ศ.๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙
สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
ส่งสอบ ๑,๒๒๗ รูป ขาดสอบ ๑๒๖ รูป คงสอบ ๑,๑๐๑ รูป สอบได้ ๘๑๕ รูป สอบตก ๒๘๖ รูป (๗๔.๐๒%)
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๐๐๑
อย ๒๑๕๙/๐๐๐๒
อย ๒๑๕๙/๐๐๐๓
อย ๒๑๕๙/๐๐๐๔
อย ๒๑๕๙/๐๐๐๕
อย ๒๑๕๙/๐๐๐๖
อย ๒๑๕๙/๐๐๐๗
อย ๒๑๕๙/๐๐๐๘
อย ๒๑๕๙/๐๐๐๙
อย ๒๑๕๙/๐๐๑๐
อย ๒๑๕๙/๐๐๑๑
อย ๒๑๕๙/๐๐๑๒
อย ๒๑๕๙/๐๐๑๓
อย ๒๑๕๙/๐๐๑๔
อย ๒๑๕๙/๐๐๑๕
อย ๒๑๕๙/๐๐๑๖
อย ๒๑๕๙/๐๐๑๗
อย ๒๑๕๙/๐๐๑๘
อย ๒๑๕๙/๐๐๑๙
อย ๒๑๕๙/๐๐๒๐
อย ๒๑๕๙/๐๐๒๑
อย ๒๑๕๙/๐๐๒๒
อย ๒๑๕๙/๐๐๒๓
อย ๒๑๕๙/๐๐๒๔

ชือ่
พระกฤชนนท์
พระธนกร
พระสมจิตร
พระสมบัติ
พระภูมิ
พระรัชสรณ์
สามเณรคุณากร
สามเณรชนะพล
สามเณรธีระพงษ์
สามเณรอิศรา
สามเณรณัฐวุฒิ
พระสนอง
พระภูเมธ
พระชนกันต์
พระสุรสีห์
พระมงคล
พระณัฐพล
สามเณรสัณห์ภาณุ
สามเณรณัฐวุฒิ
พระกิตติวุฒ
พระศุภกร
พระกิตติคุณ
พระสมศักดิ์
พระวีระเดช

ฉายา
สุรนนฺโท
กิตฺติปาโล
ปภากโร
ปฺาธโร
สามตฺถิโก
ชาตเมธี

สมาหิโต
านิสฺสโร
สุทธิาโณ
าณสาโร
ชยมงฺคโล
สมตฺโถ
มหาวีโร
สุภกโร
กิตฺติคุโณ
ปฺุลาโภ
วีรเตโช

นามสกุล
เกิด อุปสมบท
นะมะติชาติ ๒๐/๐๑/๒๕๒๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
ลักษณะวิบูลย์ ๒๒/๐๗/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
๑๕/๐๕/๒๕๑๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
ทวนทอง
๐๖/๐๕/๒๕๑๙ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘
บุญเติม
สันติสกุลวงศ์ ๒๖/๐๑/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙
อัครปญญา ๐๕/๐๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๒๒/๑๐/๒๕๔๓
มาฤทธิ์
๑๘/๑๒/๒๕๔๕
ปลืม้ จิต
๐๔/๑๑/๒๕๔๖
ขันนอก
ตองติดรัมย์ ๑๗/๑๑/๒๕๔๖
๒๑/๐๔/๒๕๔๗
ขุนพล
๒๘/๒/๒๔๙๙ ๑๒/๖/๒๕๕๙
ไผ่งาม
ช่างวาดวรโชติ ๘/๗/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙
๑๘/๐๓/๒๕๐๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙
ทับเทีย่ ง
๒๓/๐๘/๒๕๐๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
เลิศสาระ
จันทร์เทีย่ ง ๑๐/๐๗/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๘/๔/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๕๙
ไวยอรรถ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓
ชิดเชิด
๒๕/๐๙/๒๕๔๕
ชูรัตน์
๒๗/๐๖/๒๔๙๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
ดังศรีพล
๒๐/๐๑/๒๔๙๔ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙
บุญเหลือ
๑๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
โพธิวรรณ
๐๑/๐๒/๒๕๐๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙
ไวยสิงห์
๑๕/๐๕/๒๕๒๔ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙
ทองคำ

สังกัดวัด
กล้วย
กล้วย
กล้วย
กษัตราธิราช
กษัตราธิราช
กษัตราธิราช
กษัตราธิราช
กษัตราธิราช
กษัตราธิราช
กษัตราธิราช
กษัตราธิราช
กุฎีลาย
กุฎีลาย
เกตุ
เกตุ
เกาะแก้ว
ไก่เตี้ย
ขุนพรหม
ขุนพรหม
โคกจินดาราม
ช่างทอง
ช่างทอง
ช่างทอง
เชิงท่า

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๐๒๕
อย ๒๑๕๙/๐๐๒๖
อย ๒๑๕๙/๐๐๒๗
อย ๒๑๕๙/๐๐๒๘
อย ๒๑๕๙/๐๐๒๙
อย ๒๑๕๙/๐๐๓๐
อย ๒๑๕๙/๐๐๓๑
อย ๒๑๕๙/๐๐๓๒
อย ๒๑๕๙/๐๐๓๓
อย ๒๑๕๙/๐๐๓๔
อย ๒๑๕๙/๐๐๓๕
อย ๒๑๕๙/๐๐๓๖
อย ๒๑๕๙/๐๐๓๗
อย ๒๑๕๙/๐๐๓๘
อย ๒๑๕๙/๐๐๓๙
อย ๒๑๕๙/๐๐๔๐
อย ๒๑๕๙/๐๐๔๑
อย ๒๑๕๙/๐๐๔๒
อย ๒๑๕๙/๐๐๔๓
อย ๒๑๕๙/๐๐๔๔
อย ๒๑๕๙/๐๐๔๕
อย ๒๑๕๙/๐๐๔๖
อย ๒๑๕๙/๐๐๔๗
อย ๒๑๕๙/๐๐๔๘
อย ๒๑๕๙/๐๐๔๙
อย ๒๑๕๙/๐๐๕๐
อย ๒๑๕๙/๐๐๕๑
อย ๒๑๕๙/๐๐๕๒
อย ๒๑๕๙/๐๐๕๓
อย ๒๑๕๙/๐๐๕๔
อย ๒๑๕๙/๐๐๕๕
อย ๒๑๕๙/๐๐๕๖
อย ๒๑๕๙/๐๐๕๗
อย ๒๑๕๙/๐๐๕๘
อย ๒๑๕๙/๐๐๕๙

ชือ่

พระวีระพล
พระสันติสุข
พระวัชรพล
พระสามีต
พระธี
พระอรรถชัย
สามเณรธี
สามเณรนีตย์
สามเณรหมาย
สามเณรอ้อย
สามเณรภาต
พระทรงกฤชน์
พระธนรัตน์
พระรณกฤต
พระกิตติพงษ์
พระชัชวาล
สามเณรธีร
พระสันติ
พระจักรวาล
พระภัทรศักดิ์
พระธนกร
พระอธิวัฒน์
พระชวัลกร
พระสนธยา
พระประมณท์
พระณัฐพงษ์
พระณภัทร
พระพุฒิพงศ์
สามเณรศิพลัง
พระสุพจน์
พระนครินทร์
พระปรีดา
พระพิทักษ์
พระไชยะ
พระณัฐพล

ฉายา
วีรพโล
สนฺตมโน
จารุธมฺโม
สงฺฆมนาโป
ปุณฺณสีโล
อตฺถชโย

อตฺตมโน
ธมฺมรตโน
ปฺาวโร
ธีปวํโส
กตปุโ
สนฺติโก
สุเมโธ
จนฺทิโก
สุมโน
านวีโร
อคฺคปฺุโ
ปฺาธโร
ปฺาสาโร
ปภาโส
มหาปฺโ
วุฒิวํโส
จนฺทสีโล
นนฺทิโย
ิตปรีติ
นาโค
สุทฺธิปฺโ
ณฎฺพโล

นามสกุล
ดำรงค์ศรี
สว่างญาติ
ณ บางช้าง
เจีย
เธด
บุญแย้ม
โธ
อวล
เหน
อาต
สีม
สันทัดงาน
เสถียรพันธุ์
อุ่นหล้า
รูปฉาย
การรักษ์
คุ้มมะณี
อนุวรรณพงศ์
คะนานทอง
เดชศรี
ผลขาว
มีสมวงษ์
บุญเลิศ
ลำใยหวาน
ธุระกิจ
ศรีมานพ
ศรีนาคล้วน
พันธุ์หิรัญ
มีสมสัตย์
สัมมาขันธ์
ประธรรมสาร
สุขเกตุ
ติง่ มัง
การีบุญ
พลคชา

เกิด

อุปสมบท

๒๓/๐๓/๒๕๒๑ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

๐๕/๑๐/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๒๒/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

๑๐/๐๕/๒๕๒๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙
๑๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
๑๐/๐๖/๒๕๔๒
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

๐๑/๐๙/๒๕๔๐
๒๐/๐๓/๒๔๙๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙
๐๓/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙
๑๗/๐๙/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙
๑๙/๐๒/๒๕๓๙ ๑/๐๕/๒๕๕๙

๐๕/๑๐/๒๕๔๒
๑๓/๐๒/๒๕๐๖ ๐๑/๑๐/๒๕๕๘
๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙
๑๑/๐๓/๒๕๑๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

๐๖/๐๗/๒๕๓๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙
๒๓/๑๒/๒๕๓๕ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

๒๖/๐๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๑๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๘/๐๓/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๒๑/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๓/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๒๘/๐๓/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

๐๓/๐๗/๒๕๔๔
๒๖/๐๘/๒๕๒๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙
๒๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๐๒/๑๐/๒๕๑๑ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗
๒๑/๐๓/๒๕๒๒ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

๐๓/๐๘/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๒๓/๐๕/๒๕๒๐ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

สังกัดวัด
เชิงท่า
ดุสิดาราม
ดุสิดาราม
ตองปุ
ตองปุ
ตองปุ
ตองปุ
ตองปุ
ตองปุ
ตองปุ
ตองปุ
ตึก
ตึก
ท่าการ้อง
ท่าการ้อง
ธรรมิกราช
ธรรมิกราช
นางกุย
นางกุย
บำรุงธรรม
บำรุงธรรม
บำรุงธรรม
บำรุงธรรม
บำรุงธรรม
บำรุงธรรม
บำรุงธรรม
ประดู่ทรงธรรม
ประดู่ทรงธรรม
ประดู่ทรงธรรม
ประสาท
ปากกราน
ปาโค
ปาโค
ปาโค
ไผ่โสมนรินทร์

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๐๖๐
อย ๒๑๕๙/๐๐๖๑
อย ๒๑๕๙/๐๐๖๒
อย ๒๑๕๙/๐๐๖๓
อย ๒๑๕๙/๐๐๖๔
อย ๒๑๕๙/๐๐๖๕
อย ๒๑๕๙/๐๐๖๖
อย ๒๑๕๙/๐๐๖๗
อย ๒๑๕๙/๐๐๖๘
อย ๒๑๕๙/๐๐๖๙
อย ๒๑๕๙/๐๐๗๐
อย ๒๑๕๙/๐๐๗๑
อย ๒๑๕๙/๐๐๗๒
อย ๒๑๕๙/๐๐๗๓
อย ๒๑๕๙/๐๐๗๔
อย ๒๑๕๙/๐๐๗๕
อย ๒๑๕๙/๐๐๗๖
อย ๒๑๕๙/๐๐๗๗
อย ๒๑๕๙/๐๐๗๘
อย ๒๑๕๙/๐๐๗๙
อย ๒๑๕๙/๐๐๘๐
อย ๒๑๕๙/๐๐๘๑
อย ๒๑๕๙/๐๐๘๒
อย ๒๑๕๙/๐๐๘๓
อย ๒๑๕๙/๐๐๘๔
อย ๒๑๕๙/๐๐๘๕
อย ๒๑๕๙/๐๐๘๖
อย ๒๑๕๙/๐๐๘๗
อย ๒๑๕๙/๐๐๘๘
อย ๒๑๕๙/๐๐๘๙
อย ๒๑๕๙/๐๐๙๐
อย ๒๑๕๙/๐๐๙๑
อย ๒๑๕๙/๐๐๙๒
อย ๒๑๕๙/๐๐๙๓
อย ๒๑๕๙/๐๐๙๔

ชือ่
พระปยะพงษ์
สามเณรนุติพงษ์
สามเณรวีรภัทร
สามเณรกฤตบุญ
สามเณรพสิษฐ์
สามเณรอนันตชัย
สามเณรไกรสิทธิ
พระสนิท
พระสันติ
พระวัฒธนะ
พระไชยยา
พระนฤดล
พระกิติพงษ์
พระสุพิชชา
พระวิรันตร์
พระนราเทพ
พระอนุศาสน์
พระพรหมพิทักษ์
พระสรกฤษณ
พระพิริยะ
พระพงษ์ภัทร
พระคมยุทธิ์
พระกันตพัฒน์
พระวีระ
พระณภัทร
พระอภิพงศ์
พระบุญโสม
พระวิฑูรย์
พระสุกิจ
พระบรรจง
พระพร้อมพงษ์
พระศุกร์ชัย
พระมิง่ ขวัญ
พระชูพงษ์
พระสุขวิช

ฉายา
ปยวํโส

พฺรหฺมสํวโร
ขนฺติโก
สิทฺธิกิจฺโจ
ปฺาธโร
ขนฺติธโร
ิตธมฺโม
รวิวณฺโณ
ธมฺมพโล
อภสฺสโร
โสภโณ
กุสลจิตฺโต
กตปฺุโ
มหาวีโร
คุณากโร
โชติโก
อติภทฺโท
อติวีโร
กมฺมภทฺโร
ตนฺติปาโล
ปฺุกาโม
กตสาโร
สุกิจฺโจ
สุทฺโธ
คุตฺตสีโล
สํวโร
มหาปฺุโ
ขนฺติโก
สุวิชฺโช

นามสกุล
สุขเขตร์
อุตตะพุทธ
มหาสงคราม
จวบลาภ
อ่อนคำหล้า
ต้องจิตต์
วิลัยเลิศ
ลำนัย
กิจสมัย
กลิ่นธูป
สมบัติ
เปรมฤทัย
นงคราญ
พัฒนพิโดร
บุนนาค
มะลัยขวัญ
สุขเกษม
ซือ่ สัตย์
คงมนต์
ลือดารา
พูลศิล
แก้วจิตรา
ฤกษ์อนันต์
หามาลี
นาคกุลวัฒน์
แซมลำเจียก
วิบูลย์อรรถ
เหลืองวิริยะแสง
หลักเพชร
สุทโธ
นนทภา

เกิด

อุปสมบท

๐๑/๐๙/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๐๙/๐๘/๒๕๔๑
๐๕/๐๓/๒๕๔๖
๐๔/๐๔/๒๕๔๖
๑๒/๑๒/๒๕๔๐
๒๒/๐๔/๒๕๔๖
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

๑๓/๐๑/๒๕๑๐ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘
๑๓/๑๒/๒๕๓๖ ๐๔/๐๘/๒๕๕๙

๒๕/๐๘/๒๕๓๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
๒๔/๐๙/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๙/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙
๒๔/๐๑/๒๕๓๕ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

๑๖/๐๔/๒๕๐๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙
๐๓/๐๙/๒๕๒๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙
๒๔/๐๕/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

๘/๑๐/๒๕๑๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙
๙/๑๒/๒๕๐๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙
๓๐/๔/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙
๒๕/๑๒/๒๕๒๑ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

๐๕/๐๓/๒๕๒๓ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙
๐๖/๑๐/๒๕๒๘ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙
๑๓/๐๑/๒๕๓๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙
๒๔/๐๒/๒๕๓๕ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

๐๔/๐๗/๒๕๑๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙
๐๑/๐๑/๒๔๙๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๗/๐๑/๒๕๐๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๐๘/๐๔/๒๕๐๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๐๑/๐๙/๒๕๐๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๙/๐๘/๒๕๐๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีเศวตสุวรรณ
ศาสตร์บูรณศิลป

๒๒/๐๑/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทิมมา
จินดาสุข

๒๗/๐๓/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๒๙/๐๗/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๒/๐๔/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สังกัดวัด
ไผ่โสมนรินทร์
พนมยงค์
พนัญเชิง
พนัญเชิง
พนัญเชิง
พนัญเชิง
พนัญเชิง
พรหมนิวาส
พิชัยสงคราม
พุทไธศวรรย์
พุทไธศวรรย์
พุทไธศวรรย์
พุทไธศวรรย์
พุทไธศวรรย์
โพธิ์เผือก
โพธิ์เผือก
โพธิ์เผือก
ภูเขาทอง
ภูเขาทอง
มหาโลก
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๐๙๕
อย ๒๑๕๙/๐๐๙๖
อย ๒๑๕๙/๐๐๙๗
อย ๒๑๕๙/๐๐๙๘
อย ๒๑๕๙/๐๐๙๙
อย ๒๑๕๙/๐๑๐๐
อย ๒๑๕๙/๐๑๐๑
อย ๒๑๕๙/๐๑๐๒
อย ๒๑๕๙/๐๑๐๓
อย ๒๑๕๙/๐๑๐๔
อย ๒๑๕๙/๐๑๐๕
อย ๒๑๕๙/๐๑๐๖
อย ๒๑๕๙/๐๑๐๗
อย ๒๑๕๙/๐๑๐๘
อย ๒๑๕๙/๐๑๐๙
อย ๒๑๕๙/๐๑๑๐
อย ๒๑๕๙/๐๑๑๑
อย ๒๑๕๙/๐๑๑๒
อย ๒๑๕๙/๐๑๑๓
อย ๒๑๕๙/๐๑๑๔
อย ๒๑๕๙/๐๑๑๕
อย ๒๑๕๙/๐๑๑๖
อย ๒๑๕๙/๐๑๑๗
อย ๒๑๕๙/๐๑๑๘
อย ๒๑๕๙/๐๑๑๙
อย ๒๑๕๙/๐๑๒๐
อย ๒๑๕๙/๐๑๒๑
อย ๒๑๕๙/๐๑๒๒
อย ๒๑๕๙/๐๑๒๓
อย ๒๑๕๙/๐๑๒๔
อย ๒๑๕๙/๐๑๒๕
อย ๒๑๕๙/๐๑๒๖
อย ๒๑๕๙/๐๑๒๗
อย ๒๑๕๙/๐๑๒๘
อย ๒๑๕๙/๐๑๒๙

ชือ่
พระเข็มทอง
พระอนันต์ชัย
พระเอเชีย
พระธีรวิช
พระอณุศร
พระณรง
พระทนงศักดิ์
พระธานิท
พระธนพิพัฒน์
พระจีระยุทธ
พระกรธัช
พระพีรณัฐ
พระพชร
พระพงษ์พิศิษฐ์
พระพิจักษณ์
พระกฤษฎา
พระณัฐพงศ์
พระพีระวัฒน์
พระปยวัฒน์
พระกานต์ทัต
พระกรธวัช
พระธนวัฒน์
พระอริย์ธัช
พระพรพระรัตน์
พระจรูญเกียรติ
พระวรพงษ์
พระสาธิต
พระอุกฤษณ์
สามเณรฉัตรชัย
สามเณรวิฑูรย์
สามเณรสิทธิชัย
สามเณรนทีธร
สามเณรอรรถพล
พระสงกรานต์
พระวสิน

