ศ.๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙
สำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒
ส่งสอบ ๘๒๑ รูป ขาดสอบ ๕๘ รูป คงสอบ ๗๖๓ รูป สอบได้ ๕๑๖ รูป สอบตก ๒๔๗ รูป (๖๗.๖๓%)
เลขที่
สบ ๒๑๕๙/๐๐๐๑
สบ ๒๑๕๙/๐๐๐๒
สบ ๒๑๕๙/๐๐๐๓
สบ ๒๑๕๙/๐๐๐๔
สบ ๒๑๕๙/๐๐๐๕
สบ ๒๑๕๙/๐๐๐๖
สบ ๒๑๕๙/๐๐๐๗
สบ ๒๑๕๙/๐๐๐๘
สบ ๒๑๕๙/๐๐๐๙
สบ ๒๑๕๙/๐๐๑๐
สบ ๒๑๕๙/๐๐๑๑
สบ ๒๑๕๙/๐๐๑๒
สบ ๒๑๕๙/๐๐๑๓
สบ ๒๑๕๙/๐๐๑๔
สบ ๒๑๕๙/๐๐๑๕
สบ ๒๑๕๙/๐๐๑๖
สบ ๒๑๕๙/๐๐๑๗
สบ ๒๑๕๙/๐๐๑๘
สบ ๒๑๕๙/๐๐๑๙
สบ ๒๑๕๙/๐๐๒๐
สบ ๒๑๕๙/๐๐๒๑
สบ ๒๑๕๙/๐๐๒๒
สบ ๒๑๕๙/๐๐๒๓
สบ ๒๑๕๙/๐๐๒๔

ชือ่

พระพลากร
พระสมชาย
พระณรงค์ศักดิ์
พระอดุลย์
พระทรงชัย
พระชินวุฒิ
พระสมชาย
พระพรชัย
พระณัฐพล
พระวิเชียร
พระสุภาณุพันธ์
พระอิทธิพงษ์
สามเณรอภิสิทธิ์
พระวัฒนา
พระศักดิช์ ัย
พระมาณพ
พระชัยวุฒิ
พระสุรสิทธิ์
พระสมพาน
พระคุณากร
พระทิวา
พระไพรวัลย์
สามเณรรุจรวี
พระภัคคิไนย

ฉายา
ปริชาโน
เถรธมฺโม
านธมฺโม
เทวธมฺโม
ธมฺมวโร
ชินวุฑฺโฒ
เตชชาโต
สิริธมฺโม
อภิวโร
านิสฺสโร
สิริธมฺโม
ปฺาสาโร

นามสกุล
กุหลาบ
วงษ์ศิริ
เอีย่ มละออ
มัน่ สมใจ
ไชยเสน
ชูศรี
ศรีสมชัย
โพธิ์คำ
แก้วสาย
อินทร์แก้ว
ราชา
พูลรอด
ระดมสุข
ธมฺมรโต
วรรณะมา
อคฺควโร
ขุนพิลึก
ปยวณฺโณ
น่วมแก้ว
กลฺยาณธมฺโม พุทธชาติ
เตชวณฺโณ
ยางธิสาร
หิตกฺกโร
ถากา
คุณากโร
ถากา
มหาภิโ มีผลชุม
กตทีโป
เกตุนอก
ผ่องจิตร
สนฺติกโร
ทองอินทร์

เกิด

อุปสมบท

๐๑/๐๘/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๐๒/๐๗/๒๕๑๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙
๐๑/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

๐๖/๐๔/๒๕๒๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

๑๖/๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๐๗/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙
๐๔/๐๘/๒๔๙๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘
๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙
๒๗/๑๐/๒๕๓๔ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

๐๔/๐๗/๒๕๓๑ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙
๒๑/๐๖/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๔/๐๘/๒๕๒๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙
๐๕/๐๑/๒๕๔๖
๑๐/๐๔/๒๕๓๗ ๑๙/๓/๒๕๕๙
๑๕/๑๐/๒๕๒๖ ๒๕/๔/๒๕๕๙

๑๖/๕/๒๕๓๗ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

๒๐/๖/๒๕๒๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙
๐๙/๐๓/๒๕๒๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

๒๙/๙/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙
๐๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

๒๖/๗/๒๕๐๕ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙
๒๓/๓/๒๕๑๙ ๒๗/๒/๒๕๕๙
๒๘/๖/๒๕๔๖
๒๗/๐๖/๒๕๒๗ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

สังกัดวัด
กุดนกเปล้า
กุดนกเปล้า
กุดนกเปล้า
แก่งขนุน
แก่งขนุน
แก่งขนุน
เขาคูบา
เขาคูบา
เขาคูบา
เขาคูบา
เขาคูบา
เขาคูบา
เขาคูบา
โคกเพ็ก
โคกหนามแท่ง
โคกหนามแท่ง
โคกหนามแท่ง
โคกหนามแท่ง
โคกหนามแท่ง
โคกหนามแท่ง
โคกหนามแท่ง
เจดีย์งาม
เจดีย์งาม
เชิงเขา

หมายเหตุ

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดสระบุรี ๑ / ๑๖

ศ.๔
เลขที่
สบ ๒๑๕๙/๐๐๒๕
สบ ๒๑๕๙/๐๐๒๖
สบ ๒๑๕๙/๐๐๒๗
สบ ๒๑๕๙/๐๐๒๘
สบ ๒๑๕๙/๐๐๒๙

สบ ๒๑๕๙/๐๐๓๐
สบ ๒๑๕๙/๐๐๓๑
สบ ๒๑๕๙/๐๐๓๒
สบ ๒๑๕๙/๐๐๓๓
สบ ๒๑๕๙/๐๐๓๔
สบ ๒๑๕๙/๐๐๓๕
สบ ๒๑๕๙/๐๐๓๖
สบ ๒๑๕๙/๐๐๓๗
สบ ๒๑๕๙/๐๐๓๘
สบ ๒๑๕๙/๐๐๓๙
สบ ๒๑๕๙/๐๐๔๐
สบ ๒๑๕๙/๐๐๔๑
สบ ๒๑๕๙/๐๐๔๒
สบ ๒๑๕๙/๐๐๔๓
สบ ๒๑๕๙/๐๐๔๔
สบ ๒๑๕๙/๐๐๔๕
สบ ๒๑๕๙/๐๐๔๖
สบ ๒๑๕๙/๐๐๔๗
สบ ๒๑๕๙/๐๐๔๘
สบ ๒๑๕๙/๐๐๔๙
สบ ๒๑๕๙/๐๐๕๐
สบ ๒๑๕๙/๐๐๕๑
สบ ๒๑๕๙/๐๐๕๒
สบ ๒๑๕๙/๐๐๕๓
สบ ๒๑๕๙/๐๐๕๔
สบ ๒๑๕๙/๐๐๕๕
สบ ๒๑๕๙/๐๐๕๖
สบ ๒๑๕๙/๐๐๕๗
สบ ๒๑๕๙/๐๐๕๘
สบ ๒๑๕๙/๐๐๕๙

ชือ่
พระภานุวัฒน์
พระปฏิภาน
พระคำพูล
พระทนาณัติ
พระณัฐนัย
พระอิทธิฤทธิ์
พระวิชาญ
พระรัฐวุฒิ
พระวัฒน์พงศ์
พระตฤณ
พระธีรยุทธ
พระสุชาติ
พระอนุชา
สามเณรสิทธิโชค
พระบุญเลิศ
พระวสันต์
พระคณสรณ์
พระสุริยะเมษ
พระสุพจน์
สามเณรพีรพล
สามเณรธนายุทธ
พระธานี
พระวงศ์วริศ
พระปยบุตร
พระเอกลักษณ์
พระศิวะ
พระสุดใจ
พระศิริทัศน์
พระธงชัย
พระกฤษดา
พระฉกาจ
พระอัฏฐวัฒน์
สามเณรดณุสรณ์
สามเณรอภิรักษ์
สามเณรนพรัตน์

ฉายา
ภูริวฑฺฒโน
สุชาโต
าณสํวโร
ฉนฺทโก
นนฺทโก
ปภาโส
าณวีโร
มหาวุฑฺโฒ
ปภาโส
เขมปฺโ
สุทฺธิาโณ
เขมวีโร
ขนฺติโก
สนฺตจิตฺโต
ธมมฺธโร
คเณสโน
ฉนฺทกโร
สุภทฺโท
ฉนฺทธมฺโม
านสุโภ
ปภงฺกโร
อุสฺสาหิโก
ชาตวีโร
รตนปฺโ
รตนณาโน
รตนโชโต
ธมฺมวโร
มหานาโค
ปฺาพโล

นามสกุล
วรรณะธูป
ขันแก้ว
ฟูกำเนิด
คัมภิรานนท์
กองโฉม
อัมพวัน
พลขาว
แตะกระโทก
เฉลิมวัฒน์
อ่อนนิม่
สิงห์ดวง
บุญปลูก
กะวะนิช
ทวีสุข
ยอดติง่
ปลอดยัง
ฤทธิแ์ รงกล้า
ชันษา
จันทร์สกุล
สายสุวรรณ
น้อยบำรุง
วิเศษศักดิด์ ี
นิธิโชติพิชชา
สุวรรณเพชร
เพิม่ เพียร
บุญนาค
สุขท่า
ดาปาน
รัตลอย
แก้วประดับ
จันทมี
เทียนเงิน
โสดา
ทองคอนคู่
กงทอง

เกิด

อุปสมบท

๒๒/๐๘/๒๕๓๔ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙
๒๕/๑๐/๒๕๑๗ ๐๖/๐๘/๒๕๕๗

๐๕/๐๙/๒๔๙๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘
๐๘/๐๘/๒๕๑๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
๑๖/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

๒๐/๐๘/๒๕๒๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

๐๖/๐๗/๒๕๐๘ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘
๑๖/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙
๒๔/๑๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๓๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

๑๗/๒/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙
๐๒/๐๑/๒๕๑๓ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙
๐๗/๐๘/๒๕๓๓ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙
๐๕/๐๒/๒๕๑๓
๑๒/๐๙/๒๔๙๘ ๒๗/๓/๒๕๕๗

๒๕/๗/๒๕๓๐ ๒๘/๖/๒๕๕๙
๐๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

๑๙/๔/๒๔๙๘ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘
๒๘/๑๒/๒๕๑๓ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

๑๕/๕/๒๕๔๔
๒๗/๑๑/๒๕๐๕ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

๒๑/๖/๒๕๓๑ ๑๙/๗/๒๕๕๙
๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๕๙
๐๖/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๙/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

