
ศ. ๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักเรียน คณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒

ส่งสอบ ๔๐๘ รูป ขาดสอบ ๔๕ รูป คงสอบ ๓๖๓ รูป สอบได้ ๒๘๖ รูป สอบตก ๗๗ รูป  (๗๘.๗๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

อท ๒๑๖๑/๐๐๐๑ สามเณรธีรวัฒน์  บัวทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

 วัดต้นสน เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๐๒ สามเณรมงคล  คำสิงห์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

 วัดต้นสน เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๐๓ สามเณรณัฐวุฒิ  นาคประสพ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

 วัดต้นสน เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๐๔ สามเณรวีรภัทร  พิมพ์จันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

 วัดต้นสน เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๐๕ สามเณรธนากร  รินปน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

 วัดต้นสน เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๐๖ สามเณรอนุสรณ์  สุพกิจ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

 วัดต้นสน เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๐๗ พระภมรชัย อธิวโร นพสูรย์

๐๗/๐๑/๒๕๑๕ ๒๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดโบสถ์ เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๐๘ สามเณรธีรวุฒิ  ปนสุวรรณ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

 วัดโบสถ์ เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๐๙ พระบุญฤทธิ

์

านสมฺปนฺโน เกลียวสีนาค

๒๑/๐๙/๒๔๙๘ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐

วัดมหาดไทย เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๑๐ พระสันติ อตฺตสนฺโต ผลพงษ์

๐๖/๐๓/๒๕๑๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๑

วัดมหาดไทย เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๑๑
พระสดายุ สุจิตฺโต เปยมสวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๑๖ ๑๖/๐๒/๒๕๖๑

วัดลินทอง

้

เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๑๒
พระเจริญพันธ์ ถิรปฺโ ผิวอ่อน

๐๘/๐๙/๒๔๙๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดโพธิวงษ์ เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๑๓
พระสรพงษ์ กิตฺติาโณ บัวทอง

๓๐/๐๖/๒๕๒๓ ๓๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดโพธิวงษ์ เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๑๔
พระโน้ต โชติโก บัวพึงพันธ์

่

๐๘/๐๓/๒๕๓๒ ๒๔/๑๒/๒๕๖๐

วัดจันทร์นิรมิตร เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๑๕
พระสันติชัย อธิวโร โพธิจักร

์

๑๑/๑๑/๒๕๒๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑

วัดจันทร์นิรมิตร เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๑๖
พระเต็ม ติสาโร ภู่ละหงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๘/๒๕๕๗

วัดสุธาดล เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๑๗
พระสุรศักดิ

์

สุธมฺโม อาระวิล

๐๒/๐๘/๒๕๓๖ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดสุธาดล เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๑๘
พระธีรศักดิ

์

ปภากโร พรามเกษร

๐๑/๐๑/๒๕๒๓ ๓๑/๑๒/๒๕๖๐

วัดสุธาดล เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๑๙
พระชวิน จนฺทโชโต แสงสว่าง

๒๕/๐๗/๒๔๙๔ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดสุธาดล เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๒๐ พระทักขิน สุจิตฺโต วันละ

๒๓/๐๙/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดสุธาดล เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๒๑
พระสุพจน์ ขนฺติวโร กันอุปทร์

๑๒/๐๙/๒๔๙๓ ๑๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดกระทุ่มราย เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๒๒
พระขจร คุณสํวโร เชือขำ

้

๐๘/๐๗/๒๕๑๗ ๒๔/๐๔/๒๕๖๑

วัดช้าง เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๒๓
พระสงเคราะห์ ปยสีโล เกษรวย

๒๒/๐๓/๒๔๙๔ ๒๙/๐๕/๒๕๖๑

วัดช้าง เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๒๔
พระอิทธิฤทธิ

์

อิทฺธิาโณ ช่วยชูเชิด

๒๖/๐๘/๒๕๐๕ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดช้าง เมืองอ่างทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑ / ๙

้
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อท ๒๑๖๑/๐๐๒๕
พระธเนศ โชติโก สุขเกษม

๒๙/๑๐/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดจำปาหล่อ เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๒๖
พระกฤษฎา สุจิณฺโณ นิรันดร

๐๖/๐๒/๒๕๔๑ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดจำปาหล่อ เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๒๗
พระศรนรินทร์ สุธมฺโม สุขเกษม

๒๗/๐๘/๒๕๓๖ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดจำปาหล่อ เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๒๘
พระชวนเชิญ ปภสฺสโร บุญมาประเสริฐ

๐๕/๑๒/๒๕๐๖ ๒๓/๑๐/๒๕๖๐

วัดนิสสรณวนาราม เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๒๙
พระสมศักดิ

์

สิริสกฺโก เกษรสุจริต

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๐๔/๐๓/๒๕๖๑

วัดนิสสรณวนาราม เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๓๐ พระวงศ์สถิตย์ โชติโก อินทชิต

๒๓/๐๓/๒๕๒๖ ๒๙/๐๑/๒๕๖๑

วัดโล่ห์สุทธาวาส เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๓๑
สามเณรอธิบดี  ฟองเพ็ชร

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

 วัดโล่ห์สุทธาวาส เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๓๒
พระวชิรวิช ถิรสาโร สิทธิสาร

๒๓/๑๑/๒๕๑๗ ๑๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดท้ายย่าน เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๓๓
พระนริศ นริสฺสโร สิริชโย

๒๗/๐๖/๒๕๔๑ ๑๙/๐๗/๒๕๖๑

วัดไผ่ล้อม เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๓๔
พระวิศรุต วรลาโภ ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๐ ๑๓/๐๕/๒๕๖๑

วัดคลองห้วยโพธิ

์

เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๓๕
พระภูมิน อธิวโร ปญจวรรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๕/๐๙/๒๕๖๑