ฉายา
อาจาโร
อติพโล
กนฺตสีโล
ธีรวํโส
อนุตฺตโร
สฺโต
สุมิตฺโต
ชาคโร
อาทโร
อาสโภ
กตปฺุโ
ิตสีโล
พลวโณ
พฺรหมฺโชโต
สนฺตกาโย
สุจิตฺโต
สีลธโร
จาครโต
อนลโส
สนฺติกโร
กมฺมสุทฺโธ
ธนวุฑฺโฒ
ผาสุโก
ภทฺทโก
จตฺตมโล
โอวาทกโม
สมาหิโต
ปวโร

ปสนฺโน
นทตฺโต

นามสกุล
จันทร์ประโคน
เจนวิชชุเมธ
สาวะโห
เหมภากรสกุล
ลิพันธ์
เหมือนใจนึก
พันวัน
รุจนิมมาน
พัฒนเหล่าตระกูล

เกิด

อุปสมบท

๑๕/๐๑/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๒/๐๒/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๙/๐๑/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๒๐/๐๔/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๐๕/๑๐/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๐/๑๐/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๘/๐๘/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๒/๐๙/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๓/๐๘/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๐๘/๐๖/๒๕๒๙
น้อยแดง
๑๕/๐๙/๒๕๒๙
บุญสมบัติ
๐๘/๐๒/๒๕๓๒
อิ่มอารมณ์
เล็กเจริญสุข ๐๔/๑๐/๒๕๓๓
เรืองรุ่งชัยกุล ๑๘/๐๗/๒๕๓๔
วราเสนีย์วุฒิ ๐๖/๐๙/๒๕๓๔
๑๗/๐๑/๒๕๓๕
ทีเจริญ
๒๑/๐๒/๒๕๓๕
เทีย่ งทัศน์
๑๕/๑๒/๒๕๓๕
โอปน
๒๗/๑๒/๒๕๓๕
สุขแสน
รังสิกวานิช ๑๗/๐๙/๒๕๓๖
๑๘/๑๐/๒๕๓๖
สงวนรัตน์
๒๑/๐๕/๒๕๓๗
ทีเจริญ
ธีรอนันตวัชร์ ๐๔/๐๘/๒๕๓๗
๒๙/๐๙/๒๕๓๗
รุ่งเรือง
ศรีขจรลาภ ๑๓/๑๒/๒๕๓๗
๓๑/๑๒/๒๕๓๘
เตือนจิตต์
จิตร์ตรีธรรม ๐๕/๐๗/๒๕๓๙
๒๕/๐๗/๒๕๓๙
กลีบมาลัย
๑๑/๑๑/๒๕๓๙
วงษ์แหวน
๑๕/๑๑/๒๕๔๐
รัตนวัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘
วงศ์เจริญ
อุยนันทพิทักษ์ ๐๑/๑๑/๒๕๔๖
๐๗/๐๕/๒๕๔๕
จันทรังษี
โกมลปาณิก ๐๑/๐๕/๒๕๑๙
๖/๑/๒๕๓๖
รุ่งเรือง

๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๕/๐๗/๒๕๕๙

๑๙/๐๓/๒๕๕๙

๑๐/๗/๒๕๕๙

สังกัดวัด
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
มเหยงคณ์
รัตนชัย
ราชประดิษฐาน

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๑๓๐
อย ๒๑๕๙/๐๑๓๑
อย ๒๑๕๙/๐๑๓๒
อย ๒๑๕๙/๐๑๓๓
อย ๒๑๕๙/๐๑๓๔
อย ๒๑๕๙/๐๑๓๕
อย ๒๑๕๙/๐๑๓๖
อย ๒๑๕๙/๐๑๓๗
อย ๒๑๕๙/๐๑๓๘
อย ๒๑๕๙/๐๑๓๙
อย ๒๑๕๙/๐๑๔๐
อย ๒๑๕๙/๐๑๔๑
อย ๒๑๕๙/๐๑๔๒
อย ๒๑๕๙/๐๑๔๓
อย ๒๑๕๙/๐๑๔๔
อย ๒๑๕๙/๐๑๔๕
อย ๒๑๕๙/๐๑๔๖
อย ๒๑๕๙/๐๑๔๗
อย ๒๑๕๙/๐๑๔๘
อย ๒๑๕๙/๐๑๔๙
อย ๒๑๕๙/๐๑๕๐
อย ๒๑๕๙/๐๑๕๑
อย ๒๑๕๙/๐๑๕๒
อย ๒๑๕๙/๐๑๕๓
อย ๒๑๕๙/๐๑๕๔
อย ๒๑๕๙/๐๑๕๕
อย ๒๑๕๙/๐๑๕๖
อย ๒๑๕๙/๐๑๕๗
อย ๒๑๕๙/๐๑๕๘
อย ๒๑๕๙/๐๑๕๙
อย ๒๑๕๙/๐๑๖๐
อย ๒๑๕๙/๐๑๖๑
อย ๒๑๕๙/๐๑๖๒
อย ๒๑๕๙/๐๑๖๓
อย ๒๑๕๙/๐๑๖๔

ชือ่
สามเณรวันชัย
พระภาณุพงษ์
พระวิเชษร
พระปกิตต์
สามเณรชวัลวิทย์
สามเณรวีรวิชญ์
พระเจริญวิทย์
พระอธิษฐ์
พระสุเดชา
พระภานุพงศ์
พระเฉลิมพร
พระจิรายุทธ
พระอักษรศิลป
พระณัฐพล
พระประสิทธิ์
พระฉัตร์
พระชินฤทธิ์
พระสุเทพ
สามเณรสุทธิเกียรติ์
สามเณรนิมิต
สามเณรประสบชัย
สามเณรจตุรงค์
สามเณรสงกรานต์
พระประจิรักษ์
พระพศิน
พระอุเทน
พระศิริชัย
พระธิติ
พระอภิรักษ์
สามเณรสันติ
สามเณรสุพจน์
พระนัฐกร
พระพิเชษฐ์
พระโชติพัฒน์
พระเพิม่ พูน

ฉายา

นามสกุล
ศรีสุพล
สนฺติวโร
ศรีไชยชิด
กตคุโณ
พึง่ งาม
ิตาโณ
ธรรมารมย์
เทศประสิทธิ์
ทองดี
วิชฺชาธโร
เหมือนแม้น
อภิวฑฺฒโน ปนนิกร
มหาเตโช
ศรีสุวรรณ
ภาณุวํโส
เคนสิงห์
ชยวโร
สุทธิพงษ์
ขนฺติธโร
สัมมาตรี
อกฺขรสิปฺโป เหมือนเผ่า
ปฺาภทฺโท เงินก้อน
ปสิทฺธิโก
เวรุนิตย์
ฉนฺทธมฺโม
แหมสันเทียะ
ชาคโร
ชัยรัตนศักดิ์
สุรกฺโข
ท้วมจัน่
ควรเลีย้ ง
เหล่าหมวด
ยศธศรี
รถเพชร
ชาติทรนงศักดิ์
มหาปฺโ เมฆหมอก
แก้วรัตนไพศาลศรี
ธมฺมวโร
ธมฺมปาโล
ฟกนิกร
สิริปฺโ
วินทะไชย
จนฺทสาโร
พึง่ เพียร
อาภสฺสโร
วงศ์แหยม
แก้วสุวรรณ์
แก้วสุวรรณ์
สีลวฑฺโฒ
บุญสังข์
จนฺทสาโร
มหาวิจิตร
สิริปฺโ
คำสวัสดิ์
วชิโร
เฉลิมบุตร

เกิด

อุปสมบท

๐๗/๐๘/๒๕๔๑
๒๕/๐๘/๒๕๑๕ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙
๑๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙
๑๙/๐๗/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙
๒๔/๑๐/๒๕๔๖
๒๗/๑๑/๒๕๔๔

๐๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สังกัดวัด
ศาลาปูน
สนามไชย
สนามไชย
สมณโกฏฐาราม
สมณโกฏฐาราม
สมณโกฏฐาราม
สำเภาล่ม

หมายเหตุ

๑๐/๐๗/๒๕๒๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘ หน้าพระเมรุราชิการาม
๑๖/๐๔/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ หน้าพระเมรุราชิการาม
๑๗/๐๘/๒๕๓๓ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙
๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
๑๓/๑๒/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

๐๑/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๐๑/๐๓/๒๔๙๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๕/๐๔/๒๕๐๓ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘
๑๙/๐๕/๒๕๓๐ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙
๒๓/๑๑/๒๕๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

๐๑/๐๓/๒๕๔๔
๐๑/๐๓/๒๕๔๖
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

๐๘/๑๐/๒๕๓๕ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

๓๐/๐๗/๒๕๐๐ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙
๑๗/๑๒/๒๕๒๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

๐๖/๑๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๒/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๐๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๓/๐๖/๒๕๔๐
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

๐๘/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๐๑/๐๗/๒๕๐๐ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘
๑๓/๑๐/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๑/๐๙/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หันตรา
หันตรา
หันตรา
หันตรา
หันตรา
หันตรา
ใหญ่ชัยมงคล
ใหญ่ชัยมงคล
ใหญ่ชัยมงคล
ใหญ่ชัยมงคล
ใหญ่ชัยมงคล
ใหญ่ชัยมงคล
ใหญ่ชัยมงคล
ใหญ่ชัยมงคล
อโยธยา
กลางทุ่ง
กลางทุ่ง
กลางทุ่ง
กลางทุ่ง
กลางทุ่ง
กลางทุ่ง
กลางทุ่ง
คลองบุญ
เจ้าปลุก
แจ้ง
แจ้ง

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๑๖๕
อย ๒๑๕๙/๐๑๖๖
อย ๒๑๕๙/๐๑๖๗
อย ๒๑๕๙/๐๑๖๘
อย ๒๑๕๙/๐๑๖๙

อย ๒๑๕๙/๐๑๗๐
อย ๒๑๕๙/๐๑๗๑
อย ๒๑๕๙/๐๑๗๒
อย ๒๑๕๙/๐๑๗๓
อย ๒๑๕๙/๐๑๗๔
อย ๒๑๕๙/๐๑๗๕
อย ๒๑๕๙/๐๑๗๖
อย ๒๑๕๙/๐๑๗๗
อย ๒๑๕๙/๐๑๗๘
อย ๒๑๕๙/๐๑๗๙
อย ๒๑๕๙/๐๑๘๐
อย ๒๑๕๙/๐๑๘๑
อย ๒๑๕๙/๐๑๘๒
อย ๒๑๕๙/๐๑๘๓
อย ๒๑๕๙/๐๑๘๔
อย ๒๑๕๙/๐๑๘๕
อย ๒๑๕๙/๐๑๘๖
อย ๒๑๕๙/๐๑๘๗
อย ๒๑๕๙/๐๑๘๘
อย ๒๑๕๙/๐๑๘๙
อย ๒๑๕๙/๐๑๙๐
อย ๒๑๕๙/๐๑๙๑
อย ๒๑๕๙/๐๑๙๒
อย ๒๑๕๙/๐๑๙๓
อย ๒๑๕๙/๐๑๙๔
อย ๒๑๕๙/๐๑๙๕
อย ๒๑๕๙/๐๑๙๖
อย ๒๑๕๙/๐๑๙๗
อย ๒๑๕๙/๐๑๙๘
อย ๒๑๕๙/๐๑๙๙

ชือ่

พระดนัย
พระเฉลิมศักดิ์
พระวัลลภ
พระเชาวลิต
พระสมบูรณ์
พระรุ่งโรจน์
พระเอกชัย
พระประสิทธิ์
พระนฤดล
พระชูกฤต
พระวสุ
พระวิรุทธ์
พระธีรพล
พระอภิชาต
พระนิพนธ์
พระพิเชฐ
พระณัฐดนัย
พระทศพล
พระวงศกร
พระอุดมศักดิ์
พระธนากร
พระดาวรุ่ง
พระจรัญ
พระวชิรพล
พระวุฒิภัทร
พระเดชาธร
พระณัฐพล
พระอนุชิต
พระพรชัย
พระทศยุทธ์
พระอำนาจ
พระกิตติคุณ
สามเณรอดิศักดิ์
สามเณรอดิเดช
สามเณรเกรียงศักดิ์

ฉายา
กลฺยาโณ
านวโร
ถาวโร
ชยากโร
ปภากโร
จิตธมฺโม
ปภากโร
ปยธมฺโม
สุเมโธ
อาภสฺสโร
ธมฺมวโร
ธมฺมวโร
ลาภสมฺปนฺโณ
สิริมงฺคโล
รตฺตนโชโต
อภิวโร
ปริปุณฺโณ
ฉนฺทชาโต
อนุภทฺโท
ธมฺมวโร
อภินนฺโท
ิตธมฺโม
ถาวโร
ปภสฺสโร
านิสฺสโร
ฉนฺทกาโม
านวโร
ถาวโร
อาภสฺสโร
จนฺทวณฺโณ
จารุธมฺโม
กิตฺติคุโณ

นามสกุล
รัชดานนท์
หงษา
พ่วงสายทอง
เฉลยกลิน่
พัดง่วน
พัดง่วน
สุวรรณโณ
เทียมศิริ
ทรัพย์ประเสริฐ
ปาลดีเลิศ
ปาลดีเลิศ
พนมสวย
เสือเกิด
ผสมมี
จิวกระกูล
หลีกพาล
ภานุมาศ
ใจใส
หนูทอง
นิลมงคล
มัน่ มโน
น้อยดี
ฟองดี
พิกุลโสม
กองศิลป
เหมือนแจ่ม
หิรัญทัศน์
สุภาเกตุ
อุ่นศิริ
วีระสัย
เทียนหล่อ
บุญสกุลฤทธิ์
บุญลา
บุญลา
จำหรัด

เกิด

อุปสมบท

๒๑/๐๕/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๓/๐๔/๒๔๙๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

๓๐/๐๙/๒๕๑๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘
๒๑/๐๔/๒๕๒๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘
๒๖/๑๑/๒๕๑๓ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

๑๗/๐๖/๒๕๑๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

๑๔/๐๙/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๗/๑๐/๒๕๓๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘
๒๒/๑๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๒๑/๐๕/๒๕๑๐ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘
๑๔/๐๗/๒๕๓๓ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘
๑๙/๐๕/๒๕๒๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙
๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

๐๕/๐๗/๒๕๓๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙
๑๔/๐๖/๒๕๐๔ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙
๒๐/๐๔/๒๕๑๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๑๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๘/๐๘/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๓/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๕/๐๖/๒๕๓๔ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗

๐๗/๐๙/๒๕๐๔ ๑๑/๑๒/๒๕๕๘
๒๖/๑๐/๒๕๐๙ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙
๑๑/๐๕/๒๕๑๓ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

๐๖/๐๔/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๒/๐๗/๒๕๓๖ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

๐๑/๐๓/๒๕๓๗ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙
๒๗/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
๐๒/๑๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๐๖/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๓/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๐๗/๑๒/๒๕๒๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙
๒๔/๑๑/๒๕๓๒ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

๓๑/๘/๒๕๔๕
๙/๑๑/๒๕๔๖

๖/๑๐/๒๕๔๗

สังกัดวัด

แจ้ง
ท่าตอ
ท่าตอ
ท่าตอ
ท่าตอ
ท่าตอ
ท่า
เทพสุวรรณ
เทพสุวรรณ
บวรพุทธาวาส
บวรพุทธาวาส
บวรพุทธาวาส
โบสถ์
โบสถ์
โบสถ์
โบสถ์
โบสถ์
โบสถ์
ประดู่ตะบอง
ปากคลอง
โพธิ์ประสิทธิ์
โพธิ์ประสิทธิ์
โพธิ์ประสิทธิ์
โพธิ์ประสิทธิ์
โพธิ์
วัง
เวฬุวัน
สุวรรณเจดีย์
สุวรรณเจดีย์
อุโลม
ไก่จ้น
ไก่จ้น
แคท่าเรือ
แคท่าเรือ
แคท่าเรือ

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๖ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๒๐๐
อย ๒๑๕๙/๐๒๐๑
อย ๒๑๕๙/๐๒๐๒
อย ๒๑๕๙/๐๒๐๓
อย ๒๑๕๙/๐๒๐๔
อย ๒๑๕๙/๐๒๐๕
อย ๒๑๕๙/๐๒๐๖
อย ๒๑๕๙/๐๒๐๗
อย ๒๑๕๙/๐๒๐๘
อย ๒๑๕๙/๐๒๐๙
อย ๒๑๕๙/๐๒๑๐
อย ๒๑๕๙/๐๒๑๑
อย ๒๑๕๙/๐๒๑๒
อย ๒๑๕๙/๐๒๑๓
อย ๒๑๕๙/๐๒๑๔
อย ๒๑๕๙/๐๒๑๕
อย ๒๑๕๙/๐๒๑๖
อย ๒๑๕๙/๐๒๑๗
อย ๒๑๕๙/๐๒๑๘
อย ๒๑๕๙/๐๒๑๙
อย ๒๑๕๙/๐๒๒๐
อย ๒๑๕๙/๐๒๒๑
อย ๒๑๕๙/๐๒๒๒
อย ๒๑๕๙/๐๒๒๓
อย ๒๑๕๙/๐๒๒๔
อย ๒๑๕๙/๐๒๒๕
อย ๒๑๕๙/๐๒๒๖
อย ๒๑๕๙/๐๒๒๗
อย ๒๑๕๙/๐๒๒๘
อย ๒๑๕๙/๐๒๒๙
อย ๒๑๕๙/๐๒๓๐
อย ๒๑๕๙/๐๒๓๑
อย ๒๑๕๙/๐๒๓๒
อย ๒๑๕๙/๐๒๓๓
อย ๒๑๕๙/๐๒๓๔

ชือ่

พระดำรง
พระธนพงศ์
พระบุญสม
พระอภิศักดิ์
พระพิสิฐ
พระสมพร
พระสมพงษ์
พระพงษ์ศักดิ์
พระทศพล
พระณัฐวุฒิ
พระพงศภณ
พระรณชัย
พระศักดิก์ รินทร์
พระกัณพงศ์
สามเณรนิติ
สามเณรทักทาย
พระรัฐภูมิ
พระภานุพงษ์
พระสุชาติ
พระธีระ
พระวรฤทธิ์
พระอนุวัฒน์
พระจักรพันธ์
พระวัชระ
พระโสฬส
พระสายชล
สามเณรพงษ์พัฒน์
พระณัฐนนท์
พระทินกร
พระณัฐเศรษฐ์
พระสุทธิพงษ์
พระอนิสาร
พระกฤษณะ
พระปรัชญา
พระสุรเชษฐ์