๑๖/๘/๒๕๐๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๗
๐๘/๑๒/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๒๗/๑๒/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๓๐/๐๗/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๒๐/๑๐/๒๕๐๙ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

๗/๑๒/๒๕๑๐ ๓๘/๑๐/๒๕๕๙
๑๘/๐๙/๒๕๔๔
๑๑/๐๒/๒๕๔๖
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

สังกัดวัด
หมายเหตุ
เชิงเขา
ดาวเรือง
ดาวเรือง
ดาวเรือง
ดาวเรือง
ดาวเรือง
ดาวเสด็จ
ดาวเสด็จ
ดาวเสด็จ
โตนด
ถนนเหล็ก
ถนนเหล็ก
ทองพุ่มพวง
ท่าพง
นาร่อง
บ้านกล้วย
บ้านกล้วย
บ้านบึง
บ้านบึง
บ้านบึง
บ้านบึง
บ้านพลับ
บ้านพลับ
บ้านอ้อย
ปากข้าวสารเหนือ
ปากข้าวสารเหนือ
ปาไผ่
พระพุทธฉาย
พระพุทธฉาย
พระพุทธฉาย
พระพุทธฉาย
พระพุทธฉาย
พระพุทธฉาย
พระพุทธฉาย
พระพุทธฉาย

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดสระบุรี ๒ / ๑๖

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

ชือ่
สามเณรอาทิตย์
พระเจตอารี
พระวิทูรย์
พระวีรภัทร
พระทศพร
พระภัทรกร
พระวีระพล
พระปยะพันธุ์
พระวัน
พระชิณวัฒน์
สามเณรชัชชัย
พระฤทธิชัย
พระสนิท
พระนิพนธ์
พระถวัลย์
พระวิศณุ
พระพิสุทธิ์
พระธวัชชัย
พระสรายุทธ
พระจักรกฤษ
พระกิตติธัช
พระกิตตินันท์
พระกิตติพิชญ์
สามเณรเชตุวัน
สามเณรจารุพงศ์
พระชนาธิป
พระเฮง
พระประเวศน์
พระจักรพันธ์
พระจิราวุฒิ
พระจตุรงค์
พระยุทธนา
พระสมพร
สามเณรทักษ์ดนัย
สามเณรณัฐฑา

ฉายา
คเวสโก
สจฺจาโณ
นรินฺโท
กนฺตธมฺโม
ขนฺติธมฺโม
าณธมฺโม
อภิปุณฺโณ
สุวณฺโณ
อภิชาโน
โชติาโณ
อคฺคปฺโ
ทนฺตกาโย
คุณวโร
สุภทฺโท
สิริคุตฺโต
ขนฺติวโร
สิริภทฺโท
รตนโชโต
สิริปฺโ
สิริภทฺโท
สีลวฑฺฒโน
สุทฺธสีโล
อกิฺจโน
ปฺุากาโม
ฉนฺทธมฺโม
ปยวณฺโณ
จารุวณฺโณ
สุเมโธ
านงฺกโร

นามสกุล
กันยามาส
เกตุพันธ์
หวังกิจชัชวาล
ศิรินันทากุล
ขุนารักษ์
พงศ์นราทิพย์
สุวรรณเสริญ
ศิริพจน์
ดิษฐจันทร์
แย้มอำพล
อัสนานิ
เพชรดี
มณีธรรม
แก้วเกลีย้ ง
อุ๊ยสละ
บุญคง
ฟกเหลือง
กันนิม่
ประพา
ทองสุข
ชัยเฉลิมพล
ชัยเฉลิมพล
นครภักดี
เขื่อนคำปอ
อาญาสิทธิ์
อ่อนขาว
แซ่อุ่ย
สาระสาน
สุตะชา
ลิทธิประสิทธิ์
ท้าวประสิทธิ์
เกตุใหม่
ซ้ายเขียว
เสน่หา
พุ่มจันทร์

เกิด

อุปสมบท

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

๒๓/๔/๒๕๐๕ ๑๗/๕/๒๕๕๙
๐๑/๐๒/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๒๓/๓/๒๕๓๖ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙
๒๒/๔/๒๕๓๔ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙
๐๗/๐๓/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙
๐๔/๐๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙
๒๓/๑๐/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

๒๒/๘/๒๕๐๓ ๐๔/๑๑/๒๕๕๘
๒๐/๑/๒๕๒๘ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙
๑๕/๘/๒๕๔๓
๒๔/๘/๒๕๒๒ ๓๐/๗/๒๕๕๘
๑๐/๐๗/๒๕๑๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
๐๒/๐๕/๒๕๑๓ ๑๙/๐๕/๒๕๕๘

๒๐/๗/๒๕๐๗ ๐๔/๑๑/๒๕๕๘
๓๐/๑๒/๒๕๑๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙
๑๖/๑๐/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

๐๖/๐๓/๒๕๒๑ ๒๕/๐๘/๒๕๕๙
๐๓/๑๒/๒๕๓๒ ๑๗/๐๔/๒๕๕๗
๑๕/๐๒/๒๕๓๑ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙
๒๔/๐๕/๒๕๓๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙
๒๔/๐๕/๒๕๓๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙
๐๔/๑๐/๒๕๔๕
๑๗/๑๒/๒๕๔๖

๓๑/๑/๒๕๒๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

๑๘/๘/๒๕๐๒ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙
๑๒/๐๕/๒๕๑๐ ๒๗/๔/๒๕๕๙

๒๕/๗/๒๕๓๘ ๑๘/๒/๒๕๕๙
๒๐/๑๑/๒๕๒๙ ๑๓/๓/๒๕๕๙

๒๘/๑/๒๕๒๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙
๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙
๒๕/๐๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙
๒๔/๐๓/๒๕๔๔
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

สังกัดวัด
พระพุทธฉาย
วัดตะกุด
วัดโนนสภาราม
ศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม
ศาลาแดง
ศาลาแดง
ศาลาแดง
หงษ์ดาราวาส
หนองขริน้
หนองจักร
หนองโนเหนือ
หนองโนเหนือ
หนองโนเหนือ
หนองบัว
หนองยาวใต้
หนองยาวใต้
หนองยาวใต้
หนองยาวใต้
หนองยาวใต้
หนองยาวใต้
หนองยาวใต้
หนองยาวสูง
ห้วยลี่
หัวถนน
อรัญญวาสี
อรัญญวาสี
อรัญญวาสี
อรัญญวาสี
คุ้งเขาเขียว
คุ้งเขาเขียว
คุ้งเขาเขียว

หมายเหตุ

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดสระบุรี ๓ / ๑๖

ศ.๔
เลขที่
สบ ๒๑๕๙/๐๐๙๕
สบ ๒๑๕๙/๐๐๙๖
สบ ๒๑๕๙/๐๐๙๗
สบ ๒๑๕๙/๐๐๙๘
สบ ๒๑๕๙/๐๐๙๙

สบ ๒๑๕๙/๐๑๐๐
สบ ๒๑๕๙/๐๑๐๑
สบ ๒๑๕๙/๐๑๐๒
สบ ๒๑๕๙/๐๑๐๓
สบ ๒๑๕๙/๐๑๐๔
สบ ๒๑๕๙/๐๑๐๕
สบ ๒๑๕๙/๐๑๐๖
สบ ๒๑๕๙/๐๑๐๗
สบ ๒๑๕๙/๐๑๐๘
สบ ๒๑๕๙/๐๑๐๙
สบ ๒๑๕๙/๐๑๑๐
สบ ๒๑๕๙/๐๑๑๑
สบ ๒๑๕๙/๐๑๑๒
สบ ๒๑๕๙/๐๑๑๓
สบ ๒๑๕๙/๐๑๑๔
สบ ๒๑๕๙/๐๑๑๕
สบ ๒๑๕๙/๐๑๑๖
สบ ๒๑๕๙/๐๑๑๗
สบ ๒๑๕๙/๐๑๑๘
สบ ๒๑๕๙/๐๑๑๙
สบ ๒๑๕๙/๐๑๒๐
สบ ๒๑๕๙/๐๑๒๑
สบ ๒๑๕๙/๐๑๒๒
สบ ๒๑๕๙/๐๑๒๓
สบ ๒๑๕๙/๐๑๒๔
สบ ๒๑๕๙/๐๑๒๕
สบ ๒๑๕๙/๐๑๒๖
สบ ๒๑๕๙/๐๑๒๗
สบ ๒๑๕๙/๐๑๒๘
สบ ๒๑๕๙/๐๑๒๙

ชือ่
พระประกอบ
พระนงค์งาน
พระสัมฤทธิ์
พระณัฐพล
พระบุญรอด
พระอนิรุทธ์
พระสุวัฒน์
พระพิทักษ์
สามเณรรัฐศาสตร์
สามเณรนัติธวุฒิ
พระศักรินทร์
พระพลากร
พระอัมรินทร์
พระศิริชัย
พระสุริยา
พระจันทกานต์
พระเสกสิกข์
พระประเสริฐศักดิ์
พระชาญชิต
พระฐานทัศณ์
พระภูมิ
พระศราวุธ
สามเณรสวีต
สามเณรวารุฒิ
พระบุญช่วย
พระสุชิน
พระณัฐวุฒิ
พระณัฐพงศ์
พระประเดิม
พระสำลี
พระสมเกียรติ
พระระพิน
พระอภิสิทธิ์
พระสุเมธ
พระนฤพนธ์

ฉายา
จตฺตภโย
จิรสุโภ
กตสาโร
ธีรวํโส
ฉนฺทปฺุโณ
สนฺติกโร
าวโร
ปฺาธโร
เตชวณฺโณ
สิริปฺุโ
อรินฺธโร
พุทฺธสโร
ขนฺติสาโร
อจิณฺจโณ
ธมฺมทีโป
สติสมฺปนฺโน
อคฺคปฺโ
สุมงฺคโล
ผาสุกธมฺโม
สุขวฑฺฒโน
ถิรปฺุโ
ยติโก
สุภทฺโท
านธมฺโม
สุเมธโส
กตปฺุโ
กตวณฺโณ
คุณวีโณ
ิตลาโภ
สุเมโธ
ธมฺมรกฺขิโต

นามสกุล
จำปาสุข
คำพา
ผัดคำ
ภูมิพงษ์
มูลลาว
คาสถาน
สวัสดิส์ ุข
บุญนาค
เพ็งพินิจ
แช่มขำ
บุญศรี
จันทรสุข
นิลชาติ
ตาลสุก
เหมุทัย
เถื่อนสะท้าน
พรมวงษ์
ท้าวคำสอน
รอดภู
บุญพรม
วรรณทอง
กลิ่นอ่อน
มีแก้ว
หินอ่อน
รื่นสนธ์
กัลวิโล
จิตรโสภาพงษ์
จินดาเพิม่

