
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ภาค ๑

ส่งสอบ ๙๘๓ รูป ขาดสอบ ๙๘ รูป คงสอบ ๘๘๕ รูป สอบได้ ๖๖๘ รูป สอบตก ๒๑๗ รูป (๗๕.๔๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระภาดล านวโร แจ่มกระจ่าง

๑๐/๐๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

กลาง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระวริษฐ์ ปภสฺสโร ชืนจรูญ

่

๐๗/๐๕/๒๕๓๕ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

กลาง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระอัษฎา านวโร นาคประเสริฐ

๒๗/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๐๔
พระศิรภัทร โชติกโร เย็นไชยสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๒๙
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระวัชรพล เขมวีโร ปนทอง

๑๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรทวีทรัพย์  รุ่งพรมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

 ชัยมงคล  

สป ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระทีฆายุ รกฺขิตธมฺโม เพ็ชรทอง

๑๓/๐๗/๒๕๒๖ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖

ชัยมงคล  

สป ๒๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรกฤษฎา  พืนผา

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

 ชัยมงคล  

สป ๒๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรกฤษณะ  เทพหัสดิน

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

 ชัยมงคล  

สป ๒๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรสุภัทร  วงศ์ใหญ่

๒๖/๐๘/๒๕๓๑

 ชัยมงคล  

สป ๒๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรชนพนันท์  แจ้งกระจ่าง

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

สป ๒๑๕๙/๐๐๑๒
พระนิติธร ฉนฺทปาโร เจียมไชยศรี

๑๔/๐๔/๒๕๑๓ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

สป ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระชัยวัฒน์ ปโยโค รุ่งสิริวัฒนกุล

๑๗/๐๔/๒๕๒๓ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

สป ๒๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรประสพโชค  พุมสอน

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

 ชัยมงคล  

สป ๒๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรบัญชา  บัวแสง

๒๙/๐๙/๒๕๔๐

 ชัยมงคล  

สป ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระทศพร ิตสิโล อินประจง

๑๓/๑๐/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สป ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระชลธี ปฺาธีโร โพธิชาติ

๐๑/๐๔/๒๕๓๖ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สป ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระสันติสุข ธมฺมสุนฺทโร แก้มสมนึก

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สป ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระทวีศักดิ

์

กิตฺติสมฺปนฺโน บุตรโท

๑๕/๑๒/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สป ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระอภิชัย กิตฺติโสภโน สุขท้วม

๑๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สป ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระปริญญา จิตฺตสํวโร หวานใจ

๐๗/๐๖/๒๕๒๖ ๐๙/๐๕/๒๕๕๖

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระธงชัย ิตสีโล แซ่โค้ว

๒๑/๑๑/๒๕๓๓ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระอินทนนท์ จิตฺตทนฺโต ยิมอน้ย

้

๒๖/๐๓/๒๕๓๕ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๒๔
พระทศพล พลาโณ ฟกสวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ด่านสำโรง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระธนพนธ์ ธนปาโล ฉายอรุณ

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๒๖
พระปญญา โสภณปฺโ เอียมจิตมันคง

่ ่

๑๖/๐๓/๒๕๓๒ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๒๗
พระปฐมพงศ์ อุตฺตมวํโส ยอดพรหม

๒๘/๐๒/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๒๘
พระกมล กมโล หาญเจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๒๙
พระฉัตรมงคล วรมงฺคโล โตสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๒๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๓๐
พระกายสิทธิ

์

อุฏาโน นิลดา

๒๔/๐๙/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๓๑
พระนพพล กตกุสโล ตรีเมฆ

๒๕/๐๙/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระสุภาพ สุธมฺโม อุ่มเอิบ

๐๘/๑๒/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๓๓
พระทศพล ทยาพหุโล พุ่มพันธุ์

๐๙/๑๒/๒๕๐๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๓๔
พระกรภพ กลฺยาโณ ไหลวารินรทร์