วัดกลาง เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๓๖
พระศุภโชค สุภคุโณ ตุลาทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๑/๒๕๖๑

วัดเซิงหวาย เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๓๗
พระรัศมี ปยปฺโ อ้วนงาม

๓๐/๐๙/๒๕๑๙ ๐๖/๐๔/๒๕๖๑

วัดเซิงหวาย เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๓๘
พระธีระพงษ์ ธีรวํโส แช่มขุนทด

๑๖/๐๕/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดเซิงหวาย เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๓๙
พระธนวันต์ ธนวนฺโต จันท่อนทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๐ ๑๖/๐๖/๒๕๖๑

วัดชัยมงคล เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๔๐ พระพงษ์เทพ จนฺทสาโร จิตรสุนทร
๐๕/๐๘/๒๕๔๐ ๑๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดอ่างทอง เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๔๑
สามเณรศุภชัย  ยางทัด

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

 วัดอ่างทอง เมืองอ่างทอง  

อท ๒๑๖๑/๐๐๔๒
พระอุเทน าณวโร จันมี

๐๙/๐๕/๒๕๓๒ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดวงษ์ภาศนาราม ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๔๓
พระจิรวัฒน์ อติภทฺโท เด่นดวง

๑๖/๐๒/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดสกุณาราม ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๔๔
พระฉัตรชัย กตธมฺโม วัฒนา

๐๓/๐๘/๒๕๓๕ ๐๑/๐๔/๒๕๖๑

วัดเจ้าบุญเกิด ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๔๕
พระจิรายุส ปวโร สุนทรนันท์

๐๔/๐๖/๒๕๔๑ ๑๖/๐๖/๒๕๖๑

วัดเจ้าบุญเกิด ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๔๖
พระสำแล มหาคุโน บัวรอด

๑๒/๐๒/๒๕๐๒ ๐๕/๐๑/๒๕๕๗

วัดตะเคียน ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๔๗
พระวิทธวัช สุเมโธ จำนงค์ไว

๑๒/๐๑/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดตะเคียน ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๔๘
พระนพดล มงฺคโล ฉิมแม้นพันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๒๒ ๒๒/๐๒/๒๕๖๑

วัดมหานาม ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๔๙
พระโอฬาร ธมฺมรโต บุญสาใจ

๑๘/๑๑/๒๕๓๒ ๒๒/๐๒/๒๕๖๑

วัดมหานาม ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๕๐ พระสันติภาพ สนฺติพโล เชียงเงิน

๓๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๐๔/๒๕๖๑

วัดสระเกษ ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๕๑
พระณัฐกิตติ

์

ขนฺติโสภโณ อ่อนสกุล

๑๙/๐๘/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดสระเกษ ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๕๒
พระเชษฐา ปสุโต อำรอด

๐๗/๑๐/๒๕๐๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดโบสถ์อัมพวา ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๕๓
พระเสริม อาภากโร ดาสุข

๒๖/๐๗/๒๕๒๔ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดโบสถ์อัมพวา ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๕๔
พระธีรพงศ์พันธุ์ ิตลาโภ ปฏิสา

๒๔/๐๘/๒๕๑๗ ๑๔/๐๑/๒๕๖๑

วัดกำแพง ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๕๕
พระชิณท์ณภัทร อายุวฒฺฑโก มานิจธรรมพงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๒๒ ๒๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดมะขาม ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๕๖
พระธงชัย อินทปฺโ โพธิแก้ว

์

๒๘/๐๗/๒๕๓๙ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านปา ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๕๗
พระณัฐพงษ์ ปริปุณฺโณ สุนทรนันท์

๒๑/๐๑/๒๕๓๖ ๒๑/๐๑/๒๕๖๑

วัดชัยสิทธาราม ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๕๘
พระนัตพล คเวสโก กองม่วง

๑๗/๐๖/๒๕๒๘ ๑๒/๐๔/๒๕๖๑

วัดนางเล่ว ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๕๙
พระจินดา กตปฺุโ สิงห์ทอง

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๐๗/๐๗/๒๕๒๙

วัดไทรย์นิโคธาราม ไชโย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๒ / ๙

้
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อท ๒๑๖๑/๐๐๖๐ พระนิด วิสุทฺโธ นาคสมบูรณ์

๐๑/๐๖/๒๔๙๔ ๑๙/๐๕/๒๕๔๖

วัดไทรย์นิโคธาราม ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๖๑
พระสมศักดิ

์

ิตาโภ เมืองมีศรี

๐๖/๐๑/๒๔๙๗ ๑๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดไทรย์นิโคธาราม ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๖๒
พระณัฐพร กิตฺติปฺโย สินสืบผล

๑๓/๐๑/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดไทรย์นิโคธาราม ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๖๓
พระสุทธิชัย ปภากโร แก้วอ่อน

๐๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๖๑

วัดไชโย ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๖๔
พระถาวร ถาวโร พุ่มโพธิงาม

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๐ ๑๙/๐๗/๒๕๖๑

วัดไชโย ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๖๕
สามเณรศุภกิตติ

์

 กานา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

 วัดไชโย ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๖๖
สามเณรธนพล  อ่อนทองหลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

 วัดไชโย ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๖๗
สามเณรเหวิน  คำตุ้ย

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

 วัดไชโย ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๖๘
สามเณรวัชรพล  เสาะแสวง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 วัดไชโย ไชโย  

อท ๒๑๖๑/๐๐๖๙
พระอาทิตย์ อธิปฺุโ บุญมาก

๑๔/๐๘/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดปาโมก ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๗๐ พระวสันต์ วรธมฺโม สัญญเดช

๒๒/๑๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดปาโมก ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๗๑
พระสมทรง ชินวโร ศรีพึงจัน