เกิด

อุปสมบท

๑๙/๐๔/๒๕๐๗ ๓๐/๐๓/๒๕๕๔
๒๖/๐๖/๒๕๑๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

๐๒/๑๑/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙
๒๗/๐๒/๒๕๓๖ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙
๒๓/๐๓/๒๕๓๖ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙
๒๗/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙
๐๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

๑๐/๐๒/๒๕๔๗
๒๐/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙
๒๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

๐๔/๐๙/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
๓๐/๑๑/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๙/๐๒/๒๕๑๓ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘
๑๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

๓๐/๐๓/๒๕๐๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๐๓/๐๕/๒๕๓๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙
๑๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙
๐๖/๑๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
๒๑/๐๑/๒๕๒๑ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙
๒๒/๑๒/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

๒๖/๑๐/๒๕๔๒
๒๔/๑๑/๒๕๔๔

๒๒/๐๓/๒๕๑๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙
๒๕/๐๗/๒๕๒๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙
๑๔/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๒๔/๐๒/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สังกัดวัด
ซอยสิบ
ซอยสิบ
ซอยสิบ
ประสิทธิ์พรชัย
ประสิทธิ์พรชัย
ปาคา
มงคลชัยพัฒนา
มงคลชัยพัฒนา
มงคลชัยพัฒนา
มงคลชัยพัฒนา
ลาดเขาปูน
ลาดเขาปูน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดซอย ๖ ขวา
วัดซอย ๖ ขวา
วัดซอย ๖ ขวา
วัดท่าวัว
วัดท่าวัว
วัดท่าวัว
วัดเพลียขวา
วัดเพลียขวา
วัดเพลียขวา
วัดเพลียขวา
วัดแพะโคก
วัดแพะโคก
วัดแพะโคก

หมายเหตุ

วัดสาธุประชาสรรค์

พิทักษ์เรืองอำนาจ ๐๗/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙ สุนันทาราม

กองขมิ้น
ขันแก้ว
สุวรรณดี
ธามี
เติมจันทึก
พุกพิกุล

๒๒/๑๐/๒๕๐๓ ๑๓/๐๓/๒๕๕๓
๓๐/๐๓/๒๕๑๙ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘
๐๙/๐๕/๒๕๓๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙
๐๔/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๒/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๐๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วง
หนองม่วง
หน้าพระลาน
หน้าพระลาน
หน้าพระลาน
ห้วยบง

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดสระบุรี ๔ / ๑๖

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

ชือ่
พระสมเกียรติ
พระณัฐพงศ์
พระสันติ
สามเณรฐิติกร
สามเณรศุภชัย
สามเณรจาตุรงค์
สามเณรชัยวัฒน์
สามเณรณัฐนนท์
สามเณรภูริพัฒน์
พระเสนาะ
พระธนวัฒน์
พระทิวัตร์
พระสมนึก
พระเจษฎา
พระเล็ก
พระวรยศ
พระสมยศ
พระวีระศักดิ์
พระสุรศักดิ์
พระประกอบ
พระวัชระ
พระวิชัย
พระวิเชียร
สามเณรประพจน์
พระชัยณรงค์
สามเณรพันธกานต์
พระอุดม
พระเพียร
พระบุญหลาย
พระพงศกร
พระชาญกิจ
พระสุชาติ
สามเณรณวัตรชรัตร์
สามเณรธีรพันธ์
พระณัฐวัฒน์

ฉายา
ิตวฑฺฒโน
คมฺภีรวํโส
สติสมฺปนฺโน

มนุโ
ธนปาโล
ทิวงฺกโร
โชติปาโล
สุภกิจฺโจ
เขมโก
คุตฺตธมฺโม
าณโสภโณ
ปภสฺสโร
จกฺกวโร
ปฺาวโร
ปฺาโภ
ยสชาโต
ปภาวชิโร
กิตฺติาโณ
อุตฺตมธมฺโม
ธมฺมรโต
ปวโร
วรธมฺโม
ปริชาโน
ยสชาโต
วฑฺฒโน

นามสกุล
สระกิง่
คัมภิรานนท์
คงเพ็ชศักดิ์
เถาะรอด
สันดา
สุขพัฒน์
สาสาร
นวลถลุง
แจ่มแสง
เทียมสรวง
แกล้วกล้า
หลักกรด
สุขทา
ไกรจักร
ภมร
รัตนไกรวัลชัย
ผู้พัฒน์
อาษาศึก
สุทธิปญโญ
แปลกวงษ์
ชัยอาคม
กุสดิษฐ
แสงสว่าง
คีรีพิพัฒน์
ล่าชิต
นุชตาล
พวงโคกสูง
ศิริรัตน์
หน่อจันทร์คง
เผือกศิริ
มูลดี
ขุนสวัสดิ์
สิงห์โห
ทาปอ
โพธิ์ศรีทอง

เกิด

อุปสมบท

๑๑/๐๙/๒๕๓๔ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

๐๕/๐๔/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๑๓/๐๕/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

๐๑/๐๗/๒๕๔๓
๒๓/๐๒/๒๕๔๔
๒๗/๑๐/๒๕๔๕
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

๐๘/๐๕/๒๕๔๗
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

๐๖/๐๔/๒๕๑๐ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙
๑๙/๐๓/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๔/๐๕/๒๕๑๔ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙
๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗
๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๐๗/๐๑/๒๔๙๔ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘
๒๙/๑๐/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

๑๖/๐๓/๒๕๐๒ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙
๑๑/๐๓/๒๕๒๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙
๑๘/๐๙/๒๕๓๓ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

๐๗/๑๒/๒๕๐๔ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙
๒๒/๐๙/๒๕๓๔ ๐๑/๑๑/๒๕๕๗
๒๘/๐๗/๒๕๒๕ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙
๑๗/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๐๖/๐๒/๒๕๓๖
๑๒/๑๐/๒๕๓๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙
๒๘/๐๖/๒๕๔๖
๑๓/๐๒/๒๕๑๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

๑๙/๐๘/๒๕๐๔ ๐๑/๐๑/๒๕๕๕
๑๘/๐๕/๒๕๓๔ ๐๔/๐๖/๒๕๕๔
๑๒/๑๐/๒๕๓๗ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

๐๔/๐๒/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๖/๐๙/๒๕๒๔ ๑๙/๐๑/๒๕๕๙
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

๓๐/๐๕/๒๕๔๔
๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

สังกัดวัด
หมายเหตุ
เขาแก้ว
เขาแก้ว
เขาแก้ว
เขาแก้ว
เขาแก้ว
เขาแก้ว
เขาแก้ว
เขาแก้ว
เขาแก้ว
จันทบุรี
ชุ้ง
เชิงราก
ท่าช้างใต้
ท่าช้างใต้
บ้านโคก
บ้านโคก
บ้านชุ้ง
บ้านยาง
ปากบาง
ปากบาง
ปาสัก
ปาสัก
ปาสัก
ปาสัก
ไผ่ล้อม
ไผ่ล้อม
พระยาทด
พะเยาว์
ม่วงฝาย
มะกรูด
มะกรูด
วัดโคกกระท้อน
สมุหประดิษฐาราม
สมุหประดิษฐาราม
สูง

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดสระบุรี ๕ / ๑๖

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

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

ชือ่
พระพงษ์เพชร
พระรณรงค์
พระประยงค์
พระธนวัฒน์
พระสุริพล
พระเกสร์
พระเดชา
พระรัชนันท์ตรี
พระจักรพันธุ์
พระณัฐวุฒิ
พระกฤษ์ชาณัฏฐ์
พระปรัตถกร
พระกิตติ
พระกิจจา
พระณัฐพันธุ์
พระรณกฤต
พระอนันต์
พระมาโนช
พระสราวุฒิ
พระจักราวุธ
พระชิโนปกรณ์
พระวิเชียร
พระชิต
พระศิริพงษ์
พระวุฒิชัย
พระภัทราวุธ
พระธีรพงศ์
พระสมชาย
พระสมบูรณ์
สามเณรบุญสมบูรณ์
พระขจรศักดิ์
พระสุขสันต์
พระสนธยา
พระพงศธร
สามเณรวัชชานนท์

ฉายา
พนฺธุธมฺโม
ภูริจิตฺโต
ิตาโณ
ธนวฑฺโฒ
านวโร
ปฺาคโม
อภิชาโต
คนฺธสีโล
กิตฺติาโณ
ฉนฺทสาโร
สีลเตโช
ปฺาวโร
กิตฺติสทฺโธ
กิจฺจสาโร
ปฺาวโร
กนฺตปฺโ
อภินนฺโท
สจฺจวโร
เตชปฺโ
อคฺคธมฺโม
อภินนฺโท
วชิราโณ
เขมชวโน
านิสฺสโร
วุฑฺฒิธมฺโม
ภทฺรธมฺโม
านธีโร
วรธมฺโม
สุมโร
จารุวณฺโณ
เตชปฺโ
จนฺทโชโต
ปยฺาสาโร

นามสกุล
ศรีพันธ์ชาติ
วงษ์โสภา
อาปอง
มัน่ คงดียิง่
กลีบจำปา
ปอประสิทธิ์
สายทอง
เรืองรอด
เข้มแข็ง
จงเจริญ
สุขหลักร้อย
โกมโลทก
ชวนรัมย์
สร้อยคำพา
ทองชู
จุลละนันทน์
ถิน่ วิไล
เพ็ชร์รัตน์
มีสีสัน
แสนใจ
ศรีสามารถ
วันแก้ว
คู่พิมาย
เกตุจันทร์
บุญช่วย
แสนนา
หงษา
โพยมรัตนสิน
พงษ์สะเดา
สายสุทธิวงศ์
วงศ์โกษา
พุทธสีม
แพงแสง
หอมประเสริฐ
เสน่หา

เกิด

อุปสมบท

๐๑/๐๒/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๘/๐๓/๒๕๐๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๑/๐๓/๒๕๐๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗
๓๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

๐๑/๑๐/๒๕๐๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
๒๒/๐๘/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
๒๑/๐๒/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙
๑๓/๑๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

๐๘/๑๑/๒๕๒๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
๒๑/๑๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

๒๕/๐๘/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
๒๙/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๒/๑๑/๒๕๓๓ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

๓๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙
๑๒/๐๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

๐๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๔/๑๐/๒๕๓๓ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙
๑๙/๑๑/๒๕๓๖ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

๒๒/๐๑/๒๕๓๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙
๒๕/๑๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