๑๙/๐๓/๒๕๓๑ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗

ตำหรุ  

สป ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระจิรศักดิ

์

จารุวณฺโณ ตุ๊เสงียม

่

๑๙/๐๖/๒๕๓๓ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ตำหรุ  

สป ๒๑๕๙/๐๐๓๖
พระสมชาย ปยสีโล จันทร์ท่าจีน

๑๘/๑๑/๒๕๓๖ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

ตำหรุ  

สป ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระวิวัฒน์ ปฺาวฑฺฒโน ศุภเสนา

๐๕/๐๘/๒๕๒๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ตำหรุ  

สป ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระนพรัตน์ ธีรปฺโ สวัสดิพัสน์

๑๑/๐๙/๒๕๒๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ตำหรุ  

สป ๒๑๕๙/๐๐๓๙
พระทนงศักดิ

์

โชติกโร รอดแดง

๒๕/๐๘/๒๕๒๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ตำหรุ  

สป ๒๑๕๙/๐๐๔๐
พระภิญโญ อาจารสมฺปนฺโน มีถอย

๑๘/๐๗/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ตำหรุ  

สป ๒๑๕๙/๐๐๔๑
พระภานุวัฒน์ ิตธมฺโม เรืองโสภาสิทธิ

่ ์

๒๐/๐๒/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ตำหรุ  

สป ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระอนุศักดิ

์

เมตฺตาสโย เกตุเมือง

๑๓/๐๑/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ตำหรุ  

สป ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระทวีป โชติธมฺโม คงเจริญเนตร

๑๓/๐๔/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ตำหรุ  

สป ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระปรัชญา อคฺธมฺโม เสมาชัย

๓๐/๐๙/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตำหรุ  

สป ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระอดิสรณ์ ธีรปฺโ แช่มเชือ

้

๒๕/๐๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตำหรุ  

สป ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระภูวดล จนฺทโชโต พักบุญเลิศ

๑๖/๐๘/๒๕๓๗ ๒๑/๑๑/๒๕๕๙

ตำหรุ  

สป ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระปกาศิต สุรปฺโ เงินฉาย

๑๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๓/๒๕๕๗

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระวัชรินทร์ านิสฺสโร อินทสิทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๓๘ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๕๙/๐๐๔๙
พระสองสิทธิ

์

สุภกิจฺโจ เจริญสม

๑๕/๐๙/๒๕๓๕ ๑๖/๑๒/๒๕๕๘

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๕๙/๐๐๕๐
พระอภิชา อภิชาโต กุลกรเปรมสุข

๑๓/๐๗/๒๕๓๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๕๙/๐๐๕๑
พระวิมล วิมโล ทาแจ่ม

๐๘/๐๙/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๕๙/๐๐๕๒
พระวิสิทธิ

์

วิสุทฺโธ เมฆทวีป

๓๐/๑๒/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๕๙/๐๐๕๓
พระสุชาร์ สุชาโต สุดแต่ใจ

๒๑/๐๕/๒๕๒๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระวรวรรธน์ วรวุฑฺโฒ บุญประสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระชาญณรงค์ ชยานนฺโท นักสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระศิวกร จกฺกวโร สุขสง่า

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระกิตติพล สุปฺโ พรภูเขียว

๑๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

น้อยสุวรรณาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระอนุวัฒน์ อาภสฺสโร ดีมาก

๑๓/๐๙/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

น้อยสุวรรณาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระอนุวรรตน์ อธิปฺโ รุ่งเรือง

๑๕/๐๙/๒๕๓๔ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

ในสองวิหาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒ / ๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระศิราวุธ จิรปฺโ จันทร์หอม

๐๓/๐๙/๒๕๓๔ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระธนนท์ชัย สิริธโร เพชรสาสดี

๒๐/๐๓/๒๕๓๕ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระธนทัช สิริปฺุโ คล่องแคล่ว

๑๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระญัตติพงศ์ ถิรปฺุโ มูลภักดี

๒๒/๐๙/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระรัชชานนท์ อานนฺโท เพ็งสุทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๕๙/๐๐๖๕
พระสุชาติ สุชาโต บุญมังมี

่

๒๐/๑๒/๒๔๙๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระสถาพร จนฺทธมฺโม จันทร์โท

๐๖/๐๘/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๕๙/๐๐๖๗
พระอรรถพล ขนฺติพโล แช่มเชือ

