๒๑/๑๐/๒๕๖๐

วัดพระแก้ว ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๐๕
พระธวัฒน์ จนฺทโชโต อนงค์

๐๑/๑๐/๒๕๐๐ ๒๐/๐๗/๒๕๖๑

วัดพระแก้ว ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๐๖
พระเมธาสิทธิ

์

สุทฺธมโน สุขขี

๒๓/๐๒/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดพระแก้ว ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๐๗
พระดนัย ปฺาวฑฺฒโน หลวงเจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดเจริญธรรม ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๐๘
พระต่าย เขมาภิรโต คิม

๐๒/๑๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๖/๒๕๖๑

วัดโคกม่วง ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๐๙
พระทองสุก สนฺตุสฺสโก ศรีสุวรรณ

๑๑/๐๒/๒๕๒๖ ๑๑/๐๒/๒๕๖๑

วัดพระญาติสามัคคีธรรม ภาชี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑๒ / ๒๑
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อย ๒๑๖๑/๐๔๑๐
สามเณรมานพ  คชกุล

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

 วัดหนองนางเก่า ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๑๑
พระสนิท จตฺตมโล กระแสสินธ์

๒๒/๐๓/๒๕๐๖ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดอุทการาม ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๑๒
พระบุญยัง ิตวายาโม ผาผุย

๑๘/๐๙/๒๕๐๓ ๐๓/๑๒/๒๕๖๐

วัดภาชี ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๑๓
พระอภิชล ปฺาธโร ดีอารมย์

๐๑/๐๔/๒๕๓๖ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดผดุงธรรม ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๑๔
พระสมบูรณ์ จิตฺปฺโ มูลศักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๓๔ ๑๗/๑๒/๒๕๖๐

วัดหนองนาง ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๑๕
พระวรสิทธิ

์

วรธมฺโม ภาวนาวิวัฒน์

๐๘/๐๓/๒๕๒๑ ๑๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดหนองนาง ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๑๖
พระณัฐดนัย ขนฺติสาโร กาญจนจิตติ

๐๓/๐๗/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมาบโพธิ

์

ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๑๗
พระธันวา คเวสโก ปานทับทิม

๑๕/๑๒/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดโคกกรวด ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๑๘
พระสุทธิศักดิ

์

สีลสุทโธ สิตตะวิมล

๒๔/๐๗/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดระโสม ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๑๙
พระนันทวัฒน์ จิตธมฺโม วงษ์เผือก

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดระโสม ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๒๐
พระธงชัย สุเมโธ ดังคะประดิษฐ์

๑๖/๐๒/๒๕๓๙ ๒๐/๐๒/๒๕๖๑

วัดหนองกลาง ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๒๑
พระสุทธิรักษ์ ธมฺมรกฺขิโต สุวรรณแกม

๑๔/๐๒/๒๕๔๑ ๐๗/๐๔/๒๕๖๑

วัดวิมลสุนทร ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๒๒
พระทินภัทร ทินฺนพโล จันทา

๒๓/๐๙/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดวิมลสุนทร ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๒๓
พระสันติ ยสินฺโท ศรีเสวก

๑๙/๐๔/๒๕๒๒ ๐๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดธรรมสินธุ์โสภา ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๒๔
พระวิทมล จนฺทสโร เจริญสุข

๑๕/๐๘/๒๕๑๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านพลับ ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๒๕
พระกฤษกร ขนฺติสมฺปณฺโณ ศิลปวิลาศ

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านพลับ ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๒๖
พระนพดล ปริปุณโณ ภูวะปจฉิม

๐๗/๑๑/๒๕๐๘ ๑๘/๐๒/๒๕๖๑

วัดหนองเปา ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๒๗
พระมังกร จนฺทิสาโร แก้วสีดา

๐๔/๑๐/๒๕๐๙ ๑๘/๐๒/๒๕๖๑

วัดหนองเปา ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๒๘
พระประกรณ์ ทินฺนวโร พางาม

๑๖/๐๘/๒๕๑๘ ๑๘/๐๒/๒๕๖๑

วัดหนองเปา ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๒๙
พระประกอบ านงฺโร จุลตระกูล

๐๓/๐๙/๒๕๑๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองเปา ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๓๐
พระณัฐดนัย กิตฺติาโณ ชายชุมดี

๒๘/๐๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองเปา ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๓๑
พระเพชร วุฒฑาโณ เจริญรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๑๒ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดโคกกลาง ภาชี  

อย ๒๑๖๑/๐๔๓๒
พระสุทนันท์ เขมรํสี ชืนทศพลชัย

่

๒๖/๑๒/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดสุทธาวาส ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๓๓
พระชัชวิน านิสฺสโร กรสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๐ ๐๓/๐๖/๒๕๖๑

วัดปทุมวัน ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๓๔
พระทักษิณ ธีรปฺโ ถึงปกชา

๓๐/๐๙/๒๕๔๐ ๑๖/๐๖/๒๕๖๑

วัดปทุมวัน ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๓๕
พระฉัตรชัย อิทฺธิาโณ กันแคล้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดปทุมวัน ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๓๖
พระณัฐวัตร กิตฺติาโณ มีสมบูรณ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๑

วัดปทุมวัน ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๓๗
พระกานต์ สิริสมฺปนฺโน เลอวงษา

๐๒/๐๙/๒๕๓๑ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดปทุมวัน ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๓๘
สามเณรอภิชาต  เพลิงน้อย

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

 วัดปทุมวัน ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๓๙
พระเอกชัย เตชปฺโ บัวอุไร

๐๔/๐๙/๒๕๐๕ ๐๑/๐๔/๒๕๖๑

วัดหลักชัย ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๔๐
พระธงชัย อภินนฺโท โชคบุญเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดหลักชัย ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๔๑
พระภูวนัย ภูริปฺโ แก้วจินดา

๑๒/๐๒/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดหลักชัย ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๔๒
พระปยะนัฏ ธมฺมธโม หลักคำ

๒๓/๐๗/๒๔๙๒ ๐๕/๐๕/๒๕๖๑

วัดลาดประทุมคงคาราม ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๔๓
พระภาณุวัฒน์ อนาลโย ขาวพุฒ

