
ศ. ๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒

ส่งสอบ ๗๑๒ รูป ขาดสอบ ๖๗ รูป คงสอบ ๖๔๕ รูป สอบได้ ๕๐๐ รูป สอบตก ๑๔๕ รูป  (๗๗.๕๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๑/๐๐๐๑ พระพีรพัฒน์ จิรฏิโก เจริญรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๓๒ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดศรีบุรีรตนาราม เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๐๒ พระชัยกิตติ

์

อภินนฺโท กีดี

๒๑/๐๒/๒๕๓๖ ๐๕/๐๘/๒๕๖๑

วัดศรีบุรีรตนาราม เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๐๓ สามเณรกรวีร์  สาฆ้อง

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

 วัดศรีบุรีรตนาราม เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๐๔ สามเณรรุ่งโรจน์  คำสุข

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

 วัดศรีบุรีรตนาราม เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๐๕ พระชัยชาญ ฉนฺทธมฺโม สารีทก

๒๗/๐๙/๒๕๑๖ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

วัดเขาคูบา เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๐๖ พระประภาที ฉนฺทโร สุทธิยา

๒๓/๑๒/๒๕๒๓ ๐๒/๐๕/๒๕๖๐

วัดเขาคูบา เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๐๗ พระอนุสรณ์ อตฺถกนฺโต ชาวบ้านเกาะ

๑๑/๐๘/๒๔๙๗ ๐๖/๐๓/๒๕๖๑

วัดบ้านกล้วย เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๐๘ พระพิสณห์ ิตธมฺโม ศรีรักษ์

๐๗/๑๑/๒๕๒๒ ๐๘/๐๕/๒๕๖๑

วัดบ้านกล้วย เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๐๙ พระทวีศักดิ

์

ธีรวโร ทองขลิบ

๒๕/๐๗/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านกล้วย เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๑๐ พระวันชัย รกฺขตาโภ ประทีปทอง

๑๘/๐๑/๒๕๑๐ ๐๒/๑๑/๒๕๖๑

วัดบ้านกล้วย เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๑๑
พระวันชนะ อาชิตธมฺโม สุขล้อม

๒๒/๐๘/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดแก่งขนุน เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๑๒
พระจีระพงษ์ วํสวโร นิมิต

๑๑/๐๙/๒๕๐๙ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดแก่งขนุน เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๑๓
พระภานุพงศ์ สนฺติธมฺโม พวงทรัพย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๑

วัดท่าพง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๑๔
พระสิริไพบูลย์ ปฺุกาโม คุ้มสมบัติ

๐๘/๐๗/๒๔๙๗ ๐๖/๐๕/๒๕๖๑

วัดทองพุ่มพวง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๑๕
พระรชต โอภาโส สุดวิลัย

๒๖/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดทองพุ่มพวง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๑๖
สามเณรสนธยา  ปนตา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 วัดดาวเสด็จ เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๑๗
พระสนอง เขมธมฺโม พวงทอง

๑๔/๐๗/๒๕๐๘ ๐๙/๐๘/๒๕๖๐

วัดปาสัก เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๑๘
พระสมบูรณ์ มงฺคลิโก สุวรรณเกตุ

๑๒/๐๙/๒๕๑๑ ๑๘/๐๓/๒๕๖๑

วัดปาสัก เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๑๙
พระธิติวัฒน์ ิตวณฺโณ เจียมยังยืน

่

๒๕/๐๘/๒๕๓๖ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดโตนด เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๒๐ พระอานุภาพ นริสฺสโร เดชอยู่เอียม

่

๑๐/๐๙/๒๕๓๖ ๒๑/๐๑/๒๕๖๑

วัดศาลาแดง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๒๑
สามเณรจักรี  ดีสุด

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

 วัดศาลาแดง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๒๒
สามเณรชนะพล  จีนขำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

 วัดศาลาแดง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๒๓
สามเณรธุวพัส  สุทธิชัชวาลย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

 วัดศาลาแดง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๒๔
พระสมภพ จนฺทูปโม อธึกธนากร

๐๗/๐๔/๒๔๘๗ ๐๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดบ้านอ้อย เมืองสระบุรี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑ / ๑๕

้
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สบ ๒๑๖๑/๐๐๒๕
พระถนอมศักดิ

์

ถาวโร สิตตะวิบุล

๑๕/๐๕/๒๕๒๕ ๑๕/๐๕/๒๕๖๑

วัดบ้านอ้อย เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๒๖
พระพงศกร กิตฺติธโร จันทรบุตร

๒๔/๐๗/๒๕๓๘ ๒๔/๐๒/๒๕๖๑

วัดบ้านบึง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๒๗
พระสุริยันต์ กนฺตวณฺโณ สัณฑ์พิทักษ์

๓๑/๑๐/๒๕๓๑ ๒๖/๐๕/๒๕๖๑

วัดบ้านบึง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๒๘
พระชัยวัฒน์ ชาคโร นุตคำแหง

๐๘/๐๗/๒๕๓๕ ๒๐/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านบึง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๒๙
พระอภิชา สุชาโต จงกิตติโชติ

๑๙/๑๒/๒๕๑๘ ๒๖/๐๓/๒๕๖๑

วัดเจดีย์งาม เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๓๐ พระกันตภณ สุรปฺโ นามสง่า

๐๒/๑๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดเจดีย์งาม เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๓๑
พระอาดูล กลฺยาโณ ปญญา

๐๑/๐๒/๒๕๐๓ ๑๖/๑๑/๒๕๕๙

วัดหงษ์ดาราวาส เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๓๒
พระกฤษณะ ิตธมฺโม จันทร์ทอง

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๐๖/๐๓/๒๕๖๑

วัดหงษ์ดาราวาส เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๓๓
พระลำ พุทฺธรกฺขิโก เพ็ชรรัตน์

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๑๒/๑๐/๒๕๕๙

วัดหนองโนใต้ เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๓๔
พระณัทวรรน์ ขนฺติสาโร รางแดง

๑๙/๐๘/๒๕๓๔ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองโนใต้ เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๓๕
พระชินนคร สุทฺธิาโณ หินอ่อน

๒๔/๐๕/๒๕๑๘ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

วัดหนองโนเหนือ เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๓๖
พระทอง อภิาโณ คันธะ

๐๖/๐๖/๒๔๙๕ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองโนเหนือ เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๓๗
พระจุมพล สุภจาโร เถือนผา

่

๑๔/๐๖/๒๕๒๘ ๐๔/๐๑/๒๕๖๑

วัดนาร่อง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๓๘
พระณัฏฐเมธี อินฺทวีโร

สกุลชุติวัตปรัญชัย
๐๔/๐๕/๒๕๐๗ ๐๗/๐๑/๒๕๖๑

วัดนาร่อง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๓๙
พระทองพูน จตฺตกาโร อินทร์สวน

๐๓/๑๒/๒๕๑๖ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดนาร่อง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๔๐ พระกฤษณะ ชินฺวโร คัมภีระ

๑๐/๐๕/๒๕๓๖ ๐๗/๐๘/๒๕๖๑

วัดปอกแปก เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๔๑
พระรุ่ง จิตฺตปฺโ ปรางรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๑๗ ๑๗/๐๖/๒๕๖๑

วัดหัวถนน เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๔๒
พระธงชัย ฉนฺโทภาโส แสงจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๒๘ ๒๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดหัวถนน เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๔๓
พระอำไพร าณวโร สีสุขดี

๐๔/๐๗/๒๕๐๑ ๐๔/๐๓/๒๕๖๑

วัดถนนเหล็ก เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๔๔
พระสมพร จารุธมฺโม ฤทธิประเสริฐ

์

๑๙/๐๔/๒๔๙๘ ๒๘/๐๔/๒๕๖๑

วัดถนนเหล็ก เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๔๕
พระอโนชา ชาครธมฺโม กัณวิเชียร

๐๕/๐๗/๒๕๒๘ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองจักร เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๔๖
พระถนอม ปริปุณฺโณ ก้อนคำ

๑๑/๐๔/๒๕๒๙ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองยาวสูง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๔๗
พระศราวุฒิ ผาสุโก บุญเรืองสร้อย

๒๘/๐๗/๒๕๒๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองยาวสูง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๔๘
พระประสิทธิ

์

ปริสาสโภ ปกเขตานัง

๐๗/๐๓/๒๕๑๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองเขือนช้าง

่

เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๔๙
พระเดชเดชะ วณฺณวฒฺฑโน แจ่มประโคน

๐๑/๑๐/๒๕๑๑ ๑๐/๑๐/๒๕๖๐

วัดหนองยาวใต้ เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๕๐ พระสุรชาติ าณวีโร อ่างสกูล

๑๓/๐๕/๒๕๒๓ ๒๑/๑๐/๒๕๖๐

วัดหนองยาวใต้ เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๕๑
สามเณรเชตุวัน  เขือนคำปอ

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

 วัดหนองยาวใต้ เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๕๒
พระวารี รตนวณฺโณ ทุมบาล

๐๗/๐๑/๒๕๑๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดพระพุทธฉาย เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๕๓
พระชีวิน ปฏิภาณชโย ศรีระษา

๑๖/๐๕/๒๕๓๖ ๑๖/๐๔/๒๕๖๑

วัดพระพุทธฉาย เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๕๔
พระภัทรพล สุเมชโย ศรีระษา

๐๓/๑๐/๒๕๓๗ ๑๖/๐๔/๒๕๖๑

วัดพระพุทธฉาย เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๕๕
พระฐิติพันธ์ สีลสุทฺโธ คำฝน

๒๖/๐๘/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดพระพุทธฉาย เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๕๖
สามเณรไวพจน์  ครบุรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

 วัดพระพุทธฉาย เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๕๗
สามเณรพรประสิทธิ

์

 รัตนติสร้อย

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

 วัดพระพุทธฉาย เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๕๘
สามเณรศุภชัย  ลีลาจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

 วัดพระพุทธฉาย เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๕๙
สามเณรวีรพงศ์  ทิพย์จันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

 วัดพระพุทธฉาย เมืองสระบุรี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๒ / ๑๕

้
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สบ ๒๑๖๑/๐๐๖๐ สามเณรชนะพนธ์  แสนคำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