ฉายา
อตฺตสนฺโต
คุณงฺกโร
จินฺตามโย
อภิสกฺโก
สมจิตฺโต
ปสนฺโน
ปโยโค
ปฺาธโร
ธนปาโล
เขมจิตฺโต
เขมจาโร
สุทฺธปฺโ
ธมฺมธีโป
สุชีโว
ธมฺมพโล
สุเมโธ
อธิจิตฺโต
านากโร
จนฺทโชโต
กมฺมสุทโธ
ชวโน
ชนาสโภ
สุวณฺโณ
ฉนฺทกโร
สุจินโณ
ทินนฺพโล
เขมปฺโ
ปยธมฺโม
อานนฺโท
จตฺตมโล
ปสุโต
สิริมงฺคโล

นามสกุล
เกิด อุปสมบท
สังกัดวัด
๒/๗/๒๕๐๔ ๒/๗/๒๕๕๙ จำปา
ทองคำ
ประทีปแก้ว ๑/๔/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙ จำปา
๑๖/๑๐/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙ ช้าง
เฟองทอง
๑๕/๑๐/๒๕๓๒ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙ ชุมแสง
พันธุขันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ แดง
รัศมี
สีนวนสกุนณี ๑๔/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ แดง
สีนวนสกุนณี ๑๔/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ แดง
๑๗/๑๒/๒๕๐๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙ ทุ่งมล
ทองอร่าม
๑๑/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙ เทพคันธาราม
กลิ่นรวง
กังวลทรัพย์ ๒๔/๔/๒๕๓๔ ๑/๑/๒๕๕๙ นางคุ่ม
๒๑/๖/๒๕๑๐ ๑๗/๔/๒๕๕๙ นางคุม
แก้วกิจ
่
ยิ้มชาญกาญจน์ ๒๐/๑๑/๒๕๓๐ ๑๒/๖/๒๕๕๙ นางคุม่
๑๕/๖/๒๕๓๔ ๑๒/๖/๒๕๕๙ นางคุม
แซ่ซ้ิม
่
๓๐/๕/๒๔๙๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙ นางคุม
พฤกษ์ชัต
่
๒๓/๑๑/๒๕๔๐
สังข์ทอง
นางคุม่
๑๘/๔/๒๕๔๓
จำปากร
นางคุม่
๑๔/๖/๒๕๑๘ ๒๓/๒/๒๕๕๙ บัวงาม
บัวเล็ก
๒๙/๑๐/๒๕๓๖ ๙/๗/๒๕๕๙ บัวงาม
สุวรรณกูฎ
๒๐/๐๖/๒๕๑๔ ๑๙/๐๙/๒๕๕๘ บ้านร่อม
สีเกลี้ยง
๒๙/๐๕/๒๕๓๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙ บ้านร่อม
ภู่ชูพักตร์
สุทธิพัฒนางกูล ๐๗/๑๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ บ้านร่อม
๑๔/๑๑/๒๕๒๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘ บึง
ผ่องแผ้ว
๖/๒๔/๒๕๓๖ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘ บึง
พูนพิพัฒน์
๑๓/๐๑/๒๕๓๐ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙ บึง
คันธรักษ์
๒๕/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙ บึง
ปนแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙ บึง
มาลัยริน
๐๒/๐๑/๒๕๔๓
เมืองสถาน
บึง
จันทร์เทีย่ ง ๒๘/๐๕/๒๕๓๖ ๑๔/๐๙/๒๕๕๘ บึงลัฎฐิวัน
สิริพัฒนาสมบัติ ๐๖/๑๑/๒๔๘๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙ บึงลัฎฐิวัน
๒๓/๐๒/๒๕๓๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙ บึงลัฎฐิวัน
ยุรวรรณ
แอ็ดด์เวลส ๐๔/๐๔/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙ บึงลัฎฐิวัน
๐๗/๐๘/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙ บึงลัฎฐิวัน
ชอบใจ
ประสงค์พันธ์ ๒๑/๐๑/๒๕๑๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙ พุฒาวาส
๒๗/๐๕/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙ พุฒาวาส
จำปาเทศ
๐๓/๐๗/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙ พุฒาวาส
อ้นภักดี

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๗ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๒๓๕
อย ๒๑๕๙/๐๒๓๖
อย ๒๑๕๙/๐๒๓๗
อย ๒๑๕๙/๐๒๓๘
อย ๒๑๕๙/๐๒๓๙

อย ๒๑๕๙/๐๒๔๐
อย ๒๑๕๙/๐๒๔๑
อย ๒๑๕๙/๐๒๔๒
อย ๒๑๕๙/๐๒๔๓
อย ๒๑๕๙/๐๒๔๔
อย ๒๑๕๙/๐๒๔๕
อย ๒๑๕๙/๐๒๔๖
อย ๒๑๕๙/๐๒๔๗
อย ๒๑๕๙/๐๒๔๘
อย ๒๑๕๙/๐๒๔๙
อย ๒๑๕๙/๐๒๕๐
อย ๒๑๕๙/๐๒๕๑
อย ๒๑๕๙/๐๒๕๒
อย ๒๑๕๙/๐๒๕๓
อย ๒๑๕๙/๐๒๕๔
อย ๒๑๕๙/๐๒๕๕
อย ๒๑๕๙/๐๒๕๖
อย ๒๑๕๙/๐๒๕๗
อย ๒๑๕๙/๐๒๕๘
อย ๒๑๕๙/๐๒๕๙
อย ๒๑๕๙/๐๒๖๐
อย ๒๑๕๙/๐๒๖๑
อย ๒๑๕๙/๐๒๖๒
อย ๒๑๕๙/๐๒๖๓
อย ๒๑๕๙/๐๒๖๔
อย ๒๑๕๙/๐๒๖๕
อย ๒๑๕๙/๐๒๖๖
อย ๒๑๕๙/๐๒๖๗
อย ๒๑๕๙/๐๒๖๘
อย ๒๑๕๙/๐๒๖๙

ชือ่
พระเตชสิทธิ์
พระธีระวุฒิ
สามเณรอรุณ
พระเจริญ
พระทองหยด
พระพิศาล
พระประมวล
สามเณรอาทิตย์
สามเณรการุณ
สามเณรธนโชติ
พระวิรัติ
พระสุธรรม
พระธีรวุฒิ
พระสัญชัย
พระทัตพร
พระกานต์
สามเณรฉัตรมงคล
สามเณรชัยมงคล
พระประทวน
พระบุณยกร
พระชัชชัย
พระอาคม
พระชัยเชรษฐ์
พระณฤพล
พระสิทธิชัย
พระสรศักดิ์
พระกรกต
สามเณรธเนศ
พระธนพัฒน์
พระธนเดช
พระธวัชชัย
พระวิเชียร
พระนราวิชญ์
พระศรันย์
พระศักดิส์ ิทธิ์

ฉายา
กิตฺติโก
ธีรธมฺโม
ถิรธมฺโม
วรสทฺโท
เทวธมฺโม
สุทฺธจิตฺโต

ปสนฺโณ
านวุฑฺโฒ
เตชธโร
ปสนฺนจิตฺโต
ิติโก
สุวีโร
วรธมฺโม
ปฺาโภ
กิตฺติโก
อาทโร
ปฺาวโร
กตฺสาโร
จนฺทสาโร
ธมฺมสโร
กิตฺติคุโน
ธนวฑฺฒโน
ปฺาวโร
ธชฺชโย
อุชุโก
ชินวโร
ขนฺติพาโล
สุทธิวํโส

นามสกุล
ชาตยาภา
นูโพนทอง
ปานพลอย
กลิ่นโอบ๋วย
แสงอมร
หล่อประเสริฐ
สุริยศ
ศรีเรือน
วังงาม
ประสงค์ธรรม
รักพันธุ์
รัตนะห่วง
องอาจ
พุกสิงห์
มัฆพาน
ไสปลา
อยู่สินธุ์
สว่างจันทร์
สสิโรจน์
เจตนะเสน
สีม่วง
การเกนขาย
ศาลากลาง
พันธุ์รัตน์
ฤทธิจ์ รูญ
คล้านคลึง
โคลดประโคน
สัมมาคาม
เดือนแจ่ม
ทวีแก้ว
สวนรัตน์
สุดใจ
ประดับแก้ว
สีคร้าม

เกิด

อุปสมบท

๒๑/๐๓/๒๔๙๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๒๑/๐๙/๒๕๓๔ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

๐๖/๐๗/๒๕๔๒
๑๙/๐๘/๒๔๙๔ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

๒๕/๐๑/๒๕๐๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๐๘/๑๑/๒๕๒๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

๐๖/๐๓/๒๔๙๘ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘
๒๕/๐๓/๒๕๔๖
๑๕/๑๐/๒๕๔๖
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

๒๔/๐๕/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๓/๑๒/๒๕๐๗ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

๐๒/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๑/๐๘/๒๕๒๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

๐๓/๐๒/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
๐๓/๑๒/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

๐๒/๐๒/๒๕๔๖
๐๓/๐๑/๒๕๔๗
๐๓/๐๖/๒๔๙๖ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘
๒๓/๐๖/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
๓๐/๑๒/๒๕๓๑ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

๒๐/๐๙/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๑๒/๐๔/๒๕๓๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘
๑๘/๐๔/๒๕๓๑ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙
๒๔/๐๙/๒๕๒๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙
๒๕/๐๗/๒๕๑๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

๐๕/๐๔/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๘/๐๙/๒๕๔๔
๒๑/๑๑/๒๕๓๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

๑๖/๐๕/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๓๐/๑๑/๒๔๙๕ ๗/๐๖/๒๕๕๙
๒๖/๐๓/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
๑๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
๑๔/๐๑/๒๕๓๓ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

สังกัดวัด
พุฒาวาส
โพธิ์เอน
ไม้รวก
ยางนม
ยางนม
วังแดงเหนือ
เวียง
ศักดิ์
ศักดิ์
ศักดิ์
ศาลาลอย
สฎางค์
สว่างอารมณ์
สะตือ
สะตือ
สะตือ
สะตือ
สะตือ
สามเรือน
สามเรือน
หัวหิน
หัวหิน
กุฎีกรุ
กุฎีกรุ
กุฎีกรุ
กุฎีกรุ
กุฎีกรุ
กุฎีกรุ

หมายเหตุ

เกาะแก้วเกษฎาราม
เกาะแก้วเกษฎาราม

จันทร์
ดงหวาย
ดงหวาย
ดงหวาย
ตะโหนด

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๘ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๒๗๐
อย ๒๑๕๙/๐๒๗๑
อย ๒๑๕๙/๐๒๗๒
อย ๒๑๕๙/๐๒๗๓
อย ๒๑๕๙/๐๒๗๔
อย ๒๑๕๙/๐๒๗๕
อย ๒๑๕๙/๐๒๗๖
อย ๒๑๕๙/๐๒๗๗
อย ๒๑๕๙/๐๒๗๘
อย ๒๑๕๙/๐๒๗๙
อย ๒๑๕๙/๐๒๘๐
อย ๒๑๕๙/๐๒๘๑
อย ๒๑๕๙/๐๒๘๒
อย ๒๑๕๙/๐๒๘๓
อย ๒๑๕๙/๐๒๘๔
อย ๒๑๕๙/๐๒๘๕
อย ๒๑๕๙/๐๒๘๖
อย ๒๑๕๙/๐๒๘๗
อย ๒๑๕๙/๐๒๘๘
อย ๒๑๕๙/๐๒๘๙
อย ๒๑๕๙/๐๒๙๐
อย ๒๑๕๙/๐๒๙๑
อย ๒๑๕๙/๐๒๙๒
อย ๒๑๕๙/๐๒๙๓
อย ๒๑๕๙/๐๒๙๔
อย ๒๑๕๙/๐๒๙๕
อย ๒๑๕๙/๐๒๙๖
อย ๒๑๕๙/๐๒๙๗
อย ๒๑๕๙/๐๒๙๘
อย ๒๑๕๙/๐๒๙๙
อย ๒๑๕๙/๐๓๐๐
อย ๒๑๕๙/๐๓๐๑
อย ๒๑๕๙/๐๓๐๒
อย ๒๑๕๙/๐๓๐๓
อย ๒๑๕๙/๐๓๐๔

ชือ่
สามเณรนวินดา
พระอัครพงศ์
พระกาญจนภพ
พระสิทธิชัย
พระนันทวุฒ
พระบัณฑิตฐ์
พระพิภพ
พระหนึง่
สามเณรสมชาย
พระชัดชัย
พระวัชระชัย
พระวิรัช
พระฤทธิไกร
พระภาณุพัฒน์
พระพงษ์ฤทธิ์
พระอนันต์
พระวิษณุ
พระทนุ
พระธนัชทัศน์
พระพิศ
พระอำนาจ
พระสุรศักดิ์
พระธนภัทร
พระวีรชน
พระปฏิพล
พระกิตติ
พระมานัส
พระสมพล
พระชำนาญ
พระเฉลิมพล
สามเณรวรุตน์
พระพรชัย
พระกิตติพงษ์
พระวิโรจน์
พระภานุมาศ

ฉายา
อคฺควํโส
สุวณฺโณ
ธมฺมโชโต
จนฺทวํโส
สุเมโธ
นิติสาโร
านจาโร
าวโร
ปฺาวชิโร
จนฺทสาโร
อภิวณฺโณ
วราโพ
ปสนฺโน
สนฺตจิตฺโต
วรธมฺโม
ธนปฺุโ
คุณทสฺสี
อภิปฺุโ
ปฺาวโร
อภินนฺโท
ธนวฑฺฒโน
วีรชาโน
ปฏิภาโณ
ขนฺติวโร
ธมฺมโชโต
จนฺทโก
อิทฺธิเตโช
โฆสธมฺโม
ิตสาโร
หิริโก
ชุตินฺธโร
ปชุโชโต

นามสกุล
มีมานะ
ทองเกลียว
เปาริก
ยอดศิริ
ไตรบรรณ์
แจ้งนพภา
จัน่ ประดับ
ทองเริม่
จันทร์น้อย
พิงพาตย์
แก้วล้อม
ธนทัยสกุล
ทองประเสริฐ
จับเทียน
แก้วลอย
สัยยะสิทธิ์
ทองประศรี
แก้วพูล

เกิด

อุปสมบท

๒/๐๑/๒๕๔๕
๐๒/๐๕/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
๑๒/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

๐๑/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙
๒๒/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

๐๕/๐๗/๒๕๑๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙
๑๒/๑๒/๒๔๙๖ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

๑๔/๑๐/๒๕๒๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๕/๐๔/๒๕๔๐
๑๙/๐๗/๒๕๑๘ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙
๑๖/๐๕/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๑/๐๕/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

๐๕/๐๙/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙
๑๓/๑๐/๒๕๓๘ ๙/๐๗/๒๕๕๙
๒๙/๐๗/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๓๐/๐๖/๒๕๐๔ ๑๔/๐๙/๒๕๕๘
๒๘/๐๒/๒๕๑๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

๓๐/๐๓/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชาญวิวัฒน์วรากุล

๑๑/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

น้อยแก้ว
สังฆะพิลา
พินิจชอบ
อาจอนงค์
รักผาสุข
ผัสขัน
ระโหฐาน
จิตเนือ่ ง
มะกลำแดง
ศรีดี
นาคพราย
สมงาม
ศรีโกศักดิ์
ชาญชาติ
ทรัพย์เอนก
ม่วมกระโทก

๒๖/๑๐/๒๕๑๒ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙
๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙
๒๔/๐๖/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙
๒๙/๑๑/๒๕๓๗ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

๑๔/๐๑/๒๕๑๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

๐๔/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

๘/๐๔/๒๕๓๙ ๙/๐๗/๒๕๕๙
๒๖/๐๗/๒๕๒๓ ๘/๐๖/๒๕๕๗

๒๔/๒/๒๕๒๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙
๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
๒๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๐๑/๐๖/๒๕๔๕
๒๒/๐๔/๒๕๐๗ ๔/๐๖/๒๕๕๙

๗/๐๔/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
๑๔ / ๑๒ / ๒๕๐๘ ๑๗ / ๖ / ๒๕๕๙

๑๐/๑๐/๒๕๒๘ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

สังกัดวัด
บางระกำ
พระนอน
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ลำแพน
มเหยงค์
มาบพระจันทร์
มาบพระจันทร์
มาบพระจันทร์
ร้อยไร่
ร้อยไร่
ราชบรรทม
ราชบรรทม
เรือแข่ง
ละมุด
ลาย
ลาย
ลาย
วัง
สระเกษ
สระเกษ
สระเกษ
สำมะกัน
สำมะกัน
สำมะกัน
สีจำปา
เสด็จ
เกาะเลิ่ง
เกาะเลิ่ง
เกาะเลิ่ง
เกาะเลิ่ง
โขดเขมาราม
โขดเขมาราม
ค่าย
โคก

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๙ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๓๐๕
อย ๒๑๕๙/๐๓๐๖
อย ๒๑๕๙/๐๓๐๗
อย ๒๑๕๙/๐๓๐๘
อย ๒๑๕๙/๐๓๐๙
อย ๒๑๕๙/๐๓๑๐
อย ๒๑๕๙/๐๓๑๑
อย ๒๑๕๙/๐๓๑๒
อย ๒๑๕๙/๐๓๑๓
อย ๒๑๕๙/๐๓๑๔
อย ๒๑๕๙/๐๓๑๕
อย ๒๑๕๙/๐๓๑๖
อย ๒๑๕๙/๐๓๑๗
อย ๒๑๕๙/๐๓๑๘
อย ๒๑๕๙/๐๓๑๙
อย ๒๑๕๙/๐๓๒๐
อย ๒๑๕๙/๐๓๒๑
อย ๒๑๕๙/๐๓๒๒
อย ๒๑๕๙/๐๓๒๓
อย ๒๑๕๙/๐๓๒๔
อย ๒๑๕๙/๐๓๒๕
อย ๒๑๕๙/๐๓๒๖
อย ๒๑๕๙/๐๓๒๗
อย ๒๑๕๙/๐๓๒๘
อย ๒๑๕๙/๐๓๒๙
อย ๒๑๕๙/๐๓๓๐
อย ๒๑๕๙/๐๓๓๑
อย ๒๑๕๙/๐๓๓๒
อย ๒๑๕๙/๐๓๓๓
อย ๒๑๕๙/๐๓๓๔
อย ๒๑๕๙/๐๓๓๕
อย ๒๑๕๙/๐๓๓๖
อย ๒๑๕๙/๐๓๓๗
อย ๒๑๕๙/๐๓๓๘
อย ๒๑๕๙/๐๓๓๙

ชือ่
พระอัฐพงศ์
พระปริญญา
พระปญษภัทร
พระสุกิจ
พระปญญา
พระเฉลิม
พระอาทิตย์
พระพรศักดิ์
พระเจริญกิตติ์
พระอภิส์ณัฐ
พระธนพล
พระสุรชัย
พระวราวิทย์
พระสถาปนิก
พระฐิติเศรษฐ
พระธีรศักดิ์
พระลัทธพล
พระเจริญ
พระวินัย
พระสลิด
พระจักษ์เพ็ชร์
พระณัฐพิพัฒน์
พระพรรษปกรณ์
พระณัฐพล
พระสหชล
พระอัครเดช
พระณัฐวุฒิ
พระสามารถ
พระวิชาญ
พระณรงค์เดช
พระวิฑูรย์
พระแสวง
พระประวิทย์
พระสมาน
พระพรพิพัฒน์