๒๖/๐๘/๒๕๔๑ ๐๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดลาดประทุมคงคาราม ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๔๔
พระอดิศักดิ

์

สนฺติกโร ใดงาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดลาดประทุมคงคาราม ลาดบัวหลวง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑๓ / ๒๑

้
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อย ๒๑๖๑/๐๔๔๕
พระสมัตถ์ านกโร กิจอรุณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดลาดประทุมคงคาราม ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๔๖
พระประทุม โชติปฺโ เกิดมนตรี

๑๑/๐๖/๒๕๑๑ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๔๗
พระศิวกรณ์ ปยวณฺโณ ยีหวา

่

๒๒/๐๘/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๔๘
พระปฏิภาณ จารุวณฺโณ ดาน้อย

๐๖/๑๒/๒๕๓๗ ๑๑/๐๓/๒๕๖๑

วัดตรีพาราสีมาเขต ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๔๙
พระศรัณย์ ปยธมฺโม ประดิษฐ์กิจกุล

๑๔/๑๒/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดตรีพาราสีมาเขต ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๕๐
พระทิพย์ อายุวฑฺฒโก ทรัพย์โรจน์

๐๓/๐๓/๒๕๑๗ ๐๒/๑๑/๒๕๕๙

วัดโสภณเจติการาม ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๕๑
พระจำรูญ ปฏิภาโน ปนสุข

๐๔/๐๘/๒๕๐๘ ๑๗/๐๙/๒๕๖๐

วัดโสภณเจติการาม ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๕๒
พระอเนก ปยธมฺโม ไพรรอด

๐๕/๐๘/๒๕๑๖ ๐๒/๑๐/๒๕๖๐

วัดโสภณเจติการาม ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๕๓
พระธงชัย โสภณปฺโ เทพทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๑

วัดโสภณเจติการาม ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๕๔
พระกิตติธนพงษ์ สุทฺธปฺโ แสงพิจิตร

๐๔/๐๗/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดโสภณเจติการาม ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๕๕
พระสุกิจ กนฺตวณฺโณ ทรัพย์ชิต

๑๘/๐๗/๒๕๑๔ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐

วัดใหม่หญ้าไทร ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๕๖
พระอนุชิต ธมฺมวโร ต่ายเล็ก

๒๗/๑๒/๒๕๔๐ ๐๘/๐๖/๒๕๖๑

วัดใหม่หญ้าไทร ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๕๗
พระโชติ อคฺคธมฺโม แตงงาม

๑๓/๑๒/๒๕๑๓ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดใหม่หญ้าไทร ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๕๘
พระนิลรัตน์ ปภสฺสโร โมกงาม

๑๒/๑๒/๒๕๑๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๕๙
พระอุดร ผานิสฺสโร มีสมชัย

๐๙/๐๓/๒๕๑๒ ๑๖/๐๓/๒๕๖๑

วัดฉัตรทองดำริธรรม ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๖๐
พระคมกฤษณ์ สิริวณฺโณ วงษ์สงฆ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๐ ๑๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดฉัตรทองดำริธรรม ลาดบัวหลวง  

อย ๒๑๖๑/๐๔๖๑
พระประสาร มุทิโต เณรเอียม

่

๒๕/๐๔/๒๕๑๑ ๒๗/๑๒/๒๕๓๘

วัดพะยอม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๖๒
พระจำป านวีโร พวงศรี

๐๖/๐๖/๒๔๙๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๓

วัดพะยอม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๖๓
พระอนันต์ ขนฺติธมฺโม วาปโส

๒๒/๐๔/๒๕๓๔ ๒๓/๐๒/๒๕๖๑

วัดพะยอม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๖๔
พระสุพรชัย สุวรชโย บุญชู

๐๑/๑๑/๒๕๐๐ ๑๙/๐๖/๒๕๖๑

วัดพะยอม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๖๕
พระจิรายุ อคฺควโร ยิมเจริญ

้

๒๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดพะยอม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๖๖
พระกิตติพงษ์ สิริธมฺโม ศรีบุญเรือง

๐๕/๐๘/๒๕๓๗ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดพะยอม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๖๗
พระเอกชัย ิตภทฺโท ลิมสกุล

้

๑๘/๐๑/๒๕๑๕ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดพะยอม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๖๘
สามเณรจิรัฎฐ์  วนันท์หิรัญกุล

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

 วัดพะยอม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๖๙
พระสาวุฑฒิ ปฺาทีโป สุขศาสตร์

๐๑/๑๒/๒๕๑๔ ๐๑/๐๖/๒๕๖๑

วัดห้วยจรเข้ วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๗๐
พระสุชาติ ปภสฺสโร ตันติพิริยะ

๐๑/๑๐/๒๕๒๓ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดห้วยจรเข้ วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๗๑
สามเณรขวัญ  ยังตรง

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

 วัดห้วยจรเข้ วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๗๒
พระธนายุทธ ตปสิโล ศิริบุตร

๒๑/๐๘/๒๕๓๖ ๑๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดสันติธรรมาราม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๗๓
พระสุทธิพงษ์ ปรกฺกโม ชำนาญหมอ

๐๗/๐๕/๒๕๓๕ ๑๕/๐๖/๒๕๖๑

วัดสันติธรรมาราม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๗๔
พระเผ่าศักดิ

์

ธมฺมวโร เทพแจ่มใส

๑๕/๐๕/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑

วัดสันติธรรมาราม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๗๕
พระไพศาล อภโย ต้นรัง

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

วัดลาดทราย วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๗๖
พระพันธุ์ศักดิ

์

คุณงฺกโร แสวงดี

๑๙/๐๕/๒๕๑๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๑

วัดลาดทราย วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๗๗
พระวิวัฒน์ จารุธมฺโม ควรแถลง

๓๐/๐๙/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดลาดทราย วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๗๘
พระณรงค์ชัย วรปฺโ บ้านขมิน

้

๒๐/๐๑/๒๕๒๕ ๑๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดลาดทราย วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๗๙
พระฐิติพงษ์ ิติพโล กิมเฮง

๑๙/๐๙/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดลาดทราย วังน้อย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑๔ / ๒๑

้
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อย ๒๑๖๑/๐๔๘๐
พระยอดรัก ปฺาวฒฺฑโน พุ่มฉัตร

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๐๔/๐๓/๒๕๖๑

วัดกุฎีประสิทธิ

์

วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๘๑
พระคณิน สิริสุวณฺโณ ชอบละคร

๒๐/๑๒/๒๕๓๙ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดกุฎีประสิทธิ

์

วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๘๒
พระมนตรี เตชปฺโ บัวเขียว

๒๐/๐๘/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดกุฎีประสิทธิ

์

วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๘๓
พระนนธวัช ชยธมฺโม โพธิพันธุ์

๑๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดสุคันธาราม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๘๔
พระกุลวัฒน์ สุจิตฺโต พรรณกระวี

๒๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดสุคันธาราม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๘๕
พระยศพนธ์ เตชปฺโ นัยมานพ

๑๗/๐๙/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดสุคันธาราม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๘๖
พระสุทธาธรรม สุทฺธาริโก =$E$16

๑๙/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๓/๒๕๖๑

วัดทองจันทริการาม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๘๗
พระณัฐชัย ถิรจิตฺโต น่วมนุ้ย

๓๐/๑๐/๒๕๓๕ ๐๘/๐๔/๒๕๖๑

วัดทองจันทริการาม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๘๘
พระอนุชา โชติปฺโ มะคำจัน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดทองจันทริการาม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๘๙
พระภัทรพงษ์ ิตาโภ ไชยจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๓๙ ๒๘/๐๑/๒๕๖๑

วัดราษฎรบรรจง วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๙๐
พระวัฒน์ศักดิ

์

สุธีโร ไชยจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๐ ๒๘/๐๑/๒๕๖๑

วัดราษฎรบรรจง วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๙๑
พระนันทวัจน์ ธมฺมรโต แสนสุข

๑๒/๐๓/๒๕๒๖ ๐๖/๐๔/๒๕๖๑

วัดราษฎรบรรจง วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๙๒
พระเอกอมร จนฺทสีโร ปนวิเศษ

๑๕/๐๒/๒๕๓๗ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดราษฎรบรรจง วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๙๓
พระศิริราม ชวนปฺโ จันทร์ทรงกรด

๑๖/๑๒/๒๕๑๒ ๒๕/๐๓/๒๕๖๑

วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๙๔
พระพระธนิท จริยธมฺโม สุมา

๐๕/๑๑/๒๕๓๙ ๑๙/๐๕/๒๕๖๑

วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๙๕
พระลำพึง ปฺาวโร เมืองนาคิน

๒๐/๐๔/๒๕๐๔ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดวงษ์สวรรค์ วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๙๖
พระนพรัตน์ กิตฺติสาโร ดอกมณฑา

๒๖/๐๘/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดวงษ์สวรรค์ วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๙๗
พระสหโชค ปริสุทฺโธ บุญธรรม

๐๕/๐๘/๒๕๒๕ ๒๘/๐๕/๒๕๖๑

วัดบ้านช้าง วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๙๘
พระสัญญา สิริจนฺดท จันทร์ทา

๒๓/๑๒/๒๕๓๐ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านช้าง วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๔๙๙
พระนันทวุฒิ ยตินฺธโร โกมล

๒๒/๑๐/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดศิวาราม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๐๐ พระอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส แสงประกาย

๐๕/๐๙/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดศิวาราม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๐๑
พระรัตนชัย รตนโชโต คงสุวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๒๗ ๒๐/๐๗/๒๕๖๑

วัดศิวาราม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๐๒
พระมันคง

่

คุณยุตฺโต รักเสมอวงค์

๑๙/๐๔/๒๕๑๙ ๑๗/๐๑/๒๕๖๑

วัดลำบัว วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๐๓
พระศุภโชค ภูริวฑฺฒโน ยอดทอง

๒๗/๑๒/๒๕๒๓ ๑๗/๐๑/๒๕๖๑

วัดลำบัว วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๐๔
พระวัชรากร อคฺคจิตฺโต คงแสงภักดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๑ ๒๕/๐๓/๒๕๖๑

วัดลำบัว วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๐๕
พระวศิน ถิรปฺุโ สุดสมัย

๒๐/๐๕/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดลำบัว วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๐๖
พระภัทรพล ภทฺทปฺุโ เพิกอาภรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๑ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดศรีประชา วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๐๗
พระอคิราห์ านวโร วงค์พระจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๓๕ ๒๓/๐๕/๒๕๖๑

วัดมณฑลประสิทธิ

์

วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๐๘
พระสุชาติ สุรตโน นุ่มฝาย

๑๔/๑๑/๒๕๒๙ ๒๕/๐๕/๒๕๖๑

วัดมณฑลประสิทธิ

์

วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๐๙
พระภานุพงษ์ ถาวโร วรคุณาพร

๐๗/๐๑/๒๕๔๑ ๑๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดไพฑูริย์ถนิมาราม วังน้อย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๑๐
พระนัตพร สิริจนฺโท ลำเลิด

๒๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านแพน เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๑๑
พระสมทบ านรโต ฤกษ์โสธร

๑๕/๑๐/๒๕๐๑ ๑๕/๑๐/๒๕๖๐

วัดโบสถ์ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๑๒
สามเณรสุรินทร์  ศรีวิลัย

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

 วัดโบสถ์ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๑๓
สามเณรนฤเบศร์  เกิดเพ็ชร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดโบสถ์ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๑๔
พระบุญญฤทธิ

์

ฉนฺทสุโภ ตรีโอสถ

๑๒/๑๐/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดยวด เสนา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑๕ / ๒๑

้
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่

ชือ

่
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อย ๒๑๖๑/๐๕๑๕
พระธีรกิตติ

์

ตุลิตธมฺโม จรูญเมธา

๑๓/๐๘/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดยวด เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๑๖
พระภัคคนันท์ านุตฺตโม พฤฒิมาศโภไคย

๒๔/๑๑/๒๕๓๖ ๐๗/๐๑/๒๕๖๑

วัดโคกเสือ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๑๗
พระวัชระ ปยสีโล สุนทรวิภาค