้

๐๗/๑๑/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระอดิสรณ์ อติธมฺโม อ่อนมัง

่

๐๗/๐๙/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระกฤษฎากรณ์ โชติปฺโ สว่างโลก

๐๙/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระพนุพร พลธมฺโม จินตบุญฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางด้วนนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระจิระเดช จิตฺตเตโช เสียงเสนาะ

๐๓/๐๔/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางด้วนนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๐๗๒
พระวรยุทธ ปวโร สดชืน

่

๑๔/๑๒/๒๕๓๓
๓๐/๐๔/๒๕๕๙

บางด้วนใน  

สป ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระประชา ปภาโส มานมานะ

๑๘/๐๔/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางด้วนใน  

สป ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระธเนศร์ สุเมโธ แพน้อย

๐๑/๐๖/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางด้วนใน  

สป ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระยุทธชัย ธีรวโร อุ่นฉิม

๑๐/๐๘/๒๕๑๗ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

บางนางเกรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระนพพล กมฺมสุโภ

คณิตพิพัฒน์พงศ์

๓๐/๐๕/๒๕๓๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

บางนางเกรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระณัฐพล รณฺชโย สีดา

๑๙/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

บางนางเกรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระสนธยา ขนฺติโก พรสวัสดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

บางนางเกรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๗๙
พระจิรศักดิ

์

สํวุฑฺโฒ สำราญอยู่

๑๐/๐๘/๒๕๒๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บางนางเกรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระสานิตย์ คุณยุตฺโต กลินชู

่

๐๓/๐๖/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางนางเกรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระวัชรนนท์ กิตฺติภทฺโท รุ่งเรือง

๑๑/๐๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางนางเกรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระชำนาญ ยติกโร นาคเปล่งศรี

๐๕/๑๒/๒๕๒๒ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

บางปง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระสำรวย วิจิตฺโต เชือทอง

้

๐๒/๑๑/๒๕๒๖ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

บางปง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระคมกฤช ปภสฺสโร บุญยิง

่

๐๔/๑๐/๒๕๓๔ ๐๙/๑๑/๒๕๕๘

บางปง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรชัยวัฒน์  แสนตา

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

 บางปง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระอนุสรณ์ อนุสฺสโร ทาสีแสง

๒๐/๐๒/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บางปง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระธงชัย านวโร รักชาติไทย

๐๙/๐๒/๒๕๒๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

บางปง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระพีรพัฒน์ วีรวุฑฺโฒ หงษ์เหิร

๒๑/๐๒/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

บางโปรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระอัครพล อคฺคพโล สอิง

้

๑๕/๑๒/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บางโปรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระฐิติกร ิติกโร จูววณะ

๐๗/๐๗/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บางโปรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระณัฐวุฒิ ณฏวุฑฺโฒ ช่างเรือ

๑๘/๐๔/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บางโปรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระวันลพ ิตสทฺโธ คนเทียง

่

๒๘/๐๒/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางโปรง  

สป ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระอภิชาติ านกโร ฮะไล้

๐๓/๐๗/๒๕๓๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

พุทธภาวนาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๐๙๔
พระศิวกร ชวนปฺโ สอนนุต

๑๙/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พุทธภาวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระรุ่งโรจน์ โชติโก หทัยสุขชัย

๑๑/๑๐/๒๕๐๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พุทธภาวนาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระสมหมาย เตชปฺโ แซ่ซิม

้

๒๗/๐๖/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พุทธภาวนาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๐๙๗
พระกมล กมโล สุขญาติ

๐๙/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พุทธภาวนาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๐๙๘
พระจิราวุฒิ อภินนฺโท รองอำ

๐๕/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พุทธภาวนาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระพระองอาจ เมตตจิตฺโต พูนสวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรธนพล  ดลลำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

 แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระธีรเดช นรินฺโท มณีโชติ

๐๕/๐๕/๒๕๓๓ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระอรรถพล ผาสุโก ไกรสร

๒๗/๐๗/๒๕๓๐ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระณัฐพล ขนฺติโก เทียมโฉม