 วัดพระพุทธฉาย เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๖๑
พระวิทยา อติภทฺโท สารวงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๓๒ ๐๕/๐๕/๒๕๖๑

วัดอรัญญวาสี เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๖๒
พระเพชร ิติโก พุดวิเศษ

๐๘/๐๖/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดอรัญญวาสี เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๖๓
พระสุริยา ตรุโณ นวลละออ

๐๙/๐๗/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดอรัญญวาสี เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๖๔
พระบุญรอด ทีปธมฺโม กุลผา

๒๓/๐๑/๒๕๑๔ ๑๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดอรัญญวาสี เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๖๕
พระจารุวัฒน์ กนฺตปฺโ เพชราเวช

๒๙/๐๑/๒๔๙๗ ๒๒/๑๐/๒๕๖๐

วัดโคกหนามแท่ง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๖๖
พระกิตติชัย กิตฺติชโย มาทา

๑๑/๐๓/๒๕๔๑ ๒๖/๐๓/๒๕๖๑

วัดโคกหนามแท่ง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๖๗
พระศรีหโยธิน สิริปฺโ ยศศักดิศรี

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๐ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดโคกหนามแท่ง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๖๘
พระปยะพงษ์ จารุธมฺโม จะเร

๒๓/๑๐/๒๕๓๒ ๓๐/๐๕/๒๕๖๑

วัดโคกหนามแท่ง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๖๙
พระศิริวัฒน์ านวุฑฺโฒ สมประสงค์

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๑

วัดโคกหนามแท่ง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๗๐ พระสุรศักดิ

์

กนฺตธมฺโม พรมชมพู

๑๓/๑๑/๒๕๓๒ ๑๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดโคกหนามแท่ง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๗๑
พระนพรัตน์ ปริชาโน ทีวงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๑๖ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดโคกหนามแท่ง เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๗๒
พระสนธยา ถิรปฺโ คนธาร์

๒๒/๑๒/๒๕๒๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดบ้านพลับ เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๗๓
สามเณรนัทนันท์  คล้ายพลอย

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

 วัดโนนสภาราม เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๗๔
พระสาธิต ติกฺขวีโร คำเพราะ

๑๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดกุดนกเปล้า เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๗๕
พระมนัส ปฺาทีโป เข็มทอง

๒๒/๐๓/๒๕๐๕ ๐๖/๑๐/๒๕๖๐

วัดทุ่งสาริกา เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๗๖
พระวิเชียร จกฺกธมฺโม รอดกอน

๑๔/๑๑/๒๕๒๑ ๐๘/๐๑/๒๕๖๑

วัดทุ่งสาริกา เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๗๗
พระเผ่า ปภากโร บุญแลบ

๑๒/๐๗/๒๕๑๖ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดห้วยลี

่

เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๗๘
พระวิศรุต วิสารโท วงศ์สุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๒๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดห้วยลี

่

เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๗๙
พระอมรเทพ อคฺคธมฺโม สวัสดี

๒๒/๐๗/๒๕๒๗ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

วัดปากข้าวสารเหนือ เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๘๐ พระยิง

่

จิตฺตทนฺโต ขาวใหม่

๑๘/๐๗/๒๕๐๔ ๒๒/๑๐/๒๕๖๐

วัดปากข้าวสารเหนือ เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๘๑
พระศิวะ สุทฺธสีโล พรมบุญ

๒๕/๑๐/๒๕๐๖ ๒๒/๑๐/๒๕๖๐

วัดปากข้าวสารเหนือ เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๘๒
พระธนายุทธ นาถสีโล นวลจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๓๗ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดปากข้าวสารเหนือ เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๘๓
พระคมสันต์ อมโร สังมิ

๑๗/๐๑/๒๕๒๕ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดปากข้าวสารใต้ เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๘๔
พระสายันต์ สุทฺธิาโณ อุ่นเสนีย์

๑๕/๐๕/๒๕๐๒ ๐๒/๐๔/๒๕๖๑

วัดสุวรรณคีรี เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๘๕
สามเณรอภิวิชญ์  กวางทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

 วัดสุวรรณคีรี เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๘๖
พระสุดใจ สุจิตฺโต อุปดี

๑๔/๐๔/๒๕๒๑ ๒๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดเชิงเขา เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๘๗
พระเสฏฐวุฒิ ิตกุสโล วงศ์จักรี

๒๖/๑๒/๒๕๓๓ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

วัดตลิงชัน

่

เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๘๘
พระสันติราษฎร์ สนฺติโก เอือมกิจการดี

้

๑๔/๑๐/๒๕๓๗ ๒๓/๑๒/๒๕๖๑

วัดตลิงชัน

่

เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๘๙ สามเณรครรชนะ  มลิ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

 วัดตลิงชัน

่

เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๙๐ พระวสันต์ จนฺทสโร เมฆกระโทก

๑๙/๐๙/๒๕๑๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดสะตือ เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๙๑
พระสุนทร สิริปฺุโ มากด่าน

๑๘/๐๔/๒๕๑๒ ๐๗/๐๘/๒๕๖๑

วัดสะตือ เมืองสระบุรี  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๙๒
พระมงกุฎ กตสาโร พรหมอักษร

๑๘/๐๕/๒๕๒๐ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

วัดท่าคล้อใต้ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๙๓
พระอนุวัฒน์ อนุวฑฺโน ทองคง

๒๖/๑๒/๒๕๓๖ ๒๕/๐๓/๒๕๖๑

วัดคำใหญ่ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๙๔
พระชาญยุทธ จิรธมฺโม สองศรี

๑๑/๐๕/๒๕๒๑ ๑๐/๐๓/๒๕๖๑

วัดหาดสองแคว แก่งคอย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๓ / ๑๕

้



ศ. ๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๑/๐๐๙๕
พระวราวุฒ ติสฺสวโร ศรีหมืน

่

๒๗/๑๑/๒๕๑๙ ๑๑/๐๒/๒๕๖๑

วัดวาลุการาม แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๙๖
พระฉัตรมงคล สุมงฺคโล จำวิเศษ

๒๘/๑๑/๒๕๔๐ ๒๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดสามัคคีวราราม แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๙๗
พระยงยุทธ ถาวโร บุญพิทักษ์

๐๖/๑๐/๒๔๙๙ ๑๘/๐๘/๒๕๖๐

วัดถำพระโพธิสัตว์ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๙๘
พระณัฐพล ปยธมฺโม แตงอ่อน

๑๗/๑๑/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดถำพระโพธิสัตว์ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๐๙๙
พระนิรัฐ วรทินฺโน วงษ์ขุนเช้า

๐๘/๐๔/๒๕๒๔ ๐๔/๑๑/๒๕๖๐

วัดราษฎร์พัฒนา แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๐๐ พระนพดล กิตฺติทินฺโน ประสงค์เงิน

๒๒/๑๑/๒๕๑๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๑

วัดราษฎร์พัฒนา แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๐๑
พระคงศักดิ

์

คุณวโร วิสาณ

๑๘/๐๗/๒๕๒๐ ๑๙/๐๖/๒๕๖๑

วัดราษฎร์พัฒนา แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๐๒
พระศุภกิจ ิตสาโร แซ่เตียว

๑๒/๐๒/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลเดียว

่

แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๐๓
พระเทอดเกียรติ หิตจิตฺโต เงางาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๐ ๑๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดตาลเดียว

่

แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๐๔
พระสมบัติ านธมฺโม เก่งสุวรรณ์

๒๕/๐๒/๒๕๑๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดจำศีล แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๐๕
พระยงยุทธ โชติาโณ สวยรูป

๒๓/๐๘/๒๕๒๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดเกตุแก้ว แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๐๖
พระสง่า สุภทฺโท หล้าคำโข

๒๒/๐๒/๒๕๑๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดใหม่สามัคคี แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๐๗
สามเณรปญญา  มณีการ

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

 วัดใหม่สามัคคี แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๐๘
พระสัญชัย เตชวณฺโณ เรือนทอง

๒๘/๐๔/๒๕๓๗ ๑๓/๐๕/๒๕๖๑

วัดนาบุญ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๐๙
พระชัชพงษ์ สุขวณฺโณ คำพุด

๐๘/๐๕/๒๕๔๑ ๑๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดนาบุญ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๑๐
พระวิทยา สมจิตฺโต ฉีกกระโทก

๒๙/๐๓/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดนาบุญ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๑๑
พระสมพงษ์ สมวํโส ศรีเจริญ

๐๓/๐๒/๒๔๙๕ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดปาเกษม แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๑๒
พระโกมล สุทฺธสีโล หอมมณีรัตน์ชัย

๐๘/๐๕/๒๕๓๓ ๒๐/๑๒/๒๕๖๐

วัดปาเกษม แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๑๓
พระทนงศักดิ

์

อภิปฺโ สราญจิตต์

๒๑/๐๒/๒๕๑๔ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดปาเกษม แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๑๔
พระบัวลา อินทวีโร ปองทา

๒๑/๑๒/๒๕๑๒ ๐๙/๐๒/๒๕๖๑

วัดวังแพ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๑๕
พระหนูพวน านงฺกโร พินิจ

๐๕/๐๖/๒๕๑๑ ๑๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดชำผักแพว แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๑๖
พระแพง ภูริปฺโ อุนพรม

๒๗/๐๔/๒๕๐๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านธาตุใต้ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๑๗
พระวิบูลย์ สิริจนฺโท พัฒนะโยธิน

๒๐/๐๑/๒๕๑๔ ๒๔/๑๐/๒๕๖๐

วัดบ้านธาตุใต้ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๑๘
พระมนัส กตสาโร พลแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๑๘ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดสีทาใต้ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๑๙
พระโกศล ขนฺติกโร ทิมทอง

๑๙/๐๗/๒๕๓๖ ๒๔/๑๐/๒๕๖๐

วัดหินซ้อนใต้ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๒๐
พระธนศาล ิตมโน สุขบันเทิง

๑๖/๑๐/๒๕๓๔ ๐๑/๑๒/๒๕๖๐

วัดหินซ้อนใต้ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๒๑
พระวรพรต เขมปฺโ พิกุลขาว