่ ่

๐๙/๐๙/๒๕๑๑ ๐๕/๑๑/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๗๒
พระนครินทร์ อชิโต คงธารา

๒๓/๑๑/๒๕๑๘ ๐๙/๐๘/๒๕๖๑

วัดสว่างอารมณ์ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๗๓
พระทองเจือ อินฺทวณฺโณ ธนีบุญ

๑๕/๐๔/๒๕๐๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดพิจารณ์โสภณ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๗๔
พระอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส แสนลี

่

๑๔/๐๘/๒๕๓๗ ๒๓/๑๒/๒๕๖๐

วัดพิจารณ์โสภณ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๗๕
พระพิษณุ หาสจิตฺโต เหล็กไหล

๐๔/๑๒/๒๕๓๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๑

วัดพิจารณ์โสภณ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๗๖
พระสิรวิชญ์ สิริวิชยเมธี กลินบำรุง

่

๑๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดพิจารณ์โสภณ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๗๗
พระปรเมธ อานนฺทเมธี อนานนท์

๐๗/๐๗/๒๕๔๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดพิจารณ์โสภณ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๗๘
สามเณรกสิวัตร์  ประชารักษ์

๑๖/๐๓/๒๕๓๖

 วัดพิจารณ์โสภณ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๗๙
พระชนะพร านวโร ธนะทวี

๑๕/๐๔/๒๕๓๕ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑

วัดถนน ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๘๐ พระอนันต์ ทีปงฺกโร อิมสุภาพ

่

๑๐/๑๐/๒๕๐๗ ๒๖/๑๑/๒๕๖๐

วัดโบสถ์วรดิตถ์ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๘๑
พระภาสกรณ์ ภทฺทธมฺโม คำพราว

๒๗/๑๑/๒๕๔๐ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดโบสถ์วรดิตถ์ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๘๒
สามเณรนที  ลุงคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

 วัดโบสถ์วรดิตถ์ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๘๓
สามเณรสมชาย  แซ่ดู่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 วัดโบสถ์วรดิตถ์ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๘๔ สามเณรชาติชาย  หมือแล

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

 วัดโบสถ์วรดิตถ์ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๘๕
สามเณรชัชชัย  อางี

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

 วัดโบสถ์วรดิตถ์ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๘๖
สามเณรเจริญ  เวยลอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

 วัดโบสถ์วรดิตถ์ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๘๗
สามเณรธนพนธ์  หวุ่ยยือกุ่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

 วัดโบสถ์วรดิตถ์ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๘๘
สามเณรอายิ  ผ่าว้อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 วัดโบสถ์วรดิตถ์ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๘๙
พระอิทธิพล ธีรปฺโ ผดุงชอบ

๓๑/๐๗/๒๕๒๕ ๒๑/๑๐/๒๕๖๐

วัดกุญชรชาติการาม ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๙๐ พระชูชีพ สีลวฑฺฒโน แก็งธรรม

๑๘/๐๔/๒๕๐๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๑

วัดกุญชรชาติการาม ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๙๑
พระณัฐพล กิตฺติโสภโณ แท่นทอง

๑๑/๐๔/๒๕๓๗ ๒๕/๐๓/๒๕๖๑

วัดเอกราช ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๙๒
พระบุญสม อคฺคธมฺโม พงษ์เกตุ

๒๗/๐๒/๒๕๐๙ ๒๘/๐๔/๒๕๖๑

วัดเอกราช ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๙๓
พระอยัญธนา เตชปฺโ สารบูรณ์

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๖/๐๕/๒๕๖๑

วัดเอกราช ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๙๔
พระอรรถพล อตฺถพโล พรประสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดเอกราช ปาโมก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๓ / ๙

้



ศ. ๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

อท ๒๑๖๑/๐๐๙๕
พระอณุวัฒน์ ปวฑฺฒโน คำวงค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๐ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดลาดเค้า ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๙๖
พระศุภกร สิริปฺโ นวลชืน

่

๒๘/๑๒/๒๕๓๘ ๒๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดลาดเค้า ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๙๗
พระทองล้วน ขนฺติวโร สบายพร

๑๕/๐๕/๒๕๑๐ ๑๔/๑๑/๒๕๖๐

วัดพานิช ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๙๘
พระจรัญ สุจิตฺโต กลินกุหลาบ

่

๒๗/๐๔/๒๕๑๐ ๒๙/๐๕/๒๕๖๑

วัดพานิช ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๐๙๙
พระนัตถสิทธิ

์

อาจารสมฺปนฺโน
หวานจริง

๓๐/๐๓/๒๕๔๐ ๒๐/๐๗/๒๕๖๑

วัดท่าสุทธาวาส ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๑๐๐ พระปุญโญ สุปุโ แก้วเตือนจิต

๐๕/๐๘/๒๕๓๗ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดท่าสุทธาวาส ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๑๐๑
พระเสน่ห์ โชติาโณ ภู่พันธ์

๒๕/๐๘/๒๔๙๖ ๑๒/๑๑/๒๕๖๐

วัดศรีมหาโพธิ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๑๐๒
พระชัชวาล อภิปฺุโ นุตประสาท

๑๐/๐๘/๒๕๔๐ ๑๑/๐๓/๒๕๖๑

วัดศรีมหาโพธิ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๑๐๓
พระวิรัช ปยาจาโร ดีแท้

๐๓/๐๙/๒๕๐๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดโบสถ์สายทอง ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๑๐๔
พระรือชัย ปฺาวุฑฺโฒ หงษ์ศรี

๐๕/๐๖/๒๕๑๒ ๒๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดโบสถ์สายทอง ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๑๐๕
พระณัฐวรรธน์ กิตฺติสาโร แจ่มสุวรรณ์