๑๘/๐๕/๒๕๒๗ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙
๒๔/๐๖/๒๔๙๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๔/๐๔/๒๔๙๒ ๐๔/๐๕/๒๕๓๗
๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

๐๘/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙
๒๘/๐๖/๒๕๓๓ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘
๒๒/๑๒/๒๕๓๕ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

๑๕/๐๓/๒๕๐๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

๑๑/๑๐/๒๕๐๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๒๙/๐๘/๒๕๔๕
๒๘/๐๒/๒๕๓๖ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

๐๒/๐๒/๒๕๐๖ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙
๒๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

สังกัดวัด

สูง
สูง
เสาไห้
เสาไห้
ห้วยบุญ
อัมพวัน
กะเหรีย่ งคอม้า
แก่งคอย
แก่งคอย
แก่งคอย
แก่งคอย
แก่งคอย
ขอนหอม
ขอนหอม
เขาพระ
เขาพระ
เขามันธรรมาราม
เขาสะท้อนสูง
เขาสะท้อนสูง
จำศีล
ชำผักแพว
ชำผักแพว
ตาดใต้
ตาลเดี่ยว
ตาลเดี่ยว
เตาปูน
ถำพระโพธิสัตว์
ถำพระโพธิสัตว์
ถำพระโพธิสัตว์
ถำพระโพธิสัตว์
ท่ามะปราง
ท่ามะปราง
ท่ามะปราง
ท่ามะปราง
ท่าสบก

หมายเหตุ

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดสระบุรี ๖ / ๑๖

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

ชือ่
สามเณรภู่ประเสริฐ
สามเณรณัฐพงษ์
สามเณรจักรภัทร
พระพลพิพัฒน์
พระอุเทน
พระอุดร
พระสุริยา
พระโสรถ
พระกันตพัฒน์
สามเณรอนุรักษ์
พระแสวง
สามเณรนัฐพงษ์
พระช้าง
พระอานุสิทธิ์
พระเอกลักษณ์
พระพยัคฆ์เดช
พระจันดี
พระสุภี
พระสันติ
พระพิทักพงษ์
พระสถาพร
พระณัฐวัฒน์
สามเณรชูศักดิ์
พระสมใจ
พระสมพงษ์
พระเสกสันต์
พระธีระ
พระกิตติชัย
พระนราธิป
พระวีระพันธ์
พระศักดิด์ า
พระทัศน์พล
พระเสถียรพงษ์
พระวัชรินทร์
พระสร้างสรรค์

ฉายา

กตสีโล
คุณงฺกโร
วรธมฺโม
มหานาโค
วรปฺโ
สิริจนฺโท
ทสพโล
กิตฺติสาโร
อภิชาโน
ชินวโร
ธมฺมวโร
ครุสุภกุโล
ิตสุโภ
กิตฺติาโณ
พุทฺธิสาโร
สุทฺธิปฺโ
จารุวณฺโณ
อภิปุณฺโณ
ปยธมฺโม
คมฺภีโร
สิริคุตฺโต
ปภาโส
อติภทฺโท
ปฺาทีโป
เขมาภิรโต
ธนปาโล
สติสมฺปนฺโน
ธมฺมวโร
สนฺตจิตฺโต

นามสกุล
สมเทพ
ทองอัน้
พิมพ์ในเมือง
พันธุชัย
แช่มจู
ทองไทย
คำมา
ลาชมภู
สุวรรณสิทธิ์
ดอกไม้
ทศพร
เอมโอษฐ์
ภู่ทอง
พรมมา
สระทองแขม
ศรีเจริญ
ครโสภา
เสนาวงษ์
บุญเจริญ
บุญโจม
อวสนะพันธุ์
ชัยวัง
น้อยมี
แสงวิโรจน์
จำปา
สุขแสน
แสนทะมี
กลางเนตร
แสงสายภักดี
ฝนทอง
คงพันป
สุภาวรรณ
เจริญยิง่
พันโสทก
สร้อยลอด

เกิด

อุปสมบท

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

๐๑/๐๕/๒๕๔๔
๒๖/๑๐/๒๕๔๖
๑๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙
๐๖/๐๗/๒๔๙๗ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙
๑๓/๑๐/๒๕๒๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

๒๓/๐๓/๒๕๐๓ ๒๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๙/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

๐๗/๐๒/๒๕๔๗
๒๑/๑๐/๒๔๙๙ ๑๔/๐๓/๒๕๕๘
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

๐๒/๐๑/๒๕๑๑ ๐๒/๑๒/๒๕๕๕
๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙
๐๖/๐๕/๒๕๒๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๘
๒๘/๐๓/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

๐๒/๐๖/๒๔๘๖ ๒๑/๐๘/๒๕๕๘
๒๙/๑๒/๒๕๐๘ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

๓๑/๑๐/๒๕๒๐ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙
๐๒/๐๘/๒๕๑๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
๒๗/๐๔/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๐๗/๐๗/๒๕๑๙ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙
๑๙/๑๐/๒๕๔๒
๑๘/๑๒/๒๕๑๓ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

๒๘/๐๒/๒๕๑๗ ๑๙/๐๙/๒๕๕๙
๒๔/๐๑/๒๕๒๑ ๑๐/๐๕/๒๕๕๐
๑๓/๐๔/๒๕๓๓ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘
๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙
๒๖/๐๘/๒๕๓๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

๒๓/๐๓/๒๕๒๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๐๗/๑๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๒๔/๐๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๒๐/๐๔/๒๕๒๗ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘
๒๗/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

๐๙/๐๙/๒๔๙๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๙

สังกัดวัด

นาดี
นาดี
นาดี
นาบุญ
นิคมซอย ๒๕
นิคมซอย ๒๕
นิคมซอย ๒๕
บ้านธาตุใต้
บ้านธาตุใต้
บ้านธาตุใต้
บ้านม่วง
บำเพ็ญธรรม
บุใหญ่
บุใหญ่
ปาเกษม
ปาเกษม
ปางคล้อ
ปาไผ่
วังแพ
ศรีวังม่วง
สองคอนกลาง
หนองน้อย
หนองมะค่า
หนองสองห้อง
หนองสองห้อง
หินซ้อนใต้
หินซ้อนใต้
หินซ้อนใต้
หินซ้อนใต้
หินซ้อนใต้
หินซ้อนใต้
หินซ้อนใต้
ใหม่โพธิง์ าม
ใหม่โพธิง์ าม
ใหม่สามัคคี

หมายเหตุ

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดสระบุรี ๗ / ๑๖

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

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

ชือ่

พระเรียน
พระบุญมา
พระศุภวิชญ์
พระบุญทัน
พระแปลม
พระรภัสศักดิ์
พระบุญจันทร์
พระธรณิช
พระกิฐพล
พระวัลลภ
พระสิริวัฒน์
พระบรรชา
พระวิชัย
พระสิทธิโชค
พระชาลี
สามเณรภูมิน
พระไชยา
พระเลิศ
สามเณรสุทธิพงษ์
พระสมบัติ
สามเณรฉัตรมงคล
พระทัน
พระสุวิชัย
พระดนุสรณ์
พระศุภณัฐ
สามเณรธวัชชัย
พระอรรถพร
พระสมปอง
พระคำมูล
สามเณรสราวุฒิ
พระสมเกียรติ
พระมานะ
พระพนม
พระอัมรินทร์
พระสมศักดิ์

ฉายา
คุณวีโร
โชติทตฺโต
สุขวฑฺฒโน
ขนฺติพโล
อคฺคเตโช
วราโณ
จกฺกวโร
อธิจจฺโต
ปริมุตฺโต
านุตฺตโน
สุขกาโม
ปวโร
วิชโย
ปยวณฺโณ
ทินฺนตโป
เตชปฺโ
ชยธมฺโม
ปฺาวโร
ิตสีโล
สุจิตฺโต
ฉนฺทกโร
สุภกิจฺโจ
กนฺตธมฺโม
ปฺาวโร
สุธมฺโม
สมกิตติโก
วิสาโล
วรธมฺโม
อภิปฺุโณ
ปภากโร

นามสกุล
พิมลนอก
สุมรัมย์
ภักดีนอก
โพธิ์เงิน
เปริน
วิรุณพันธ์
มณีวัน
โคตพรมศรี
เสาวรส
คำเยา
แสงวรราช
อ้วนศรี
บิลกระโทก
เวียงวิเศษ
แจ่มจรูญ
วัฒนสิกรรม
พันธ์น้อย
โคนะบาล
กลิ้งทะเล
ภูสุวรรณ
น้อยหมืน่ ไวย์
มุ่งงาม
ชัยชิด
นาสารีย์
มานิตย์อัชวบุญ
คชสุวรรณ
พรหมนาค
นุพันธ์รัมย์
จุณศรี
นามวงษ์
ศิริสายันต์
เรืองฤทธิ์
ปราบจะบก
ช่วยอุระชน
พินเถาะ