๒๐/๐๒/๒๕๔๐ ๐๗/๐๘/๒๕๖๑

วัดโคกเสือ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๑๘
พระสมบูรณ์ ปภากโร เกตุสระ

๐๓/๐๒/๒๕๓๒ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดบางนมโค เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๑๙
พระจรัญ สนฺติธมฺโม ธาระพุฒิ

๒๓/๑๐/๒๕๐๙ ๑๒/๑๒/๒๕๖๐

วัดบางนมโค เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๒๐
พระสหพัฒน์ ปฺาสิริ ฤกษ์ศรี

๑๙/๐๖/๒๕๑๒ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดบางนมโค เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๒๑
พระธีรภัทร อติพโล ศุภผล

๑๗/๐๙/๒๕๓๙ ๐๗/๐๘/๒๕๖๑

วัดมารวิชัย เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๒๒
พระจงกล ิตธมฺโม เรืองศิริ

๐๙/๐๓/๒๕๐๗ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

วัดสามกอ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๒๓
พระมาริช ปมุตฺจิตฺโต พุ่มฉัตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๐ ๑๙/๐๓/๒๕๖๑

วัดสามกอ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๒๔
พระสุวรรณโชติ อภิปุณฺโณ งามขำ

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๖๑

วัดสามกอ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๒๕
พระมณเฑียร สุภาจาโร โตขำ

๒๗/๐๘/๒๕๑๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดสามกอ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๒๖
พระกิตติพร กิตฺติธโร จันทร์มัน

่

๐๑/๑๑/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดสามกอ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๒๗
พระกิตติพศ กิตฺติภทฺโท จันทร์มัน

่

๐๑/๑๑/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดสามกอ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๒๘
พระอรรถพล ยสวฑฺฒโน หอมจำปา

๒๕/๐๕/๒๕๓๑ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดสามกอ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๒๙
พระธนพนธ์ ธนพโล ฉายรัศมี

๐๔/๐๓/๒๕๓๖ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดสามกอ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๓๐
พระขวัญชัย กิตฺติสทฺโธ อินประสิทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๓๙ ๐๗/๐๘/๒๕๖๑

วัดสามกอ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๓๑
พระบุญยิง

่

กตปฺุโ ยินดีจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๑๗ ๑๒/๑๐/๒๕๖๐

วัดสามตุ่ม เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๓๒
พระธีปกรณ์ สุธีโร เกตุกาญจโน

๑๔/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๓/๒๕๖๑

วัดสามตุ่ม เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๓๓
พระยอดขวัญ สุภโร ขำเรืองศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดสามตุ่ม เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๓๔
พระธนกร กิตฺติธโร เกตุกาญจโน

๒๗/๐๔/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดสามตุ่ม เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๓๕
พระไพรัตน์ สุวฑฺโฒ กถาพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๑๗ ๓๐/๐๗/๒๕๖๐

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๓๖
พระวิเชียร คเวสโก ร่มโพธิทอง

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๓๗
พระธีรวัฒน์ านวีโร แก้วศรีปราชญ์

๑๑/๐๑/๒๕๓๒ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดรางจระเข้ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๓๘
พระธงชัย อริฺชโย ทองน้อย

๐๔/๐๕/๒๕๒๒ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดรางจระเข้ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๓๙
พระลักษณะ สุรกฺโข ล้อมลิม

้

๒๕/๐๑/๒๕๒๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดรางจระเข้ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๔๐
พระภานุพงศ์ สิริจนฺโท เขียวน้อย

๐๘/๐๒/๒๕๔๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดกระโดงทอง เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๔๑
พระวีระพล สิริปฺโ วงศ์สวรรค์

๐๗/๐๔/๒๕๔๐ ๐๖/๐๙/๒๕๖๑

วัดกระโดงทอง เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๔๒
พระชุมพล ธนปฺโ จิตต์อิม

่

๑๐/๐๑/๒๕๓๔ ๐๔/๑๐/๒๕๖๑

วัดกระโดงทอง เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๔๓
สามเณรพงศกร  คำจริง

๒๖/๐๑/๒๕๔๐

 วัดกระโดงทอง เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๔๔
พระอรุณ ิตสมฺปนฺโน ขจรสี

๒๖/๐๑/๒๕๑๖ ๑๒/๐๑/๒๕๖๐

วัดหัวเวียง เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๔๕
สามเณรปราโมช  อ้นแหยม

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

 วัดบันไดช้าง เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๔๖
พระอมร อมโร สุขสว่าง

๐๖/๐๑/๒๕๓๗ ๐๗/๐๑/๒๕๖๑

วัดบางกะทิง เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๔๗
พระณัฐสิทธิ

์

กิตฺติสาโร ชุ่มชืน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๑/๒๕๖๑

วัดประดู่โลกเชฎฐ์ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๔๘
พระทศพนธ์ ขนฺติพโล ศรีวัชรินทร์

๑๒/๐๑/๒๕๓๗ ๐๗/๐๑/๒๕๖๑

วัดสุวรรณเจดีย์ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๔๙
พระเฉลียว อุชุจาโร อยู่เปนหลัก

๓๐/๐๑/๒๔๙๐ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

วัดโบสถ์ เสนา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑๖ / ๒๑

้
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่
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อย ๒๑๖๑/๐๕๕๐
พระกฤษดา กตปฺโ สุริยะกุล

๐๓/๐๑/๒๕๔๐ ๒๒/๐๑/๒๕๖๑

วัดโบสถ์ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๕๑
พระธรรมโชติ สิริธโร ฤกษ์สนิท

๐๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดโบสถ์ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๕๒
พระมานัส สุมโน วิมลพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๓๗ ๐๗/๐๑/๒๕๖๑

วัดไชยภูมิ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๕๓
พระชลนที สิริคุตฺโต ผึงฉำ

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดไชยภูมิ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๕๔
พระธนดล านากโร เจริญจิระวัฒน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดไชยภูมิ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๕๕
พระมาโนช วิโรจโน โพธิสวัสดิ

์ ์

๑๒/๐๑/๒๕๒๔ ๐๔/๐๑/๒๕๖๑

วัดอู่สำเภา เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๕๖
พระศิวัช ปฺาวโร พลอยลำลี