๒๓/๐๑/๒๕๓๒ ๑๙/๑๑/๒๕๖๐

วัดโบสถ์สายทอง ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๑๐๖
พระเจษฎา จนฺทวณฺโณ อยู่สุข

๑๒/๐๔/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๑

วัดโบสถ์สายทอง ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๑๐๗
พระเทพศักดา เขมกาโร จำปาหล่อ

๐๗/๑๐/๒๕๑๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดโบสถ์สายทอง ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๑๐๘
พระกิตติ สีลธโร จันทรโคตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๐ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดโบสถ์สายทอง ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๑๐๙
พระกิตติเดช สีลเตโช จันทรโคตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๐ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดโบสถ์สายทอง ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๑๑๐
พระสำรวย ปภสฺสโร แก้วสวัสดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๐๙ ๑๓/๐๕/๒๕๖๑

วัดเกตุ ปาโมก  

อท ๒๑๖๑/๐๑๑๑
พระเจตน์ จิรฏิโก เหลืองวัฒนะ

๐๔/๐๔/๒๔๙๓ ๑๙/๑๒/๒๕๖๐

วัดคำหยาด โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๑๒
พระจักริน กนฺตธมฺโม พฤกษาศิลป

๐๖/๐๖/๒๕๓๑ ๒๙/๑๐/๒๕๖๐

วัดโคกพุทรา โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๑๓
พระศักดิชาย

์

จารุธมฺโม เพ็ชรประสม

๒๖/๐๓/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดทางพระ โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๑๔
พระกฤษณะ สุภกิจฺโจ พิกุลทอง

๑๓/๐๘/๒๕๑๙ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘

วัดจันทราราม โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๑๕
พระนันทวุฒิ ธมฺมานนฺโท ชมภูแสง

๒๓/๑๑/๒๕๑๗ ๑๕/๑๒/๒๕๖๐

วัดโพธิราษฎร์

์

โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๑๖
พระสุพจน์ สุวโจ แสงชนะ

๒๕/๑๒/๒๕๐๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๑

วัดโพธิราษฎร์

์

โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๑๗
พระกิตติธนัตถ์

์

สมจิตฺโต วงษ์ศิริศิลป

๒๓/๐๙/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดโพธิราษฎร์

์

โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๑๘
พระชวลิต กิตฺติโสภโณ ยิมเจริญ

้

๑๒/๐๘/๒๕๒๔ ๑๘/๐๓/๒๕๖๑

วัดจุฬามุนี โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๑๙
สามเณรอมรเวช  สุขแน่น

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

 วัดเกาะ โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๒๐
สามเณรนัฐพงษ์  ทองกวาว

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

 วัดเกาะ โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๒๑
สามเณรณัฐพล  เลิกสว่าง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

 วัดเกาะ โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๒๒ สามเณรนครินทร์  บุตรแต้ม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 วัดเกาะ โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๒๓
สามเณรณัฐวัฒน์  อ่อนช้อย

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

 วัดเกาะ โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๒๔
พระณัฐวรรธน์ านกโร จงสมจิตร์

๒๖/๐๕/๒๔๙๘ ๒๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดท่าอิฐ โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๒๕
พระอนุชา อนุชาโต พุ่มพวง

๒๖/๐๓/๒๕๓๖ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

วัดสุวรรณราชหงษ์ โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๒๖
พระกฤษฎา สนฺติกโร แสนศิริ

๒๔/๐๗/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดสุวรรณราชหงษ์ โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๒๗
พระมานิตย์ ปฺาวุโธ ฉิมพาลี

๒๗/๐๕/๒๔๙๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดยางมณี โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๒๘
พระคมสันต์

อาจารสมฺปนฺโน
หริงทอง

่

๒๒/๐๓/๒๕๓๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดยางมณี โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๒๙
พระเวชยันต์ เวชฺชยนฺโต สิงห์ราช

๐๗/๐๖/๒๕๔๐ ๐๘/๐๖/๒๕๖๑

วัดทองกลาง โพธิทอง

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๔ / ๙

้



ศ. ๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

อท ๒๑๖๑/๐๑๓๐
พระแสนศักดิ

์

ปริปฺุโณ กลินเพ็ช

่

๐๒/๑๒/๒๕๐๒ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดบุญเกิด โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๓๑
พระไกรเดช โรจโน นุชประไพ

๐๑/๐๗/๒๕๑๐ ๒๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดบุญเกิด โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๓๒
พระจำเนียร จารุวํโส แก้วสารภี

๐๒/๐๗/๒๔๙๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีกุญชร โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๓๓
พระจักรกฤษ มหาปฺุโ ศรีเมฆ

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๒๙/๐๑/๒๕๖๑

วัดบุญศิริวิทยาราม โพธิทอง

์

 

อท ๒๑๖๑/๐๑๓๔
พระกรองวรัท อคฺควโร ลิมตระกูล

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดยาง แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๓๕
พระประจวบ อาภานนฺโท เกรงขาม

๑๑/๐๙/๒๕๐๓ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดแสวงหา แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๓๖
พระอัควุฒิ เทวธมฺโม ดาวสว่าง

๐๒/๐๓/๒๕๓๙ ๐๙/๐๕/๒๕๖๑

วัดแสวงหา แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๓๗
พระหวล านวโร สอนง่าย

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดแสวงหา แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๓๘
พระบุญนำ อินฺทวณฺโณ พรมเมตตา

๒๓/๐๑/๒๕๒๘ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดแสวงหา แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๓๙
พระเขษมศักดิ

์

ขนฺติโก เครือแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดแสวงหา แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๔๐
พระสุมิตร านิสฺสโร จิตประภัสส์

๐๑/๐๑/๒๔๘๕ ๐๓/๐๖/๒๕๖๑

วัดทองเลือน

่

แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๔๑
พระสมศักดิ

์

สนฺติกโร พลายระหาร

๑๔/๐๑/๒๕๒๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดทองเลือน

่

แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๔๒
พระบุญจันทร์ เขมนิวตฺโต หะสูง