เกิด
๒๙/๐๘/๒๔๙๒

๐๑/๐๕/๒๔๘๗
๑๖/๐๓/๒๕๓๘

๒๘/๑๐/๒๕๐๗
๐๘/๐๗/๒๕๓๔
๑๖/๑๐/๒๕๑๙

๐๒/๐๖/๒๕๒๐
๑๒/๐๘/๒๕๒๐
๒๒/๑๒/๒๕๓๗

๑๔/๐๙/๒๕๓๘
๑๑/๐๙/๒๕๓๕
๒๓/๑๒/๒๕๑๔

๐๔/๐๔/๒๕๑๕
๒๕/๐๓/๒๕๓๗

๒๐/๐๔/๒๕๓๙
๑๘/๐๒/๒๕๔๓
๐๗/๑๒/๒๕๓๘
๑๑/๐๙/๒๔๙๔
๒๑/๐๖/๒๕๔๓
๒๘/๐๖/๒๕๒๗

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
๑๐/๐๑/๒๕๑๑
๑๒/๐๒/๒๕๓๖

๐๙/๐๓/๒๕๓๖
๑๘/๐๕/๒๕๒๗

๐๖/๐๗/๒๕๓๙
๒๕/๐๔/๒๕๐๙
๑๑/๐๑/๒๕๓๓

๐๑/๑๐/๒๔๙๙
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

๐๑/๐๕/๒๕๐๐
๐๗/๐๗/๒๕๓๑
๒๕/๐๓/๒๕๐๗
๒๙/๐๓/๒๕๓๗

๒๕/๐๙/๒๕๐๑

อุปสมบท

สังกัดวัด
๒๐/๐๓/๒๕๕๖ เขานมนาง
๑๕/๐๕/๒๕๕๘ คลองม่วงเหนือ
๒๙/๐๕/๒๕๕๙ คลองม่วงเหนือ
๓๐/๑๑/๒๕๕๗ คั่นตะเคียน
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ ซับกระดาน
๒๐/๐๙/๒๕๕๗ ซับกระดาน
๑๓/๐๓/๒๕๕๙ ซับกระดาน
๒๗/๐๓/๒๕๕๙ ซับกระดาน
๒๙/๐๕/๒๕๕๙ ซับกระดาน
๒๙/๐๕/๒๕๕๙ ซับกระดาน
๐๙/๐๗/๒๕๕๙ ซับกระดาน
๑๓/๐๗/๒๕๕๙ ซับดินดำ
๒๒/๐๒/๒๕๕๘ ซับตะเคียน
๒๒/๐๒/๒๕๕๘ ซับตะเคียน
๑๐/๐๗/๒๕๕๙ ซับตะเคียน
ซับตะเคียน
๑๗/๐๗/๒๕๕๙ ซับน้อยเหนือ
๑๙/๐๗/๒๕๕๙ ซับน้อยเหนือ
ซับลำใย
๒๓/๐๓/๒๕๕๙ ซับสนุ่น
ซับสนุ่น
๑๔/๐๖/๒๕๕๙ ถำธรรมโอสถ
๑๔/๐๖/๒๕๕๙ ถำธรรมโอสถ
๐๖/๐๗/๒๕๕๙ ถำธรรมโอสถ
๑๘/๐๗/๒๕๕๙ บ้านหมาก
บ้านหินลับ
๐๙/๐๗/๒๕๕๙ ประชาวิจิตร
๐๙/๐๗/๒๕๕๙ ประชาวิจิตร
๐/๐/๒๕๕๙ ปนแก้วสามัคคี
ปนแก้วสามัคคี
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ มวกเหล็กนอก
๐๔/๐๗/๒๕๕๗ มวกเหล็กนอก
๑๗/๐๗/๒๕๕๗ มวกเหล็กนอก
๑๗/๐๓/๒๕๕๙ มวกเหล็กนอก
๐๓/๐๗/๒๕๕๙ มวกเหล็กนอก

หมายเหตุ

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดสระบุรี ๘ / ๑๖

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

สบ ๒๑๕๙/๐๓๐๐
สบ ๒๑๕๙/๐๓๐๑
สบ ๒๑๕๙/๐๓๐๒
สบ ๒๑๕๙/๐๓๐๓
สบ ๒๑๕๙/๐๓๐๔

ชือ่

พระธวัชชัย
พระณัฐพล
พระสุทัศ
พระทัตเทพ
พระบุญประคอง
พระจักรกฤษณ์
พระสมภพ
พระสมหวัง
พระประเสริฐ
พระชัยรัตน์
พระภูมิ
พระนภรร
พระสมบัติ
พระสุพจน์
พระสาร
พระเบ็ญจะ
พระธนิต
พระบุญนธี
พระธนัญชัย
พระจตุรเมธ
พระวิษณุ
พระฉัตรชัย
พระอัสดา
สามเณรณัฐวุฒิ
พระหนึง่
พระชวลิต
พระเอกนรินทร์
พระนาดี
พระวสันต์
พระปญญาชัย
พระสหรัฐ
พระภัทรภูมิ
พระวิชัย
พระยุทธชัย
พระสกล

ฉายา
สุมงฺคโล
สิริปฺโ
สุตธโน
สุมงฺคโล
ปคุโต
ปยธโร
ธีรภทฺโท
ติสาโร
สทฺธาธิโก
อภิปฺโ
พุทฺธสีโล
ขนฺติวโร
กนฺตสีโล
จนฺทสโร
จนฺทสโร
ภทฺทธมฺโม
อคฺคปฺโ
าณธีโร
ฉนฺทกโร
อาภาธโร
ธมฺมวโร
กตปฺุโ
กิตฺติวณฺโณ
ปฺาสาโร
โชติวโร
กมฺมสุทฺโธ
อคฺคปฺโ
ถิรจิตฺโต
ปฺาโภ
โฆสธมฺโม
ภทฺทโก
อินฺทปฺโ
อานนฺโท
ขนฺติธมฺโม

นามสกุล
ห้วยหงส์ทอง
พุ่มวิเศษ
จุนทมาศ
อัครเทวากุล
ผลเกิด
ทับทิม
เอสันเทียะ
สินจังหรีด
ชิขุนทด
ท้าวคำศร
ภาคศิริ
รัชกิจธนานนท์
บัวกุล
กันดีลัง
พรหมชาติ
สืบเชื้อ
อยู่หนู
โมกขศักดิ์
ใจธรรม
พิมพ์จ่อง
ใจทองดี
รอดไพรี
สิงห์โตทอง
วงษ์ทอง
พวงผกา
จอมกระโทก
จิตติกุล
ตรีรส
พิบาลทรัพย์
ปองคำเรือ
ทศพร
สะใบบาง
มิฒิหลี
รักษากิจ
แจ่มแจ้ง

เกิด

อุปสมบท

๐๗/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๐๗/๐๖/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

๑๐/๐๗/๒๕๐๒ ๑๐/๐๓/๒๕๕๕
๐๑/๐๔/๒๕๓๗ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙
๑๔/๐๘/๒๕๒๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙
๒๖/๑๑/๒๕๓๐ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

๐๔/๐๖/๒๕๓๑ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙
๒๕/๐๑/๒๕๓๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙
๐๔/๑๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

๐๘/๐๘/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๒๔/๐๕/๒๕๒๒ ๐๔/๐๘/๒๕๕๘

๑๒/๑๐/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๔
๒๕/๑๐/๒๕๑๔ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙
๑๗/๐๒/๒๕๑๙ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙
๑๑/๐๔/๒๔๘๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๕
๓๑/๑๒/๒๕๐๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

๐๙/๑๒/๒๕๓๐ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙
๐๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙
๒๖/๑๒/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙
๒๘/๐๙/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๒๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๕/๐๒/๒๕๔๐
๑๗/๐๖/๒๕๑๗ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

๒๐/๐๙/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙
๑๖/๐๕/๒๕๒๐ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘
๐๙/๐๗/๒๕๓๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙
๐๑/๐๓/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๘/๑๐/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙
๑๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

๐๔/๐๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
๒๒/๐๓/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๒๔/๐๙/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๖/๐๙/๒๕๓๔ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

สังกัดวัด
หมายเหตุ
มวกเหล็กนอก
มวกเหล็กนอก
มวกเหล็กใน
ลำพญากลาง
ลำพญากลาง
ลำสมพุง
ลำสมพุง
หนองโปง
หนองโปง
หนองมะค่า
หนองเอี่ยวใน
คำพราน
ดงนำฉ่า
ตะพานหิน
ภิบาลวังม่วง
ภิบาลวังม่วง
ภิบาลวังม่วง
ภิบาลวังม่วง
ภิบาลวังม่วง
ภิบาลวังม่วง
ภิบาลวังม่วง
ภิบาลวังม่วง
ภิบาลวังม่วง
ภิบาลวังม่วง
มณีขวัญชัย
วังม่วง
แสลงพัน
หนองบอน
หนองบอน
หนองบอน
หินซ้อนเหนือ
เกาะแก้วอรุณคาม
เกาะเซิงหวาย
เกาะเซิงหวาย
เขาแก้วธรรมาราม

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดสระบุรี ๙ / ๑๖

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

ชือ่

พระฉัตรชัย
พระยุทธนา
พระอนันต์
พระณัฐวุฒิ
พระสมาน
พระกิตติชาติ
พระสมคิด
พระวัชรินทร์
พระอมรรัตน์
พระรชต
สามเณรกรกฎ
พระนิรันดร์
พระพิศิษย์
พระพงษ์ศักดิ์
พระจักรกฤษ
พระจตุรงค์
พระประสิทธิ์
พระปฐวี
พระขาว
พระอมรเทพ
พระกิตติภณ
พระพัทธพล
พระสุวิชัย
พระคงศักดิ์
พระเอกณรงค์
พระเจษฎาพร
พระธีรดนย์
พระสุกฤษฏิ์
พระธนบดี
พระนพพล
พระกนก
พระฐานวัฒน์
พระอนิวัฒน์
พระอดิศัย
พระธนวัตน์

ฉายา
อธิปฺโ
ทีปธมฺโม
เขมนนฺโท
อภิวฑฺฒโน
ธมฺมปาโล
สิริปฺโ
สิริธมฺโม
ชินวโร
ปคุโณ
กตธมฺโม
วราโภ
าณธโร
านจาโร
มนฺุโ
จตฺตมโล
ปริสุทฺโธ
คมฺภีโร
ิตาโน
หิริโก
โสภณจิตฺโต
จนฺทธมฺโม
อภิปฺุโ
จนฺทสโร
านิสฺสโร
ปฺาพโล
อธิปฺโ
ปภากโร
วรปฺโ
ขนฺติพโล
กนโก
านวฑฺฒโน
ภทฺทาจาโร
สนฺตมโน
ฉนฺทธมฺโม

นามสกุล
วิกลทอง
อัคจักร
นุชแหยม
จัทวาส
แสงจันทร์
หุ่นสาระ
บุญธรรม
มณีวงศ์
บุญมี
สุริวงศ์
วงหาแก้ว
ยาอินทร์
สุขประเสริฐ
ทาสุวรรณ์
เกตุสุวรรณ์
ซามาตร
อินทรสุนทร
ทองดี
ลำภา
คำแพง
บุญสมบูรณ์สิริ
จันทรา
กองณรงค์
ไม้แดง
ทุมวงค์
ทวีโศภีพล
เหมือนแม้น
แก้วปฐม
เจียรนิมิต
มาลาแดง
พันธุ์นาม
ศิวาไกรไพศาล
วันพุทธ
ผ่องประโชยน์
ปงเส็ง

เกิด

อุปสมบท

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๑๘/๑๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๒๙/๑๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๒๔/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๔/๐๔/๒๔๙๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๑๖/๐๗/๒๕๑๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

๐๒/๐๖/๒๔๙๘ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๙/๐๘/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๒๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๑๐/๐๖/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙
๑๑/๐๙/๒๕๔๕
๑๘/๐๘/๒๕๑๙ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

๐๗/๐๗/๒๕๐๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
๒๑/๐๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
๑๙/๐๓/๒๕๓๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

๐๖/๐๓/๒๕๐๑ ๓๑/๐๗/๒๕๕๙
๐๖/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙
๑๓/๐๑/๒๕๑๕ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙
๑๙/๐๒/๒๕๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๕/๑๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๒/๑๐/๒๕๓๗ ๐๗/๑๒/๒๕๕๙
๑๐/๐๔/๒๕๒๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙
๒๓/๐๕/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