๐๒/๐๑/๒๕๔๑ ๐๗/๐๑/๒๕๖๑

วัดอู่สำเภา เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๕๗
พระปุญญพัฒน์ ปฺุภาโค บุบผา

๐๔/๐๑/๒๕๔๑ ๐๗/๐๑/๒๕๖๑

วัดอู่สำเภา เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๕๘
พระอณิตล์ กิตฺติปฺโ เริงฤทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดโคกจุฬา เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๕๙
พระนฤพล สิริวฑฺฒโน คล้ายสุบรรณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๐ ๑๘/๐๓/๒๕๖๑

วัดชายนา เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๖๐
พระมลตรี มนฺตธมฺโม แสงตะคล้อ

๐๒/๐๙/๒๕๒๒ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดชายนา เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๖๑
พระอาทิตย์ อรุโณ อะมอระเวก

๐๒/๐๑/๒๕๔๑ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดชายนา เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๖๒
พระเกียรติศักดิ

์

สุจิตฺโต ขันทอง

๒๒/๐๔/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดชายนา เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๖๓
พระวรรณวนัช ฉนฺทกาโม กลีบมาลัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๖๔
พระธนพล กิตฺติธโร เทียงทอง

่

๑๑/๑๑/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๖๑

วัดเจ้าเจ็ดนอก เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๖๕
พระชัยเชษฐ์ ปฺาวโร เกตุซือสัตย์

่

๐๑/๑๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดเจ้าเจ็ดนอก เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๖๖
พระโชติพงศ์ โชติปาโร สุภคุต

๑๗/๑๒/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดเจ้าเจ็ดนอก เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๖๗
พระเกริกดิศักดิ

์

ธนปฺโ แจ้งเวหา

๑๘/๐๗/๒๕๔๐ ๑๓/๐๕/๒๕๖๑

วัดแก้วสุวรรณ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๖๘
พระจตุพร กิตฺติสทฺโธ การสมนัย

๐๘/๐๘/๒๕๒๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดแก้วสุวรรณ เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๖๙
พระชาญณรงค์ ปสนฺโน พิชรภาพรรณ

๒๑/๐๑/๒๕๓๑ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองลำเจียก เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๗๐
พระสหรัฐ กนฺตปฺโ จัดระเบียบ

๑๓/๑๐/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองลำเจียก เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๗๑
พระเถลิงเกีรยติ ปฺาภรโณ เกิดภาคี

๐๘/๐๗/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองลำเจียก เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๗๒
พระวรเชษฐ์ เตชพโล สุขวิเสส

๒๔/๐๕/๒๕๔๐ ๐๗/๐๘/๒๕๖๑

วัดปนแก้ว เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๗๓
พระยุทธพิชัย จนฺทวณฺโณ จำปาเฟอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๑ ๐๗/๐๑/๒๕๖๑

วัดเจ้าเจ็ดใน เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๗๔
พระชลารักษ์ อภิปุณฺโณ การสมอรรถ

๑๗/๐๕/๒๕๔๑ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดเจ้าเจ็ดใน เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๗๕
พระชุติพันธ์ ชุติปฺโ ปอมทอง

๓๐/๐๑/๒๕๓๙ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดเจ้าเจ็ดใน เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๗๖
พระปฐวี ปวฑฺฒโน เกิดพิพัฒน์

๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดเจ้าเจ็ดใน เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๗๗
พระศุภโชติ สุภชโย ฉอ้อนโฉม

๒๗/๑๐/๒๕๓๔ ๑๑/๐๘/๒๕๖๑

วัดเจ้าเจ็ดใน เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๗๘
พระภูมินทร์ ภูมินฺโท ภิญญวัย

๐๒/๐๕/๒๕๓๕ ๐๘/๐๙/๒๕๖๑

วัดเจ้าเจ็ดใน เสนา  

อย ๒๑๖๑/๐๕๗๙
พระศรัณย์ ปฺาวชิโร ทรงไตรย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๐ ๒๘/๐๔/๒๕๖๑

วัดบางซ้ายใน บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๘๐
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ศรีนางแย้ม

๑๗/๐๑/๒๕๒๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดบางซ้ายใน บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๘๑
พระสุทิน จารุธมฺโม สุขสมไทย

๐๔/๐๘/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดบางซ้ายใน บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๘๒
พระภูริต ิตธมฺโม หอมขจร

๒๒/๐๗/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดบางซ้ายใน บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๘๓
พระอนันต์ กุสลจิตโต หอมขจร

๐๘/๐๕/๒๔๙๘ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดบางซ้ายใน บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๘๔
พระณัฐพงศ์ อาภาธโร มีศิลป

๒๐/๐๗/๒๕๔๐ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดบางซ้ายใน บางซ้าย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑๗ / ๒๑

้



ศ. ๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

อย ๒๑๖๑/๐๕๘๕
พระวิวาห์ มหาวีโร คายเช่า

๑๒/๐๙/๒๕๑๑ ๑๗/๐๒/๒๕๖๐

วัดดอนพัฒนาราม บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๘๖
พระเกดิษฐ์ อคฺคธมฺโม เสียงไพเราะ

๐๒/๑๐/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดดอนพัฒนาราม บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๘๗
พระภควัตร ปภากโร เดชทองคำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๑ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดดอนพัฒนาราม บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๘๘
พระไพรัตน์ มหาวีโร อ่อนศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดดอนพัฒนาราม บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๘๙
พระเกรียงไกร กิตติสมฺปนฺโน ทรงปูลาด

๐๔/๐๙/๒๕๒๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดแก้วฟา บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๙๐
พระฐาปกรณ์ านากโร กิจอนันต์

๒๒/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดมฤคทายวัน บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๙๑
พระสราวุฒิ ปาวุฒฺโฑ ศรีจำป

๒๔/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๔/๒๕๖๑

วัดคลองตัน บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๙๒
พระอณุสิทธิ

์

อนุตตฺโร ยิมเยือน

้ ้

๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๖๑

วัดคลองตัน บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๙๓ สามเณรสิทธิตะวัน
 แหวนแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