๑๖/๐๘/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๐๔
พระสุทิน ชุติปฺโ ขาวดี

๑๕/๑๑/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระศักดิรินทร์

์

อานนฺโท พุ่มเถือน

่

๒๕/๑๒/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๐๖
พระอริยะ ธมฺมปูชโก นุ่มทองคำ

๒๕/๐๙/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระวัศพล โกวิโท เนียมหร่าย

๒๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระภาคิน ขนฺติธโร เจริญสุข

๒๓/๐๔/๒๕๓๕ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๐๙
พระธีรเดช จิตฺตสํวโร แก้วรากมุก

๑๙/๐๙/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๑๐
พระมาร์ก็อต สุภกิจฺโจ เฟองฟู

๒๔/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๑๑

พระชนกนันท์ อุสโภ แสงแดง

๒๗/๐๖/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๑๒

พระณัฐวุฒิ ิตปสาโท เอียมทา

่

๑๓/๐๔/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๑๓
พระธนกฤต ิตานุรกฺโข ศรีนุวัฒน์

๑๕/๑๒/๒๕๓๖
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๑๔

พระกิตติชัย ชยวุฑฺโฒ พุกเจริญ

๒๘/*/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๑๕

พระสุรเชษฐ์ มนาโป มาลา

๒๔/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๑๖

พระทัษฎี ชยาภิรโต ดีไสว

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๑๕๙/๐๑๑๗
พระระพิน อุปสโม บัวเผือก

๑๗/๐๗/๒๕๓๗ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

โพธิยาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๑๘

พระชนากร ถามพโล เพียรวนิช

๒๗/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๑/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๑๙

พระณัฐกร โชติธมฺโม ศรทอง

๐๙/๑๒/๒๕๓๑ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๒๐
พระอภิชาติ สิริภทฺโท กาศกุล

๐๓/๐๗/๒๕๒๔ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๒๑
พระณัฐพล อภินนฺโท ศิริบุญ

๒๔/๐๓/๒๕๓๙ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๒๒

พระประภาส สุธมฺโม แก้วพรวน

๐๓/๑๒/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๒๓

พระโสภณ ปฺาวโร เอียมสำอางค์

่

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๒๔

พระวิโรจน์ สุภทฺโท โคตรมุงคุณ

๑๓/๐๔/๒๕๓๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๒๕
พระแสนสุข กิตฺติคุโณ พวงเงิน

๑๓/๐๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๒๖

พระอานนท์ วิจิตฺโต ไก่ฟา

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๒๗

พระปรัชญา ปุณฺณโก เอียมสอาด

่

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๒๘

พระสหัสชัย จิตฺตกาโร จิตรอำไพ

๒๓/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๒๙
พระกิตติศักดิ

์

สุทนฺโต ควรสงวน

๐๓/๐๖/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระปราศรัย าณิโต ศิริวงศ์

๑๕/๐๒/๒๕๒๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๓๑

พระไกรสร ิตาจาโร มะลิแย้ม

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๓๒
พระอรรถกร อภิปุณฺโณ บุญเลือน

่

๑๕/๑๒/๒๕๓๔
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๓๓

พระขวัญ ธมฺมทีโป จันทร์ฉาย

๑๑/๐๔/๒๕๓๔ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘

มหาวงษ์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๓๔

พระสมศักดิ

์

จิรธมฺโม แพทย์รักษ์

๐๒/๑๑/๒๕๑๙ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

มหาวงษ์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๓๕

พระอริย์ธัช ชยธมฺโม สมพงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

มหาวงษ์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๓๖
พระสรายุทธ์ ทีปธมฺโม รุจิธรรม

๐๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

มหาวงษ์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๓๗

พระศุภฤกษ์ สีลถูสิโต ยิมอิม

้ ่

๑๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

มหาวงษ์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๓๘

พระเสริมศักดิ

์

สุตธมฺโม จันทอง

่

๑๓/๐๕/๒๕๓๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

สป ๒๑๕๙/๐๑๓๙

พระกฤติกร อายุวฑฺฒโก ดาราพันธ์

๑๘/๐๕/๒๕๐๑ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

สป ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระศรันยู ชาครธมฺโม ประเสริฐอุดม