ฉายา
ชติธโม
ภูริปฺโ
ติสฺสโร
ชวโน
านวโร
สมาจาโร
อมโร
ปฺาธโล
รติกธมฺโม
กตธมฺโม
เกสรธมฺโม
ภทฺทธมฺโม
เวปุลฺลธมฺโม
ปยธมฺโม
ิตคุณธมฺโม
ิตกุสลธมฺโม
นิสภธมฺโม
ถิรธมฺโม
กตธมฺโม
สุภธมฺโม
ปยธมฺโม
านธมฺโม
เขมธมฺโม
เตชธมฺโม
รตนธมฺโม
ภทฺทธมฺโม
สิริธมฺโม
หาสธมฺโม
กมลสุวณฺโณ
กตนาโถ
ขนฺติสุวณฺโณ
านงฺกโร
สํวโร
โชติปฺโ
ภทฺรธมฺโม

นามสกุล
นิธิอุดมสกุล
มีสง่า
ฐิติอังกูล
นาคแกมทอง
ผลสุวรรณ
กิจจคราม
ชมนาวัง
บุญหมัน่
จิตรสมควร
อัครวิชัยธรรม
แจ้งประยูร
สันติภักดี
สถิดร
วงศ์จิรกิตติ์
ธนบุณยเกียรติ์
ตรีมงคล
บุญตุ้ม
หาญกิจสกุล
แคอนันต์
จูหลาย
สอนพินิจ
ผ่องเมืองปก
ศรีมา
อ้นเกษม
ชัยศุภกิจการ
จันทร์แจ่มใส
ด้วงศรี
กลัดคร้าม
พูลสมบัติ
เขียวรัตน์
แก้วปลอด
พิมพ์โพธิ์
จวนภูเขียว
พันธ์เลิศ
พึง่ วงศ์ญาติ

เกิด

อุปสมบท

๑๘/๑๐/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙
๑๓/๑๐/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
๒๕/๐๘/๒๔๙๖ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙
๒๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๑๕/๐๑/๒๔๙๕ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙
๗ / ๗ / ๒๕๒๘ ๑๖ / ๗ / ๒๕๕๘

๒๓/๐๔/๒๕๒๔ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙
๒๗/๑๒/๒๕๒๑ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

๑๔/๐๙/๒๕๒๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙
๒๖/๐๗/๒๕๓๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙
๒๔/๐๕/๒๕๑๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙
๑๑/๑๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

๐๘/๑๐/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙
๒๙/๐๕/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙
๐๔/๑๒/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

๒๐/๐๕/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

๒๑/๐๗/๒๕๐๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๐๒/๐๑/๒๕๑๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๒๓/๐๔/๒๕๑๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๒๘/๐๕/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

๐๘/๐๒/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๑๒/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

๑๖/๐๘/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๐๑/๐๒/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๓๐/๐๘/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๑๔/๑๑/๒๕๑๐ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๕ / ๓ / ๒๕๐๘ ๑๕ / ๕ / ๒๕๕๘
๑๓ / ๑ / ๒๕๒๙ ๐๓ / ๗ / ๒๕๕๙
๒๗ / ๗ / ๒๔๙๖ ๑๘ / ๕ / ๒๕๕๙

๒ / ๖ / ๒๕๐๘ ๑๘ / ๗ / ๒๕๕๙
๑๙/๐๗/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๘/๐๗/๒๔๘๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
๑๐/๑๑/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

สังกัดวัด

โคก
จอมเกษ
จอมเกษ
ดาวคะนอง
ดาวคะนอง
ตลาด
ตะเคียน
ตะนุ
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ตาลเอน
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทางกลาง
เทพธาราราม
เทพอุปการาม

หมายเหตุ

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๐ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๓๔๐
อย ๒๑๕๙/๐๓๔๑
อย ๒๑๕๙/๐๓๔๒
อย ๒๑๕๙/๐๓๔๓
อย ๒๑๕๙/๐๓๔๔
อย ๒๑๕๙/๐๓๔๕
อย ๒๑๕๙/๐๓๔๖
อย ๒๑๕๙/๐๓๔๗
อย ๒๑๕๙/๐๓๔๘
อย ๒๑๕๙/๐๓๔๙
อย ๒๑๕๙/๐๓๕๐
อย ๒๑๕๙/๐๓๕๑
อย ๒๑๕๙/๐๓๕๒
อย ๒๑๕๙/๐๓๕๓
อย ๒๑๕๙/๐๓๕๔
อย ๒๑๕๙/๐๓๕๕
อย ๒๑๕๙/๐๓๕๖
อย ๒๑๕๙/๐๓๕๗
อย ๒๑๕๙/๐๓๕๘
อย ๒๑๕๙/๐๓๕๙
อย ๒๑๕๙/๐๓๖๐
อย ๒๑๕๙/๐๓๖๑
อย ๒๑๕๙/๐๓๖๒
อย ๒๑๕๙/๐๓๖๓
อย ๒๑๕๙/๐๓๖๔
อย ๒๑๕๙/๐๓๖๕
อย ๒๑๕๙/๐๓๖๖
อย ๒๑๕๙/๐๓๖๗
อย ๒๑๕๙/๐๓๖๘
อย ๒๑๕๙/๐๓๖๙
อย ๒๑๕๙/๐๓๗๐
อย ๒๑๕๙/๐๓๗๑
อย ๒๑๕๙/๐๓๗๒
อย ๒๑๕๙/๐๓๗๓
อย ๒๑๕๙/๐๓๗๔

ชือ่

พระสถาพร
พระสุรพงษ์
พระเฉลิมพันธ์
พระธนรัตน์
พระอนุชาติ
พระนพรัตน์
พระวิพล
พระพุฒิพงศ์
พระณรงค์ฤทธิ์
พระนันทวัฒน์
พระปฐมพงศ์
พระสถิตพร
พระอภิสิทธิ์
พระวิวัฒน์
พระสมชาย
พระศฤงคาร
พระอัฐชัย
พระสำเริง
พระวินัย
พระแสงเทียน
พระปุณณพล
พระธวัชชัย
พระกฤตภาส
พระปยวัฒน์
พระแลน
พระดนัย
พระพาดา
พระภูริวัศ
พระนรินทร์
พระไพรัตน์
พระปฐวี
พระกิจติเดช
พระธนภัทร
พระรัชกรณ์
พระธนกร

ฉายา
ปวฑฺฒโน
อติภทฺโท
ชยวุฑฺโฒ
ิตธมฺโม
พลวฑฺฒโน
โชติปฺโ
ทีปธมฺโม
ปฺาทีโป
านสุโข
สุธมฺโม
ภทฺทธมฺโม
ิตธมฺโม
สุธมฺโม
วิวฒฺฑโณ
มหาปฺุโ
ปุลาโภ
ปฺาวโร
กมโล
ยุตฺติธมฺโม
คุณธมฺโม
โชติธมฺโม
ิตธมฺโม
ิตาโภ
เกสโร
อาภสฺสโร
จนฺทวีโร
ภูริปฺโ
ภูริปฺโ
นรินโท
ถาวโร
ถิรมโน
ถิรปฺุโ
ชววฑฺฒโน
ถิรสุมโน
คนฺธสีโล

นามสกุล
มานำไทย
ตันติวรรธนะ
ทรงจำ
มุสิกภูมิ
สงวนรักษ์
บุตรทิจักร์
เชาว์วิมล
พจน์ชัยจงดี
ผดุงลาภ
โชคจารุพรชัย
เกษมสุข
กลำเงิน
สร้อยปทุม
ช่อฟา
แสงพราย
บุญลาภ
รู้แผน
ใยบัว
กิจสอาด
มณีนิล
ผลนำผึง่
บุตดา
อินทร์พรหม
กุเวสา
อาการ
ทองโสภา
สุวรรณถนิษฐ์
ใจสมัคร
พ่อค้าช้าง
ศิริศิลป
แสงศรี
ยอดชมญาณ
บัวโพจิตร
สิทธิสาร
สุนทรพฤกษ์

เกิด

อุปสมบท

๒๙/๐๗/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๑๘/๑๐/๒๕๓๕ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙
๒๖/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

๐๒/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๒๙/๐๘/๒๕๑๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙
๓๐ / ๑๑ / ๒๕๒๕ ๐๗ / ๕ / ๒๕๕๙

๕ / ๘ / ๒๕๓๘ ๙ / ๗ / ๒๕๕๙
๙ / ๘ / ๒๕๓๓ ๑๖ / ๗ / ๒๕๕๙
๖ / ๑๐ / ๒๕๓๖ ๑๗ / ๗ / ๒๕๕๙
๑๘ / ๒ / ๒๕๓๙ ๑๙ / ๗ / ๒๕๕๙
๒๔ / ๑ / ๒๕๓๔ ๒๗ / ๕ / ๒๕๕๙

๐๑/๐๗/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๒๔/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๐๗/๑๒/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
๑๖/๑๒/๒๕๑๔ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

๒๗/๐๔/๒๕๓๘ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙
๑๒/๐๓/๒๕๓๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙
๑๙/๐๔/๒๔๙๗ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

๐๘/๐๓/๒๕๑๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๒๐/๐๘/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๐๕/๐๙/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๐๗/๑๒/๒๕๓๑ ๒๕/๑๐/๒๕๕๖
๗ / ๑ / ๒๕๒๔ ๑๖ / ๗ / ๒๕๕๙
๒๓ / ๑๐ / ๒๕๓๘

๑๗ / ๗ /๒๕๕๙

๒๑/๐๒/๒๕๐๔ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙
๒๓/๑๑/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

๑๖/๐๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๒๔/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๑๐/๑๑/๒๕๒๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

๒๕/๐๗/๒๕๐๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๐๒/๐๔/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙
๐๒/๐๘/๒๔๙๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

๖/๐๘/๒๕๑๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๒๖/๐๖/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

๒๐/๐๒/๒๕๒๑ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

สังกัดวัด
เทพอุปการาม
นนทรีย์
นนทรีย์
นนทรีย์
นนทรีย์
นาค
นาค
นาค
นาค
นาค
นาค
บางเพลิง
บางเพลิง
บ้านแจ้ง
บ้านม้า
บ้านม้า
ประมุง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
ม่วง
ศาลาแดง
ศาลาแดง
เสาธงเก่า
เสาธงเก่า
อินกัลยา
อินกัลยา
กะสังข์
กะสังข์
ขนอน
ขุนทราย
โคกมะยม
โตนด
เทพกุญชร

หมายเหตุ

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๑ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๓๗๕
อย ๒๑๕๙/๐๓๗๖
อย ๒๑๕๙/๐๓๗๗
อย ๒๑๕๙/๐๓๗๘
อย ๒๑๕๙/๐๓๗๙

อย ๒๑๕๙/๐๓๘๐
อย ๒๑๕๙/๐๓๘๑
อย ๒๑๕๙/๐๓๘๒
อย ๒๑๕๙/๐๓๘๓
อย ๒๑๕๙/๐๓๘๔
อย ๒๑๕๙/๐๓๘๕
อย ๒๑๕๙/๐๓๘๖
อย ๒๑๕๙/๐๓๘๗
อย ๒๑๕๙/๐๓๘๘
อย ๒๑๕๙/๐๓๘๙
อย ๒๑๕๙/๐๓๙๐
อย ๒๑๕๙/๐๓๙๑
อย ๒๑๕๙/๐๓๙๒
อย ๒๑๕๙/๐๓๙๓
อย ๒๑๕๙/๐๓๙๔
อย ๒๑๕๙/๐๓๙๕
อย ๒๑๕๙/๐๓๙๖
อย ๒๑๕๙/๐๓๙๗
อย ๒๑๕๙/๐๓๙๘
อย ๒๑๕๙/๐๓๙๙
อย ๒๑๕๙/๐๔๐๐
อย ๒๑๕๙/๐๔๐๑
อย ๒๑๕๙/๐๔๐๒
อย ๒๑๕๙/๐๔๐๓
อย ๒๑๕๙/๐๔๐๔
อย ๒๑๕๙/๐๔๐๕
อย ๒๑๕๙/๐๔๐๖
อย ๒๑๕๙/๐๔๐๗
อย ๒๑๕๙/๐๔๐๘
อย ๒๑๕๙/๐๔๐๙

ชือ่

พระธวัชชัย
พระกานแก้ว
พระนิวัฒน์
พระวายุ
พระธนภูมิ
พระวโรดม
พระกฤษณะ
พระณัฐวุฒิ
พระเดชชาติ
พระยงยุทธ
พระประภาส
พระเอกนรินทร์
พระณัฐพล
พระเกริกเกียรติ
พระเกรียงไกร
พระปญญา
พระเสถียร
พระสมชาย
พระสิทธิพร
พระรุ่งเรืองชัย
พระนเรศ
พระธนโชติ
พระพิชิดชัย
พระสวรรค์
พระสมภพ
พระอานนท์
พระธิติเกษม
พระเกียรติอนันต์
พระทนง
พระสมประสงค์
พระวชิรพงษ์
พระสุรศักดิ์
สามเณรสิทธิพร
สามเณรสาคร
พระวิรัตน์

ฉายา
รตโน
ิตปฺโ
อคฺคธมฺโม
านทินฺโน
ธมฺมรโส
ธมฺมกุสโล
รตนมโน
โชติวํโส
สิริจนฺโท
อติพโล
ปฺาคโม
สนฺติโก
กิจฺจสุวณฺโณ
รตนปฺโ
เตชวโร
ปฺาคโม
ธมฺมวโร
กลฺยาโณ
ทสฺสนวโร
เตชวโร
ปยธมฺโม
ธนโชติ
มหาวีโร
อชิโต
จารุธมฺโม
สิทฺธิเตโช
มตฺตโม
วรปฺุโ
ปฺพโล
ปฺาวุฑฺโฒ
วชิรวงฺโส
อคฺควิชฺโช
านวโร

นามสกุล
ล้อมกัน
ยาน
แสงพิรุณ
คงสมทอง
สระทองไล
มงคลกิจชัย
แก้วใจ
นิม่ นวล
หามนตรี
หินอ่อน
จันทร์ดี
มัน่ หมาย
นิตสุวรรณ์
ควรสถิตย์
พุมมาลา
ปาสำลี
โพธิ์ทอง
เลียบทวี
ถมมะสังข์
กรีนาวงค์
เจริญทรัพย์
เยสูงเนิน
วงศ์สุมน
ใบปกทอง
สืบสงัด
คงภักดี
นาคบัว
อารีย์รบ
ตรีพาทย์
พรหมจูฑะ
สินเธาว์
อยู่หอม
จิตจักร
บัวศรี
เรือนแพ

เกิด

อุปสมบท

สังกัดวัด
๑๐/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙ ไทรงาม
๑๗/๑๐/๒๕๓๕ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙ ไทรพุทธรังสี
๑๘/๐๙/๒๕๒๖ ๒๙/๐๙/๒๕๕๘ พรานนก
๒๓/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙ พรานนก
๑๓/๐๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙ โพธิ์สาวหาญ
๐๔/๐๔/๒๕๓๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙ ร่มโพธิ์
๒๒/๑๐/๒๕๓๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙ ร่มโพธิ์
๒๙/๐๘/๒๕๓๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙ ลุ่ม
๑๗/๐๗/๒๕๓๕ ๒๔/๐๒/๒๕๕๖ วัดกลางขุย
๑๔/๐๑/๒๕๓๓ ๐๕/๐๒/๒๕๕๘ วัดกลางขุย
๑๔/๑๒/๒๕๓๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘ วัดกลางขุย
๒๔/๐๓/๒๕๑๙ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙ วัดกลางขุย
๑๓/๐๖/๒๕๓๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙ วัดกุ่มแต้
๐๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ วัดกุ่มแต้
๒๖/๐๗/๒๕๒๔ ๒๐/๐๙/๒๕๕๘ วัดโคกมะยม
๑๐/๐๙/๒๕๓๐ ๒๘/๑๐/๒๕๕๘ วัดโคกมะยม
๐๘/๐๖/๒๕๑๑ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙ วัดโคกมะยม
๒๘/๑๑/๒๕๐๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙ วัดโคกมะยม
๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙ วัดโคกมะยม
๐๙/๐๘/๒๕๒๙ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙ วัดนางชี
๒๗/๐๕/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙ วัดบ้านหีบ
๐๔/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙ สะแก
๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙ อุทัย
๑๘/๘/๒๕๐๐ ๓๑/๑/๒๕๕๙ ขุมแก้ว
๒/๑/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๕๙ ขุมแก้ว
๑๗/๗/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙ โคกกรวด
๗/๓/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๕๙ โคกสังข์
๒๓/๓/๒๕๓๙ ๑/๕/๒๕๕๙ เจริญธรรม
๒๓/๕/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙ เจริญธรรม
๒๖/๔/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙ เจริญธรรม
๑๐/๔/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙ ดอนกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙ ดอนหญ้านาง
๓๑/๐๓/๒๕๑๙
ดอนหญ้านาง
๐๑/๐๙/๒๕๒๔
ดอนหญ้านาง
๒๓/๘/๒๕๑๕ ๑๖/๑/๒๕๕๙ ทุ่งชาน

หมายเหตุ

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๒ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๔๑๐
อย ๒๑๕๙/๐๔๑๑
อย ๒๑๕๙/๐๔๑๒
อย ๒๑๕๙/๐๔๑๓
อย ๒๑๕๙/๐๔๑๔
อย ๒๑๕๙/๐๔๑๕
อย ๒๑๕๙/๐๔๑๖
อย ๒๑๕๙/๐๔๑๗
อย ๒๑๕๙/๐๔๑๘
อย ๒๑๕๙/๐๔๑๙
อย ๒๑๕๙/๐๔๒๐
อย ๒๑๕๙/๐๔๒๑
อย ๒๑๕๙/๐๔๒๒
อย ๒๑๕๙/๐๔๒๓
อย ๒๑๕๙/๐๔๒๔
อย ๒๑๕๙/๐๔๒๕
อย ๒๑๕๙/๐๔๒๖
อย ๒๑๕๙/๐๔๒๗
อย ๒๑๕๙/๐๔๒๘
อย ๒๑๕๙/๐๔๒๙
อย ๒๑๕๙/๐๔๓๐
อย ๒๑๕๙/๐๔๓๑
อย ๒๑๕๙/๐๔๓๒
อย ๒๑๕๙/๐๔๓๓
อย ๒๑๕๙/๐๔๓๔
อย ๒๑๕๙/๐๔๓๕
อย ๒๑๕๙/๐๔๓๖
อย ๒๑๕๙/๐๔๓๗
อย ๒๑๕๙/๐๔๓๘
อย ๒๑๕๙/๐๔๓๙
อย ๒๑๕๙/๐๔๔๐
อย ๒๑๕๙/๐๔๔๑
อย ๒๑๕๙/๐๔๔๒
อย ๒๑๕๙/๐๔๔๓
อย ๒๑๕๙/๐๔๔๔