๒๗/๑๑/๒๕๓๘ ๐๔/๐๒/๒๕๖๑

วัดหินซ้อนใต้ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๒๒
พระโชคชัย วชิรวํโส จิรวนิช

๒๖/๑๐/๒๕๒๖ ๐๒/๐๖/๒๕๖๑

วัดหินซ้อนใต้ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๒๓
พระชัยรัตน์ อภิชาโน ทองสันต์

๑๐/๐๔/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดหินซ้อนใต้ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๒๔
พระประเดิม โชติปฺโ มีศิลป

๒๓/๐๓/๒๕๑๙ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑

วัดนิคมซอย ๒๕ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๒๕
พระสมชาย สิริจนฺโท พงษ์ดี

๒๘/๑๑/๒๕๒๙ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐

วัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๒๖
พระณัฐพล ชาตปฺโ รังชะอำ

๓๐/๐๕/๒๕๓๘ ๒๓/๑๒/๒๕๖๐

วัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๒๗
พระภัทรพล คนฺธสีโล รูปเหมาะ

๒๕/๐๔/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๒๘
พระพงษ์ศักดิ

์

อตฺตสาโร พันธชัย

๓๑/๐๓/๒๕๐๖ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๒๙
พระชิติพัทร์ อธิปฺโ กรีมานนท์

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดแก่งคอย แก่งคอย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๔ / ๑๕

้



ศ. ๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๑/๐๑๓๐
พระภานุพันธ์ กิตฺติวุฑฺโฒ รักษาโสม

๑๖/๐๗/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๓๑
พระวิเชียร วิชิโต อุ๋ยสกุล

๓๑/๐๑/๒๕๐๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดแก่งปาสัก แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๓๒
พระสนัน

่

โฆสโก หอมทอง

๒๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๕/๒๕๖๑

วัดแก่งปาสัก แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๓๓
พระอนุสรณ์ ปฺาธโร ทศดี

๓๑/๑๐/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดแก่งปาสัก แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๓๔
พระอำนวย จนฺทปฺโ คำผูก

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดแก่งปาสัก แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๓๕
พระฑูรย์ ทีฆายุโก แซ่ลี

้

๒๑/๐๓/๒๔๘๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๓๖
พระสังเวียน มงฺคโล นาดี

๐๕/๐๖/๒๕๐๒ ๐๙/๑๒/๒๕๖๐

วัดสองคอนเหนือ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๓๗
พระอาทร ิตธมฺโม จันทร์อ่อน

๐๔/๐๓/๒๕๓๕ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดคลองไผ่สามัคคีธรรม แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๓๘
พระนรากร นราสโก บ่อแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดกะเหรียงคอม้า

่

แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๓๙
พระคำพัน กนฺตธมฺโม ช่างทองคำ

๒๓/๐๘/๒๕๒๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดบุใหญ่ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๔๐
พระสุรัตน์ มหาปฺโ โบตเกตุ

๒๒/๐๙/๒๕๓๗ ๐๖/๐๕/๒๕๖๑

วัดบุใหญ่ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๔๑
พระสุทธิรักษ์ ตนฺติปาโล สิงห์ทอง

๑๘/๐๕/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดบุใหญ่ แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๔๒
พระบุญส่ง สมจิตฺโต แสงทะตา

๐๑/๐๔/๒๔๘๒ ๑๘/๐๕/๒๕๕๖

วัดหนองนำเขียว แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๔๓
พระสายชล จนฺทสาโร แวงพลอยงาม

๒๖/๐๑/๒๕๑๓ ๓๑/๐๑/๒๕๖๐

วัดหนองนำเขียว แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๔๔
พระบุญรัตน์ ขนฺติธมฺโม แสงดาวเรือง

๐๗/๐๑/๒๕๐๗ ๒๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดหนองนำเขียว แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๔๕
พระบุญฤทธิ

์

จิตฺตปาโล จันทเสน

๒๑/๐๔/๒๕๔๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองนำเขียว แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๔๖
พระเกริกพล าณพโล วันแว่น

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองนำเขียว แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๔๗
พระเฉลิมพล วิสุทฺธสีโล ศรีวิลาศ

๒๖/๑๒/๒๕๑๙ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดเขาลาดวนาราม แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๔๘
พระณัฐวัฒน์ กิตฺติปฺโ คล้ายสาร

๒๖/๐๕/๒๕๒๕ ๐๙/๑๒/๒๕๕๙

วัดห้วยคงคาวราวาส แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๔๙
พระณัฐวุฒิ คุณวโร นาคจีนวงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดห้วยคงคาวราวาส แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๕๐
พระมนตรี สุมงฺคโล ทวีพูน

๑๓/๐๔/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดห้วยคงคาวราวาส แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๕๑
พระสมบูรณ์ กิตฺติธโร เชือเผือก

่

๒๖/๐๔/๒๕๒๒ ๑๘/๐๒/๒๕๖๑

วัดห้วยคงคาวราวาส แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๕๒
พระธัชพล โชติธมฺโม พูนเพ็ง

๒๔/๐๔/๒๕๒๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๑

วัดห้วยคงคาวราวาส แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๕๓
พระบุญลือ วิสุทฺโธ มะณีแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๐๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๘

วัดนาดี แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๕๔
พระบุญเกิด ปุณฺณกาโม พันธ์งาม

๐๖/๐๔/๒๕๑๗ ๒๐/๐๗/๒๕๖๑

วัดนาดี แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๕๕
พระประนอม ปยปุณโ หลักเมือง

๑๐/๐๑/๒๕๑๒ ๒๓/๐๗/๒๕๔๑

วัดหนองสองห้อง แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๕๖
พระสมจิตร์ ธมฺมวโร ถากา

๒๓/๐๘/๒๕๐๑ ๐๔/๐๓/๒๕๖๑

วัดหนองสองห้อง แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๕๗
พระบุญจันทร์ อายุโท มรดก

๒๗/๑๑/๒๕๐๕ ๒๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดโปงมงคล แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๕๘
พระธนกร เตชธมฺโม แสงนาทอน

๑๒/๐๒/๒๕๐๙ ๑๑/๐๓/๒๕๖๑

วัดเขาแก้ววนาราม แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๕๙
พระปรีชา ปฺาวโร เลิศอุดม

๑๒/๐๗/๒๕๒๗ ๑๗/๐๖/๒๕๖๑

วัดเขาแก้ววนาราม แก่งคอย  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๖๐
สามเณรวิสุทธิ

์

 เพ็งจุ้ย

๑๕/๐๗/๒๕๓๙

 วัดบ้านลาด หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๖๑
สามเณรกิตติโชต  ปอมสุวรรณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

 วัดบ้านลาด หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๖๒
พระเสนอ ปภสฺสโร รังแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๒๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดมุจลินทสราราม หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๖๓
พระเสนีย์ สิริภทฺโท รังแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๒๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดมุจลินทสราราม หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๖๔
พระเอกนรินทร์ โฆสิตธมฺโม เผ่าเพ็ง

๐๒/๐๙/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดห้วยทราย หนองแค  

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๕ / ๑๕

้



ศ. ๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๑/๐๑๖๕
พระรังสันต์ กิตฺติวณฺโณ แสนรับศีล

๒๐/๐๒/๒๕๑๕ ๒๗/๐๘/๒๕๖๑

วัดห้วยทราย หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๖๖
พระประเสริฐ จารุธมฺโม ทิมแสง

๑๓/๐๔/๒๕๑๔ ๐๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดพัชรบรรพตวราราม หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๖๗
พระวุฒิพงษ์ ทีปธมฺโม โพดเฟอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดเขาน้อย หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๖๘
พระอนิรุต เตชปฺุโ สดใส

๐๕/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดห้วยทองหลาง หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๖๙
พระสมชาย รตนปฺโ ยดทอน

๑๗/๐๓/๒๕๑๓ ๒๐/๑๑/๒๕๖๐

วัดห้วยขมิน

้

หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๗๐
พระศรราม ชุติวณฺโณ เกียรติพิทยา

๒๐/๐๔/๒๕๓๖ ๐๔/๐๒/๒๕๖๑

วัดห้วยขมิน

้

หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๗๑
พระศุภฤกษ์ สุภากาโร มูลพร

๒๕/๐๗/๒๕๒๙ ๑๑/๐๔/๒๕๖๑

วัดห้วยขมิน

้

หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๗๒
พระวิรุฬ าณสโร ทรงสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๓๒ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดห้วยขมิน

้

หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๗๓ สามเณรเศษฐพงศ์
 ปนยอด

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

 วัดห้วยขมิน

้

หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๗๔
พระเจตรินทร์ อริโย กริดรัมย์

๒๐/๑๑/๒๕๓๗ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านจาน หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๗๕
พระมงคลกุล สนฺติกโร พลเยียม

่

๑๒/๐๕/๒๕๒๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดปาบำเพ็ญธรรม หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๗๖
พระวัชระ จิตฺตปฺโ เประนาม

๒๓/๐๒/๒๕๒๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดปาบำเพ็ญธรรม หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๗๗
พระประดิษฐ จาครโต หมายชัย

๐๒/๑๑/๒๕๑๒ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

วัดปาบำเพ็ญธรรม หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๗๘
พระสุวิทย์ อติสโย อาสายุทธ

๐๑/๐๖/๒๕๒๔ ๐๑/๑๐/๒๕๖๐

วัดปาบำเพ็ญธรรม หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๗๙
พระนนทชิต ทาสจิตฺโต โทนบุตร

๒๓/๑๑/๒๕๐๕ ๑๗/๐๖/๒๕๖๑

วัดปาบำเพ็ญธรรม หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๘๐
พระภัคพล านวุฑโฒ อุดแจ่ม

๑๐/๐๖/๒๕๐๗ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดปาบำเพ็ญธรรม หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๘๑
พระสุริยา สนฺตมโน ปนทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดราษฎร์เจริญ หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๘๒
พระนนทนันท์ จิตฺตปฺโ บุญทัน

๑๘/๐๒/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดราษฎร์เจริญ หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๘๓
พระตรีพิเชษฐ์ จิรวฒฺฒโน สุทธิเกิด