๐๒/๑๑/๒๕๑๓ ๐๓/๑๐/๒๕๖๐

วัดแก้วกระจ่าง แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๔๓
พระสมชาย ธมฺมวโร สมพร

๒๗/๐๘/๒๕๐๓ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑

วัดแก้วกระจ่าง แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๔๔
พระนภดล สุทสฺสโน พึงกระจ่าง

่

๑๙/๐๘/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านพราน แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๔๕
พระกัมพล ขนฺติโสภโณ อำพันธุ์

๐๖/๐๘/๒๕๒๒ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดบ้านพราน แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๔๖
สามเณรวิรัตน์  วารีรักษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

 วัดพัฒนา แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๔๗
พระธนกฤษ านุตฺตโร เพ็งโอภาส

๐๖/๑๒/๒๕๑๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังนำเย็น แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๔๘
พระวิมาน ธมฺมวโร เปยมทรัพย์

๒๕/๐๙/๒๕๒๙ ๑๑/๐๑/๒๕๖๑

วัดวังนำเย็น แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๔๙
พระสมชาย สุทฺธิโก หอมละมูล

๒๔/๐๑/๒๕๐๗ ๐๒/๐๓/๒๕๖๑

วัดวังนำเย็น แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๕๐
พระยงยุทธ กตปฺุโ ทับทอง

๓๐/๑๒/๒๕๐๖ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดวังนำเย็น แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๕๑
พระชัยดล ปฺาโร อุ้มญาติ

๐๑/๐๘/๒๕๓๔ ๐๔/๐๘/๒๕๖๑

วัดวังนำเย็น แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๕๒
สามเณรศิวกรณ์  กุลมา

๒๕/๐๖/๒๕๔๑

 วัดวังนำเย็น แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๕๓
พระยศสรินทร์ โฆสโก ทองพูล

๑๖/๐๒/๒๕๔๑ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑

วัดจันทร์มณี แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๕๔
พระมนฑน กิตฺติโก สุขประเสริฐ

๒๓/๐๕/๒๕๒๐ ๒๐/๐๗/๒๕๖๑

วัดริวหว้า

้

แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๕๕
พระอรรถพล กิตฺติโสภโณ แร่เพชร

๒๖/๐๑/๒๕๔๑ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดริวหว้า

้

แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๕๖
สามเณรธเนศ  ภู่ระหงษ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

 วัดริวหว้า

้

แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๕๗
สามเณรนิติภูมิ  แสงพุ่มพงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

 วัดริวหว้า

้

แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๕๘
พระจำนง-ค์ ถิรมโน สังเกตุกิจ

๑๕/๐๑/๒๔๙๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๑

วัดหัวสะแกออก แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๕๙
พระจิรายุ อนาวิโล จันทร์อุดม

๑๔/๑๒/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดเขาบวช แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๖๐
พระสันติสุข สนฺติกโร โฉมแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๐ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดรัตนาราม แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๖๑
พระสมบัติ วราโภ ตุ้มป

๑๕/๐๓/๒๕๐๕ ๒๐/๐๔/๒๕๖๑

วัดหัวสะแกตก แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๖๒
พระธนโชติ จิรธมฺโม ภาคแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๒๔ ๑๒/๐๕/๒๕๖๑

วัดหัวสะแกตก แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๖๓
พระอณุพล อาภากโร แต่งตัว

๓๑/๐๕/๒๕๔๑ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑

วัดหัวสะแกตก แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๖๔
พระมนัส กิตฺติปาโล ทองมี

๐๙/๐๕/๒๔๙๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดเรไร แสวงหา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๕ / ๙

้



ศ. ๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

อท ๒๑๖๑/๐๑๖๕
พระสถาพร อติภทฺโท อ่อนนิม

่

๒๘/๐๔/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดเรไร แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๖๖
พระบุญ อธิปฺโ พิกุลขาว

๑๙/๐๖/๒๔๙๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองยาง แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๖๗
พระบุญยิง

่

คุณวีโร แก่นมัน

่

๐๕/๐๗/๒๕๓๖ ๐๖/๐๘/๒๕๖๑

วัดหนองยาง แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๖๘
พระปฏิพัทธิ

์

สติสมฺปนฺโณ สกุลณา

๐๕/๐๓/๒๕๒๕ ๐๗/๐๔/๒๕๖๑

วัดหมืนเกลา

่

แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๖๙
พระประวิทย์ สิริภทฺโท สอดส่อง

๐๕/๑๑/๒๕๒๕ ๑๕/๐๕/๒๕๖๑

วัดหมืนเกลา

่

แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๗๐
พระอิฐสรินทร์ กตสาโร ขอพึง

่

๑๒/๐๘/๒๕๓๙ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดหมืนเกลา

่

แสวงหา  

อท ๒๑๖๑/๐๑๗๑
พระพิมปกรณ์ มหานาโค วงค์ทองดี

๒๕/๐๕/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๑

วัดห้วยโรง วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๗๒
พระคณาวุฒิ ปฺาสาโร สุขจิต

๐๕/๐๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดห้วยโรง วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๗๓
สามเณรทรายุทธ  บุญเศษ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

 วัดห้วยโรง วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๗๔
สามเณรธนภัทร  เรืองสม

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

 วัดห้วยโรง วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๗๕
พระจิตปฏิมา คุณวโร พรมเดช

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดกำแพงมณี วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๗๖
พระเอกราช เตชวโร อ่างทอง

๐๔/๐๗/๒๕๐๗ ๑๒/๑๐/๒๕๖๐

วัดกำแพงมณี วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๗๗
พระคงเดช เตชปฺโ คำโภ