ชือ่

พระเลิศชัย
พระอรรถพล
พระมนตรี
พระสัมพันธ์
พระก้านแก้ว
พระกิตติ
พระอนุชิต
พระอภิชาติ
พระประทีป
พระกษิดิศ
พระกิตติพงษ์
สามเณรมงคลชัย
พระเฉลิมพล
พระพร
พระประกิจ
พระประสาน
พระพีระพงษ์
พระอาทิตย์
พระวิศรุต
พระสุรเชษฐ์
พระจิรยุทธ
พระณัฐชนน
สามเณรธนสาร
พระธีระ
พระใหม่
พระสมชาย
พระดำรงค์ศักดิ์
พระอมร
พระส่งศักดิ์
พระวิชัย
พระจักรี
พระพิษณุ
พระธนพัฒน์
พระอาทิตย์
พระศราวุฒิ

ฉายา
ธีรวํโส
อชิโต
มหาาโณ
วราโณ
กตฺปุณโ
กิตฺติาโณ
ปสนฺนจิตฺโต
สนฺตมโน
กนฺตธมฺโม
สุจิตฺโต
สนฺตจิตฺโต
ยโสธโร
กตปฺุโ
ปภากโร
ถิรธโม
กุสลจิตฺโต
อาทิจฺจโชโต
มหาวิริโย
ฉนฺทสีโล
ิตวิริโย
สิริจนฺโท
สิริปฺโ
สุนฺทรธมฺโม
ขนฺติธมฺโม
สมจิตฺโต
อมโร
สิริมงฺคโล
รวิวํโส
พลวจกฺโก
พนฺธมุตฺโต
สิริสาโร
อภินนฺโท
กนฺตวีโร

นามสกุล

กุสี
ขำชะวี
โพนาคา
จันทร์ที
ทองผิว
กลิ่นผกา
ยาตรา
วงษ์พิทักษ์
คงคาลึก
สังวรวิตร์
งามสมัย
จะติ
แย้มกมล
แม้นประโคน
สิทธิสังข์
บุญแสง
กลิ่นคำหอม
บุญส่ง
คล้อยสุวรรณ
พุฒซ้อน
เพชรอาวุธ
จันต่อ
ทองอร่าม
งามบุญชืน่
สะแกคุ้ม
เด่นโพธิ์
ฟกทอง
วงษ์ลา
สำราญวงค์
ยงฉาย
ไพรบึง
สุวรณคำภู
บุญเรือง
จันทร์ตรี
ทองใบ

เกิด

อุปสมบท

๖/๙/๒๕๐๑ ๙/๔/๒๕๕๙
๒๕/๖/๒๕๓๒ ๓/๗/๒๕๕๙
๑๙/๖/๒๕๒๙ ๑๐/๑/๒๕๕๙
๒๗/๑๒/๒๕๑๘ ๒/๑๒/๒๕๕๘
๑๕/๑๒/๒๕๒๙

๙/๖/๒๕๕๙

๑๐/๙/๒๕๑๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

๔/๑/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙
๑๑/๑๐/๒๕๒๑ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

๕/๑๒/๒๕๐๙ ๓๑/๑/๒๕๕๙
๒๙/๔/๒๕๓๑ ๓๐/๓/๒๕๕๖
๑๑/๑/๒๕๓๕ ๒๐/๗/๒๕๕๙
๑๕/๑/๒๕๔๗

๙/๖/๒๕๑๔ ๒๔/๑/๒๕๕๘
๗/๖/๒๕๑๙ ๑๘/๒/๒๕๕๙
๑๓/๘/๒๕๐๕ ๑๘/๖/๒๕๕๙

๒/๗/๒๕๕๙
๒๖/๘/๒๕๓๔ ๙/๗/๒๕๕๙
๒๕/๓/๒๕๒๑

๐๑/๑๒/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

๐๗/๐๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๑/๑๒/๒๕๓๖ ๐๘/๐๓/๒๕๕๘

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙
๐๒/๐๙/๒๕๓๘ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙
๒๓/๐๓/๒๕๔๒
๑๒/๑๑/๒๕๒๕ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

๐๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

๒๐/๖/๒๕๐๙ ๙/๖/๒๕๕๗
๓๐/๓/๒๕๒๗ ๕/๑๒/๒๕๕๘

๓/๘/๒๕๐๘
๓/๓/๒๔๙๙
๗/๙/๒๕๓๑
๖/๔/๒๕๓๘

๖/๒/๒๕๕๙
๔/๕/๒๕๕๙
๑๑/๖/๒๕๕๙
๒๘/๖/๒๕๕๙

๒๒/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

๑๐/๕/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙
๑๑/๙/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙
๑๑/๗/๒๕๓๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

สังกัดวัด
หมายเหตุ
ธรรมสินธุ์โสภา
นาอุ่น
บ้านพลับ
พระแก้ว
พระแก้ว
ภาชี
ภาชี
มาบโพธิ์
มาบโพธิ์
หนองกลาง
หนองนางเก่า
หนองนางเก่า
หนองเปา
หนองเปา
หนองเปา
กุฎีประสิทธิ์
กุฎีประสิทธิ์
ทองจันทริการาม
ทองจันทริการาม
ธรรมจริยา
ธรรมจริยา
ธรรมจริยา
ธรรมจริยา
น้อมประชาสรรค์
น้อมประชาสรรค์
พะยอม
พะยอม
พะยอม
พะยอม
พะยอม
พะยอม
พะยอม
มณฑลประสิทธิ์
มณฑลประสิทธิ์
มณฑลประสิทธิ์

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๔๔๕
อย ๒๑๕๙/๐๔๔๖
อย ๒๑๕๙/๐๔๔๗
อย ๒๑๕๙/๐๔๔๘
อย ๒๑๕๙/๐๔๔๙

อย ๒๑๕๙/๐๔๕๐
อย ๒๑๕๙/๐๔๕๑
อย ๒๑๕๙/๐๔๕๒
อย ๒๑๕๙/๐๔๕๓
อย ๒๑๕๙/๐๔๕๔
อย ๒๑๕๙/๐๔๕๕
อย ๒๑๕๙/๐๔๕๖
อย ๒๑๕๙/๐๔๕๗
อย ๒๑๕๙/๐๔๕๘
อย ๒๑๕๙/๐๔๕๙
อย ๒๑๕๙/๐๔๖๐
อย ๒๑๕๙/๐๔๖๑
อย ๒๑๕๙/๐๔๖๒
อย ๒๑๕๙/๐๔๖๓
อย ๒๑๕๙/๐๔๖๔
อย ๒๑๕๙/๐๔๖๕
อย ๒๑๕๙/๐๔๖๖
อย ๒๑๕๙/๐๔๖๗
อย ๒๑๕๙/๐๔๖๘
อย ๒๑๕๙/๐๔๖๙
อย ๒๑๕๙/๐๔๗๐
อย ๒๑๕๙/๐๔๗๑
อย ๒๑๕๙/๐๔๗๒
อย ๒๑๕๙/๐๔๗๓
อย ๒๑๕๙/๐๔๗๔
อย ๒๑๕๙/๐๔๗๕
อย ๒๑๕๙/๐๔๗๖
อย ๒๑๕๙/๐๔๗๗
อย ๒๑๕๙/๐๔๗๘
อย ๒๑๕๙/๐๔๗๙

ชือ่

พระศุภชัย
พระธนวัฒน์
พระสุชาติ
พระสิทธิโชค
พระสวง
พระจิรวัฒน์
พระสุทิน
พระจิระศักดิ์
พระศุภกานต์
พระอรรถพล
พระนัตชัย
พระธีทัต
พระกรกฎ
พระณัฐวุฒิ
พระเกรียงไกร
พระปฐวี
พระวิวรรธน์
พระนลธวัช
พระวิรุจน์
พระนิกร
พระสถาพร
พระวีระวัฒน์
พระศิวลักษณ์
พระภัทรศักดิ์
สามเณรธีรพัฒน์
สามเณรมงคล
พระธีรภัทร
พระขวัญชัย
พระวรนารถ
พระมนตรี
พระยุทธพงษ์
พระเบิร์ด
พระกอบชัย
พระลิขิต
พระวชิรพงษ์

ฉายา
สุมงฺคโล
ชินวโร
สุชาโต
ิตเมโธ
ปสุโต
จนฺทสาโร
สารธมฺโม
ปฺาวุฑฺโฒ
สุภมงฺคโล
อตฺถพโล
านิสฺสโร
ชยมงฺคโล
อุปวฑฺฒโน
พุทฺธรกฺขิโต
กิตฺติสมฺปณฺโณ
ปฺาพโล
ิตาโภ
ฉนฺทธมฺโม
ขนฺติพโล
สุจิตฺโต
สุมโน
วฑฺฒโน
ิติสีโล
ถาวโร
จิรสีโล
กนฺตธมฺโม
นาถธมฺโม
คมฺภีโร
เขมธมฺโม
สุทธิปฺุโ
กิตฺติสาโร
ปภาโส
วชิราโณ

นามสกุล
แสงทอง
ปาโมกข์
สำราญใจ
สองสี
ภิรมย์กลำ
จาดโห้
พานมะลิ
สีหาขันธ์
จรเกตุ
ฤทธิเดชชัยพร
ภิรมย์กลำ
ปลอดเกิด
ใจธรรมดี
ขาวฉ่อง
ลาภเกิน
แจ้งเขตร์
วิทยะธนาพันธ์
เนาว์กระโทก
คิดพินิจ
ภิญโญรัตนกิจ
นิญาณจิตต์
สวิงพงษ์
ยุทธการ
บุญประเชิญ
แดงประโคน
ส่งเสริม
รัสมี
ไกรงามสม
มัง่ ชู
ฃนะบุญ
สมนึก
สิงห์เทพ
กลิ่นภู่
จันทร์เปล่ง
ฉุยฉาย

เกิด

อุปสมบท

๑๗/๐๔/๒๕๐๗ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙
๒๖/๐๑/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

๒๔/๐๙/๒๕๓๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
๐๑/๐๕/๒๕๓๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

สังกัดวัด
ลาดทราย
ลาดทราย
ลาดทราย
ลำบัว

หมายเหตุ

๑๘/๑๐/๒๕๐๕ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘ ลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม
๒๐/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙ ลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม

วงษ์สวรรค์
๐๙/๐๕/๒๕๕๙ ศรีประชา
๑๗/๐๗/๒๕๕๙ ศรีประชา
๑๘/๐๗/๒๕๕๙ ศรีประชา
๑๐/๐๗/๒๕๕๙ ศิวาราม
๑๐/๐๗/๒๕๕๙ ศิวาราม
๑๖/๐๗/๒๕๕๙ ศิวาราม
๑๘/๐๗/๒๕๕๙ ศิวาราม
๑๐/๐๗/๒๕๕๙ สว่างอารมณ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๙ สหกรณ์ธรรมนิมิต
๒๐/๑๒/๒๕๕๘ สันติธรรมาราม
๒๗/๐๓/๒๕๕๙ สันติธรรมาราม
๐๒/๐๔/๒๕๕๙ สันติธรรมาราม
๐๕/๐๔/๒๕๕๙ สันติธรรมาราม
๐๑/๐๕/๒๕๕๙ สันติธรรมาราม
๐๓/๐๗/๒๕๕๙ สันติธรรมาราม
๐๓/๐๗/๒๕๕๙ สันติธรรมาราม
๑๐/๐๗/๒๕๕๙ สันติธรรมาราม
สันติธรรมาราม
สันติธรรมาราม
๕/๖/๒๕๕๙ สุคันธาราม
๑๘/๖/๒๕๕๙ สุคันธาราม
๒๐/๑๐/๒๕๕๘ หนองโสน
๐๔/๐๔/๒๕๕๙ หนองโสน
๑๖/๐๗/๒๕๕๙ หนองโสน
๐๒/๐๔/๒๕๕๘ ห้วยจรเข้
๐๒/๐๔/๒๕๕๙ ห้วยจรเข้
๑๐/๐๔/๒๕๕๙ ห้วยจรเข้
๑๐/๐๗/๒๕๕๙ ห้วยจรเข้

๒๑/๑๑/๒๕๐๑ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

๒๐/๐๑/๒๕๓๘
๑๙/๐๖/๒๕๓๕
๑๕/๐๖/๒๕๓๗
๒๑/๐๑/๒๕๓๖
๑๘/๐๘/๒๕๓๖
๑๑/๐๙/๒๕๓๖
๑๖/๐๙/๒๕๓๖
๒๖/๐๔/๒๕๓๖
๑๖/๐๓/๒๕๓๘

๐๔/๐๘/๒๕๐๘
๐๒/๐๗/๒๕๓๙
๐๔/๑๒/๒๕๑๕
๑๒/๑๐/๒๕๑๖

๐๘/๐๙/๒๕๓๘
๒๙/๑๒/๒๕๓๖

๒๘/๐๖/๒๕๓๘
๑๑/๐๙/๒๕๓๖
๑๕/๐๖/๒๕๔๓
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

๑๗/๘/๒๕๓๖
๑๘/๓/๒๕๓๖
๐๑/๐๑/๒๕๓๐
๒๑/๐๙/๒๕๓๐

๐๕/๐๖/๒๕๐๔
๐๑/๐๑/๒๕๓๐
๐๕/๐๔/๒๕๑๙
๑๒/๐๕/๒๕๓๑
๒๑/๐๗/๒๕๓๗

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๔ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๔๘๐
อย ๒๑๕๙/๐๔๘๑
อย ๒๑๕๙/๐๔๘๒
อย ๒๑๕๙/๐๔๘๓
อย ๒๑๕๙/๐๔๘๔
อย ๒๑๕๙/๐๔๘๕
อย ๒๑๕๙/๐๔๘๖
อย ๒๑๕๙/๐๔๘๗
อย ๒๑๕๙/๐๔๘๘
อย ๒๑๕๙/๐๔๘๙
อย ๒๑๕๙/๐๔๙๐
อย ๒๑๕๙/๐๔๙๑
อย ๒๑๕๙/๐๔๙๒
อย ๒๑๕๙/๐๔๙๓
อย ๒๑๕๙/๐๔๙๔
อย ๒๑๕๙/๐๔๙๕
อย ๒๑๕๙/๐๔๙๖
อย ๒๑๕๙/๐๔๙๗
อย ๒๑๕๙/๐๔๙๘
อย ๒๑๕๙/๐๔๙๙
อย ๒๑๕๙/๐๕๐๐
อย ๒๑๕๙/๐๕๐๑
อย ๒๑๕๙/๐๕๐๒
อย ๒๑๕๙/๐๕๐๓
อย ๒๑๕๙/๐๕๐๔
อย ๒๑๕๙/๐๕๐๕
อย ๒๑๕๙/๐๕๐๖
อย ๒๑๕๙/๐๕๐๗
อย ๒๑๕๙/๐๕๐๘
อย ๒๑๕๙/๐๕๐๙
อย ๒๑๕๙/๐๕๑๐
อย ๒๑๕๙/๐๕๑๑
อย ๒๑๕๙/๐๕๑๒
อย ๒๑๕๙/๐๕๑๓
อย ๒๑๕๙/๐๕๑๔

ชือ่

พระชลชัย
พระจิรศักดิ์
พระศิริชัย
พระอรรจน์ชญาณ์
พระรณชัย
พระณัฐพงค์
พระพีระ
พระวิทวัส
พระสมชาติ
พระดำรงค์
พระชิตณรงค์
พระเอกตชัย
พระวิวรรธน์
พระสุขสันต์
พระปยฉัตร
พระปญญา
พระอุดม
พระสำราญ
พระธีรพงษ์
พระจิตรพล
พระอนุรักษ์
พระวิทวัส
พระสุธิรัตน์
พระสมฤทธิ์
พระดุษฎี
พระสำเริง
พระฉัตรมงคล
พระพีรพัฒน์
พระชาวัน
สามเณรจิรศักดิ์
สามเณรสุวิน
พระอาคม
พระวัลลภ
พระปอ
สามเณรณรงค์

ฉายา
ธมฺมปาโล
จนฺทสีโล
ธมฺมปาโล
อติวีโร
ปภากโร
จนฺทสาโร
ปยธมฺโม
กนฺตวีโร
ฉนฺทกโร
ปภสฺสโร
อภิปฺุโ
กิตฺติาโณ
านิสฺสโร
ปฺาธโร
สฺโต
สนฺตมโน
ธมฺมวโร
กนฺตสีโล
ธมฺมปฺโ
เตชปฺโ
อภิปฺโ
วิสุทฺโธ
วรปฺโ
มหาวีโร
จนฺทธมฺโม
านวโร
ขนฺติสีโล
ฉนฺทธมฺโม
ปยวณฺโณ
จนฺทสโร
เตชวโร
ธมฺมสโร

นามสกุล
เกือ้ กิจ
สุขทวี
สุทธิไพศาลสุข
ชนาภาสิทธิ์
มงคลวรรณ
สุภาทรัพย์
ศิริจันทร์เพ็ญ
อยู่ดี
คุณเผือก
คำจริง
ววงษ์ไชโย
จำรัสบุญสม
วสิษฐ์วรไกร
กลิ่นสุคนธ์
ศรีวิเชียร
แก้วเลิศ
คงสุขี
สืบมงคล
จำปาทอง
ทองสุข
ชื่นพรหม
อารยกุล
สุขเผือก
กิจสมุทร์
ทรัพย์มีชัย
ใจยืน
นิรามัย
ศรีนิล
พวงเข็มแดง
ศรีนวลขำ
บัวผัน
ไกรเพชร
สืบไว
หมอเอก
บุญภูมิ

เกิด

อุปสมบท

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

สังกัดวัด
คงษาสุทธาราม
คงษาสุทธาราม
โคกทอง
โคกทอง
โคกทอง
โคกทอง
โคกทอง
โคกทอง
จักราช
ชีโพน
ตาลานใต้

๐๔/๐๘/๒๕๒๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ตึกคชหิรัญศรัทธาราม

๒๘/๐๔/๒๔๙๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ท่าดินแดง
นาคู
นาคู
นาคู
นาคู
บ้านแค
บ้านแค
บ้านแค
บ้านอ้อ
บ้านอ้อ
บ้านอ้อ
โพธิผักไห่
โพธิผักไห่
โพธิผักไห่
โพธิ์เผือก
โพธิ์เผือก
โพธิ์เผือก
โพธิ์เผือก
โพธิ์เผือก
ย่านอ่างทอง
ย่านอ่างทอง
ย่านอ่างทอง
ย่านอ่างทอง

๐๑/๐๒/๒๔๙๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘
๐๒/๑๒/๒๕๒๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

๒๘/๐๔/๒๕๒๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙
๐๓/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๔/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๔/๐๕/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙
๒๙/๐๗/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
๒๙/๐๙/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
๐๑/๑๑/๒๔๙๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙
๑๓/๐๖/๒๔๙๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

๒๐/๐๓/๒๕๑๘ ๒๕/๑๑/๒๕๕๘
๑๖/๑๑/๒๕๓๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙
๒๗/๑๐/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

๑๐/๑๐/๒๕๒๐ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙
๐๖/๐๖/๒๕๓๔ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙
๐๗/๐๗/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙
๑๙/๐๗/๒๕๓๐ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙
๒๗/๐๘/๒๕๓๕ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙
๑๒/๐๘/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

๒๒/๐๑/๒๕๐๘ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙
๐๕/๐๒/๒๔๙๕ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