๓๐/๐๘/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙
๒๐/๐๖/๒๕๓๔ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙
๒๗/๐๑/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๒๔/๐๙/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๙/๐๕/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๒๓/๐๗/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๐๙/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๐/๑๐/๒๕๑๔ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙
๐๕/๐๗/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สังกัดวัด

เขาน้อยจอมสวรรค์
เขาน้อยจอมสวรรค์
เขาน้อยจอมสวรรค์
เขาน้อยจอมสวรรค์

หมายเหตุ

คลองไทร
คลองไทร
คลองไทร
โคกกระต่าย
โคกกระต่าย
โคกกระต่าย
เจริญธรรม
บางกง
บางกง
บางกง
บางกง
บ้านดอน
บ้านดอน
สมานมิตรมงคล
สร้างบุญ
สร้างบุญ
หนองตาบุญ
หนองไทร
หนองไทร
หนองสรวง
หนองหมูใต้
หนองหมูใต้
กุ่มหัก
กุ่มหัก
กุ่มหัก
กุ่มหัก
กุ่มหัก
กุ่มหัก
กุ่มหัก
ขอนชะโงก
ขอนชะโงก

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดสระบุรี ๑๐ / ๑๖

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

ชือ่
พระธนพันธ์
พระธนาคม
พระทัดเทพ
พระวิศรุต
พระอภิชาติ
พระมนทนัฐ
พระอาทิตย์
พระมานพ
พระแก้ว
พระอภิเนตร
สามเณรศุภชัย
สามเณรนันทกร
สามเณรดนัย
พระณรงค์
พระนัฐวัฒน์
พระรุจโรจน์
พระอรัญ
พระอนุชิต
พระธนัญชัย
พระณัฐวุฒิ
พระชาติชาย
พระสุทธิพงศ์
พระโสรัจจะ
พระมนต์ชัย
พระชาญ
พระสถาพร
พระอริญชย์
พระชัยวัฒน์
พระจิรยุทธิ์
พระบุญลือ
สามเณรสิรภพ
พระเอกชัย
พระนรินทร์
พระจำลอง
พระจิรพงษ์

ฉายา
สิริธโร
สุขกาโม
สุขิโต
สุทฺธิจาโค
อภิชาโต
สมจิตฺโต
อคฺคธมฺโม
คุณวฑฺฒโน
สุขวฑฒโน
ตปปาโล

นามสกุล
นุ่มเนียม
วิวาห์
ไพฑูล
คงสมจรูญ
หัสภาดล
ประสพเนตร
พิมพาแปน
พุฒซ้อน
สนธิกุล
พุ่มแช่ม
ทองบุตร
พวกจำปา
ทับเสถียร
จนฺทปฺโ จัน่ เล็ก
รตนวณฺโณ แสงนาค
ิตสีโล
สุขอร่าม
จตฺตมโล
แสงทอง
อธิปฺโ
ปนทอง
อภิปฺุโ
มูลโท
รตนนาโค
มีมา
มหาปฺุโ ศรีรุ่งเรือง
สุภาจาโร
รุกขชาติ
กนฺตธมฺโม
ภู่ระย้า
ปฺาพโล อ้นเพียรเอก
ปาวโร
จีนไม้
ปฺาวุฑโฒ หนูมาทวงค์
รตฺนโชโต
แดงงาม
ชยวฑฺฒโน
กุฎศรี
จิตฺตกาโร
ผาสุข
ถิรปสาโท
อินทร์สละ
ระดมเล็ก
วิสุทฺโธ
มหาดไทย
อคฺคธมฺโม
ศรีใส
เตชธมฺโม
พิมพาภิรัตน์
ภูริจิตฺโต
พรมศร

เกิด

อุปสมบท

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

สังกัดวัด
คลองห้า
ท่าช้าง
ท่าช้าง
ทุ่งดินขอ
ไทยงาม
บ่อนำเค็ม
บัวลอย
บัวลอย
บ้านจาน
บ้านยาง
บ้านลาด
บ้านลาด
บ้านลาด

๒๑/๑๑/๒๕๐๔ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

พัชรบรรพตวราราม

๐๖/๐๘/๒๕๓๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

โพนทอง
โพนทอง
มงคลทีปาราม
มุจลินทสราราม
ร่องแซง
ราษฎร์เจริญ
ราษฎร์เจริญ
ราษฎร์เจริญ
ศรีปทุม
ศรีปทุม
ศรีปทุม
สนมไทย
สนมไทย
สันติวิหาร
เสนานฤมิตร
เสนานฤมิตร
หนองขนาก
หนองจอกน้อย
หนองจอกใหญ่
หนองจิก
หนองจิก

๒๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๓/๒/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙
๑๗/๗/๒๕๓๕ ๒๐/๗/๒๕๕๙
๑๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๓๑/๐๕/๒๕๓๐ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙
๑๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๒๓/๗/๒๕๓๘ ๒๙/๔/๒๕๕๙
๒๔/๕/๒๔๙๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙
๐๖/๐๖/๒๔๙๐ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙
๒๔/๐๙/๒๕๑๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

๐๗/๐๖/๒๕๓๒ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘
๑๒/๐๗/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

๐๖/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๒๕/๑/๒๕๑๙ ๖/๑๒/๒๕๕๘
๑๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

๓๐/๐๔/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๒/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๒/๐๕/๒๕๑๒ ๒๓/๑๒/๒๕๕๕

๐๗/๐๗/๒๕๐๘ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙
๑๐/๑๑/๒๔๙๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙
๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

๑๐/๐๙/๒๔๙๓ ๒๔/๐๒/๒๕๕๖
๒๔/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๑๔/๐๔/๒๕๐๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙
๒๐/๐๙/๒๕๔๔
๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙
๒๔/๑๑/๒๕๓๙ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

๑๕/๐๗/๒๕๐๖ ๐๓/๑๐/๒๕๕๘
๓๐/๑๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

หมายเหตุ

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดสระบุรี ๑๑ / ๑๖

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

สบ ๒๑๕๙/๐๓๘๐
สบ ๒๑๕๙/๐๓๘๑
สบ ๒๑๕๙/๐๓๘๒
สบ ๒๑๕๙/๐๓๘๓
สบ ๒๑๕๙/๐๓๘๔
สบ ๒๑๕๙/๐๓๘๕
สบ ๒๑๕๙/๐๓๘๖
สบ ๒๑๕๙/๐๓๘๗
สบ ๒๑๕๙/๐๓๘๘
สบ ๒๑๕๙/๐๓๘๙
สบ ๒๑๕๙/๐๓๙๐
สบ ๒๑๕๙/๐๓๙๑
สบ ๒๑๕๙/๐๓๙๒
สบ ๒๑๕๙/๐๓๙๓
สบ ๒๑๕๙/๐๓๙๔
สบ ๒๑๕๙/๐๓๙๕
สบ ๒๑๕๙/๐๓๙๖
สบ ๒๑๕๙/๐๓๙๗
สบ ๒๑๕๙/๐๓๙๘
สบ ๒๑๕๙/๐๓๙๙

สบ ๒๑๕๙/๐๔๐๐
สบ ๒๑๕๙/๐๔๐๑
สบ ๒๑๕๙/๐๔๐๒
สบ ๒๑๕๙/๐๔๐๓
สบ ๒๑๕๙/๐๔๐๔
สบ ๒๑๕๙/๐๔๐๕
สบ ๒๑๕๙/๐๔๐๖
สบ ๒๑๕๙/๐๔๐๗
สบ ๒๑๕๙/๐๔๐๘
สบ ๒๑๕๙/๐๔๐๙

ชือ่
พระประดับ
พระจำเนียร
พระจักรพันธ์
พระตรีตุลา
พระทศพล
พระศุภชัย
พระอานนท์
พระวรงค์
พระสุรทิน
พระภานุเดช
พระศักดิช์ ัย
พระโชคดี
พระสมโภช
พระต้น
พระเปรือ่ ง
พระกฤษณะฤทธิ์
พระปยะพงษ์
พระไพรัช
พระสนิท
พระรุ่งโรจน์
พระสมประสงค์
พระศุภชัย
พระวัฐรชัย
พระสุชาติ
พระวิรัตน์
พระประดิษฐ์
พระจีรศักดิ์
พระคณิน
พระอภิสิทธิ์
พระรัตนชัย
พระนัทธ์พงศ์
พระสมชาย
พระเบญจรงค์
พระสุกรีย์
พระวินัย

ฉายา
ธมฺมสรโณ
ปฺาทีโป
สิริภทฺโท
โชติโก
เขมจาโร
สิริจนฺโท
านธมฺโม
กิตฺตธโร
สิริธโร
ปภาโส
ปภสฺสโร
ปสาโท
สํวโร
อติพโล
ปุริปุณฺโณ
ปฺาทีโป
เตชปฺโ
ขนฺติสาโร
อิทฺธิาโณ
สนฺตจิตโต
กนฺตสาโร
จกฺธมฺโม
มหาปฺโ
สุขวฑฒโน
กุลวฑฺฒโน
ภูริจิตฺโต
จิรธมฺโม
สิริวณฺโณ
อภินนฺโท
ถิรปฺโ
เตชปฺโ
อาภสฺสโร
สุเมโธ
สมาหิโต
อินฺทวณฺโณ

นามสกุล
ชาบุญมี
คงสมเพียร
ศิริกุล
พวงระยับ
ดวงจำปา
ยางงาม
ทองคำ
แสงหิรัญ
ไกรรัตน์
หาญลำยวง
โคตรมูล
กุฎศรี
แดงโสภา
บุญศรี
พุฒโต
คล้ายแจ้ง
นวนละออง
ทับเสถียร
ต่อยกระโทก
จันทร์เทีย่ ง
จันทร์เหลา
คำคูณ
สุแก้ว
สะโรธร
จารุนัย
สังวิชัย
บุตรเวช
มากุล
สิงห์โตคนอง
มาทา
มาทา
ปสสาสัย
เงินแท่ง
แผนสูง
สมัยพร้อม