๐๒/๑๑/๒๕๓๐ ๑๖/๐๔/๒๕๖๑

วัดกำแพงมณี วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๗๘
พระณัฐกิตติ

์

อติวีโร จุลจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๐ ๑๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดกำแพงมณี วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๗๙
พระจตุพร ชุติปฺโ กลินเกษร

่

๒๔/๐๑/๒๕๒๑ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดกำแพงมณี วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๘๐
พระธนากร ฉนฺทธมฺโม ศรีสวย

๑๗/๐๒/๒๕๔๑ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดกำแพงมณี วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๘๑
พระเตชิต าณวโร อยู่วารีรักษ์

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดกำแพงมณี วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๘๒
พระปริวรรค ปริชาโน เมฆพยัพ

๑๒/๑๑/๒๕๓๕ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดกำแพงมณี วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๘๓
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน กมลฉำ

๐๗/๐๑/๒๕๒๘ ๒๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดวันอุทิศ วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๘๔
พระอริยบุตร อธิปฺโ ฤทธิสอาด

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๑ ๒๖/๐๕/๒๕๖๑

วัดวันอุทิศ วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๘๕
พระคมสัน คุณวุฑฺโฒ บุญศิริ

๐๗/๐๘/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดวันอุทิศ วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๘๖
พระนฤนาท ิตสีโล เลิศสุวรรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๐ ๑๙/๐๔/๒๕๖๑

วัดบางจัก วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๘๗
พระนพพร กนฺตสีโล จิตสมบูรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๑ ๐๖/๐๕/๒๕๖๑

วัดบางจัก วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๘๘
พระชินวัตร อชิโต อภิยางกูล

๐๔/๐๙/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดบางจัก วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๘๙
พระภานรินทร์ ิตสีโล วรามิศ

๑๘/๐๑/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดบางจัก วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๙๐
พระไชยรัตน์ ขนฺติโก ดวงฉวี

๑๑/๐๙/๒๕๒๑ ๐๓/๐๓/๒๕๖๑

วัดไทรยืด วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๙๑
พระรังสันต์ ธมฺมโชโต จันทร์ทอง

๓๐/๐๓/๒๕๐๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดนางชำ วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๙๒
พระฉัตรชัย สุเมโธ ม่วงชมเดช

๐๘/๐๓/๒๕๐๙ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดนางชำ วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๙๓
พระกิตติพงษ์ ิตธมฺโม อ่อนละมูล

๒๑/๐๓/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑

วัดนางชำ วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๙๔
พระธนานพ ชินวโร บุญประดับ

๒๐/๑๐/๒๕๒๔ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดนำพุสิทธาราม วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๙๕
พระอำนวย จิรธมฺโม เฉยพ่วง

๐๙/๐๕/๒๕๐๕ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดอ้อย วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๙๖
พระณัฐภพ ิตมโน สืบบัวแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๑ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดอ้อย วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๙๗
พระอนุกริช กตธมฺโม จันทรา

๑๗/๐๗/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดอ้อย วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๙๘
พระภูสิต ปฺุาภิรโต บุญชม

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๑

วัดนางในธัมมิการาม วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๑๙๙
พระสมพร เตชพโล ธเนศวรานนท์

๒๔/๑๒/๒๕๐๘ ๑๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดนางในธัมมิการาม วิเศษชัยชาญ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๖ / ๙

้
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อท ๒๑๖๑/๐๒๐๐ พระสมประสงค์ อภินนฺโท เบ้ากองทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๐ ๑๙/๐๗/๒๕๖๑

วัดนางในธัมมิการาม วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๐๑
พระปรัชญ์ ปริปุณฺโณ พันธ์งาม

๒๖/๑๒/๒๕๒๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดนางในธัมมิการาม วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๐๒
พระสุกิตติ กิตฺติธโร ศรแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๐๓ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดนางในธัมมิการาม วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๐๓ สามเณรณัฐนนท์  วินวอน

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

 วัดนางในธัมมิการาม วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๐๔ สามเณรปรีชาพัชร
 เชียงไกรเวช

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

 วัดนางในธัมมิการาม วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๐๕
สามเณรจิรศักดิ

์

 จันทร์อุปถัมภ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

 วัดนางในธัมมิการาม วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๐๖
พระไพฑูรย์ ปยธมฺโม สุขสวย

๒๐/๐๑/๒๕๑๐ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

วัดสิงห์ วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๐๗
พระอเนก ปฺาคโม ถ้อยคำดี

๒๒/๑๒/๒๕๐๐ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๐๘
พระธนพัฒน์ ธนวุฑฺโฒ

ชาญเมธาอัครพงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๑๑ ๓๐/๑๒/๒๕๖๐

วัดน้อย วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๐๙
พระมนตรี สุเมโธ สว่างวงศ์ไว

๑๘/๐๔/๒๕๒๙ ๒๑/๑๐/๒๕๖๐

วัดโพธิธรรมโชติยาราม วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๑๐
พระทัศนัย จนฺทสโร กลินเทียน

่

๓๐/๐๗/๒๔๘๙ ๑๗/๐๗/๒๕๖๑

วัดโพธิธรรมโชติยาราม วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๑๑
พระณกรพันธุ์ อคฺคปฺโ มหาโสภา

๒๔/๐๙/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดโพธิศรี

์

วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๑๒
พระธงชัย กิตฺติสุขโม อรรคคำ

๑๐/๐๖/๒๕๒๘ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดโพธิศรี

์

วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๑๓
สามเณรนธี  แบนสันเทียะ

๊

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

 วัดโพธิเอน

์

วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๑๔
พระทศพล สณฺหวาโจ ชาวบ้านซ่อง