๑๐/๑๐/๒๕๐๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙
๑๒/๐๖/๒๕๓๘ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙
๒๑/๐๒/๒๕๓๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

๔/๑๐/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

๐๒/๐๒/๒๕๔๑
๒๓/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

๐๙/๐๖/๒๕๒๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙
๒๐/๐๔/๒๕๒๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

หมายเหตุ

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๕ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๕๑๕
อย ๒๑๕๙/๐๕๑๖
อย ๒๑๕๙/๐๕๑๗
อย ๒๑๕๙/๐๕๑๘
อย ๒๑๕๙/๐๕๑๙

อย ๒๑๕๙/๐๕๒๐
อย ๒๑๕๙/๐๕๒๑
อย ๒๑๕๙/๐๕๒๒
อย ๒๑๕๙/๐๕๒๓
อย ๒๑๕๙/๐๕๒๔
อย ๒๑๕๙/๐๕๒๕
อย ๒๑๕๙/๐๕๒๖
อย ๒๑๕๙/๐๕๒๗
อย ๒๑๕๙/๐๕๒๘
อย ๒๑๕๙/๐๕๒๙
อย ๒๑๕๙/๐๕๓๐
อย ๒๑๕๙/๐๕๓๑
อย ๒๑๕๙/๐๕๓๒
อย ๒๑๕๙/๐๕๓๓
อย ๒๑๕๙/๐๕๓๔
อย ๒๑๕๙/๐๕๓๕
อย ๒๑๕๙/๐๕๓๖
อย ๒๑๕๙/๐๕๓๗
อย ๒๑๕๙/๐๕๓๘
อย ๒๑๕๙/๐๕๓๙
อย ๒๑๕๙/๐๕๔๐
อย ๒๑๕๙/๐๕๔๑
อย ๒๑๕๙/๐๕๔๒
อย ๒๑๕๙/๐๕๔๓
อย ๒๑๕๙/๐๕๔๔
อย ๒๑๕๙/๐๕๔๕
อย ๒๑๕๙/๐๕๔๖
อย ๒๑๕๙/๐๕๔๗
อย ๒๑๕๙/๐๕๔๘
อย ๒๑๕๙/๐๕๔๙

ชือ่
พระอภิเชษฐ์
สามเณรนัฐวุฒิ
พระเอกรงค์
พระปรีชา
พระสุภะชัย
พระเขมกร
พระพรเทพ
พระวัฒนะ
พระอนิรุฒ
พระโยธิน
พระอธิพงษ์
พระกฤษฎา
พระธนบูลย์
พระปานเทพ
พระเฉลียว
พระศุภมิตร
พระณัฐวุฒิ
พระธน
พระสมมาตร
พระดิเรก
พระวีราพร
สามเณรสงกรานต์
พระธนกฤต
พระสิรวิทย์
พระสมจิตร
สามเณรสิทธิพล
พระภูดิศ
พระนพคุณ
พระศุภกร
พระสักการ
พระเสก
พระธวัชชัย
พระพิพัฒน์
พระสุนทร
พระพงษ์ภาดา

ฉายา
จนฺทสาโร

นามสกุล
เกิด อุปสมบท
๐๑/๑๒/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙
มงคลกลืน่
๐๓/๐๗/๒๕๔๔
พิประโคน
๐๒/๐๔/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙
สุมงฺคโล
รอตทอง
๒๖/๘/๒๕๐๒ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘
านธมฺโม
พวงเนียม
๑๐/๑๑/๒๕๓๗ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙
สุภทฺโท
ลิมปวิลาส
๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙
สนฺตจิตฺโต
แซ่ซ้ิม
๐๒/๑๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙
พุทฺธสโร
ร่มโพธิ์
๒๖/๑๑/๒๕๑๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙
สุขธมฺโม
กำลังวุฒิ
๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
อรุโณ
สุขีบท
ชาตวีรธมฺโม ชาติวีระธรรม ๐๔/๐๕/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙
ธีรปฺโ
ครุฑธาพันธ์ ๐๔/๐๙/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
พรหมฺโชติ
แสงทอง
๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
อคฺคธมฺโม
สภาพพร
๒๒/๐๒/๒๕๓๓ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙
ปริปุณฺโณ
ลาภหลาย
๐๘/๐๑/๒๕๐๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙
ตนฺติปาโล
ชนะโชติ
๐๔/๑๑/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙
สนฺติกโร
พวงชะบา
๒๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙
กิตฺติาโณ
ชื่นชาวนา
๐๘/๐๗/๒๔๙๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙
านิสฺสโร
ภู่เจริญ
๐๙/๐๙/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙
านรโต
รุ่งแจ้ง
๒๓/๑๒/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙
เตชทตฺโต
ปรางรักยิม้
๐๘/๐๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙
ปภสฺสโร
แก้วมีศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๐
ปาเขตต์
๒๒/๕/๒๕๓๙ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙
ยุตฺตธมฺโม
นวดโอโล
๑๒/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙
สิริธมฺโม
วงศ์พรหม
ถาวโร
เหม็งประมวล ๐๓/๑๑/๒๕๐๔ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙
จิตรประสงค์ ๒๔/๕/๒๕๔๑
๒๔/๐๗/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
จนฺทสโร
คลังแสง
๐๓/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
สาธโร
คลังแสง
๐๔/๐๔/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙
ธมฺมธโร
สิบตรี
๒๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙
มหาวีโร
อยู่เณร
๕/๗/๒๕๑๗ ๒๐/๗/๒๕๕๗
สจฺจวโร
บุตรงาม
๒/๗/๒๕๓๘ ๒๑/๗/๒๕๕๙
อิสฺสโร
สุชรัสชู
๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
พิพฑฺฒโน
วันเพ็ญ
๐๔/๐๔/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
อานนฺโท
อรชุน
ปฺาโสภโณ พรายทองแย้ม ๐๒/๐๔/๒๕๓๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

สังกัดวัด
หมายเหตุ
ราษฎร์นิยม
ราษฎร์นิยม
ฤาไชย
ลาดชะโด
ลาดชะโด
ลาดชะโด
ลาดชะโด
ลาดชะโด
ลาดชะโด
ลาดชะโด
ลาดชะโด
ลาดชะโด
ลาดชะโด
ลาดชิด
ลาดชิด
ลาดชิด
ลาดชิด
ลำตะเคียน
ลำตะเคียน
ลำตะเคียน
ลำตะเคียน
หน้าโคก
กระแชง
กระแชง
กระแชง
กระแชง
ช้างใหญ่
ช้างใหญ่
ช้างใหญ่
ช้างใหญ่
เชิงเลน
เชิงเลน
ทางยาว
ทางยาว
ท่าซุงทักษิณาราม

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๖ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๕๕๐
อย ๒๑๕๙/๐๕๕๑
อย ๒๑๕๙/๐๕๕๒
อย ๒๑๕๙/๐๕๕๓
อย ๒๑๕๙/๐๕๕๔
อย ๒๑๕๙/๐๕๕๕
อย ๒๑๕๙/๐๕๕๖
อย ๒๑๕๙/๐๕๕๗
อย ๒๑๕๙/๐๕๕๘
อย ๒๑๕๙/๐๕๕๙
อย ๒๑๕๙/๐๕๖๐
อย ๒๑๕๙/๐๕๖๑
อย ๒๑๕๙/๐๕๖๒
อย ๒๑๕๙/๐๕๖๓
อย ๒๑๕๙/๐๕๖๔
อย ๒๑๕๙/๐๕๖๕
อย ๒๑๕๙/๐๕๖๖
อย ๒๑๕๙/๐๕๖๗
อย ๒๑๕๙/๐๕๖๘
อย ๒๑๕๙/๐๕๖๙
อย ๒๑๕๙/๐๕๗๐
อย ๒๑๕๙/๐๕๗๑
อย ๒๑๕๙/๐๕๗๒
อย ๒๑๕๙/๐๕๗๓
อย ๒๑๕๙/๐๕๗๔
อย ๒๑๕๙/๐๕๗๕
อย ๒๑๕๙/๐๕๗๖
อย ๒๑๕๙/๐๕๗๗
อย ๒๑๕๙/๐๕๗๘
อย ๒๑๕๙/๐๕๗๙
อย ๒๑๕๙/๐๕๘๐
อย ๒๑๕๙/๐๕๘๑
อย ๒๑๕๙/๐๕๘๒
อย ๒๑๕๙/๐๕๘๓
อย ๒๑๕๙/๐๕๘๔

ชือ่
พระธนรัตน์
พระจักรวาฬ
พระสุขประดิษฐ์
พระชัยนันท์
พระสัมพันธ์
พระวีรภัทร
พระกิตติพันธุ์
พระนพดล
พระเสน่ห์
พระโอฬาร
พระปริพันธุ์
พระประเสริฐ
พระอนุสรณ์
พระชัยชนะ
สามเณรปกรณ์
สามเณรวิษณุ
พระมุ่งหมาย
พระอดิเรก
พระอมรเทพ
พระสุทธิศักดิ์
พระไชยวัฒน์
พระสำรวย
พระหัสเดช
พระสรวิศ
พระสุริยา
พระยุทธนา
พระศิวกร
พระศักดิน์ ลิน
พระทักษิณ
พระบดินทร์เดช
พระทรงสิทธิ์
พระวัชรพงษ์
พระเด่น
พระสันติ
พระพงศธร

ฉายา
กิตฺติวุฑฺโฒ
ปฺาเมธี
ิตรํสี
ชยนนฺโท
อินฺทวํโส
ธีรวโร
สุภทฺโท
สุทธิาโณ
รตนวณฺโณ
กิตฺติวณฺโณ
จิตคุโณ
คุณวโร
อนุตฺตโร
เขมวีโร
เขมทสฺโส
กุลสุทฺโธ
ธมฺมธีโร
ปยวณฺโณ
ชยานนฺโท
อรุโณ
ปสาโท
กนฺตสีโร
านิสสฺโร
ปฺาวโร
ปฺาธโร
สุจิตฺโต
รวิวํโส
จนฺทวํโส
ฉนฺทธมฺโม
ิตธมฺโม
เตชวณฺโณ
สนฺติกโร
วํสธโร

นามสกุล
สุขสุพืช
สุขสุนัย
สุขสุแดน
บุญนะ
รังสิโย
คุ้มพ่วงมี
มีแสงแก้ว
กระแสร์เด็น
นาคแก้ว
เครือเอม
กลิ่นจำปา
ชมชุม
ภาคีฑิตย์
แซ่เจ็ง
จงเกิดดี
ชมสมุทร
ทิพยเนตร
นันคำ
พวงรัตน์
การเก่ง
สุขสุมิตร
เถื่อนโต
โพธิ์พ่วง
สุขสมโภชน์
สุขสมโภชน์
อิ่มเจริญ
บุญสว่าง
อาษา
วงศ์วัน
มารอด
เสาเวียง
สุขสนิท
ธารมัตร์
สุขนพกิจ
วงศ์อำไพ

เกิด

อุปสมบท

สังกัดวัด
หมายเหตุ
๑๙/๑๐/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙ ท่าซุงทักษิณาราม
๓๑/๐๓/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙ ท่าซุงทักษิณาราม
๐๑/๐๙/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙ ท่าซุงทักษิณาราม
๐๘/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ ท่าซุงทักษิณาราม
๑๐/๐๖/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ ไทรโสภณ
๕/๘/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙ บางคล้า
๒๖/๒/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙ บางคล้า
๒๘/๙/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙ บางคล้า
๑๑/๔/๒๕๑๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙ บางคล้า
๓๑/๑/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙ บางคล้า
๙/๑๒/๒๕๓๕ ๕/๖/๒๕๕๙ บางไทร
๐/๐/๒๔๘๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙ บางไทร
๑๖/๔/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙ โบสถ์สมพรชัย
๑๐/๔/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙ โบสถ์สมพรชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๕
โบสถ์สมพรชัย
๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โบสถ์สมพรชัย
๑๕/๔/๒๕๒๑ ๒๒/๑๐/๒๕๕๘ พระธาตุศรีรัตนาราม
๒๗/๐๗/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุศรีรัตนาราม

๒๗/๐๓/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ไม้ตราสมาชิการาม
ไม้ตราสมาชิการาม
ไม้ตราสมาชิการาม

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๒๔/๐๗/๒๕๐๓ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘
๓๐/๑๒/๒๕๑๙ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙
๐๕/๑๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙
๒๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

๑๑/๐๓/๒๕๑๔ ๑๙/๐๘/๒๕๕๙

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙
๑๕/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๘/๒๕๕๘
๑๔/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙
๒๕/๐๗/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙
๒๔/๐๓/๒๕๓๕ ๐๓/๐๘/๒๕๕๙
๒๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
๑๓/๐๑/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙
๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดช่างเหล็ก
วัดช่างเหล็ก
วัดบางแขยง
วัดบางแขยง
วัดบางแขยง
วัดบางยี่โท
วัดปอมแก้ว
วัดปอมแก้ว
วัดปากนำ
วัดปากนำ
วัดศิริสุขาราม
วัดศิริสุขาราม
วัดศิริสุขาราม
สง่างาม

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๗ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๕๘๕
อย ๒๑๕๙/๐๕๘๖
อย ๒๑๕๙/๐๕๘๗
อย ๒๑๕๙/๐๕๘๘
อย ๒๑๕๙/๐๕๘๙

อย ๒๑๕๙/๐๕๙๐
อย ๒๑๕๙/๐๕๙๑
อย ๒๑๕๙/๐๕๙๒
อย ๒๑๕๙/๐๕๙๓
อย ๒๑๕๙/๐๕๙๔
อย ๒๑๕๙/๐๕๙๕
อย ๒๑๕๙/๐๕๙๖
อย ๒๑๕๙/๐๕๙๗
อย ๒๑๕๙/๐๕๙๘
อย ๒๑๕๙/๐๕๙๙
อย ๒๑๕๙/๐๖๐๐
อย ๒๑๕๙/๐๖๐๑
อย ๒๑๕๙/๐๖๐๒
อย ๒๑๕๙/๐๖๐๓
อย ๒๑๕๙/๐๖๐๔
อย ๒๑๕๙/๐๖๐๕
อย ๒๑๕๙/๐๖๐๖
อย ๒๑๕๙/๐๖๐๗
อย ๒๑๕๙/๐๖๐๘
อย ๒๑๕๙/๐๖๐๙
อย ๒๑๕๙/๐๖๑๐
อย ๒๑๕๙/๐๖๑๑
อย ๒๑๕๙/๐๖๑๒
อย ๒๑๕๙/๐๖๑๓
อย ๒๑๕๙/๐๖๑๔
อย ๒๑๕๙/๐๖๑๕
อย ๒๑๕๙/๐๖๑๖
อย ๒๑๕๙/๐๖๑๗
อย ๒๑๕๙/๐๖๑๘
อย ๒๑๕๙/๐๖๑๙

ชือ่
พระธนกิตต์
พระปยวัฒน์
พระสุชาติ
พระอนุพล
พระสมบูรณ์
พระวรรณชัย
พระทรัพย์สิน
พระเฉลิมพล
พระยุทธนา
พระจตุพล
พระสมนึก
พระจิต
พระจักริน
พระธนาธิป
พระยศ
พระอำพล
พระณัฐพล
พระสุชาติ
พระพงศกร
สามเณรวัชระ
พระสิขเรศ
พระภัทรภร
พระเทิดศักดิ์
พระธีรวัฒน์
พระคุณนิธิ
พระประสิทธิ์
พระประเทือง
พระมนัสชัย
พระภูรินทร์
พระพิบูล
พระสิทธิพร
พระพรประเสริฐ
พระวิโรจน์
พระสหรัฐ
พระอนุรักษ์

ฉายา
ธนิสฺสโร
คุณงฺกโร
สุชาโต
ิตธมฺโม
มหาปฺุโ
อภิวณฺโณ
โชติธมฺโม
มหาพโล
ปภสฺสโร
เขมวํโส
กิตฺติคุโณ
ธมฺมจาโร
จิตฺตสํวโร
ยโสธโร
กนฺตสีโล
ปวโร
อุปสโม
สุจิณฺโณ
ิตคุโณ
ปยธมฺโม
จนฺทวณฺโณ
ติสาโร
กตปฺุโ
สิริมงฺคโล
สนฺตจิตฺโต
กนฺตวณฺโณ
นีลวณฺโณ
ธมฺมทีโป
ปยธมฺโม
อมรธมฺโม
พุทฺธวาโส
จนฺทธมฺโม
พุทฺธสาโร
ธมฺมจาโร

นามสกุล
เกิด อุปสมบท
บ้านศาลเจ้า ๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙
๐๗/๑๐/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
เจริญเนตร
วงษ์ประดิษฐ์ ๑๐/๐๓/๒๕๒๒ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙
๐๙/๐๒/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙
ไตรถาวร
๒๑/๗/๒๕๓๑ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘
กลัดกล่อม
๓๐/๗/๒๕๓๘ ๘/๕/๒๕๕๙
จิตรีสาร
๗/๕/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๕๙
พัดเย็น
๑๐/๘/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙
จิตรีผ่อง
๑๖/๐๘/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
เชื้อสวัสดิ์
๐๗/๐๖/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
ลัยเกตุ
๑๗/๑/๒๕๒๖ ๑๔/๗/๒๕๕๘
อยู่สวัสดิ์
๓๐/๗/๒๕๒๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
มายัน
๒๗/๐๕/๒๕๒๙ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙
พักขาว
๐๖/๑๒/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๕๙
เทวะ
๐๗/๐๘/๒๕๒๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙
จิตสถิน่
๒๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙
เข้มแข็ง
๓๐/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
ติวิพันธุ์
๒๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
แจ่มยิง่
๒๗/๐๓/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
ตรีเกษม
๒๓/๐๔/๒๕๓๙
ภู่ทัส
๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
พรมแสง
๒๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
พันธ์เพ็ง
๑๖/๐๔/๒๕๓๒ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙
ภิรมย์โต
๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
ทองมุข
๒๖/๐๖/๒๕๓๐ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙
เลอวงษา
๒๑/๐๖/๒๕๐๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
แซ่จ๋ิว
๒๙/๑๒/๒๕๐๔ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙
แม้นวิไล
๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
สุทธิพิบูลย์
๑๑/๐๔/๒๕๓๑ ๓๑/๑๒/๒๕๕๗
สุวรรณผล
๑๙/๐๖/๒๕๓๙ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙
ยั่งยืน่
๑๗/๐๒/๒๕๑๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙
เอนกวทิย์
สมพรพิสุทธิ์ ๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๐๖/๐๓/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
สายสมคุม
กิจประสงค์ ๒๕/๐๖/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
ทรงทับทิม

สังกัดวัด
หมายเหตุ
สง่างาม
สง่างาม
สง่างาม
สง่างาม
สนามไชย
สนามไชย
สนามไชย
สนามไชย
สว่างอารมณ์
สว่างอารมณ์
สิงห์สุทธาวาส
สุนทราราม
สุนทราราม
อนุกุญชราราม
อนุกุญชราราม
คู้สลอดวุฒิโสภณ
คู้สลอดวุฒิโสภณ
คู้สลอดวุฒิโสภณ
คู้สลอดวุฒิโสภณ
คู้สลอดวุฒิโสภณ
ฉัตรทองดำริธรรม
ฉัตรทองดำริธรรม
ตรีพาราสีมาเขต
ตรีพาราสีมาเขต
ปทุมวัน
ปทุมวัน
โพธิ์ประสิทธิ์
โพธิ์ประสิทธิ์
ลาดบัวหลวง
ลาดบัวหลวง
ลาดบัวหลวง
ลาดบัวหลวง
ลาดบัวหลวง
ลาดบัวหลวง
ลาดประทุมคงคาราม