 วัดคลองตัน บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๙๔
พระสุวรรณ ปริปุณฺโณ ศรีแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๐๒ ๑๓/๐๘/๒๕๖๑

วัดสุคนธาราม บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๙๕
พระชาญ กนฺตสีโล บัวอุไร

๒๓/๐๘/๒๕๒๖ ๑๓/๐๘/๒๕๖๑

วัดสุคนธาราม บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๙๖
สามเณรศุภกิจ  ภาษิต

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 วัดสุคนธาราม บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๙๗
สามเณรสุภาพ  แซ่หาญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

 วัดสุคนธาราม บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๙๘
สามเณรชาคริต  ฟาศิริมงคล

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

 วัดสุคนธาราม บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๕๙๙
สามเณรวศิน  เทียงสุข

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

 วัดสุคนธาราม บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๐๐ สามเณรนภาดล  เหลาทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

 วัดสุคนธาราม บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๐๑
สามเณรบุญหลง  วงศา

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

 วัดสุคนธาราม บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๐๒
พระวัชรพงศ์ ิตลาโภ อารีชม

๑๕/๐๔/๒๕๔๑ ๑๗/๐๖/๒๕๖๑

วัดเทพมงคล บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๐๓
พระนครินทร์ ธมฺมจาโร สุภาเสิด

๒๑/๐๗/๒๕๔๑ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดเทพมงคล บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๐๔
พระไพรวลย์ อภิวณฺโณ ศรีรังสรรค์

๐๘/๐๙/๒๕๑๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดใหม่หนองคต บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๐๕
พระวิเชียร คุณวีโร แจ่มแจ้ง

๐๙/๑๒/๒๕๑๙ ๐๙/๐๗/๒๕๖๑

วัดใหม่หนองคต บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๐๖
พระจตุรภัทร จตุรภทฺโท กิจพิพัฒน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดบางซ้ายนอก บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๐๗
พระสัยชัย สนฺตจิตฺโต ยิงใหญ่

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๑ ๑๗/๐๔/๒๕๖๑

วัดทางหลวง บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๐๘
พระภูวนัย ปคุณธมฺโม แจ้งใจ

๑๒/๐๗/๒๕๒๗ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดทางหลวง บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๐๙
พระศุภกร สุภกโร ฤกษ์จำนงค์

๒๘/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดทางหลวง บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๑๐
พระภาควินัย วินโย พึงครุฑ

่

๐๖/๐๓/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดพรหมนิมิต บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๑๑
พระพิเชษฐ์ พิชาโต เปล่งศรีเกิด

๒๑/๐๕/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดเศวตศิลาราม บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๑๒
พระฉัตรมงคล ฉตฺตมงฺคโล พันธ์ทุ้ย

๐๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดเศวตศิลาราม บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๑๓
พระณัฐวุฒิ ณฺิวุฒฺโฑ สีฟา

๑๑/๐๓/๒๕๔๑ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดเศวตศิลาราม บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๑๔
พระทวีป ทวิปฺโ น้อยคำลือ

๑๓/๐๑/๒๔๙๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดเศวตศิลาราม บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๑๕
พระกิตติภพ กิตฺติมงฺคโล มงคลเมฆ

๑๔/๐๕/๒๕๓๖ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดเศวตศิลาราม บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๑๖
พระณัฐวัฒน์ จิรวฒฺโน ศิริพองนุกูล

๒๖/๐๘/๒๕๔๐ ๑๑/๐๕/๒๕๖๑

วัดสามเพลง บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๑๗
พระยศพล ธิตเมโธ ภิรมย์โต

๑๔/๐๕/๒๕๔๐ ๑๒/๐๖/๒๕๖๑

วัดสามเพลง บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๑๘
พระประมวล วรธมฺโม ธีระพันธ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดสามเพลง บางซ้าย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๑๙
พระจำลอง จารุธมฺโม แสงสอาด

๑๔/๑๒/๒๕๑๙ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดใหม่ต้านทาน บางซ้าย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑๘ / ๒๑

้
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อย ๒๑๖๑/๐๖๒๐
พระภาณุมาศ ปสาโท ไวยอรรถ

๑๖/๐๕/๒๕๔๐ ๑๐/๐๓/๒๕๖๑

วัดโคกช้าง อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๒๑
พระสุรศักดิ

์

สุธมฺโม วงษ์ขันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดขุนทราย อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๒๒
พระวรโชติ อุตฺตโม พาพุฒิกุล

๑๑/๐๒/๒๕๓๒ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดอุทัย อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๒๓
พระนิคม ปภาโต กรีเดช

๑๖/๑๐/๒๕๒๓ ๒๕/๐๒/๒๕๖๑

วัดไทรงาม อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๒๔
พระกิตติพงษ์ สมาหิโต จันทร์ประกอบ

๑๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๓/๒๕๖๑

วัดไทรงาม อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๒๕
พระนพดล ฉนฺทสุโภ เจริญผล

๐๘/๐๑/๒๕๒๘ ๐๔/๑๐/๒๕๖๑

วัดไทรงาม อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๒๖
พระศิรชัช ปฺาทีโป รุ่งเรือง

๐๕/๐๖/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดโตนด อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๒๗
พระสุธรรม พลวฑฺฒโน ไตรสุวรรณสิริ

๐๓/๐๕/๒๕๒๔ ๒๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดโตนด อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๒๘ สามเณรฉันทวัฒน์
 จิตรสวาสดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

 วัดโตนด อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๒๙
สามเณรธนวัฒน์  สินหนัง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 วัดโตนด อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๓๐
สามเณรธนโชค  สินหนัง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

 วัดโตนด อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๓๑
พระไพโรจน์ อาทิตฺจวโส หยวกแตง

๓๐/๑๑/๒๕๔๐ ๒๘/๐๔/๒๕๖๑

วัดเขาดิน อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๓๒
พระกล้า ิตวีโร ประสพเนตร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๑

วัดเขาดิน อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๓๓
สามเณรฉัตริน  แซ่เตียว

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

 วัดเขาดิน อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๓๔ สามเณรฉัตรมงคล
 มาระสา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