๐๓/๐๕/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๖๑

วัดหนองอ่างทอง หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๘๔
พระดุสิต ปภงฺกโร รุ่งสว่าง

๒๑/๐๘/๒๕๑๑ ๒๗/๐๔/๒๕๖๑

วัดท่าช้าง หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๘๕
พระธีรทัต ธีรปฺโ กุดถวัลย์

๑๖/๐๗/๒๕๓๗ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองนาค หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๘๖ สามเณรชิษณุพงศ์
 กุดถวัลย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

 วัดหนองนาค หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๘๗
พระสมศักดิ

์

อภิปฺุโ กองทอง

๐๕/๑๒/๒๕๐๘ ๐๓/๑๒/๒๕๖๐

วัดบัวลอย หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๘๘
พระศิริ สิริธมฺโม กาบแก้ว

๑๕/๐๗/๒๔๙๘ ๑๖/๑๐/๒๕๖๐

วัดสันมะค่า หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๘๙
พระสุทิน าณสุทฺโธ อุ้ยดวงดี

๑๖/๐๗/๒๕๑๑ ๑๖/๑๐/๒๕๖๐

วัดสันมะค่า หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๙๐
พระสุปรีดา ธมฺมรโต ฝายคำมี

๒๘/๐๙/๒๕๓๔ ๐๗/๐๑/๒๕๖๑

วัดสันมะค่า หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๙๑
พระพิศิษฐ์ พรฺหมฺโชโต บุณยหิรัญรักษ์

๑๐/๐๓/๒๕๐๓ ๐๙/๐๕/๒๕๖๑

วัดสันมะค่า หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๙๒
พระกฤษฎา สิริภทฺโท พรมพา

๑๘/๐๖/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านบกน้อย หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๙๓
พระชาญชัย ปริปุณฺโณ แก้วมณี

๒๐/๐๓/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองจิก หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๙๔
พระบุญเชิด วุฑฺฒิโก ดำดี

๐๕/๐๗/๒๕๐๔ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองครก หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๙๕
พระทีมชาติ านนิสฺสโร จาดเชือ

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองปลาหมอ หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๙๖
พระดนุภพ านจาโร บางยีกุล

่

๒๒/๐๔/๒๕๑๐ ๒๘/๐๔/๒๕๖๑

วัดหนองปลากระดี

่

หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๙๗
พระธนภัทร คนฺทาโร หว่าปรากฎ

๐๔/๐๕/๒๕๓๐ ๑๖/๑๐/๒๕๖๐

วัดโคกมะตูม หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๙๘
พระจิณณวัตร อมรธมฺโม ปุณญาอิสราภรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๖ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดโคกมะตูม หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๑๙๙
พระสุรสิทธิ

์

ธีรปฺโ สนิทรักษา

๑๘/๑๒/๒๕๒๕ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดหนองบอน หนองแค  

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๖ / ๑๕

้
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สบ ๒๑๖๑/๐๒๐๐ พระสักการ านวโร เทพภูธร
๐๓/๐๙/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองบอน หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๐๑ พระพระจักรกฤษณ์
กตธมฺโม ศรสุข

๒๒/๐๓/๒๕๓๗ ๒๑/๐๘/๒๕๖๑

วัดหนองโรง หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๐๒
พระสงัด ตปสีโล ไพฑูรย์

๐๘/๐๘/๒๔๙๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดกุ่มหัก หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๐๓
พระเกริกพล ธนปาโล แซ่ตัง

้

๐๖/๑๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๒/๒๕๖๑

วัดกุ่มหัก หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๐๔
พระทนงค์ กนฺตสีโล แตงอ่อน

๑๑/๑๑/๒๕๒๘ ๑๖/๑๐/๒๕๖๑

วัดกุ่มหัก หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๐๕
พระณัฐวุฒิ กลฺยาโณ ดีสุด

๐๒/๑๑/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๐๖
พระสุเมธ ปพาธโร การุณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๐ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๐๗
พระนที ติกขปฺโ ศรีจ่าง

๑๗/๐๓/๒๕๒๗ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดใหม่เทพนิมิตร หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๐๘
พระวรพจน์ อธิปุโ อาสนะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๑ ๒๙/๐๔/๒๕๖๑

วัดใหม่เทพนิมิตร หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๐๙
พระเอนกพล านวุฑโฒ ภู่พราหมณ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดใหม่เทพนิมิตร หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๑๐
พระจิรวัฒน์ ปฺาวโร พยัคฆิน

๑๖/๐๑/๒๕๑๘ ๒๔/๑๒/๒๕๖๐

วัดสันติวิหาร หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๑๑
พระภัคพล วฑฺฒโน นิมสุวรรรณ์

่

๑๑/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๓/๒๕๖๑

วัดโคกแดง หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๑๒
พระวิวัฒน์ สิริปฺโ อุทจักร

๒๓/๐๔/๒๕๓๖ ๐๗/๐๔/๒๕๖๑

วัดโคกแดง หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๑๓
พระสัญชัย สีลสุทฺโธ มิตรรักษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดหนองสมัคร หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๑๔
พระจมร ขนฺติธโร แจ้งสว่าง

๑๔/๑๑/๒๕๓๓ ๒๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองสมัคร หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๑๕
สามเณรวิสุทธิ

์

 ฉิมพลี

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

 วัดหนองสมัคร หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๑๖
พระประดิษ ขนฺติสาโร สีนามโหน่ง

๐๙/๐๘/๒๕๐๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองผักชีเหนือ หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๑๗
พระประมะ รมณีโย กะวะนิจ

๒๕/๐๒/๒๕๑๙ ๑๖/๑๐/๒๕๖๐

วัดหนองจอกใหญ่ หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๑๘
พระชนะ จารุวณฺโณ สุขเกษม

๑๓/๐๖/๒๕๐๑ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองตะเฆ่ หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๑๙
พระสมพิศ ปยสีโล คำมี

๐๘/๑๒/๒๕๐๙ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองตะเฆ่ หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๒๐
พระบงกช กลฺยาณธมฺโม เงินประกอบ

๒๑/๐๑/๒๕๒๓ ๑๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดชัยเฉลิมมิตร หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๒๑
พระปรีดา ติสรโณ ปลอดห่วง

๐๖/๐๗/๒๕๒๘ ๑๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดชัยเฉลิมมิตร หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๒๒
พระชะลอ านวิโร จอมสง่า

๐๓/๐๕/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดขอนชะโงก หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๒๓
พระสิทธโชค สุทฺธิจาโค สอนสุข

๑๔/๐๗/๒๕๑๕ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดขอนชะโงก หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๒๔
พระอภิบาล ปฺุผโล แซ่เฮ้ง

๐๕/๑๐/๒๕๑๕ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดกระทงลอย หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๒๕
พระสุรชัย ถิรจิตฺโต ประทิน

๑๓/๐๒/๒๕๓๒ ๐๑/๐๕/๒๕๖๑

วัดเสนานฤมิตร หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๒๖
พระชาญยุทธ รตนวณฺโณ ทองพีระ

๐๑/๑๒/๒๕๓๖ ๐๑/๐๕/๒๕๖๑

วัดเสนานฤมิตร หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๒๗
พระชัยมงคล อติภทฺโท ประทิน

๒๗/๑๑/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดเสนานฤมิตร หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๒๘
พระธวัชชัย ธมฺมธโช คำจ่าง

๒๘/๐๙/๒๕๒๒ ๑๔/๐๔/๒๕๖๑

วัดสหมิตรมงคล หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๒๙
พระณัฐกิจ พทฺธาโณ สิงห์คำ

๐๓/๑๐/๒๕๓๕ ๒๔/๑๒/๒๕๖๐

วัดเกาะกลาง หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๓๐
พระชโลธร โชติปฺโ เพ็งเลียง

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๑ ๑๘/๐๒/๒๕๖๑

วัดเกาะกลาง หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๓๑
พระทรงพล โฆสธมฺโม แสงสุวรรณ

๐๑/๐๖/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองแค  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๓๒
พระสุพจน์ อตฺตสาโร จันหอม

๐๙/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๐๓/๒๕๖๑

วัดสร้างบุญ วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๓๓
พระจารุวัฒน์ สุจิตฺโต แก้วมา

๑๒/๐๓/๒๕๓๖ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดสร้างบุญ วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๓๔
พระธีรยุทธ จิตฺตนนฺโท หอมหวน

๒๕/๑๒/๒๕๒๗ ๐๓/๐๙/๒๕๕๙

วัดหนองหมูใต้ วิหารแดง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๗ / ๑๕

้
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สบ ๒๑๖๑/๐๒๓๕
พระประกิต กิตฺติปฺโ ช้างศร

๑๐/๐๔/๒๕๓๒ ๐๘/๑๐/๒๕๖๐

วัดหนองหมูใต้ วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๓๖
พระเกียรติศักดิ

์

โฆสกิตฺติโก น้อยคำมูล

๒๔/๐๖/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองหมูใต้ วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๓๗
พระสิทธิเดช สนฺตจิตฺโต พาสุวรรณ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองหมูใต้ วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๓๘
สามเณรบูชา  จันเสริม

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

 วัดหนองหมูใต้ วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๓๙
พระมงคล ธมฺมมงฺคโล วงษ์เวชประสิทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๑๒ ๑๔/๑๐/๒๕๖๐

วัดเกาะแก้วอรุณคาม วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๔๐
พระประทัย สีลธโร เกิดความสุข

๐๔/๐๗/๒๕๐๙ ๑๘/๑๒/๒๕๖๐

วัดเกาะแก้วอรุณคาม วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๔๑
สามเณรสิทธิชัย  พลอยประเสริฐ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 วัดบางกง วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๔๒
พระกัมปนาท านกโร จรรยา

๒๐/๑๒/๒๕๓๒ ๑๐/๐๓/๒๕๖๑

วัดหนองไทร วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๔๓
พระเขมวันต์ ธมฺมธโร สุขสอางค์

๒๐/๐๕/๒๕๓๘ ๐๔/๐๓/๒๕๖๑

วัดเจริญธรรม วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๔๔
พระสิทธิชัย ธมฺมชโย สาวงษ์