เกิด
๑๙/๐๙/๒๕๑๖
๑๒/๐๗/๒๕๒๑
๑๘/๑๒/๒๕๓๕

๑๐/๐๓/๒๕๓๘
๒๗/๐๒/๒๕๓๘

๒๐/๐๕/๒๕๓๗

๑๘/๙/๒๕๓๔

๕/๑๐/๒๕๒๔
๐๗/๐๓/๒๕๓๐
๐๕/๑๐/๒๕๓๘
๑๓/๐๔/๒๕๑๙

๐๑/๐๑/๒๕๐๘
๐๔/๐๓/๒๕๒๐
๒๗/๐๗/๒๕๒๗

๐๑/๐๑/๒๔๘๕
๑๖/๑๑/๒๕๓๘

๑๓/๐๑/๒๕๓๙
๒๔/๑๐/๒๕๒๖

๐๗/๐๓/๒๕๒๗
๑๔/๐๕/๒๕๓๖
๑๗/๐๔/๒๕๓๘

๐๓/๑๐/๒๕๓๘
๑๖/๐๓/๒๕๒๑
๒๕/๐๗/๒๕๒๘

๓๐/๐๗/๒๕๓๓
๐๒/๑๑/๒๕๓๘
๒๓/๐๗/๒๕๓๙
๑๘/๐๑/๒๕๓๔
๑๔/๐๕/๒๕๓๒
๑๙/๐๒/๒๕๓๗

๐๖/๐๔/๒๕๓๘
๐๘/๐๘/๒๕๒๕
๒๑/๐๖/๒๕๒๘

๐๖/๐๔/๒๕๒๒
๓๐/๐๖/๒๕๑๗

อุปสมบท

สังกัดวัด
๒๕/๐๖/๒๕๕๕ หนองตะเฆ่
๐๒/๐๑/๒๕๕๙ หนองตะเฆ่
๒๖/๐๖/๒๕๕๙ หนองตะเฆ่
๑๙/๐๗/๒๕๕๙ หนองตะเฆ่
้ง
๒๘/๐๕/๒๕๕๙ หนองตาเดีย
้ง
๐๓/๐๖/๒๕๕๙ หนองตาเดีย
๓/๗/๒๕๕๙ หนองนาค
๑๗/๗/๒๕๕๙ หนองนาค
๑๙/๐๗/๒๕๕๘ หนองบอน
๐๓/๑๐/๒๕๕๘ หนองบอน
๑๓/๐๒/๒๕๕๙ หนองปลากระดี่
๒๑/๐๑/๒๕๕๙ หนองปลาหมอ
๒๔/๐๔/๒๕๕๙ หนองปลาหมอ
๑๙/๐๖/๒๕๕๙ หนองปลาหมอ
๑๒/๐๖/๒๕๕๘ หนองปลิง
๒๘/๐๕/๒๕๕๙ หนองผักชีใต้
๒๘/๐๕/๒๕๕๙ หนองผักชีใต้
๐๓/๐๗/๒๕๕๙ หนองผักชีเหนือ
๐๓/๐๗/๒๕๕๙ หนองผักชีเหนือ
๓/๑๒/๒๕๕๘ หนองโรง
๑๑/๐๗/๒๕๕๙ หนองโรง
๑๗/๐๔/๒๕๕๙ หนองสมัคร
๑๗/๐๗/๒๕๕๙ หนองสะเดา
๒๙/๐๓/๒๕๕๘ ห้วยทราย
๑๐/๐๔/๒๕๕๙ ห้วยทราย
๑๕/๐๕/๒๕๕๙ ห้วยทราย
๐๙/๐๗/๒๕๕๙ ห้วยทราย
๑๐/๐๗/๒๕๕๙ ห้วยทราย
๓๑/๐๓/๒๕๕๕ ห้วยทองหลาง
๑๓/๐๓/๒๕๕๙ ห้วยทองหลาง
๑๓/๐๓/๒๕๕๙ ห้วยทองหลาง
๐๑/๐๔/๒๕๕๙ ใหม่เทพนิมิตร
๑๗/๐๗/๒๕๕๙ ใหม่เทพนิมิตร
๒๙/๐๗/๒๕๕๘ ไก่เส่า
๒๑/๐๒/๒๕๕๙ ไก่เส่า

หมายเหตุ

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดสระบุรี ๑๒ / ๑๖

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

ชือ่
พระจักรพรรดิ์
พระยุทธนา
พระวินัย
พระบัญญัติ
พระเรืองเดช
พระจิรายุ
พระวรวุฒิ
พระกฤตวิทย์
พระธนชาต
พระภานุพงษ์
พระพรพิพัฒน์
พระจักริน
พระวสันต์
พระศักดิศ์ รี
พระสำรวย
พระปยะ
พระธนพล
พระธีรพัฒน์
พระสมลักษณ์
พระสุพจน์
พระณรงค์ศักดิ์
พระอำนาจ
พระวงศกร
พระกฤษดา
พระยศกร
พระชิดชนก
พระอาทิตย์
พระศุภฤกษ์
พระโชคทวี
พระชุมพล
พระประวิทย์
พระอาทิตย์
พระพระนิมิต
พระสนธยา
พระวันเฉลิม

ฉายา
อธิจิตฺโต
านากโร
านงฺกโร
ชยาภิรโต
สามตฺถิโก
ปรกฺกโม
สุหชฺโช
ติกฺขวีโร
ชาคโร
ภทฺราวุโธ
ิตาโณ
ิตาโส
อภินนฺโท
ตปสีโล
ิตสทฺโท
นิปโก
ปสุโต
จนฺทสาโร
สนฺติสมฺปนฺโน
สุวโจ
วิสุทฺโธ
สุทฺธสีโล
กิตติสาโร
สุทฺธิจิตฺโต
กตสาโร
อินฺทวณฺโณ
อติภทฺโท
รตนโชโต
สุภทฺโท
ปคุโณ
ปนาโท
อริโย
ขนฺติสาโร
เตชปณฺโ
จิรวฑฺฒโน

นามสกุล
ชื่นบุญ
อ่อนศรี
พรมเจริญ
ไชยบุตร
แก้วกมล
ขอดวงกลาง
ปจฉิมา
ผ่องจิตร์
ผ่องจิตร์
ทองเทศ
อินธิวงษ์
สีดารอด
พรมมา
ศรีระษะ
เกตุศีระ
แก้วกมล
สุขไทย
เรืองเดช
ธงอาษา
เง่าสุข
ขุนทรัพย์
ล่อนแจ่ม
สุโพล้ง
นามะบุตร
พานประทีป
วงษ์คูณ
เพชรสุข
โพธิ์เย็น
พรมชินวงศ์
รัตนนสาลี
ธนลาภกุล
เข็มมา
บุญอุปถัมภ์
เทพพงษ์
บุญมา

เกิด

อุปสมบท

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙
๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

๐๑/๐๙/๒๕๓๐ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙
๐๓/๐๓/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙
๒๘/๐๔/๒๕๓๗ ๒๙/๐๔/๒๕๕๗
๒๘/๐๓/๒๕๑๙ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

๐๕/๐๕/๒๕๓๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙
๑๙/๐๗/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙
๑๖/๐๑/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

๐๓/๐๒/๒๕๓๑ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘
๓๐/๐๙/๒๕๓๕ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙
๑๔/๑๐/๒๕๒๒ ๐๓/๑๒/๒๕๕๗
๓๑/๑๐/๒๕๒๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

๐๔/๐๕/๒๕๐๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘
๓๐/๐๙/๒๕๓๒ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙
๒๐/๐๑/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙
๑๙/๑๐/๒๕๒๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙
๑๑/๑๒/๒๕๓๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

๑๐/๐๔/๒๔๘๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙
๐๑/๐๗/๒๕๓๕ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙
๐๘/๐๒/๒๔๙๘ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘
๑๑/๐๔/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๘/๑๒/๒๕๐๗ ๑๙/๐๔/๒๕๕๖
๑๙/๐๕/๒๕๑๙ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙
๒๕/๑๒/๒๕๓๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

๐๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๑/๐๘/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

๔/๑๒/๒๕๓๕ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘
๑/๑๑/๒๕๑๖ ๑๘/๑๐/๒๕๕๘

๙/๐๔/๒๕๓๕ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙
๑๐/๐๕/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
๒๖/๑๐/๒๔๙๖ ๑๘/๐๓/๒๕๕๘
๐๙/๑๑/๒๕๑๗ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙
๑๒/๐๘/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สังกัดวัด
หมายเหตุ
ไก่เส่า
โคกน้อย
งิ้วงาม
ท่าราบ
ท่าราบ
บ้านขาม
บ้านขาม
บ้านโดน
บ้านโดน
หนองกบ
หนองกบ
หนองกบ
หนองกระธาตุ
หนองกีบม้า
หนองนำสร้าง
หนองพลับ
หนองพลับ
หนองหญ้าปล้อง
หนองหญ้าปล้อง
หนองหลัว
หนองหอย
ช้าง
ดอนพุด
บ้านรี
ไผ่หลิ่ว
หนองกะทะ
หนองกะทะ
หนองมน
จั่นเสือ
บ้านหมอ
บ้านหมอ
บ้านหมอ
โบสถ์แจ้ง
มหาโลก
มะขามเรียง

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดสระบุรี ๑๓ / ๑๖

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

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

ชือ่

พระชะโอด
พระเดชา
พระบุญทิพย์
พระมานพ
พระณัฐพล
พระชนะชัย
พระณัฐพล
พระชัยยศ
พระเกียรติศักดิ์
พระจุฬาวิทย์
พระนิพนธ์
พระอดิศักดิ์
พระศิริ
พระนิรัตน์
พระพิเชษฐ
พระธนกร
พระณัฐวรา
พระบุษผา
พระอิสระภาพ
พระสายเพชร
พระสมชาย
พระจตุรงค์
พระวิชาญ
พระอัษฎา
พระชัยวัฒน์
พระพิชัย
พระนิติภูมิ
พระวัฒนา
พระชาญชัย
พระวิฑูรย์
พระจตุรัส
พระเจรามี่
พระบุรินทร
พระสมชาย
พระสมาน

ฉายา
อภิปุณฺโณ
สุปภาโส
ิตคุโณ
านกโร
อธิจิตฺโต
โรจโน
สนฺติกโร
ชยธมฺโม
ิตธมฺโม
ชินวํโส
ติกฺขวีโร
านิสฺสโร
ธมฺมธีโร
เตชธมฺโม
ชาคโร
กตปฺุโ
ปริปุณฺโณ
สุเมโธ
อิทฺธิปฺโ
ปฺาพโล
อนุตฺตโร
จตฺตาโล
อุตตธมฺโม
ถิรจิตฺโต
อนาลโย
อตฺตทนฺโต
นิปโก
ติสฺสวํโส
อภิชาโน
ธมฺมวโร
ปภงฺกโร
เตชปฺโ
เตชธโร
ธมฺมาโณ
ธาวโร