 วัดเขาดิน อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๓๕
พระอรุณ ลกฺขิตสีโล รุ่งเรือง

๑๙/๐๖/๒๕๐๖ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดโคกมะยม อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๓๖
พระวิชัย กิจจาภาโร เรืองฤทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๐๔ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดโคกมะยม อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๓๗
พระสมคิด สมจิตฺโต ปนทอง

๑๑/๐๖/๒๕๐๒ ๒๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดโคกมะยม อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๓๘
พระพิทักษ์ อุปคุตฺโต พุ่มพฤกษ์

๐๖/๑๑/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดคานหาม อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๓๙
พระศราวุฒิ สีลธโร แช่มสะอาด

๑๙/๐๕/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดคานหาม อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๔๐
พระสมคิด หิริธมฺโม เมาฬทอง

๐๑/๐๑/๒๕๐๒ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดคานหาม อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๔๑
พระณัชพล โกวิโท แย้มสรวล

๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๒๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดคานหาม อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๔๒
พระสกล ปสนฺโน พลสาย

๐๖/๐๖/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดกะสังข์ อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๔๓
สามเณรพงศธร  แตงศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

 วัดกะสังข์ อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๔๔
พระวัชรินทร์ ถิรวฑฺฒโน อึงอภิธรรม

้

๐๘/๐๔/๒๕๓๒ ๐๕/๐๑/๒๕๖๑

วัดไทรพุทธรังสี อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๔๕
พระณัฏฐ์ กนฺตธมฺโม แดงตะนุ

๑๘/๐๓/๒๕๒๘ ๒๒/๑๐/๒๕๖๐

วัดร่มโพธิ

์

อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๔๖
พระคณิน สาทโร พรรณธนะ

๒๖/๐๖/๒๕๓๕ ๑๔/๐๑/๒๕๖๑

วัดร่มโพธิ

์

อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๔๗
พระวัชระ โชติธมฺโม บุตะเคียน

๓๐/๐๘/๒๕๓๗ ๐๘/๐๔/๒๕๖๑

วัดร่มโพธิ

์

อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๔๘
พระวันชัย ิตาจาโร ดอกจอก

๐๔/๐๕/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดร่มโพธิ

์

อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๔๙
พระวิลาส ธมฺมิโก รืนวิชา

่

๒๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๖๑

วัดขุนทิพย์ อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๕๐
พระทศวรรษ คุณธมฺโม รืนวิชา

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๐ ๑๕/๐๖/๒๕๖๑

วัดขุนทิพย์ อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๕๑
พระอิทธินันท์ อุปสนฺโต โสตถิรัชโตทัยกุล

๑๕/๐๗/๒๔๙๙ ๑๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดขุนทิพย์ อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๕๒
พระศัตวรรษ าณสีโล วัฒนสนธิ

๒๕/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๔/๒๕๖๑

วัดหนองนำส้ม อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๕๓
พระสุรศักดิ

์

วิริยธโร บุญธรรม

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๐๔/๑๒/๒๕๖๑

วัดหนองนำส้ม อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๕๔ สามเณรศรัญยพงศ์
 ศรีขุนสอาด

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

 วัดหนองนำส้ม อุทัย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑๙ / ๒๑

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

อย ๒๑๖๑/๐๖๕๕
สามเณรธีรวุต  ยุทธชัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

 วัดพรานนก อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๕๖
พระภัทรพล ิตวิริโย ไข่พลาย

๐๔/๐๖/๒๕๔๐ ๑๙/๑๐/๒๕๖๐

วัดเทพกุญชร อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๕๗
พระใหม่ ธมฺมรตโน ประสพสม

๐๓/๐๑/๒๕๔๑ ๒๕/๐๒/๒๕๖๑

วัดเทพกุญชร อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๕๘
พระนพดล วิสุทฺธาจาโร จันนิลลา

่

๑๑/๐๖/๒๕๓๔ ๒๖/๐๕/๒๕๖๑

วัดเทพกุญชร อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๕๙
พระธนกฤต ิตสทฺโธ หล่มเหลา

๒๙/๐๗/๒๕๐๗ ๑๘/๐๓/๒๕๖๑

วัดขนอน อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๖๐
สามเณรสิทธิชัย  กลินนารีศรี

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

 วัดขนอน อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๖๑
พระศิริชัย ชุติวณฺโณ นิธธิพร

๑๔/๑๐/๒๕๔๐ ๑๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดเสนานิมิต อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๖๒
พระมาโนชน์ อายุโท กองแดน

๑๘/๐๓/๒๕๑๖ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดบ้านหีบ อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๖๓
พระจตุรภัทร อธิปฺุโ กิตติคุณาธนาเดช

๒๖/๐๔/๒๕๐๒ ๓๐/๑๐/๒๕๖๐

วัดบ้านหีบ อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๖๔
พระนัทวุฒิ าณวุฑฺโฒ สุดศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๔/๒๕๖๑

วัดบ้านหีบ อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๖๕
พระสมเจตน์ สนฺตจิตฺโต เจตนา

๐๔/๐๙/๒๕๑๙ ๒๐/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านหีบ อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๖๖
พระสงคราม ิตปสาโท ชูศรีจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๑๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านหีบ อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๖๗
พระสิงหา เตชปฺุโ อำนาจ

๐๘/๐๙/๒๕๔๐ ๐๕/๑๒/๒๕๖๑

วัดบ้านหีบ อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๖๘
พระปฏิภาณ ติกฺขปฺโ คงแสงศักดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๐ ๐๖/๑๐/๒๕๖๑

วัดหนองไม้ซุง อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๖๙
พระวรากร อาวุธปฺโ ผาสุขขันธ์

๑๑/๐๓/๒๕๑๑ ๐๖/๐๓/๒๕๖๑

วัดดอนพุทรา อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๗๐
พระชาลี อนาวิโล สวัสดิสุข

๒๒/๑๐/๒๕๒๗ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดดอนพุทรา อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๗๑
พระธราธิป อคฺคธมฺโม แก้วกาหลง