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๔/๐๓/๒๕๖๑

วัดเจริญธรรม วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๔๕
พระนิกร ปยสีโล สรสวัสดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๒๘ ๑๑/๐๓/๒๕๖๑

วัดเจริญธรรม วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๔๖
พระกิตติพงษ์ คมฺภีรปฺโ แก้วชาติ

๓๐/๐๘/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองตาบุญ วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๔๗
พระสัมพันธ์ สีลวฑฺฒโน อ่อนบุญพงษ์

๑๗/๐๗/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองโพธิ

์

วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๔๘
พระวินิจ กนฺตสีโล เหมโก

๑๘/๑๒/๒๕๓๘ ๒๓/๐๖/๒๕๖๑

วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๔๙
สามเณรอภิศักดิ

์

 เกษมณี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๕๐
สามเณรทัตธน  จ้าเสียง

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๕๑
สามเณรภคนันท์  สิงห์มณี

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๕๒
สามเณรบุญชัย  รุ่นก้อน

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๕๓
สามเณรตรีเทพ  มัจฉาชีพ

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๕๔
สามเณรดลธรรม  ปอมสุวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๕๑

 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๕๕
สามเณรอภิชิต  พระสุกิจ

๐๕/๐๙/๒๕๕๑

 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๕๖ สามเณรขวัญเมือง
 เพียมะลัง

๒๓/๐๙/๒๕๕๑

 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๕๗
สามเณรวริทธิธร

์

 ปอมสุวรรณ

๑๕/๐๑/๒๕๕๓

 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๕๘
พระพุทธิชัย านวีโร แก้วเกษ

๑๗/๐๔/๒๕๐๖ ๒๒/๐๔/๒๕๖๑

วัดดงหมี วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๕๙
สามเณรณรงยศ  สุระขัน

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดบ้านดอน วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๖๐
สามเณรนพเก้า  มะลิซ้อน

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

 วัดบ้านดอน วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๖๑
พระสมจิตร์ กิตฺติปฺโ ม่วงคราม

๑๑/๐๔/๒๕๐๖ ๑๒/๐๓/๒๕๖๑

วัดสมานมิตรมงคล วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๖๒
พระอุ่น ปาวโร ชืนผะกาง

่

๑๒/๐๒/๒๔๙๕ ๒๕/๐๓/๒๕๖๑

วัดสมานมิตรมงคล วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๖๓
พระเมย ปาวุฑฺโฒ เจริญรัมย์

๑๙/๑๐/๒๕๐๔ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดสมานมิตรมงคล วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๖๔
พระเพ็ชร อุตฺตโม ทองคำ

๐๖/๐๔/๒๕๑๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดสมานมิตรมงคล วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๖๕
พระยุทธศักดิ

์

านิสฺสโร สาตรทรัพย์

๑๖/๐๙/๒๕๓๕ ๒๘/๐๒/๒๕๖๑

วัดหนองสรวง วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๖๖
พระสนุวัฒน์ ขนฺติธโร ชินวงษ์

๒๙/๐๗/๒๕๓๔ ๒๒/๐๔/๒๕๖๑

วัดหนองสรวง วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๖๗
พระบุญเรือง อุตฺตโร คงสมบัติ

๑๙/๐๖/๒๕๒๐ ๑๑/๐๔/๒๕๖๑

วัดหนองฟาเลือน

่

วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๖๘
พระวุฒิศักดิ

์

วุฑฺฒิสกฺโก จันดา

๒๓/๐๘/๒๕๓๕ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดหนองฟาเลือน

่

วิหารแดง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๖๙
พระสุรชาติ สนฺตมโน หอมมาลัย

๐๓/๑๑/๒๕๐๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดวิหารแดง วิหารแดง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๘ / ๑๕

้



ศ. ๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๑/๐๒๗๐
พระสมศักดิ

์

ขนฺติสุโภ สุพรรณแดง

๐๘/๐๔/๒๕๒๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดไก่เส่า หนองแซง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๗๑
สามเณรวัชรพล  กองกุล

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

 วัดไก่เส่า หนองแซง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๗๒
พระประสิทธิ

์

กิตฺติธโร ระวิ

๑๔/๐๒/๒๕๒๖ ๐๖/๑๒/๒๕๕๙

วัดบ้านใหม่ หนองแซง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๗๓
พระประมวล พทฺธาโณ สุภาพ

๐๙/๐๔/๒๕๑๓ ๐๒/๐๕/๒๕๖๐

วัดบ้านใหม่ หนองแซง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๗๔
พระพิษณุ จิรวฑฺฒโน มะลิลัย

๒๒/๑๒/๒๕๓๕ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านใหม่ หนองแซง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๗๕
พระกฤษณะ ภูริวฑฺฒโก เสียงสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๓๗ ๐๗/๐๒/๒๕๖๑

วัดเขาดิน หนองแซง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๗๖
พระมงคล ธมฺมคุตฺโต คงอยู่

๑๑/๐๕/๒๔๗๙ ๑๑/๑๑/๒๕๓๕

วัดหนองกระธาตุ หนองแซง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๗๗
พระนฤชนม์ ขนฺติโสภโณ สร้อยฟา

๒๗/๑๑/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองนกชุม หนองแซง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๗๘
พระพงษ์ศิริ พฺรหฺมสโร รัตนจิตร์

๑๘/๐๘/๒๕๓๗ ๐๒/๐๖/๒๕๖๑

วัดม่วงหวาน หนองแซง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๗๙
พระธีรพงษ์ ธีรวํโส แก้วจุลพัฒน์

๑๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดม่วงหวาน หนองแซง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๘๐
พระจิราวัฒน์ กิจฺจธโร ต้นแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๒๐ ๑๔/๐๑/๒๕๖๑

วัดอู่ตะเภา หนองแซง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๘๑
พระวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส บุญประทุม

๒๖/๐๕/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดอู่ตะเภา หนองแซง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๘๒
พระศิริพงษ์ อิสฺสโร แก่นเมือง

๑๔/๐๕/๒๕๓๒ ๒๒/๐๑/๒๕๖๑

วัดหนองพลับ หนองแซง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๘๓
พระบุญเลิศ ธีรปฺโ กระแสเทพ

๐๙/๐๒/๒๕๑๗ ๑๐/๑๒/๒๕๖๐

วัดโคกน้อย หนองแซง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๘๔
พระนวโชติ กิตฺติโก จำปาทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๑ ๐๑/๐๕/๒๕๖๑

วัดหนองกีบม้า หนองแซง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๘๕
พระเฉลย ทินฺนวโร พิมพาศรี

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

วัดบ้านโดน หนองแซง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๘๖
พระปยะดนัย อธิปฺโ พลูศิริ

๑๑/๐๔/๒๕๓๖ ๑๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดหนองหญ้าปล้อง หนองแซง  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๘๗
พระทศพร ถิราโณ ชัชวารี

๑๒/๐๘/๒๕๓๒ ๒๒/๐๔/๒๕๖๑

วัดบ้านหมอ บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๘๘
พระสิทธิชัย พลวโร มะลิแย้ม

๐๗/๐๓/๒๕๒๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านหมอ บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๘๙
พระสุพจน์ กิตฺติโสภโณ ทองสุข

๐๒/๑๒/๒๕๒๗ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านหมอ บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๙๐
พระสายนต์ กิตฺติโก กันชนะ

๓๐/๐๔/๒๕๐๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดสร่างโศก บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๙๑
พระคณิศร ชินวโร ไม้สังข์

๑๖/๐๙/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดสร่างโศก บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๙๒
พระสุรศักดิ

์

สนฺติมโน แย้มโอษฐ์

๒๙/๐๗/๒๕๒๖ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดสร่างโศก บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๙๓
สามเณรศุภกร  สนม

๑๕/๐๓/๒๕๑๖

 วัดสร่างโศก บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๙๔ สามเณรวิสุทธิสันต์
 คำโพธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๑๗

 วัดสร่างโศก บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๙๕
พระจักรกฤษณ์ เตชวโร กองเมือง

๑๓/๐๖/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดราษฎร์บำรุง บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๙๖
พระสมควร ผาสุโภ บังเกิดฤทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๑๓ ๑๒/๑๑/๒๕๖๑

วัดราษฎร์บำรุง บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๙๗
พระอนันต์ านิโย ร่มไม้

๒๐/๑๒/๒๕๐๒ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดสารภี บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๙๘
สามเณรอภิรักษ์  มูลดา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

 วัดสารภี บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๒๙๙
พระสมนึก ิตธมฺโม เนาเนินทอง

๐๒/๐๖/๒๔๙๖ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดสุนทรเทพมุนี บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๐๐ พระสวรรค์ ิตวฑฺฒโน ชัยศรีฮาด

๒๓/๐๙/๒๕๒๑ ๒๙/๐๕/๒๕๖๑

วัดโบสถ์แจ้ง บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๐๑
พระสามารถ สามตฺถิโก อิมทัศน์

่

๐๗/๐๙/๒๕๓๓ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดโบสถ์แจ้ง บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๐๒
พระสมยศ ธมฺมรโต โสภา

๑๐/๑๑/๒๕๑๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดจันเสือ

่

บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๐๓
พระศุภกิจ สุภาจาโร บัติทิม

๓๑/๑๐/๒๕๔๐ ๒๒/๑๑/๒๕๖๑

วัดจันเสือ

่

บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๐๔
พระประเสริฐ านิสฺสโร ดีปญญา

๒๑/๑๒/๒๕๑๕ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดโคกมะขาม บ้านหมอ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๙ / ๑๕

้
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่

ชือ

่
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สบ ๒๑๖๑/๐๓๐๕
พระศุภชัย ปริชาโน เฉลิมภาค

๐๗/๑๑/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดโคกมะขาม บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๐๖
พระณัฐวุฒิ จารุวณฺโณ ษีหะบุตร

๑๘/๐๑/๒๕๓๖ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดปญจาภิรมย์ บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๐๗
พระอุดมศักดิ

์

จารุวํโส ปุยภิรมย์

๒๔/๐๕/๒๕๐๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองคล้า บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๐๘
พระมาโนช นนฺทสาโร ม่วงกรุง