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๘ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๖๒๐
อย ๒๑๕๙/๐๖๒๑
อย ๒๑๕๙/๐๖๒๒
อย ๒๑๕๙/๐๖๒๓
อย ๒๑๕๙/๐๖๒๔
อย ๒๑๕๙/๐๖๒๕
อย ๒๑๕๙/๐๖๒๖
อย ๒๑๕๙/๐๖๒๗
อย ๒๑๕๙/๐๖๒๘
อย ๒๑๕๙/๐๖๒๙
อย ๒๑๕๙/๐๖๓๐
อย ๒๑๕๙/๐๖๓๑
อย ๒๑๕๙/๐๖๓๒
อย ๒๑๕๙/๐๖๓๓
อย ๒๑๕๙/๐๖๓๔
อย ๒๑๕๙/๐๖๓๕
อย ๒๑๕๙/๐๖๓๖
อย ๒๑๕๙/๐๖๓๗
อย ๒๑๕๙/๐๖๓๘
อย ๒๑๕๙/๐๖๓๙
อย ๒๑๕๙/๐๖๔๐
อย ๒๑๕๙/๐๖๔๑
อย ๒๑๕๙/๐๖๔๒
อย ๒๑๕๙/๐๖๔๓
อย ๒๑๕๙/๐๖๔๔
อย ๒๑๕๙/๐๖๔๕
อย ๒๑๕๙/๐๖๔๖
อย ๒๑๕๙/๐๖๔๗
อย ๒๑๕๙/๐๖๔๘
อย ๒๑๕๙/๐๖๔๙
อย ๒๑๕๙/๐๖๕๐
อย ๒๑๕๙/๐๖๕๑
อย ๒๑๕๙/๐๖๕๒
อย ๒๑๕๙/๐๖๕๓
อย ๒๑๕๙/๐๖๕๔

ชือ่

พระมาโนช
พระทศพล
พระเกษมศักดิ์
พระวันชัย
พระอัครพล
พระเกียรติศักดิ์
พระพิรุณ
พระรุ่งเรือง
พระจตุรงค์
พระสุเมธ
พระวุฒินันท์
พระธัญญรัตน์
พระณรงค์ชัย
พระวงศธร
สามเณรดนุพล
พระจารุเดช
พระกฤษณะ
พระภาคิน
พระพลศักดิ์
พระอาณัฐ
พระพงศ์ศิริ
พระสำเนา
พระวันเฉลิม
พระอลัน
พระปญญา
พระสมรักษ์
พระไพศาล
พระประสิทธิ์
พระประธาน
พระสุทธิพร
พระศราวุธ
พระณัฐพล
พระสุริยา
พระกฤษณะ
พระชาตรี

ฉายา
ผาสุกาโม
อภิวณฺโณ
สจฺจเมธี
เขมรํสี
ภทฺทเมธี
อนาวิโล
ธมฺมธโร
ธมฺมกาโม
กนฺตสาโร
จกฺกธมฺโม
านธมฺโม
สิริวณฺโณ
ธนปาโล
ิตธมฺโม

นามสกุล
เกิด อุปสมบท
สังกัดวัด
หมายเหตุ
๒๒/๑๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ ลาดประทุมคงคาราม
สกิตย์
พรหมสุวรรณ ๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ ลาดประทุมคงคาราม
๑๒/๐๙/๒๕๒๐ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙ สุทธาวาส
จันทร์สา
๑๗/๘/๒๕๓๐ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙ สุทธาวาส
ตรีขัน
พลอยกุลยา ๐๒/๑๑/๒๕๒๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙ สุทธาวาส
๒๔/๐๖/๒๕๓๓ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙ หลักชัย
บุญราวิกุล
๒๓/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ หลักชัย
ศรีขวัญใจ
๑๑/๐๙/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ หลักชัย
ภัคดีรักษ
ศิริประทุมมาส ๑๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ หลักชัย
๑๗/๐๒/๒๕๑๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙ อินทอารี
บัวคลี
๐๖/๐๓/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙ อินทอารี
เยยะพันธ์
วาจาเสนาะ ๒๕/๐๖/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙ อินทอารี
ประเสริฐศรี ๑๔/๗/๒๕๓๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙ กระโดงทอง
๒๒/๒/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙ กระโดงทอง
กิจจำเนียร
๒๕/๑๒/๒๕๔๕
กุศลเอีย่ ม
กระโดงทอง
๓๑/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ กลางคลองวัฒนาราม
ชยานนฺโท
สุภิทิพย์
กิตฺติภทฺโท
พูลเพิม่ พันธ์ ๒๕/๙/๒๕๓๘ ๒๘/๕/๒๕๕๙ เกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม
านวโร
เหมือนแม้น ๑๕/๑๑/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙ เกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม
ปฺาวชิโร มงคลเวทย์ ๒๓/๑/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙ เกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๓/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙ เกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม
มหาปคุโณ
ยิ่งกว่า
๒๐/๖/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙ เกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม
ปริปุณฺโณ
โพธิ์เขียว
๒๐/๐๒/๒๕๐๓ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙ แก้วสุวรรณ
ธนปฺุโ
กันศิริ
๐๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑/๕/๒๕๕๙ โคกจุฬา
อาทิตฺตโจ
นิยมรัตน์
๐๑/๐๕/๒๕๓๔ ๑/๗/๒๕๕๙ โคกจุฬา
วีรปฺโ
นิติวรเวช
๒๗/๑๐/๒๕๓๗ ๕/๗/๒๕๕๙ โคกจุฬา
ปฺาธโร
บุญมาก
จนฺทวีโร
ศรีอินทร์สุทธิ์ ๖/๘/๒๕๓๙ ๘/๗/๒๕๕๙ โคกจุฬา
๑๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙ จรเข้ไล่
านวโร
พุ่มเกษม
ปฺาวโร
นาคประเสริฐ ๐๒/๐๔/๒๕๑๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ จรเข้ไล่
ทีปธมฺโม
คล้ายสุบรรณ์ ๑๓/๕/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๕๙ เจ้าเจ็ดนอก
๒๖/๙/๒๕๓๘ ๔/๗/๒๕๕๙ เจ้าเจ็ดนอก
ชิตงฺกโร
ทรงศิริ
๒๙/๑๑/๒๕๓๓ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙ เจ้าเจ็ดใน
ปฺาวุฑฺโฒ กำเนิดคุณ
รตนธมฺโม
รัตนะมานะ ๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙ เจ้าเจ็ดใน
๐๖/๐๗/๒๕๒๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙ เจ้าเจ็ดใน
อภินนฺโท
ทับยานี
๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙ เจ้าเจ็ดใน
านวโร
แซ่ลิม้
๒๙/๐๖/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙ เจ้าเจ็ดใน
ชาตวีโร
กองกวี
นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๙ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๖๕๕
อย ๒๑๕๙/๐๖๕๖
อย ๒๑๕๙/๐๖๕๗
อย ๒๑๕๙/๐๖๕๘
อย ๒๑๕๙/๐๖๕๙

อย ๒๑๕๙/๐๖๖๐
อย ๒๑๕๙/๐๖๖๑
อย ๒๑๕๙/๐๖๖๒
อย ๒๑๕๙/๐๖๖๓
อย ๒๑๕๙/๐๖๖๔
อย ๒๑๕๙/๐๖๖๕
อย ๒๑๕๙/๐๖๖๖
อย ๒๑๕๙/๐๖๖๗
อย ๒๑๕๙/๐๖๖๘
อย ๒๑๕๙/๐๖๖๙
อย ๒๑๕๙/๐๖๗๐
อย ๒๑๕๙/๐๖๗๑
อย ๒๑๕๙/๐๖๗๒
อย ๒๑๕๙/๐๖๗๓
อย ๒๑๕๙/๐๖๗๔
อย ๒๑๕๙/๐๖๗๕
อย ๒๑๕๙/๐๖๗๖
อย ๒๑๕๙/๐๖๗๗
อย ๒๑๕๙/๐๖๗๘
อย ๒๑๕๙/๐๖๗๙
อย ๒๑๕๙/๐๖๘๐
อย ๒๑๕๙/๐๖๘๑
อย ๒๑๕๙/๐๖๘๒
อย ๒๑๕๙/๐๖๘๓
อย ๒๑๕๙/๐๖๘๔
อย ๒๑๕๙/๐๖๘๕
อย ๒๑๕๙/๐๖๘๖
อย ๒๑๕๙/๐๖๘๗
อย ๒๑๕๙/๐๖๘๘
อย ๒๑๕๙/๐๖๘๙

ชือ่

พระธเนศ
พระวิวัฒน์
พระธนานันต์
พระวิฑูรย์
พระวุฒิพร
พระบุญชม
พระวิชัย
พระภูวดล
พระณรงค์
พระทศพร
พระณัฐกิตติ์
พระจเร
พระองอาจ
พระศราวุฒิ
พระธิบดินทร์
พระอุดม
พระพิสิทธิ์
พระนพปฎล
พระศักดา
พระจีรวัฒน์
พระสมชัย
พระทูล
สามเณรณัฐพล
พระนฤชา
พระสุขเกษม
พระธัญพร
พระอนุ
พระอำนาต
พระเสรี
พระก้องภพ
พระนัฐวุฒิ
พระธณวัฒน์
พระบำรุง
พระเกรียงไกร
พระปรัชญา

ฉายา
ธนิสฺสโร
จิรวฒฺฒโน
จนฺทปฺโ
จารุธมฺโม
ฉนฺทวิริโย
ปฺุธโร
ชยธมฺโม
จนฺทวณฺโณ
อตฺตกาโม
ทสพโล
สนฺตจิตฺโต
ปฺาวชิโร
วชิรวํโส
นนฺทธมฺมิโก
นาควโร
กตปฺุโ
วิสุทฺธสีโล
มหาปฺโ
านสมฺปนฺโน
จิรวฑฺฒโน
อธิจิตฺโต
จนฺทโชโต

นามสกุล
เกิด อุปสมบท
๑๐/๑๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
กฤษเพ็ชร
๒๒/๑๐/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
พีง่ น้อย
๒๙/๐๕/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
ฉายรัศมี
๑๖/๔/๒๕๓๙ ๑๘/๔/๒๕๕๙
มาลัยทอง
๒๖/๙/๒๕๓๒ ๒๙/๗/๒๕๕๙
สัยยะนิฐี
ทรงพิโรจน์ ๒๓/๑๒/๒๕๑๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙
๒๐/๐๕/๒๕๒๑ ๒/๒/๒๕๕๙
เรือนทิพย์
ประถมกรึก ๐๙/๐๖/๒๕๓๕ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙
๐๑/๐๑/๒๕๐๒ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙
แสงสาง
๒๐/๑/๒๕๒๙ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙
ลายทอง
๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙
รอดวินิจ
สว่างอารมณ์ ๒๗/๐๙/๒๕๓๕ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙
พลอยประดับ ๐๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙
จิตรกระนิตย์ ๒๗/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙
ลิมบุญธรรม ๑๔/๕/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙
ฤกษ์สมโภชน์ ๐๗/๐๑/๒๔๙๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
จังศุภมงคล ๒๕/๐๙/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
ประกอบพร ๑๔/๙/๒๕๓๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๕/๑๒/๒๕๓๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙
อบถม
๒๒/๐๓/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙
สุภาพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๑๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
สันทาลุนัย
สินสุพรรณ ๒๑/๐๔/๒๕๒๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๒๔/๐๓/๒๕๔๒
สันทาลุนัย
๐๙/๐๙/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
ธมฺมจาโร
ศรีมณฑา
๑๘/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
สุเมโธ
สวนฟก
๒๙/๐๕/๒๕๐๒ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙
อคฺคธมฺโม
ศรีสำอาง
๑๗/๐๑/๒๕๑๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙
อนุภทฺโธ
ชมละม้าย
๒๐/๐๓/๒๕๒๓ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙
อนาลโย
บัวศรี
๐๒/๐๔/๒๕๓๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
สิริวํโส
วงค์คำ
อิทฺธิชยวฑฺฒโน อิทธิชัยวัฒนา ๐๒/๐๔/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙
๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
วุฒิกลฺยาโณ แตงงาม
๒๔/๗/๒๕๓๘ ๑๖/๔/๒๕๕๙
กตปฺุโ
บำขุนทด
๑/๑/๒๔๙๕ ๑๐/๕/๒๕๕๙
ตนฺติปาโล
มัน่ สกุล
วิโรจโน
ดุษฏีวิโรจน์ ๕/๔/๒๕๑๑ ๑๘/๖/๒๕๕๙
๑๙/๓/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙
อาภากโร
พัดโบก

สังกัดวัด
หมายเหตุ
เจ้าเจ็ดใน
เจ้าเจ็ดใน
เจ้าเจ็ดใน
เจ้าแปดทรงไตรย์
เจ้าแปดทรงไตรย์
ชายนา
ไชยภูมิ
บันไดช้าง
บางกะทิง
บางนมโค
บ้านแพน
บ้านแพน
บ้านแพน
บ้านแพน
โบสถ์
โบสถ์
โบสถ์
โบสถ์
โบสถ์
ใบบัว
ใบบัว
ใบบัว
ใบบัว
ประดู่โลกเชฎฐ์
ประดู่โลกเชฎฐ์
ปนแก้ว
ปนแก้ว
ปนแก้ว
ปนแก้ว
ปนแก้ว
ปนแก้ว
มารวิชัย
มารวิชัย
มารวิชัย
มารวิชัย

นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๐ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๖๙๐
อย ๒๑๕๙/๐๖๙๑
อย ๒๑๕๙/๐๖๙๒
อย ๒๑๕๙/๐๖๙๓
อย ๒๑๕๙/๐๖๙๔
อย ๒๑๕๙/๐๖๙๕
อย ๒๑๕๙/๐๖๙๖
อย ๒๑๕๙/๐๖๙๗
อย ๒๑๕๙/๐๖๙๘
อย ๒๑๕๙/๐๖๙๙
อย ๒๑๕๙/๐๗๐๐
อย ๒๑๕๙/๐๗๐๑
อย ๒๑๕๙/๐๗๐๒
อย ๒๑๕๙/๐๗๐๓
อย ๒๑๕๙/๐๗๐๔
อย ๒๑๕๙/๐๗๐๕
อย ๒๑๕๙/๐๗๐๖
อย ๒๑๕๙/๐๗๐๗
อย ๒๑๕๙/๐๗๐๘
อย ๒๑๕๙/๐๗๐๙
อย ๒๑๕๙/๐๗๑๐
อย ๒๑๕๙/๐๗๑๑
อย ๒๑๕๙/๐๗๑๒
อย ๒๑๕๙/๐๗๑๓
อย ๒๑๕๙/๐๗๑๔
อย ๒๑๕๙/๐๗๑๕
อย ๒๑๕๙/๐๗๑๖
อย ๒๑๕๙/๐๗๑๗
อย ๒๑๕๙/๐๗๑๘
อย ๒๑๕๙/๐๗๑๙
อย ๒๑๕๙/๐๗๒๐
อย ๒๑๕๙/๐๗๒๑
อย ๒๑๕๙/๐๗๒๒
อย ๒๑๕๙/๐๗๒๓
อย ๒๑๕๙/๐๗๒๔

ชือ่

พระวรศักดิ์
พระสมภพ
พระพงษ์พล
พระธนะพันธ์
พระกฤช
พระบุญมัน่
พระทศพล
พระมนตรี
พระสุทธิลักษณ์
พระวันชัย
พระสมบัติ
พระประจักษ์
พระศักดิช์ ัย
พระธีรวัฒน์
พระนวพล
พระวันชนะ
พระศุภกิตต์
พระธีระ
พระอภิสิทธิ์
พระอาทิตย์
พระสำรวย
พระวิทยา
พระเนรัญ
พระประกรณ์
พระอภิชัย
พระประจักร
พระวศิล
พระคชรัตน์
พระศุภวิชญ์
พระศุภพล
พระจาตุรนต์
พระศิริธร
พระบุญเชิด
สามเณรอลงกรณ์
พระรังสรรค์

ฉายา
ฉนฺทกาโม
อาภากโร
กตปฺุโ
จนฺทสาโร
กิตฺติธโร
กตปฺุโ
กิตฺติพโล
าณวีโร
ิตาจาโร
ภูมิปาโร
นิติธมฺโม
กิตฺติสาโร
ธมฺมวโร
อคคปฺโ
สนฺตมโน
เมธิโน
สุภกิจฺโจ
ปยธีโร
จิตฺตทนฺโต
อคฺคธมฺโม
จารุธมฺโม
จนฺทธมฺโม
อคฺคธมฺโม
ขนฺติธโร
โอภาโส
ปทมาโร
จนฺทธมฺโม
พุทฺธสีโล
ปยธมฺโม
ปฺาพโล
จารุวํงโส
คุณวีโร
ปฺาปโชโต
อุตฺมปฺโ

นามสกุล
จันท์ครบ
บุญรุ่ง
ระเบียบ
พร้อมเกษร
มณีนิล
แสงสุขีลักษณ์
ยุทธศรีมาลา
บรรลือเขต
พุฒิสาร
รุณเจริญ
ทรงนามพุฒิ
เปล่งศรี
จิตรโรจนรักษ์
ใครสาลี
แก่นประธูป
กองกระวี
ฤทธิจันทร์
แตงอ่อน
กองกระวี
ปานประเสริฐ
ขันเพ็ชร์
งามระเบียบ
เรืองสวัสดิ์
มะลิลา
อาจสำอาง
วสุนันท์
พรหมพินิจ
โพธิ์สุวรรณ
อาภรณ์เทวัญ
เพรชอยู่
เจริญผล
สุขเกษม
พุฒิศรี
ใหญ่ยงค์
คงคาดษฐ์

เกิด

อุปสมบท

๓๑/๘/๒๕๑๔ ๒๖/๖/๒๕๕๙
๒๖/๒/๒๕๒๑

๓/๗/๒๕๕๙

๑๖/๘/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙
๒๖/๐๔/๒๕๓๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

๑๑/๑/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙
๑๖/๖/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

๙/๘/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙
๙/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

๓/๑/๒๕๓๖ ๑๕/๘/๒๕๕๙
๒๗/๑๒/๒๕๑๖

๑๐/๖/๒๕๕๙

๑๒/๗/๒๕๒๑ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

๖/๑๑/๒๕๐๔ ๗/๙/๒๕๕๘
๑๒/๕/๒๔๙๙ ๑๙/๑/๒๕๕๙

๘/๕/๒๕๕๙
๓๑/๗/๒๕๓๕ ๕/๖/๒๕๕๙
๒๑/๔/๒๕๓๙

๒/๖/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙
๒๙/๓/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๕๙