๐๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

สป ๒๑๕๙/๐๑๔๑

พระบุญมี ปุาวโร ไชยณรงค์

๐๔/๐๕/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

สป ๒๑๕๙/๐๑๔๒

พระไพศาล ปฺาปทีโป ศรีสะอาด

๒๑/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

สป ๒๑๕๙/๐๑๔๓

พระนพพล จิรวฑฺฒโน เอมอิมธรรม

่

๙/๑/๒๕๓๓ ๒๗/๑/๒๕๕๙

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๕๙/๐๑๔๔
พระอภิรักษ์ อภินนฺโท ใสศรีจันทร์

๖/๓/๒๕๓๗ ๔/๖/๒๕๕๙
ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๕๙/๐๑๔๕

พระพิสิษฐ์ สุตธมฺโม ไพโรจน์

๑๒/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๕๙

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๕๙/๐๑๔๖

พระเรืองโรจน์ สิริวณฺโณ โอฬารวิริยะ

๑๑/๑/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๕๙/๐๑๔๗

พระสุทัศน์ สุทฺธจิตฺโต เปรมปรีดา

๒๐/๑๒/๒๕๑๑

๙/๗/๒๕๕๙
ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๕๙/๐๑๔๘
พระวันชัย วราสโภ ขำคม

๒๘/๗/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๕๙/๐๑๔๙

พระภัทรชัย ภทฺทาวุโธ ภาคมฤค

๒๑/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระประทีป อภิปาโล สังข์นุ่ม

๑๐/๙/๒๕๒๑ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๕๙/๐๑๕๑

พระณัฐพงษ์ จิรวฑฺฒโน นนทะพรม
๒/๕/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๕๙/๐๑๕๒
พระประสาน วราสโย ยมนา

๔/๑/๒๕๑๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๕๙/๐๑๕๓

พระฐานวัฒน์ อภิวณฺโณ เปยงอ้นโชติสิน

๑๖/๐๗/๒๔๙๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๕๔

สามเณรปกรณ์  สิทธิปญญา

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

 ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๕๕

พระภานุพงษ์ อคฺควีโร อิมมาก

่

๑๑/๑๐/๒๕๒๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๕๖
พระธีรพัฒน์ ชยาภิวฑฺโน อุ่นไธสง

๐๒/๐๓/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๕๗

สามเณรปริญญา  พุทธวงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๑

 ศรีจันทาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๕๘

พระศักดิพัฒน์

์

สมาจาโร ไหมสีทอง

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

แสงธรรมบุราราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๕๙

พระเจตริน จิตฺตสํวโร เจริญชัยวิบูลย์

๐๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

แสงธรรมบุราราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระคชรันต์ กิตฺติโสภโณ วรรณกูล

๐๙/๐๗/๒๕๓๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

แสงธรรมบุราราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๖๑

พระฤทธิเกียรติ

์

จารุวํโส นาคบุตร

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แสงธรรมบุราราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๖๒

พระวราวุธ กิตฺติปาโร จาบสุวรรณ

๒๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

แสงธรรมบุราราม  

สป ๒๑๕๙/๐๑๖๓

พระสมยงค์ ปฺาวโร โอดคำดี

๑๒/๑๒/๒๕๒๘ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๖๔
พระอรรถวุฒิ ปฺาวุฒฺโฒ สุวรรณศรี

๐๗/๑๑/๒๕๓๔ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

โสธรนิมิตต์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๑๖๕

สามเณรพลรัตน์  ศรีดาชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๖๖

พระธงชัย านวโร ทนเล

๐๔/๐๖/๒๕๒๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๖๗
พระชินธันย์ อคฺคเตโช พัฒน์สินธเนศ

๐๕/๐๘/๒๕๐๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๖๘

พระสันติ กตสาโร ใจนุกูล

๑๓/๐๗/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๖๙

พระธรยศ กนฺตปฺุโ คล่องใจ

๐๑/๑๑/๒๕๐๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระศราวุธ านธมฺโม คงศิลา

๑๕/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๗๑
พระอิทธิพัทธ์ กนฺตวณฺโณ โพธิศรี