๐๑/๐๓/๒๕๑๑ ๓๐/๐๔/๒๕๖๑

วัดบ่อพระอินทร์ บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๐๙
พระวันปยะ สิริจนฺโท สาระธรรม

๒๓/๑๐/๒๕๓๕ ๐๕/๑๑/๒๕๖๐

วัดหนองบัว บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๑๐
พระสุรชัย ทีปธมฺโม กองอ้น

๒๘/๑๐/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองบัว บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๑๑
พระจำรัส คุณสิทฺโธ จันซุน

๐๙/๐๑/๒๔๙๓ ๒๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดมหาโลก บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๑๒
พระปรีชัย จตฺตภโย แสนบรรเทา

๑๕/๐๔/๒๕๐๑ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

วัดมหาโลก บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๑๓
พระเทวัญ ปภสฺสโร จงจิตร์กลาง

๑๐/๑๑/๒๔๙๖ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

วัดมหาโลก บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๑๔
พระพงษ์ศิริ ิตเมโธ ใจเรือง

๒๑/๑๐/๒๕๐๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๑

วัดมหาโลก บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๑๕
พระไพโรจน์ อุทโย จีนเจ็ก

๒๘/๐๑/๒๕๑๑ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

วัดม่วงน้อย บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๑๖
พระสมศักดิ

์

อมรธมฺโม งันเกาะ

๑๔/๐๑/๒๕๓๙ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดม่วงน้อย บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๑๗
พระชัยยุทธ จรณธมฺโม พรมวงษา

๑๗/๐๑/๒๕๒๐ ๐๒/๐๑/๒๕๖๑

วัดม่วงน้อย บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๑๘
พระสิทธิพงศ์ สิทธิวํโส มุ่งธิราช

๑๔/๐๖/๒๕๒๗ ๑๕/๐๖/๒๕๖๑

วัดม่วงน้อย บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๑๙
พระธนรัชฎ์ จิตฺตคุตฺโต พึงทิม

่

๒๑/๐๙/๒๕๓๖ ๐๑/๐๑/๒๕๖๑

วัดบางขวัญ บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๒๐
พระพิเชษฐ์ านรโต ชำนาญจิต

๑๙/๐๖/๒๕๓๙ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดบางขวัญ บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๒๑
พระพิชัย โกสโล นาคประทุม

๓๑/๐๕/๒๕๐๐ ๐๗/๐๔/๒๕๖๑

วัดบ้านครัว บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๒๒
พระรุ่งเจริญ านยุตฺโต นับยุติ

๒๙/๑๒/๒๕๒๒ ๑๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านครัว บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๒๓
พระธนากร านวโร คชเดช

๐๓/๐๙/๒๕๔๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดโคกกุ่ม บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๒๔
พระสุทิน ิตปฺุโ มีแสงนิล

๐๓/๐๒/๒๕๐๓ ๑๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดโคกกุ่ม บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๒๕
พระยุทธศักดิ

์

ยุทฺธสกฺโก สมสุข

๒๘/๐๒/๒๕๒๘ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดโคกใหญ่ บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๒๖
สามเณรชินภัทร  จุ้ยเปยม

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดมะขามเรียง บ้านหมอ  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๒๗
พระทัศพล ธมฺมพโล พรหมสุรินทร์

๐๙/๐๑/๒๕๒๘ ๒๒/๐๑/๒๕๖๑

วัดบ้านรี ดอนพุด  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๒๘
พระโกวิท โกวิโท เสือคุ่ย

๑๖/๐๙/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดอ้อมแก้ว ดอนพุด  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๒๙
พระวัลลภ ถาวโร ศรียีทอง

่

๐๘/๐๔/๒๕๒๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดดอนทอง หนองโดน  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๓๐
พระปภาวิน ปภากโร นาคอุดม

๑๖/๑๒/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๖๑

วัดดอนทอง หนองโดน  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๓๑
พระพลวรรธ ปภสฺสโร สระทองพรหม

๑๒/๐๕/๒๕๓๗ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดดอนทอง หนองโดน  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๓๒
พระสุทธิวรรษ วราสโย โตสวัสดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดดอนทอง หนองโดน  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๓๓
พระบุลากร านุตฺตโร เครือรัฐติกาล

๒๖/๐๒/๒๕๓๕ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดดอนทอง หนองโดน  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๓๔
พระราเชนทร์ ธมฺมสโร รุ่งเรือง

๐๔/๐๙/๒๕๒๕ ๒๒/๐๘/๒๕๖๑

วัดดอนทอง หนองโดน  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๓๕
พระเสถียร ปฺาวโร ใจดี

๑๗/๐๔/๒๕๑๑ ๑๗/๐๙/๒๕๕๕

วัดหลังสวน หนองโดน  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๓๖
พระทะนงศักดิ

์

คุณากโร จันทะดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๑ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดหลังสวน หนองโดน  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๓๗
พระพระสมปอง านวโร สุขศรี

๐๗/๐๓/๒๕๐๙ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดโปร่งสว่าง หนองโดน  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๓๘
พระพระโกสนธ์ ชาคโร แสนแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๐๙ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดโปร่งสว่าง หนองโดน  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๓๙
สามเณรเอกอัมรินทร์

 ศรีสมบูรณ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

 วัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑๐ / ๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๑/๐๓๔๐
สามเณรภีรภัทร์  บำรุงแคว้น

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

 วัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๔๑ สามเณรพิชัยชาญ  เชียงอินทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

 วัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๔๒
สามเณรณัฐวุฒิ  วริวงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

 วัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๔๓
สามเณรรติพงษ์  ทองมาก

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

 วัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๔๔ สามเณรธัญพิสิษฐ์  บุราคร

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

 วัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๔๕
สามเณรตรีรัตน์  เกตุหมืนไว

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

 วัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๔๖
สามเณรสมคิด  มหามาศ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

 วัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๔๗
พระวิทยา จิรสุโภ ทามัน

๒๓/๑๒/๒๕๒๓ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดถำกระบอก พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๔๘
พระภานุพงศ์ ปภากโร จินดาทิพย์

๐๕/๑๐/๒๕๓๓ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดถำกระบอก พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๔๙
พระสุวัฒน์ จตฺตวโร ปราณสิริเวโรจน์

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดถำกระบอก พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๕๐
พระวรวิทย์ อนุตฺตโร พรหมมายนต์

๒๙/๑๒/๒๕๒๘ ๐๗/๐๔/๒๕๖๑

วัดนิคมวาสี พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๕๑
พระธงชัย ธมฺมจาโร สิงห์โห

๑๐/๐๕/๒๕๒๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดนิคมวาสี พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๕๒
พระธีรพงศ์ านิสฺสโร เดชบุญมานำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดนิคมวาสี พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๕๓
พระจีระศักดิ

์

จนฺทสาโร ตะเภาพงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๑๗ ๒๖/๐๒/๒๕๖๑

วัดซับชะอม พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๕๔
พระนรากร สุจิตฺโต หนูเทียง

่

๒๔/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๙/๒๕๖๑

วัดเขาบอระเพ็ด พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๕๕
พระบุญลือ เขมจาโร โอดจันทึก

๐๕/๐๑/๒๕๑๕ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑

วัดสวนมุตโตทัย พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๕๖
พระพลรัตน์ ปภากโร ฉิมครู

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๖๑

วัดเขาวง พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๕๗
พระสาธร ิตสีโล แสงคำ

๒๓/๐๗/๒๕๒๙ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดเขาวง พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๕๘
พระยงยุทธ กิตฺติปาโล พืชกมุทร

๐๘/๑๐/๒๕๐๒ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดเขาวง พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๕๙
พระประเสริฐ ชินวโร เข็มทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๐ ๑๑/๐๔/๒๕๖๑

วัดหนองสุทธะ พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๖๐
พระอำนาจ โสธโน เฉาะกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๒๐ ๒๖/๐๑/๒๕๖๑

วัดซับบอน พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๖๑
พระประจักษ์ ปภากโร ชืนอารมย์

่

๑๘/๐๙/๒๕๑๒ ๒๙/๐๕/๒๕๖๑

วัดบ้านน้อย พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๖๒
สามเณรธณภัทร์  สีไพร

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

 วัดหนองโปง พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๖๓
พระรืนรมย์

่

ชาคโร ศรีแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๒๕ ๐๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดศรีอัมพร พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๖๔
พระสุทิน สิริปฺุโ ธรรมมะ

๒๕/๐๗/๒๕๑๖ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองแก พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๖๕
พระบุญเทียง

่

ิตปฺุโ สว่างจิตร
๐๔/๐๖/๒๕๒๐ ๐๖/๑๑/๒๕๖๑

วัดประดู่ พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๖๖
พระสุทัศน์ กตปฺุโ พันธุพูล

๒๓/๐๙/๒๕๓๙ ๐๖/๑๑/๒๕๖๐

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๖๗
พระดำรงค์รัตน์ ถาวโร ปทุมม

๑๒/๐๔/๒๕๒๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดซอยสี

่

พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๖๘
พระกฤษณนันท์ กิตฺติโก สุทธิชัง

๒๒/๐๔/๒๕๔๑ ๑๕/๐๕/๒๕๖๑

วัดซอยสี

่

พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๖๙
พระสว่าง จกฺกวโร แสงกระจาย

๐๑/๐๒/๒๔๘๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดซอยสี

่

พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๗๐
พระวิริทธิพล

์

อธิปุโ วงษ์อินทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดซอยสี

่

พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๗๑
พระธวัช โฆษาโณ เธิดรัมย์

๐๔/๐๔/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดซอยสี

่

พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๗๒
พระกฤษดา สุจิณฺโณ เกล็ดจีน

๑๐/๐๖/๒๕๓๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดซอยสี

่

พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๗๓
พระสมศักด์ สุริยาโภ อินต๊ะขัน

๐๑/๑๒/๒๕๑๖ ๐๒/๑๑/๒๕๖๑

วัดซอยสี

่

พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๗๔
พระอภิลักษณ์ สุวณฺณวโร เติมผล

๑๓/๐๓/๒๕๒๗ ๐๒/๑๑/๒๕๖๑

วัดซอยสี

่

พระพุทธบาท  

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑๑ / ๑๕

้
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สบ ๒๑๖๑/๐๓๗๕
พระจรูญ สิริสมฺปนฺโน ธรรมพิธี