นามสกุล
จิตร์แสวง
เอีย่ มสะอาด
เถื่อนถำ
แสนโสตร์
เพียรพิทักษ์
รอดเสวก
รอดเสวก
สุขสดมภ์
ชำนาญไพร
ทองวัฒน์
บุญสังข์
สาคร
นาคจตุรัส
รักคำ
วงษ์ที
สุขสบาย
กตบุญสิริ
กัดสุข
ม่วงเอง
คำแสน
รักมีศรี
ใจสุวรรณ
ดีโคกน้อย
หวังทองดำ
โฆษิตชัยมงคล
ทองเปรม
ยาเคน
จำปาศรี
วัชรีเสวิน
หร่ายสินธุ์
สุนุรัตน์
นีเมย์
สิงหะชัย
ตัน้ ปา
สกุลเต็ม

เกิด

อุปสมบท

๒๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สังกัดวัด
หมายเหตุ
สารภี
สารภี
สุนทรเทพมุนี
หนองเขศรีมงคล
หนองพันเรือ
หนองพันเรือ
หนองพันเรือ

๒๑/๐๓/๒๕๑๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กองทองสว่างอารมณ์

๒๔/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองบุญ
คลองบุญ
ตอยาง
ทองย้อย
ปาแหน
โปร่งเก่า
โปร่งสว่าง
สองคอน
สองคอน
สุวรรณคีรี
หนองโดน
หลังสวน
หลังสวน
เขาพลัด
เขาพลัด
เขาวง
เขาวง
ซอยสี่
ซับบอน
ดงมณี
ถำกระบอก
ถำกระบอก
ถำกระบอก
ถำกระบอก
ถำกระบอก
ถำกระบอก
ถำกระบอก

๕/๐๖/๒๔๙๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙
๑๖/๐๕/๒๕๑๒ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

๒/๐๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๐๕/๐๘/๒๕๐๗ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙
๒๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

๑๗/๐๑/๒๕๓๙ ๐๘/๐๒/๒๕๕๙

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๑๙/๙/๒๕๑๓ ๑๘/๙/๒๕๕๘
๒๐/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๐๕/๐๔/๒๔๙๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙
๒๕/๑๐/๒๕๑๑ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙
๒๔/๐๑/๒๔๙๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๒๖/๐๙/๒๕๓๗ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘
๑๖/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
๒๖/๐๑/๒๕๑๑ ๐๑/๑๒/๒๕๕๔

๐๙/๐๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๑๙/๐๖/๒๕๓๓ ๐๙/๐๒/๒๕๕๗
๑๓/๐๒/๒๕๑๑ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

๐๘/๐๘/๒๕๓๒ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙
๑๒/๐๔/๒๕๑๑ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙
๑๗/๑๒/๒๕๒๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

๑๑/๐๙/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

๐๔/๐๙/๒๔๙๘ ๑๑/๑๑/๒๕๕๗
๑๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

๐๒/๐๑/๒๕๑๔ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘
๑๑/๐๕/๒๕๒๓ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

๐๙/๐๕/๒๕๓๐ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙
๐๓/๐๘/๒๕๒๑ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙
๒๒/๐๓/๒๕๒๒ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

๐๓/๐๖/๒๕๒๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๐๗/๐๒/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๗/๐๕/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดสระบุรี ๑๔ / ๑๖

ศ.๔
เลขที่
สบ ๒๑๕๙/๐๔๘๐
สบ ๒๑๕๙/๐๔๘๑
สบ ๒๑๕๙/๐๔๘๒
สบ ๒๑๕๙/๐๔๘๓
สบ ๒๑๕๙/๐๔๘๔
สบ ๒๑๕๙/๐๔๘๕
สบ ๒๑๕๙/๐๔๘๖
สบ ๒๑๕๙/๐๔๘๗
สบ ๒๑๕๙/๐๔๘๘
สบ ๒๑๕๙/๐๔๘๙
สบ ๒๑๕๙/๐๔๙๐
สบ ๒๑๕๙/๐๔๙๑
สบ ๒๑๕๙/๐๔๙๒
สบ ๒๑๕๙/๐๔๙๓
สบ ๒๑๕๙/๐๔๙๔
สบ ๒๑๕๙/๐๔๙๕
สบ ๒๑๕๙/๐๔๙๖
สบ ๒๑๕๙/๐๔๙๗
สบ ๒๑๕๙/๐๔๙๘
สบ ๒๑๕๙/๐๔๙๙

สบ ๒๑๕๙/๐๕๐๐
สบ ๒๑๕๙/๐๕๐๑
สบ ๒๑๕๙/๐๕๐๒
สบ ๒๑๕๙/๐๕๐๓
สบ ๒๑๕๙/๐๕๐๔
สบ ๒๑๕๙/๐๕๐๕
สบ ๒๑๕๙/๐๕๐๖
สบ ๒๑๕๙/๐๕๐๗
สบ ๒๑๕๙/๐๕๐๘
สบ ๒๑๕๙/๐๕๐๙
สบ ๒๑๕๙/๐๕๑๐
สบ ๒๑๕๙/๐๕๑๑
สบ ๒๑๕๙/๐๕๑๒
สบ ๒๑๕๙/๐๕๑๓

ชือ่

พระโสฬส
พระอรรถชัย
พระฤกษ์ดี
พระชัยนาท
พระพงศกร
พระดัสกร
สามเณรสุพรรณ
สามเณรกรณิศ
สามเณรวัชรพงศ์
สามเณรธนากร
สามเณรชาญชัย
สามเณรณัฐพล
สามเณรณัฐกาญจน์
สามเณรทิวากร
สามเณรอินทรานันท์
สามเณรกฤษขจร
สามเณรชัยราชันย์
สามเณรอดิศักด์
พระเชือ้
พระประทีป
พระยงยุทธ
พระวิชาญ
พระประพันธ์
พระวันชนะ
พระชาญชัย
พระอัครพล
พระชัชวาลย์
พระทองพันธ์
พระธิติพงษ์
พระศศิ
พระยศวัฒน์
พระสมหมาย
พระสมคิด
พระสำรวย

ฉายา
ปวโร
อาสโภ
โชติปฺโ
สิริจนฺโท
พุทฺธสโร
านุตฺตโร

ชินวโร
ปฺาทีโป
เตชปฺโ
จารุธมฺโม
ปสนฺโน
เตชวโร
ขนฺติวโร
ธมฺมวโร
จนฺทสาโร
จิตสุโข
ถิรจิตโต
อติภทฺโท
ยสวฑฺฒโน
สิริมงฺคโล
กตปฺุโ
อิทฺธิิโต

นามสกุล
พวงโต
ครูสอน
รวยเจริญวัฒ
ผลเจริญ
ทางดอน
บัวสนธิ
หาญทนงค์
สมพร
วงศา
บุญมูล
สารบูรณ์
ลมมา
แก้วอินทร์ตา
สุภาษร
สังข์ทอง
อุ่นสมพงษ์
ผิวขาว
จันทร์ศรี
มาลัย
จิรวัฒน์สุนทร
สุธาตุ
วงษ์เทศ
จิตรประไพ
มะโนดุลย์
เนระภูสี
ลุประสงค์
ประไพพัก
ปกกาสีเน
แสงจินดา
แสงนา
จัตุรัส
ศรีวิไลสมอุดม
สือ่ สุวรรณ์
ศรีนวลใย

เกิด

อุปสมบท

๓๑/๑๐/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

๐๖/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๒๑/๐๓/๒๕๓๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

๑๐/๑๒/๒๕๐๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘
๑๗/๑๑/๒๕๑๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

๐๖/๐๑/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙
๑๐/๐๗/๒๕๔๓
๑๔/๐๓/๒๕๔๖
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

๐๒/๐๖/๒๕๔๖
๐๙/๐๙/๒๕๔๖
๑๐/๑๐/๒๕๔๖
๒๙/๑๐/๒๕๔๖
๒๗/๑๒/๒๕๔๖

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
๐๘/๐๓/๒๕๔๗
๐๑/๐๕/๒๕๔๗
๑๙/๑๒/๒๕๔๗

๐๕/๐๙/๒๕๐๔ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙
๑๑/๐๔/๒๕๐๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗
๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘
๑๒/๐๑/๒๕๑๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

๐๕/๐๔/๒๕๐๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙
๒๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๑๑/๐๒/๒๕๒๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

๐๑/๐๓/๒๕๒๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙
๑๕/๑๒/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

๑๖/๑๐/๒๕๐๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘
๑๓/๐๔/๒๕๓๔ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙
๒๓/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๓๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

๐๖/๐๖/๒๕๐๑ ๐๑/๑๒/๒๕๕๑
๑๒/๑๐/๒๕๑๓ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘
๑๔/๐๙/๒๔๙๕ ๑๖/๐๓/๒๕๕๘

สังกัดวัด
ถำกระบอก
ถำกระบอก
ถำกระบอก
นิคมเขมาราม
เนินยาว
พรหมประสิทธิ์
พระพุทธบาท
พระพุทธบาท
พระพุทธบาท
พระพุทธบาท
พระพุทธบาท
พระพุทธบาท
พระพุทธบาท
พระพุทธบาท
พระพุทธบาท
พระพุทธบาท
พระพุทธบาท
พระพุทธบาท
พุคำจาน
พุซาง

หมายเหตุ

ราษฎร์ศรัทธาธรรม
ราษฎร์ศรัทธาธรรม
ราษฎร์ศรัทธาธรรม

ศรีจอมทอง
ศรีอัมพร
ส้มปอย
สวนมุตโตทัย
สวนสำราญ
หนองคณฑี
หนองคณฑี
หนองจิก
หนองโดนน้อย
หนองโดนน้อย
หนองถ่านเหนือ

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดสระบุรี ๑๕ / ๑๖

ศ.๔
เลขที่
ชื่อ
สบ ๒๑๕๙/๐๕๑๔ พระภคิน
สบ ๒๑๕๙/๐๕๑๕ พระสมัย
สบ ๒๑๕๙/๐๕๑๖ สามเณรไชยวัฒน์

ฉายา
ตปสีโล
อาทโร

นามสกุล
สุขสำราญ
นาคเลิศ
ศรีเสวก

เกิด
๑๒/๐๔/๒๕๑๒
๒๓/๐๑/๒๕๓๗

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

อุปสมบท

สังกัดวัด
๑๖/๑๑/๒๕๕๘ หนองโปง
๑๙/๐๖/๒๕๕๙ หนองโปง
ใหม่สุวรรณโน

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระพรหมบัณฑิต)
เจ้าคณะภาค ๒
๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

นักธรรมชัน้ ตรี คณะจังหวัดสระบุรี ๑๖ / ๑๖
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