์

๒๘/๑๑/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๗๒

พระชัชชัย กนฺตสาโร จำเจียม

๒๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๗๓

พระณัฐพล กนฺตวีโร บุญประคอง

๑๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๗๔

พระธงชัย สุธมฺโม เจริญพร

๐๕/๑๒/๒๕๒๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๕๙/๐๑๗๕
พระศิริศักดิ

์

ปฺาธโร เสือน้อย

๗/๑๒/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

วัดกลาง  

สป ๒๑๕๙/๐๑๗๖

พระพิสุทธิ

์

ผาสุโก สิทธิปญญาภรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๓๓
๒๕/๖/๒๕๕๙

วัดกลาง  

สป ๒๑๕๙/๐๑๗๗

พระสยามรัฐ สุทฺธิวฑฺฒโน วรรณุรักษ์
๗/๗/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดกลาง  

สป ๒๑๕๙/๐๑๗๘

พระจักรกฤษณ์ ปฺาวโร วันทนียสกุลชัย

๓๐/๘/๒๕๓๓ ๑๓/๙/๒๕๕๘

วัดกลางสวน  

สป ๒๑๕๙/๐๑๗๙
พระสวาด านจาโร เชือทิม

้

๔/๑๒/๒๕๐๗ ๑๑/๖/๒๕๕๙

วัดกลางสวน  

สป ๒๑๕๙/๐๑๘๐
พระวันชัย วุฑฺฒิธมฺโม ปานเย็น

๑๙/๑๑/๒๕๒๙
๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดกลางสวน  

สป ๒๑๕๙/๐๑๘๑

พระชูชาติ จิตฺตสํวโร เครือเอียม

่

๒๑/๐๕/๒๕๐๑ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดกองแก้ว  

สป ๒๑๕๙/๐๑๘๒

พระฐิติศักดิ

์

ภทฺทปฺโ เมธาพรกุล

๑๒/๗/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดครุนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๑๘๓
พระรัฐพงษ์ ปนฺนภาโร สีแก้ว

๑๖/๕/๒๕๓๙ ๑๘/๔/๒๕๕๙

วัดครุใน  

สป ๒๑๕๙/๐๑๘๔

พระพัฒนา สมจิตฺโต ศิลปสมศักดิ

์

๙/๑๒/๒๕๐๖ ๑๙/๕/๒๕๕๙

วัดครุใน  

สป ๒๑๕๙/๐๑๘๕

พระฃัชวาลย์ เขมทสฺโส นุชคำแหง

๑๙/๗/๒๕๑๑ ๑๙/๕/๒๕๕๙

วัดครุใน  

สป ๒๑๕๙/๐๑๘๖

พระอดิพงศ์ ชวนปฺโ ดอกชบา

๒๒/๕/๒๕๓๓ ๑๙/๕/๒๕๕๙

วัดครุใน  

สป ๒๑๕๙/๐๑๘๗
พระธรรมยุต ิตธมฺโม อุดมภาวนาธิมุต

๘/๕/๒๕๑๑ ๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดครุใน  

สป ๒๑๕๙/๐๑๘๘

พระประเสริฐ วฑฺฒโน พัฒนรักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดครุใน  

สป ๒๑๕๙/๐๑๘๙

พระผึงพงศ์

้

สิริปฺโ เขียวอุดม

๒๔/๐๘/๒๕๒๒ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดแค  

สป ๒๑๕๙/๐๑๙๐
พระคำหล้า สารปฺุโ พรประดิษฐ์

๑๕/๖/๒๕๓๒
๖/๕/๒๕๕๗

วัดจากแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๑๙๑
พระอภิรักษ์ สุทฺธจิตฺโต ตาเสน

๑๒/๘/๒๕๓๒
๔/๒/๒๕๕๙

วัดจากแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๑๙๒

สามเณรภาณุศร  พูลสวัสดิ

์

๖/๓/๒๕๔๙
 วัดจากแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๑๙๓

สามเณรเสกสิทธิ

์

 เข็มสันเทียะ

๑๒/๓/๒๕๔๔

 วัดจากแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๑๙๔

พระอมฤต มหาวีโร นันทปรีชา

๒๖/๒/๒๕๒๕ ๑๑/๖/๒๕๕๙

วัดจากแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๑๙๕
พระดุสิต ธนกมโล ใยบัว