๒๓/๐๑/๒๕๐๑ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

วัดตรีบุญญาราม พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๗๖
พระธรรมศักดิ

์

ปภากโร จันจุฬา

๑๒/๐๙/๒๕๑๙ ๐๗/๐๖/๒๕๖๑

วัดโกมลกิติ พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๗๗
พระศิโรตม์ วิมโล ยุตรไชย

๐๘/๑๑/๒๕๑๙ ๑๗/๐๒/๒๕๖๑

วัดซับครก พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๗๘
พระกฤษดา อาภาธโร กลินเอียม

่ ่

๑๔/๐๙/๒๕๔๐ ๑๘/๐๓/๒๕๖๑

วัดซับครก พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๗๙
พระอลงกรณ์ ปรกฺกโม อาจณรงค์

๑๔/๑๑/๒๕๐๐ ๐๙/๐๘/๒๕๖๑

วัดซับครก พระพุทธบาท  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๘๐
พระสถิตย์ เขมานนฺโท ทรัพย์เย็น

๒๓/๐๒/๒๔๘๕ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

วัดเขาแก้ว เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๘๑
พระประพจน์ ถิรธมฺโม สุขุมคีรีวัฒน์

๐๖/๐๔/๒๕๓๖ ๑๒/๐๒/๒๕๖๑

วัดเขาแก้ว เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๘๒
สามเณรวิทวัส  ชัยดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

 วัดเขาแก้ว เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๘๓
พระวิเชียร วิทูโร เขียวหวาน

๐๕/๐๒/๒๕๐๗ ๑๗/๐๖/๒๕๖๑

วัดเจ้าฟา เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๘๔
สามเณรอิทธิพล  เมฆขาว

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

 วัดไผ่ล้อม เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๘๕
สามเณรเอกพันธ์  เพ็ชรพราว

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

 วัดไผ่ล้อม เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๘๖
พระนิคม จิรเตโช กรีเดช

๒๔/๑๒/๒๕๑๗ ๐๕/๑๑/๒๕๖๐

วัดสวนดอกไม้ เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๘๗
พระธวัชชัย ธมฺมโฆสโก หน่อแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๐ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑

วัดท่าช้างใต้ เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๘๘
พระเก้า านจาโร นำทวี

๑๔/๐๓/๒๔๙๙ ๒๓/๐๗/๒๕๕๕

วัดปาสัก เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๘๙
พระสมศรี กิตฺติสาโร พลนงค์

๒๗/๐๑/๒๕๑๒ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

วัดปาสัก เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๙๐
พระธงชัย จิตฺตวํโส โพธิสุวรรณ

์

๐๒/๐๖/๒๕๒๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๑

วัดอัมพวัน เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๙๑
พระนิวัฒน์ ปฺุผโล พอใจ

๓๐/๐๓/๒๕๓๒ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดอัมพวัน เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๙๒
พระทองอยู่ สิริจนฺโท แสงอมร

๒๓/๐๔/๒๕๑๔ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

วัดชัน เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๙๓
พระโกเวท สิริสมฺปนฺโน นาสิงห์คาร

๐๖/๐๒/๒๕๒๓ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดบัวงาม เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๙๔
พระจิตตฤณ สนฺตจิตฺโต เก้ากลาง

๒๒/๐๑/๒๕๔๒ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านยาง เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๙๕
พระสำรี นาควโร โพตะเภา

๐๑/๐๖/๒๔๙๖ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

วัดต้นตาล เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๙๖
พระมานพ อตฺถกาโร ชุ่มเกตุ

๑๗/๐๔/๒๕๐๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดต้นตาล เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๙๗
พระสุรปรีดา อนีโฆ อำนวยสุข

๒๕/๑๑/๒๕๐๕ ๐๓/๐๖/๒๕๖๑

วัดต้นตาล เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๙๘
พระอนุกูล กิตฺติรตโน แปนแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๖/๒๕๖๑

วัดโพธิ

์

เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๓๙๙
พระมงคล คมฺภีโร หงษ์เวียงจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดโพธิ

์

เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๐๐ พระศรัณ อรฺิโก มาลาม

๑๓/๐๙/๒๕๐๓ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐

วัดหนองจิก เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๐๑
พระเด่นชัย ฉนฺททโร ทาระชาติ

๐๓/๐๖/๒๕๑๒ ๒๒/๑๐/๒๕๖๐

วัดหนองจิก เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๐๒
พระสุฏา จิตฺตาโณ ทองหุ้ม

๒๖/๐๒/๒๕๐๕ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดเชิงราก เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๐๓
พระสิรวิชญ์ สิริชโย บุญถาวร

๒๙/๑๐/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดบ้านโคก เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๐๔
สามเณรไพรวัลย์  สองวงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

 วัดบ้านโคก เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๐๕
พระกิตติพงษ์ กิตฺติโก บุตตาแย้ม

๐๓/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดจันทบุรี เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๐๖
พระสมพร านุตฺตโม สมพันธุ์

๒๐/๐๔/๒๕๐๓ ๒๐/๐๒/๒๕๖๐

วัดชุ้ง เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๐๗
พระธเนธฐ ธนปาโล โยธานัน

๒๖/๐๒/๒๕๑๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดชุ้ง เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๐๘
พระศิรวิชญ์ สิริวฑฺฒโก จันทร์มา

๑๘/๐๑/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดชุ้ง เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๐๙
พระสวัสดิ

์

โสติโก อินทโมรา

๐๒/๑๑/๒๔๘๙ ๒๙/๑๒/๒๕๖๐

วัดมะกรูด เสาไห้  

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑๒ / ๑๕

้



ศ. ๔

 

เลขที

่

ชือ

่
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สบ ๒๑๖๑/๐๔๑๐
พระวีระพงศ์ ธมฺมจนฺโท จันทรัตน์

๓๐/๑๒/๒๕๐๙ ๒๙/๐๗/๒๕๖๑

วัดมะกรูด เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๑๑
พระตู่ อตฺถกาโร ฐานวิเศษ

๐๑/๑๒/๒๕๐๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดสูง เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๑๒
พระทินกร ปฺุมโน ฐานวิเศษ

๓๑/๐๕/๒๕๑๖ ๑๖/๑๐/๒๕๖๐

วัดเสาไห้ เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๑๓
พระบุญเรือง ชุติปฺโ โล่ห์เงิน

๒๙/๑๐/๒๕๐๖ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดเขาดินใต้ เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๑๔
พระเอกราช จิตฺตานุรกฺโข ตางจงราช

๒๓/๐๖/๒๕๒๕ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดม่วงฝาย เสาไห้  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๑๕
พระนิคม จนฺทสีโล เปรมศรี

๐๑/๐๕/๒๕๒๗ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดมวกเหล็กนอก มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๑๖
พระสันติ อคฺคจิตฺโต มะลิซ้อน

๓๑/๐๑/๒๕๐๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดเหวลาดวนาราม มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๑๗
พระจิน ถิรจิตฺโต วิลาลัย

๒๕/๑๑/๒๕๑๕ ๑๕/๑๑/๒๕๖๐

วัดเหวลาดวนาราม มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๑๘
พระอำนาจ เตชปฺุโ คุ้มกลาง

๑๒/๐๙/๒๕๒๔ ๑๕/๑๑/๒๕๖๐

วัดเหวลาดวนาราม มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๑๙
พระอนันทชัย ปมุตฺโต สุขเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๓๙ ๐๗/๐๒/๒๕๖๑

วัดเหวลาดวนาราม มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๒๐
พระเลิศ สิทฺธิชโย จะแรกรัมย์

๑๖/๐๒/๒๕๐๕ ๑๙/๐๗/๒๕๖๑

วัดเหวลาดวนาราม มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๒๑
พระเดชา สนฺตจิตฺโต กุหลาบ

๒๕/๐๖/๒๕๑๔ ๓๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดบ้านหินลับ มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๒๒
พระสมจิตร อธิวโร พิมมหาศิริ

๑๓/๐๑/๒๕๐๘ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดบ้านหินลับ มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๒๓
พระมนตรี ปณฺฑิโต คล้ายบัว

๑๘/๑๐/๒๕๐๕ ๑๘/๑๐/๒๕๖๐

วัดบ้านหินลับ มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๒๔
พระนิพรชัย ปภากโร วานิชกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๓๘ ๒๑/๐๔/๒๕๖๑

วัดบ้านหินลับ มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๒๕
พระณัฐพล ขนฺติวโร สำราญรืน

่

๒๕/๑๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านหินลับ มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๒๖
พระชลณวัฒน์ ปฺาวโร อุสุภะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดปนแก้วสามัคคี มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๒๗
พระสนอง ิตสีโล กาลจุลศรี

๐๘/๑๑/๒๕๑๕ ๑๕/๐๘/๒๕๕๘

วัดธนพัฒนาราม มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๒๘
พระธีรวุธ ธีรธมฺโม เนียมขำ

๑๘/๐๓/๒๕๒๗ ๒๘/๐๔/๒๕๖๑

วัดมวกเหล็กใน มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๒๙
พระสิงหา ชุตินฺธโร ใจอารีย์

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดถำธรรมโอสถ มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๓๐
พระสงกรานต์ ธมฺมจาโร บัวกุล

๑๗/๐๔/๒๕๔๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดถำธรรมโอสถ มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๓๑ สามเณรกันยาเรศ  โชคกิจ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 วัดถำธรรมโอสถ มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๓๒
สามเณรสหรัฐ  ดีดสี

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

 วัดถำธรรมโอสถ มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๓๓
พระจิรายุทธ จิรสุโภ โพธิเดช

๐๒/๐๙/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดบ้านหมาก มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๓๔
พระกรีฑาพล จกฺกวโร พือสันเทียะ

๓๑/๐๕/๒๕๓๗ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านหมาก มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๓๕
พระประทิน านากโร นุวงค์

๒๒/๐๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านหมาก มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๓๖
พระวิเชียร ิตสีโล อินทร์นอก