๒๔/๐๕/๒๕๓๔ ๐๘/๐๖/๒๕๖๑

วัดสิทธาราม วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๑๕
พระนิรันตร์ เตชาคโม เตโช

๐๕/๐๑/๒๔๙๕ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖

วัดต้นทอง วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๑๖
พระวิเชียร ิติโก ประทุมทอง

๑๕/๐๖/๒๕๒๐ ๓๑/๐๓/๒๕๖๑

วัดกลางราชครูธาราม วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๑๗
พระวรินทร นนฺทสาโร มีพัฒนะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดกลางราชครูธาราม วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๑๘
พระธนาธิป จนฺทาโภ ยาเริงรัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๐ ๒๙/๐๔/๒๕๖๑

วัดหัวตะพาน วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๑๙
พระชิษณุพงศ์ สุชาโต กลินซ้อน

่

๐๒/๑๐/๒๕๑๓ ๑๗/๐๑/๒๕๖๑

วัดคูมะนาวหวาน วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๒๐
พระนิติกร ถิรปฺุโ ทองคำชู

๑๒/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๖๑

วัดคูมะนาวหวาน วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๒๑
พระภาคภูมิ ปฺาธโร แก้วกระจาย

๑๖/๐๖/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดคูมะนาวหวาน วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๒๒
พระธีร์ เตชธโร รัศมี

๐๘/๐๑/๒๕๑๕ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

วัดยางมณี วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๒๓
พระประจวบ ปภาโส ศรีนวล

๒๗/๐๔/๒๕๑๐ ๑๖/๐๔/๒๕๖๑

วัดศาลาดิน วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๒๔
พระสุริยะ จารุธมฺโม สมใจเรา

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดศาลาดิน วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๒๕
พระชัยณรงค์ จารุวณฺโณ กลินซ้อน

่

๒๐/๐๘/๒๕๑๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดไร่ วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๒๖
พระสมเกียรติ านวุฑฺโธ คงสุวรรณ

๑๔/๐๒/๒๕๒๑ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

วัดหลักแก้ว วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๒๗
พระสิทธิชัย สิทฺธิเตโช เดชชาติ

๒๖/๐๕/๒๕๓๕ ๐๘/๐๔/๒๕๖๑

วัดหลักแก้ว วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๒๘
สามเณรมะโนต  เอียมแฟง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๐

 วัดหลักแก้ว วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๒๙
พระมนตรี จารุธมฺโม รักมาก

๓๐/๐๗/๒๕๒๘ ๑๑/๐๒/๒๕๖๑

วัดคลองสำโรง วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๓๐
พระศุภกิจ สุภกิจโจ ทองจีน

๑๕/๑๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๒/๒๕๖๑

วัดคลองสำโรง วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๓๑
พระพงศกร ปภสฺสโร กระบองเพ็ชร

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๐๑/๐๔/๒๕๖๑

วัดคลองสำโรง วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๓๒
พระกิติพงษ์ สุปฺโ พุ่มพวง

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑

วัดคลองสำโรง วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๓๓
พระธิติพันธุ์ ติธมฺโม แสงอิศราภิรักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๓๑ ๒๓/๐๖/๒๕๖๑

วัดคลองสำโรง วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๓๔
พระณฐกร เขมปฺโ บุญเลียง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๑ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

วัดคลองสำโรง วิเศษชัยชาญ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๗ / ๙

้
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อท ๒๑๖๑/๐๒๓๕
พระณัฐวุฒิ ติปฺโ สมใจเพ็ง

๐๘/๐๖/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดคลองสำโรง วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๓๖
สามเณรรุ่งรุด  แก้วฉายา

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

 วัดคลองสำโรง วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๓๗
สามเณรณัฐพล  แก้วฉายา

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

 วัดคลองสำโรง วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๓๘
สามเณรจักรกวี  เอียมประเสริฐ

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

 วัดคลองสำโรง วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๓๙
พระอำนาจ อนาลโย ขุนกลางทัพ

๓๑/๐๕/๒๕๔๑ ๐๑/๐๒/๒๕๖๑

วัดลานช้าง วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๔๐
พระบุญมี เขมจาโร สังข์สุวรรณ

๑๙/๐๖/๒๕๓๘ ๑๓/๐๕/๒๕๖๑

วัดลานช้าง วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๔๑
พระกฤษตฤณ ปฺาธโร ชโลธร

๑๔/๑๒/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดคลองพูล วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๔๒
พระจักรพันธ์ กตวีโร พงษ์เผือก

๑๙/๐๖/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดขุมทอง วิเศษชัยชาญ  

อท ๒๑๖๑/๐๒๔๓
พระปติพล สนฺตมโน จรดล

๐๔/๐๙/๒๕๓๐ ๑๙/๑๑/๒๕๖๐

วัดสามขาว สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๔๔
พระสุพิพัฒน์ สนฺตจิตโต หาญอุดมชัย

๐๕/๐๔/๒๕๓๙ ๐๖/๐๕/๒๕๖๑

วัดสามขาว สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๔๕
สามเณรยงยุทธ  อาชาวัฒนกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

 วัดสามขาว สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๔๖
สามเณรพลพล  แซ่ลี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

 วัดสามขาว สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๔๗
สามเณรพรชัย  โพธิศรี

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

 วัดสามขาว สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๔๘
สามเณรจิรายุ  แซ่กว้าง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

 วัดสามขาว สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๔๙
สามเณรกันต์ธร  ต่อกิจพนาไพร

๑๐/๐๒/๒๕๕๐

 วัดสามขาว สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๕๐
สามเณรกุลิสร์  โชติคัคนานต์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

 วัดสามขาว สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๕๑
สามเณรอภิธาร  แซ่วือ