๒๔/๕/๒๕๒๐
๙/๙/๒๕๕๘

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๑๕๙/๐๑๙๖

พระบุญชู อธิปฺุโ เฉือยฉำ

่

๑๖/๑๒/๒๕๑๖
๓/๑๒/๒๕๕๘

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๑๕๙/๐๑๙๗

พระมนตรี วราสโย เอียมงาม

่

๒๖/๙/๒๕๓๓
๓/๗/๒๕๕๙

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๑๕๙/๐๑๙๘

พระวรชัย ชยวุฑฺโฒ โมอ่อน
๘/๘/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๑๕๙/๐๑๙๙
พระณัฐพล าณพโล สุทธิสุนทร

๗/๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดชมนิมิตร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระพงศ์นรา ิตวิสุทฺโธ พูนวัฒนะพิสุทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๒๙

๗/๘/๒๕๕๙
วัดชมนิมิตร  

สป ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระวิสิทธิ

์

คุณวฑฺฒโน ชังเรือง
๘/๔/๒๕๐๔ ๑๐/๕/๒๕๕๙

วัดชังเรือง  

สป ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระณฤพงษ์ ิตวโร ศรีพจน์

๒๔/๑/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดชังเรือง  

สป ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระชัยภัทร ชยภทฺโท พลอยหิรัญ

๑๔/๑๒/๒๕๓๖
๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดชังเรือง  

สป ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระอรรถพล สุมโน ยอดใจดี

๑๕/๗/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

วัดชังเรือง  

สป ๒๑๕๙/๐๒๐๕
พระเอกลักษณ์ ิตลกฺขโณ ลุนโท

๒๒/๕/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดชังเรือง  

สป ๒๑๕๙/๐๒๐๖
พระวัชรา อภิปฺโ เขียวมี

๑๖/๕/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดชังเรือง  

สป ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระศุภการณ์ ปฺาสุโภ อมรสังข์

๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดชังเรือง  

สป ๒๑๕๙/๐๒๐๘
พระกิตติสัณห์ สุภจิตฺโต ตังสมบูรณ์

้

๑/๙/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดชังเรือง  

สป ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระพระศิวา ชุตินฺธโร มาลาพงษ์

๒๖/๗/๒๕๓๗ ๒๗/๓/๒๕๕๙

วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระสันติสุข ธิติคุโณ ฉันท์เจริญวนิช

๑/๑/๒๕๓๕
๒๒/๑๑/๒๕๕๘

วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๕๙/๐๒๑๑

พระวุฒินันท์ จิตฺตปฺุโ สาอาจ
๓/๑/๒๕๓๒ ๔/๖/๒๕๕๙

วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๕๙/๐๒๑๒

พระอิศเรศ มนฺตชาโต ศิริสวัสดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๒๙

๕/๖/๒๕๕๙
วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๕๙/๐๒๑๓

พระเนติ อายุวฑฺฒโก ไม้จีน

๒๔/๙/๒๕๒๓ ๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๕๙/๐๒๑๔
พระคมปราชญ์ ภทฺทปฺโ มณีธรรม

๑๓/๕/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๕๙/๐๒๑๕

พระวิสุทธิ

์

ชาตปฺโ สมัครรามัญ
๙/๕/๒๕๓๗ ๓/๗/๒๕๕๙

วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๕๙/๐๒๑๖

พระกิติชัย กิติธโร แสงเพ็ชร

๓๐/๘/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๙

วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๕๙/๐๒๑๗

พระสุรชัย อตฺตสาโร แซ่เฮง

๑๐/๖/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๕๙/๐๒๑๘
พระธนา ิติสีโล ชาวนาฝาย

๐๒/๕/๒๕๐๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๕๙/๐๒๑๙

พระศิวกร ปฺุกุสโล ขวัญธรรมคุณ

๒๓/๑/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระธีรวัฒน์ ติกฺขธมโม ขจรเดชะศักดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๕๙
วัดท้องคุ้ง  