๑/๖/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙
๒๙/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙
๐๘/๐๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๒๖/๖/๒๕๐๐ ๒๕/๓/๒๕๕๙

๒/๒/๒๕๓๑ ๓/๔/๒๕๕๙
๒๑/๖/๒๕๓๐ ๑/๑/๒๕๕๓
๑๑/๑๐/๒๕๓๖

๔/๔/๒๕๕๙

๙/๗/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

๑/๓/๒๕๕๙
๑๓/๑๒/๒๕๓๗ ๗/๒/๒๕๕๙
๗/๑๒/๒๕๓๘ ๗/๓/๒๕๕๙
๑๕/๔/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙
๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๓/๒๕๕๙
๑๓/๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๕๙

๒๗/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

๒๗/๗/๒๕๐๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙
๑๑/๗/๒๕๓๙

๑๘/๓/๒๕๐๕ ๑/๑/๒๕๕๖

สังกัดวัด
หมายเหตุ
มารวิชัย
มารวิชัย
มารวิชัย
ยวด
รางจระเข้
รางจระเข้
รางจระเข้
รางจระเข้
สามกอ
สามตุ่ม
สามตุ่ม
หนองลำเจียก
หนองลำเจียก
หนองลำเจียก
หนองลำเจียก
หนองลำเจียก
หนองลำเจียก
หนองลำเจียก
หนองลำเจียก
หัวเวียง
เก้าห้อง
โคกหิรัญ
แจ้ง
ท่าสุทธาวาส
นำเต้า
บ้านแดง
สีกุก
สีกุก
เสาธง
วัดดอนพัฒนาราม
วัดดอนพัฒนาราม
วัดดอนพัฒนาราม
วัดดอนพัฒนาราม
วัดดอนพัฒนาราม
วัดทางหลวง

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๑ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๗๒๕
อย ๒๑๕๙/๐๗๒๖
อย ๒๑๕๙/๐๗๒๗
อย ๒๑๕๙/๐๗๒๘
อย ๒๑๕๙/๐๗๒๙

อย ๒๑๕๙/๐๗๓๐
อย ๒๑๕๙/๐๗๓๑
อย ๒๑๕๙/๐๗๓๒
อย ๒๑๕๙/๐๗๓๓
อย ๒๑๕๙/๐๗๓๔
อย ๒๑๕๙/๐๗๓๕
อย ๒๑๕๙/๐๗๓๖
อย ๒๑๕๙/๐๗๓๗
อย ๒๑๕๙/๐๗๓๘
อย ๒๑๕๙/๐๗๓๙
อย ๒๑๕๙/๐๗๔๐
อย ๒๑๕๙/๐๗๔๑
อย ๒๑๕๙/๐๗๔๒
อย ๒๑๕๙/๐๗๔๓
อย ๒๑๕๙/๐๗๔๔
อย ๒๑๕๙/๐๗๔๕
อย ๒๑๕๙/๐๗๔๖
อย ๒๑๕๙/๐๗๔๗
อย ๒๑๕๙/๐๗๔๘
อย ๒๑๕๙/๐๗๔๙
อย ๒๑๕๙/๐๗๕๐
อย ๒๑๕๙/๐๗๕๑
อย ๒๑๕๙/๐๗๕๒
อย ๒๑๕๙/๐๗๕๓
อย ๒๑๕๙/๐๗๕๔
อย ๒๑๕๙/๐๗๕๕
อย ๒๑๕๙/๐๗๕๖
อย ๒๑๕๙/๐๗๕๗
อย ๒๑๕๙/๐๗๕๘
อย ๒๑๕๙/๐๗๕๙

ชือ่

พระชัชชัย
พระฐิติพงศ์
พระเสกสรร
พระพงษ์ศักดิ์
พระจรัญ
พระวิฑูรย์
พระลำ
พระกฤษณะฉัตร
พระศุภฤกษ์
พระอภิรักษ์
พระปยณัฐ
พระนรเทพ
พระพนม
พระกฤษฎา
พระนิธาน
พระศักดิช์ าย
พระภานุพงศ์
พระพระปญญา
พระยุทธศักดิ์
พระฉัน
พระบุญมี
พระชาญ
พระวันชัย
พระสนอง
พระวัฒนเศรษฐ์
สามเณรปญญา
พระบุญยืน
พระวิษณุ
พระรุ่งธรรม
พระสมชาย
พระบำรุง
พระสุทัศน์
พระธัชชัย
พระสมชาย
พระวิชัย

ฉายา
จิรสุโภ
กิตฺติโสภโณ
ิตสีโล
ปภสฺสโร
จิรปฺโ
อาภาธโร
อติปฺโ
กิตฺติโก
สิริชโย
อภิรตฺตโน
ปยวณฺโณ
นรเทโว
พลวฑฺฒโน
ธมฺมทีโป
ชุตินฺธโร
ชยสาโร
ภานุพโล
ปฺาทีโป
ติสฺสโร
อนาลโย
อคฺคธมฺโม
โชติโย
ธมฺมโชโต
ปสนฺโน
านวุฑฺโฒ
ทนฺตกาโย
วิสุทฺโธ
ปวโร
สุชาโต
จรณธมฺโม
ปภากโร
ขนฺติโก
จตฺตมโล
ปสนฺจิตฺโต

นามสกุล
จริยะวรกุล
อารีชม
เล็กสถิล
สุขธานี
สุขเกษม
พิญไทย
สิทธิศักดิ์
กระใจจิตร์
แก้วเงิน
บุญถม
โพธิมณี
บุญมาก
หอมขจร
พูลสวัสดิ์
ปนรโรจน์
ศิริบูรณ์
อรรถมงคล
มงคลคูณ
เหล่ากอที
ทรงงาม
ลักษณะจินดา
บัวอุไร
แย้มพิกุล
เจียมจันทร์
ทรงผาสุข
พิมใจใส
อ้นใจธรรม
โพธิ์อำพล
ชมวะนา
หมืน่ ชนะ
มะวงศ์ษา
สุขเจริญ
เมืองประชา
เจือนาค
เกตุถาวร

เกิด

อุปสมบท

๑๓/๑/๒๕๑๓ ๑๐/๗/๒๕๕๘

๒๐/๓/๒๕๓๘ ๕/๖/๒๕๕๙

๖/๖/๒๕๕๙
๘/๒/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๕๙
๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๔/๗/๒๕๕๙
๒๓/๑๑/๒๕๓๘

๒๑/๘/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

๑/๑/๒๔๙๖ ๑๙/๖/๒๕๕๙
๒๙/๗/๒๕๓๐ ๒๖/๖/๒๕๕๙
๒๒/๖/๒๕๓๓ ๒๖/๖/๒๕๕๙

๔/๑๐/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙
๒๐/๑๐/๒๕๒๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

๑๔/๒/๒๔๙๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙
๒๒/๓/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙
๑๖/๑๐/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๕๙

๑๓/๗/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

๑๐/๕/๒๕๓๙ ๘/๗/๒๕๕๙

๖/๖/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙
๑๙/๕/๒๔๙๙ ๑๕/๗/๒๕๕๕
๑๙/๖/๒๕๓๖ ๓/๑๐/๒๕๕๘

๑/๔/๒๔๙๒ ๑/๑๒/๒๕๕๘
๑๐/๓/๒๕๑๗ ๑/๑๒/๒๕๕๘
๒๓/๘/๒๕๒๙ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘
๒๓/๖/๒๕๒๘ ๑๖/๑/๒๕๕๙
๑๓/๖/๒๕๑๑ ๒๓/๖/๒๕๕๙

๑/๖/๒๕๒๖ ๙/๗/๒๕๕๙
๑๗/๗/๒๕๔๖

๓๐/๖/๒๕๐๒ ๒๐/๓/๒๕๕๙
๒๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

๐๙/๐๙/๒๕๑๔ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙
๒๑/๐๑/๒๕๑๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘
๒๙/๐๑/๒๔๙๕ ๓๑/๐๓/๒๕๕๘
๐๕/๑๒/๒๕๒๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
๒๒/๑๒/๒๕๐๒ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙
๒๑/๑๑/๒๕๑๐ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

๑๐/๐๙/๒๕๐๙ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

สังกัดวัด
หมายเหตุ
วัดทางหลวง
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายใน
วัดบางซ้ายใน
วัดมฤคทายวัน
วัดมฤคทายวัน
วัดวังชะโด
วัดวังชะโด
วัดเศวตศิลาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดใหม่หนองคต
เขียนลาย
ท้าวอู่ทอง
นครโปรดสัตว์
โบสถ์
โบสถ์
โบสถ์
ใหม่สองห้อง
ใหม่สองห้อง

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๒ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๗๖๐
อย ๒๑๕๙/๐๗๖๑
อย ๒๑๕๙/๐๗๖๒
อย ๒๑๕๙/๐๗๖๓
อย ๒๑๕๙/๐๗๖๔
อย ๒๑๕๙/๐๗๖๕
อย ๒๑๕๙/๐๗๖๖
อย ๒๑๕๙/๐๗๖๗
อย ๒๑๕๙/๐๗๖๘
อย ๒๑๕๙/๐๗๖๙
อย ๒๑๕๙/๐๗๗๐
อย ๒๑๕๙/๐๗๗๑
อย ๒๑๕๙/๐๗๗๒
อย ๒๑๕๙/๐๗๗๓
อย ๒๑๕๙/๐๗๗๔
อย ๒๑๕๙/๐๗๗๕
อย ๒๑๕๙/๐๗๗๖
อย ๒๑๕๙/๐๗๗๗
อย ๒๑๕๙/๐๗๗๘
อย ๒๑๕๙/๐๗๗๙
อย ๒๑๕๙/๐๗๘๐
อย ๒๑๕๙/๐๗๘๑
อย ๒๑๕๙/๐๗๘๒
อย ๒๑๕๙/๐๗๘๓
อย ๒๑๕๙/๐๗๘๔
อย ๒๑๕๙/๐๗๘๕
อย ๒๑๕๙/๐๗๘๖
อย ๒๑๕๙/๐๗๘๗
อย ๒๑๕๙/๐๗๘๘
อย ๒๑๕๙/๐๗๘๙
อย ๒๑๕๙/๐๗๙๐
อย ๒๑๕๙/๐๗๙๑
อย ๒๑๕๙/๐๗๙๒
อย ๒๑๕๙/๐๗๙๓
อย ๒๑๕๙/๐๗๙๔

ชือ่

พระทองดี
พระทินกร
พระชัยณรงค์
พระอาม
พระชรินทร์
พระพีระพล
พระพรพิพัฒน์
พระทรงวุฒิ
พระเอกณรงค์
พระสายชล
พระธวัชชัย
พระธีรภาพ
พระบุญมี
พระธนพิพัฒน์
พระพิทักษ์
พระภาณุวัฒน์
พระพีระวัฒน์
พระอภิชาต
พระจำรูญ
พระคนึงศักดิ์
พระไซ
พระสามารถ
พระวงศ์อมร
พระสัมพันธ์
พระไกรสร
พระศุภวิชญ์
พระเอกนที
พระพุทธสมาธิ์
สามเณรพิสุทธิ์
พระเสฐียรพงษ์
พระสรายุทธ
พระสุรชัย
พระอนุวัฒน์
พระนรินทร์
พระชาญทยุต

ฉายา
เตชธโร
ธมฺมทีโป
ถิรจิตฺโต
ิติโก
กิตฺติธโร
ขนฺติโก
เมธิโก
เขมปฺโ
คุณยุตฺโต
เอกขจิตฺโต
ถาวรธมฺโม
ิตวิชฺโช
จารุวณฺโณ
จนฺทโชโต
โชติาโณ
ธมฺมวโร
อติเมโธ
อภิปุณโณ
ปยธมฺโม
สีลวฑฺฒโณ
จินฺตมโย
สุทนฺโต
ธีรปฺโ
คุณวโร
ิตธมฺโม
ปสนฺโณ
จนฺทสาโร
จิรวฑฺฒโณ
านิสฺสโร
ขนฺติธโร
กตปฺโ
อภิชาโต
ขนฺติสาโร
ฉนฺทธมฺโม

นามสกุล
ยมดิษฐ์
ศรีสวัสดิ์
บุญมี
รุจเลิศ
สาตร์เกษม
ไตรพล
จีนจวั้น
นวลถนอม
อุดมทรัพย์
ทรัพย์สมบูรณ์
ขนอนคราม
ประสพสม
กล้าศึก
เอีย่ มอนุกูล
ชีพอุดม
ธรรมภารา
ธรรมนิทา
กลั่นนำทิพย์
ยวนเพ็ง
จุลภมร
นัยนา
ขวัญยืน
แสงเดือน
สุขกาย
ศิริศักดากุล
เพียรสมบูรณ์
ภาคาหาญ
ผลาภิรมย์
ปกครอง
ฝกกาย
ยินดีโภชน์
ควรมิตร
สารนพคุณ
พิมพ์เอีย่ ม
ธรรมสุนทรา

เกิด

อุปสมบท

๑๖/๐๒/๒๕๓๙ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙
๒๓/๐๖/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๑๓/๐๘/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๒๐/๐๕/๒๕๓๔ ๒๒/๐๒/๒๕๕๙
๒๙/๐๑/๒๕๒๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

๐๒/๐๖/๒๕๒๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙
๒๗/๐๗/๒๕๓๕ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙
๒๒/๑๑/๒๕๓๗ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

๒๘/๐๓/๒๕๓๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙
๒๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙
๑๙/๐๗/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

๑๙/๐๔/๒๕๒๐ ๑๙/๑๒/๒๕๕๙
๒๔/๑๒/๒๕๓๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

๐๖/๐๑/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙
๑๘/๐๖/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙
๒๒/๑๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

๒๐/๐๖/๒๕๐๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๐/๐๘/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๔/๐๖/๒๕๐๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๑๑/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
๐๑/๑๑/๒๔๙๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

๐๙/๐๓/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๐๒/๐๒/๒๕๒๙ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙
๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙
๒๔/๐๓/๒๕๔๕
๓๑/๐๓/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

๐๔/๐๒/๒๕๓๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙
๒๔/๐๒/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
๑๑/๑๒/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๒๗/๐๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙
๒๘/๐๒/๒๕๒๑ ๐๘/๐๘/๒๕๕๘

สังกัดวัด
หมายเหตุ
กลาง
กลางเกาะระกำ
กลางเกาะระกำ
กลางเกาะระกำ
กลางเกาะระกำ
กำแพง
กำแพง
กำแพง
ขนอนใต้
ขนอนใต้
ขนอนใต้
ขนอนใต้
ขนอนใต้
ขนอนเหนือ
คลองพุทรา
คลองพุทรา
คลองพุทรา
คลองพุทรา
คลองพุทรา
ชีปะขาว
ชุมพลนิกายาราม
เชิงท่า
เชิงท่า
เชิงท่า
เชิงท่า
เชิงท่า
ทำเลไทย
ทำเลไทย
ทุ่งศรีโพธิ์
ธรรมนาวา
ธรรมนาวา
บางเคียนวิเชียรฉาย
บางเคียนวิเชียรฉาย

บ้านกลิ้ง
บ้านแปง

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๓ / ๒๔

ศ.๔
เลขที่
อย ๒๑๕๙/๐๗๙๕
อย ๒๑๕๙/๐๗๙๖
อย ๒๑๕๙/๐๗๙๗
อย ๒๑๕๙/๐๗๙๘
อย ๒๑๕๙/๐๗๙๙

อย ๒๑๕๙/๐๘๐๐
อย ๒๑๕๙/๐๘๐๑
อย ๒๑๕๙/๐๘๐๒
อย ๒๑๕๙/๐๘๐๓
อย ๒๑๕๙/๐๘๐๔
อย ๒๑๕๙/๐๘๐๕
อย ๒๑๕๙/๐๘๐๖
อย ๒๑๕๙/๐๘๐๗
อย ๒๑๕๙/๐๘๐๘
อย ๒๑๕๙/๐๘๐๙
อย ๒๑๕๙/๐๘๑๐
อย ๒๑๕๙/๐๘๑๑
อย ๒๑๕๙/๐๘๑๒
อย ๒๑๕๙/๐๘๑๓
อย ๒๑๕๙/๐๘๑๔
อย ๒๑๕๙/๐๘๑๕

ชือ่
พระจักรภัทร
สามเณรวิศรุต
พระสุรพล
พระสรพงษ์
พระชลอ
พระพัด
พระอิทธิชัย
พระณัฐวุฒิ
พระสุริยา
พระอภิวัฒน์
พระมนัส
พระสุรวุฒิ
พระชาญชัย
พระสุดจิตร
พระอุดร
พระสัมฤทธิ์
พระวัลลพ
พระอภิชัย
พระพุฒิพงศ์
พระสุรัตน์
พระทิวากร

ฉายา
อภินนฺโท
ชุตินฺธโร
สุขิโต
อนลาโภ
อิสิาโณ
กตสาโร
ยโสธโร
วรธมฺโม
จนฺทสาโร
อคฺคปฺโ
จนฺทปฺโ
สนฺติกโร
อาชิโต
อานนฺโท
ฉนฺทสีโล
ิตสีโล
ชุตินฺธโร
หาสจิตฺโต
ิตคุโณ
ทีปงฺกโร

นามสกุล
ภู่ระหงษ์
กุสลา
ปรางค์รีนทร์
ผูกฤทธิ์
พยุงแก้ว
วันณา
พงษ์เฉลิม
ทับทิม
โพธิ์ทอง

เกิด

อุปสมบท

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

สังกัดวัด
บ้านพาสน์
บ้านพาสน์

๒๕/๑๒/๒๕๒๒ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

บ้านเลนสระกระจับ

๑๗/๐๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านสร้าง
บ้านหว้า
เปรมประชากร
เปรมประชากร
เปรมประชากร
เปรมประชากร
โปรดสัตว์
พยาญาติ
พยาญาติ
โพธิ์
ลาดระโหง
วิเวกวายุพัด
วิเวกวายุพัด
วิเวกวายุพัด
สามเรือน
สามเรือน
สุทธิรุจิราราม
สุทธิรุจิราราม

๑๘/๐๘/๒๕๑๑ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

๒๘/๐๘/๒๕๐๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๘/๐๙/๒๕๒๐ ๒๘/๐๑/๒๕๕๙
๑๘/๐๕/๒๕๓๕ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙
๒๔/๐๑/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙
๑๘/๑๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตั้งจิตเพิ่มความดี

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

จันทร์จารุ
เปรมปลืม้
ปานดี
ศิริศักดากุล
ธรรมมังษา
บัวศรีจันทร์
ชูกร
จูปรางค์
ตัง้ ใจ
ธงสวัสดิ์
เลิศฤทธิ์

๑๕/๐๓/๒๔๗๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙
๒๐/๑๐/๒๕๑๕ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙
๒๘/๑๒/๒๕๐๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙
๒๑/๐๔/๒๕๒๔ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙
๐๒/๑๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๑๑/๐๓/๒๕๐๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๔/๐๖/๒๕๓๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

๓๐/๐๗/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙
๐๔/๐๙/๒๕๒๘ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙
๑๑/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระพรหมบัณฑิต)
เจ้าคณะภาค ๒
๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
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