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

 วัดสามขาว สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๕๒
สามเณรชาตรี  แซ่ม้า

๓๐/๐๓/๒๕๕๐

 วัดสามขาว สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๕๓
สามเณรถิรวัฒน์  แซ่ท้าว

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

 วัดสามขาว สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๕๔
สามเณรธนัตถ์  แซ่ม้า

๓๐/๐๑/๒๕๕๒

 วัดสามขาว สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๕๕
สามเณรก้องภพ  แซ่ม้า

๑๐/๐๕/๒๕๕๒

 วัดสามขาว สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๕๖
พระจำรูญ กนฺตสีโล สวยสม

๑๐/๑๐/๒๕๒๓ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดมงคลธรรมนิมิต สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๕๗
พระกิตติโสภณ กิตฺติโสภโณ บัวจันทร์

๒๓/๐๑/๒๕๒๑ ๒๙/๐๕/๒๕๖๑

วัดมงคลธรรมนิมิต สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๕๘
พระนวภพ กนฺตวีโร บุตรแสงดี

๐๒/๐๓/๒๕๓๕ ๐๒/๐๖/๒๕๖๑

วัดมงคลธรรมนิมิต สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๕๙
พระวัชรา วชิราโณ มณฑาทิพย์

๐๕/๐๑/๒๕๓๗ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดมงคลธรรมนิมิต สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๖๐
พระศิวพงษ์ ขนฺติสาโร นิงนึก

่

๒๕/๑๑/๒๕๒๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดมงคลธรรมนิมิต สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๖๑
สามเณรชัยพล  สวยสม

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดมงคลธรรมนิมิต สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๖๒ สามเณรสงกรานต์
 ชูวงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

 วัดมงคลธรรมนิมิต สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๖๓
สามเณรสรธัช  แย้มวงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 วัดมงคลธรรมนิมิต สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๖๔
พระธีรพงษ์ ธีรปฺโ ขำมณี

๐๒/๐๑/๒๕๓๖ ๐๕/๐๓/๒๕๖๑

วัดท่าชุมนุม สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๖๕
พระปรเฆษศ์ จารุวณโณ ทัพวิเศษ

๑๒/๐๙/๒๕๒๑ ๒๕/๐๔/๒๕๖๑

วัดท่าชุมนุม สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๖๖ สามเณรวนัสศักดิ

์

 นามวงศ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

 วัดท่าชุมนุม สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๖๗
พระสุนทร ปสีโร คงคา

๑๐/๐๓/๒๔๙๘ ๑๙/๐๖/๒๕๖๑

วัดวงษ์สุวรรณ สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๖๘
พระทองคำ สมจาโย บุญวาส

๐๒/๐๘/๒๔๙๘ ๑๙/๐๖/๒๕๖๑

วัดวงษ์สุวรรณ สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๖๙
พระสุฑา ชุตินฺธโร คงคา

๑๑/๑๑/๒๕๑๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๑

วัดวงษ์สุวรรณ สามโก้  
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เลขที
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

อท ๒๑๖๑/๐๒๗๐
พระพรเลิศ ปฺาธโร นาคศิลป

๐๑/๐๖/๒๔๙๓ ๑๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดวงษ์สุวรรณ สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๗๑
พระอดิศักดิ

์

วิสุทฺธสีโร บุญญสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

วัดวงษ์สุวรรณ สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๗๒
พระลำไพ กิตติสาโร โคกขำ

๓๐/๐๘/๒๕๑๙ ๐๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองกร่าง สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๗๓
พระวัชรินทร์ ธมฺมสาโร ติงทับ

่

๒๔/๐๗/๒๕๐๗ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองกร่าง สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๗๔
พระสมพิษ ภทฺทาจาโร คล้ายทอง

๐๗/๐๕/๒๕๐๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๑

วัดหนองกร่าง สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๗๕
พระองอาจ อตฺถกาโม คล้ายสน

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๑

วัดหนองกร่าง สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๗๖
พระชูชาติ ปภสฺสโร สวยสม

๑๔/๐๒/๒๕๑๔ ๐๒/๐๖/๒๕๖๑

วัดหนองกร่าง สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๗๗
สามเณรปวรุตม์  บุสมศรีทรา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

 วัดหนองกร่าง สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๗๘
พระไพรัช ิตสีโล เอียมสะอาด

่

๑๐/๐๗/๒๕๑๗ ๑๒/๑๐/๒๕๖๐

วัดสามโก้ สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๗๙
พระจักรพันธ์ อภิปุณฺโณ คงสุดี

๐๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๐๓/๒๕๖๑

วัดสามโก้ สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๘๐
พระวิทวัส จิรวฑฺฒโน ยอดแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๑ ๐๖/๐๕/๒๕๖๑

วัดสามโก้ สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๘๑
พระฐาปนัท โชติปฺโ ทองใส

๐๕/๐๕/๒๕๓๔ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑

วัดสามโก้ สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๘๒
สามเณรธนากร  มีสง่า

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

 วัดหัวทุ่ง สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๘๓
พระพรพินิจ ปปยสีโล บุญนาค

๐๗/๐๖/๒๕๐๕ ๐๗/๐๔/๒๕๕๓

วัดเกษทอง สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๘๔
พระกิจรัตน์ กิจฺจสาโร นุมัต

๐๗/๐๕/๒๕๑๖ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดเกษทอง สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๘๕
พระสมปอง ปภสฺสโร เกษทอง

๐๗/๐๖/๒๕๐๖ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดเกษทอง สามโก้  

อท ๒๑๖๑/๐๒๘๖
พระสำรวย ธมฺมทินฺโน ภู่นคร

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๖๑

วัดเกษทอง สามโก้  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมบัณฑิต)

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒

วันที  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑

่
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