๐๖/๐๙/๒๕๓๔ ๒๗/๐๔/๒๕๖๑

วัดสามบัณฑิต อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๗๒
พระธนเดช ชยวุฑฺโฒ เอกเผ่าพันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๐๖ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดสามบัณฑิต อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๗๓
พระกุนที หิตจิตฺโต สาลิตุล

๑๓/๑๑/๒๕๐๒ ๒๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดสามบัณฑิต อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๗๔
พระสันติ โชติธมฺโม โยธี

๒๑/๐๘/๒๕๓๒ ๒๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดสามบัณฑิต อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๗๕
พระกฤศ กนฺตสีโล เพ็งพุฒ

๐๙/๐๒/๒๕๓๔ ๒๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดสามบัณฑิต อุทัย  

อย ๒๑๖๑/๐๖๗๖
พระเกียรติศักดิ

์

ติสรโณ มีลือกิจ

๐๘/๐๖/๒๕๑๗ ๑๖/๐๓/๒๕๖๑

วัดโพธิ

์

มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๗๗
พระณพรัตน์ กลฺยาโณ พวงมาลา

๐๙/๐๖/๒๕๔๐ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดโพธิ

์

มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๗๘
พระวโรดม อาภสฺสโร โนเปลือย

๑๗/๐๘/๒๕๔๐ ๐๓/๐๖/๒๕๖๑

วัดโพธิ

์

มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๗๙
พระประจวบ ปฺาธโร ทองย้อย

๒๒/๐๓/๒๕๐๕ ๒๙/๐๔/๒๕๖๑

วัดโบสถ์ มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๘๐
พระกฤษฎางค์ ธมฺมธโร เอียมสำอางค์

่

๑๖/๑๐/๒๕๒๑ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๘๑
พระอำนวย จารุวณฺโณ ผลงาม

๒๑/๐๒/๒๕๓๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๘๒
พระธรรมนูญ จนฺทสาโร เขียนเทียม

๑๐/๑๑/๒๕๓๐ ๓๐/๐๓/๒๕๕๒

วัดกลางทุ่ง มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๘๓
พระมานัต านวโร คลายานนท์

๒๓/๐๘/๒๕๑๕ ๒๑/๑๒/๒๕๖๐

วัดเทพสุวรรณ มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๘๔
พระอติชาติ สิริจนฺโท ชัยสมมารถ

๒๗/๐๘/๒๕๒๘ ๒๓/๑๑/๒๕๖๐

วัดท่าตอ มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๘๕
พระชาตินัย สิริภทฺโท มณีรัตน์

๒๘/๐๗/๒๕๒๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดท่าตอ มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๘๖
พระกัมพล กตทีโป ทรัพย์ประกอบ

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดท่าตอ มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๘๗
พระเชาวลิต อภิชาโน จำนงค์ยุทธ

๒๑/๐๒/๒๕๓๖ ๐๑/๐๔/๒๕๖๑

วัดสุวรรณเจดีย์ มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๘๘
พระปญญา สุภาจาโร จันทนเสวี

๒๓/๑๒/๒๕๐๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๑

วัดสุวรรณเจดีย์ มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๘๙
พระอนันต์ อาภากโร ศรีกุญชร

๑๔/๐๗/๒๕๓๔ ๒๙/๐๔/๒๕๖๑

วัดสุวรรณเจดีย์ มหาราช  

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๒๐ / ๒๑

้
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่

ชือ

่
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หมายเหตุ

อย ๒๑๖๑/๐๖๙๐
พระสินชัย วรธมฺโม คชสุวรรณ

๐๔/๐๘/๒๕๑๔ ๐๗/๐๑/๒๕๖๑

วัดอุโลม มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๙๑
พระประไพร ชินวโร พรรณนา

๒๘/๑๒/๒๕๑๙ ๑๐/๐๓/๒๕๖๑

วัดอุโลม มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๙๒
พระอนันต์ กิตฺติสาโร คุณสารสถิต

๑๑/๐๕/๒๕๔๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโบสถ์ มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๙๓
พระพานุวัฒน์ ิตธมฺโม จันทร์เกิด

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๖๑

วัดโบสถ์ มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๙๔
พระนพวงค์ จารุธมฺโม อุดม

๑๘/๐๘/๒๕๔๑ ๒๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดโบสถ์ มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๙๕
สามเณรณัสพร  ลึกวิลัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๐

 วัดโบสถ์ มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๙๖
สามเณรอิทธิพล  ขำศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

 วัดโบสถ์ มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๙๗
พระณรงค์กร กตปฺุโ แสงอุทัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๐ ๑๒/๐๖/๒๕๖๑

วัดประดู่ตะบอง มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๙๘
พระวสพล กนฺตธมฺโม จำนงค์ถิน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๐ ๑๓/๐๓/๒๕๖๑

วัดนำเต้า มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๖๙๙
พระสมยศ ฉนฺทปาโล บุตรสาลี

๑๐/๐๖/๒๕๑๘ ๑๖/๐๖/๒๕๖๑

วัดนำเต้า มหาราช  

อย ๒๑๖๑/๐๗๐๐ พระยุทธนา อคฺคธมฺโม เหมือนครุฑ

๑๕/๑๒/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดใหม่สองห้อง บ้านแพรก  

อย ๒๑๖๑/๐๗๐๑ สามเณรเทิดเกียรติ
 นพตากูล

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

 วัดใหม่สองห้อง บ้านแพรก  

อย ๒๑๖๑/๐๗๐๒
พระทศพร ขนฺติวโร ฉำสุวรรณ

๐๖/๐๘/๒๕๓๓ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดท้าวอู่ทอง บ้านแพรก  

อย ๒๑๖๑/๐๗๐๓
พระนพพร อมโร วิริยานนท์

๑๒/๑๑/๒๕๓๒ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดท้าวอู่ทอง บ้านแพรก  

อย ๒๑๖๑/๐๗๐๔
พระพชร กตสาโร ดาวลอย

๑๐/๐๒/๒๕๔๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดไก่เตีย

้

บ้านแพรก  

อย ๒๑๖๑/๐๗๐๕
พระนัทธพงศ์ อาภากโร ศรีแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดสำพะเนียง บ้านแพรก  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมบัณฑิต)

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒

วันที  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑

่
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