๐๘/๐๙/๒๕๑๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองผักหนอก มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๓๗
พระนัฐชัย สทฺธิาโณ วัชระชัยพงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดสัจจะพล มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๓๘
พระเรืองวิทย์ กนฺตวณฺโณ ทิพย์ดัยภัย

๑๓/๐๖/๒๕๓๗ ๐๓/๑๐/๒๕๖๑

วัดสัจจะพล มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๓๙
พระกำพล เมตฺตาสโย เพ็ชรคุง

๑๐/๐๗/๒๕๑๔ ๒๓/๑๒/๒๕๖๐

วัดคลองม่วงเหนือ มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๔๐
สามเณรธนากร  ใจไทย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

 วัดคลองม่วงเหนือ มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๔๑
พระวสันต์ ิตคุโณ วงษ์คำ

๑๘/๐๑/๒๕๒๑ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดซับดินดำ มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๔๒
พระเดชา ฉนฺทสีโล ม่วงนอก

๐๓/๐๔/๒๕๒๗ ๐๓/๐๔/๒๕๖๑

วัดซับดินดำ มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๔๓
พระจักรพงษ์ จกฺกวโร พูนบางยุง

๑๙/๐๕/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑

วัดซับดินดำ มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๔๔
พระพีรพล ธนฺชโย บุตรศรี

๒๔/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดซับดินดำ มวกเหล็ก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑๓ / ๑๕

้



ศ. ๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๑/๐๔๔๕
พระไพฑูรย์ กฆโล สมพงษื

๐๙/๐๗/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๖๑

วัดซับดินดำ มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๔๖
พระศตวรรษ กนฺตวีโร มันเกตุวิตย์

่

๑๗/๐๕/๒๕๓๓ ๒๗/๐๓/๒๕๖๑

วัดซับน้อยเหนือ มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๔๗
พระวุฒิพงษ์ สุนฺทโล วันดี

๑๒/๐๖/๒๕๓๗ ๑๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดซับน้อยเหนือ มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๔๘
พระจีรวัฒน์ ภทฺทาจาโร แจ่มเจือ

๑๗/๑๑/๒๕๒๖ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดซับตะเคียน มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๔๙
พระวรัญู รตินฺธโร แก้วดอนรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๑ ๑๕/๐๖/๒๕๖๑

วัดซับตะเคียน มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๕๐
พระสุทิน ปภาโต บุญจง

๐๗/๐๘/๒๕๐๘ ๑๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดซับตะเคียน มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๕๑
พระอนุสรณ์ สฺโต บุญช่วย

๑๕/๐๗/๒๕๓๗ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดซับตะเคียน มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๕๒
สามเณรวีรวุฒิ  หวังผล

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

 วัดซับตะเคียน มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๕๓
พระเอกชัย อตุโล หนิมพานิชย์

๑๙/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๖๑

วัดหนองเอียว

่

มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๕๔
พระบุญมี วราโภ แก้วจันทึก

๑๒/๐๓/๒๕๑๖ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองเอียว

่

มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๕๕
พระสำเนียง จตฺตมโล คงชาญแพทย์

๑๒/๐๑/๒๕๑๔ ๒๒/๑๑/๒๕๖๐

วัดซับขาม มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๕๖
พระวีระยุทธ ปนาโท โพธิทอง

์

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดซับขาม มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๕๗
พระวรวุฒิ อุปสโม พวงชมพู

๐๙/๐๔/๒๕๐๙ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดซับกระดาน มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๕๘
พระชัยณรงค์ ธมฺมวโล เนตรชุ่ม

๐๖/๐๗/๒๕๔๐ ๐๖/๐๓/๒๕๖๑

วัดซับกระดาน มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๕๙
พระสมชาย จนฺทสาโร ศรีเรืองสม

๒๖/๐๘/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดซับกระดาน มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๖๐
สามเณรอัศนัย  สุขมาก

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

 วัดพุทธนิมิต มวกเหล็ก  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๖๑
พระสมเชษฐ์ สมจิตฺโต ลาสทบ

๑๖/๐๓/๒๕๓๒ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดวังม่วง วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๖๒
พระศรัณยพงศ์ ปฺาสาโร แสงแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๓๕ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดวังม่วง วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๖๓
พระนพรัตน์ านุตฺตโร แดงอาจ

๒๒/๐๔/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดวังม่วง วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๖๔
พระสมศักดิ

์

ปริสาสโภ ฉัตรอินตา
๐๕/๐๙/๒๕๐๐ ๒๗/๑๑/๒๕๖๐

วัดหลังเขา วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๖๕
พระอัครพล อติภทฺโท สง่าลี

๐๗/๐๗/๒๕๓๙ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดปาลานหินดาด วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๖๖
พระธีรพงษ์ วราโณ ไสสอน

๒๐/๑๐/๒๕๓๒ ๓๐/๐๗/๒๕๖๑

วัดสวนมะเดือ

่

วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๖๗
พระแสงเพ็ชร ยตินฺธโร บัวระพา

๑๖/๐๗/๒๕๑๓ ๑๐/๐๒/๒๕๖๑

วัดภิบาลวังม่วง วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๖๘
พระภานุเดช านวีโร รัตนะวัน

๐๙/๐๒/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๖๑

วัดภิบาลวังม่วง วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๖๙
พระอมรเดช านุตฺตโร อุตสาห์

๒๙/๑๐/๒๕๔๑ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดภิบาลวังม่วง วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๗๐
พระมนัส ตปสีโล สีสาด

๒๐/๐๒/๒๕๑๔ ๐๙/๐๕/๒๕๖๑

วัดตะพานหิน วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๗๑
พระประสิทธิ

์

จตฺตมโล วงค์เทวัน

๒๔/๐๗/๒๔๙๔ ๑๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดคำพราน วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๗๒
พระสุขขะไชย ปยธมฺโม นาคทับ

๐๗/๐๕/๒๕๑๓ ๒๕/๐๑/๒๕๖๐

วัดคำพราน วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๗๓
พระทศพร อคฺคปฺโ อิมใจ

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดคำพราน วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๗๔
พระภาณุวัฒน์ อคฺคธมฺโม สุวรรณประเวก

๑๑/๐๙/๒๕๓๗ ๑๒/๐๕/๒๕๖๑

วัดดงมะเกลือ วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๗๕
พระพงค์ศักดิ

์

กตปฺุโ กลัดล้อม

๒๙/๐๗/๒๕๔๐ ๒๘/๐๒/๒๕๖๑

วัดดงนำฉ่า วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๗๖
พระประจวบ ปภสฺสโร เกิดในแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๐๕ ๐๓/๐๒/๒๕๖๑

วัดแสลงพัน วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๗๗
พระสราวุธ อุตฺตโม มหันตะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๐ ๓๑/๑๒/๒๕๖๐

วัดหินซ้อนเหนือ วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๗๘
พระสำราญ กิตฺติสาโร พันธ์สุมา

๒๐/๑๐/๒๕๐๑ ๒๖/๑๒/๒๕๖๐

วัดหนองกรดสามัคคี วังม่วง  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๗๙
พระอมรเทพ อคฺคธมฺโม ช่วยณรงค์

๐๖/๐๗/๒๕๔๐ ๑๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดซอย ๖ ขวา เฉลิมพระเกียรติ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑๔ / ๑๕

้



ศ. ๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

สบ ๒๑๖๑/๐๔๘๐
พระมนตรี ปฺาปทีโป จิโน

๒๗/๐๑/๒๕๓๗ ๑๓/๐๕/๒๕๖๑

วัดพุแค เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๘๑
พระวัฒนา จิรวฑฺฒโน โมราขาว

๒๑/๐๔/๒๕๔๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดปาคา เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๘๒
พระวีระพงษ์ ชาคโร ภู่ดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๑ ๓๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดมงคลชัยพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๘๓
สามเณรอนุพงษ์  ค้างคีรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

 วัดมงคลชัยพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๘๔
สามเณรมิงภูมิ

่

 ทองพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 วัดมงคลชัยพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๘๕
สามเณรปรีชา  เข็มทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

 วัดมงคลชัยพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๘๖
สามเณรอภิรักษ์  สุขประมาณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 วัดมงคลชัยพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๘๗
สามเณรปฏิพัทธ์  แก้วมงคล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 วัดมงคลชัยพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๘๘ สามเณรอาศิรพจน์
 หรังกิจ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

 วัดมงคลชัยพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๘๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 กาญจนมณี

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

 วัดมงคลชัยพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๙๐ สามเณรอมรเทพ  ดวงมาลา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

 วัดมงคลชัยพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๙๑
พระอรรถพงษ์ ิตสีโล สายอุบล

๑๕/๐๖/๒๕๐๓ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๙๒
พระอาคม สุวณฺโณ สุวรรณ

๑๗/๐๖/๒๕๒๖ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑

วัดหนองม่วง เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๙๓
พระชูศักดิ

์

ฉินฺนาลโย พิมล

๒๕/๐๖/๒๕๑๗ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

วัดสูงยาง เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๙๔
พระแก่นเพชร์ ถาวโร ภูสุรินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๑๖ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดสูงยาง เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๙๕
พระทักษพงษ์ าณวีโร ฤทธิชัย

๒๓/๐๙/๒๕๒๙ ๒๘/๐๓/๒๕๖๑

วัดสูงยาง เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๙๖
พระสุวรรณ อภิวณฺโณ สายทอง

๐๖/๐๔/๒๕๑๕ ๒๐/๐๔/๒๕๖๑

วัดหนองหว้า เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๙๗
พระเอกรินทร์ ธมฺมจาโร คนรู้

๑๑/๐๔/๒๕๔๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองหว้า เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๙๘
พระสมหวัง ฌานวโร ตระกระจ่าง

๑๔/๐๘/๒๔๙๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดหนองหว้า เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๔๙๙
พระกฤษดา สนฺตจิตฺโต จันทกุล

๒๖/๐๕/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดหน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ  

สบ ๒๑๖๑/๐๕๐๐ พระวิทวัส ิตธมฺโม ประสาทชัย

๒๘/๐๑/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดหน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมบัณฑิต)

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒

วันที  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑

่
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