สป ๒๑๕๙/๐๒๒๑

พระพิษณุ คมฺภีรธมฺโม ตรีพงษ์ศิลป
๑/๕/๒๕๓๓ ๒๑/๖/๒๕๕๘

วัดบางกระเจ้ากลาง
 

สป ๒๑๕๙/๐๒๒๒
พระพุฒิพงศ์ าณธโร ทัศนาลัย

๑/๑๑/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๕๘
วัดบางกระเจ้ากลาง

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๒๓

พระสมชาย มหาวุฑฺโฒ โกยเงิน

๑๕/๐๖/๒๕๑๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดบางกระเจ้ากลาง
 

สป ๒๑๕๙/๐๒๒๔

พระธีรเดช จารุธฺมโม อ่อนอุทัย

๒๑/๐๗/๒๕๑๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางกระเจ้านอก  

สป ๒๑๕๙/๐๒๒๕

พระวีระยุทธิ

์

ธมฺมวิริโย ขวัญศิริ

๒๓/๑๑/๒๕๑๘
๒๔/๓/๒๕๕๙

วัดบางกระสอบ  

สป ๒๑๕๙/๐๒๒๖
พระพุฒิพงษ์ รุจิตธมฺโม วงษ์สามี

๔/๓/๒๕๓๕ ๒๙/๕/๒๕๕๙

วัดบางกระสอบ  

สป ๒๑๕๙/๐๒๒๗

พระสนธยา านโสธโน พิมเสน

๑๙/๑๒/๒๕๓๘
๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดบางกระสอบ  

สป ๒๑๕๙/๐๒๒๘

พระธรรมรัตน์ มนฺตคุตฺโต ลับสวัสดิ

์

๑๐/๑/๒๕๑๗ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดบางกระสอบ  

สป ๒๑๕๙/๐๒๒๙

พระเอกชัย านธมฺโม ดุลย์สันเทียะ

๒๖/๑๐/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
วัดบางกระสอบ  

สป ๒๑๕๙/๐๒๓๐
พระอุกฤษฎ์ ปุสฺสวโร ขำดวง

๒/๔/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดบางกระสอบ  

สป ๒๑๕๙/๐๒๓๑

พระพรเทพ เตชพโล เลาหะวิริยะ

๒๕/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางกอบัว  

สป ๒๑๕๙/๐๒๓๒

พระประกอบ วีตโสโก ทองใหญ่

๑/๑๐/๒๕๐๒
๑๒/๑๑/๒๕๕๖

วัดบางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๓๓

พระวิศานติ

์

วิสารโท ศรีอมร

๓๐/๔/๒๕๑๓
๒/๔/๒๕๕๘

วัดบางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๓๔
พระบุญเลิศ ปฺาวโร

พัฒนพัฒนานนท์ ๖/๗/๒๕๑๐ ๒๐/๗/๒๕๕๘

วัดบางนำผึงนอก

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๒๓๕

พระกันต์ธร กนฺตสีโล ชืนภัคดี

่

๓/๑๑/๒๕๒๗
๗/๖/๒๕๕๙

วัดบางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๓๖

พระพงศกร คุณทตฺโต คงรอด
๗/๕/๒๕๒๗ ๔/๘/๒๕๕๙

วัดบางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๓๗
พระสรุจน์ เสฏโ ประเสริฐ

๑๙/๗/๒๕๓๘
๘/๘/๒๕๕๙

วัดบางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๓๘

พระพรสิทธิ

์

สิริจนฺโท แสงจันทร์

๘/๑๑/๒๕๒๗ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดบางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๓๙

สามเณรสรศักดิ

์

 สาแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

 วัดบางนำผึงใน

้

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรศิรพัชร  เกษแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

 วัดบางนำผึงใน

้

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๔๑
พระจักรกฤษณ์ านวีโร ปานผา

๖/๐๗/๒๕๓๗ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดบางนำผึงใน

้

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๔๒

พระจิรวัฒน์ อินฺทวีโร กุลลี

๙/๐๕/๒๕๓๖ ๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดบางนำผึงใน

้

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๔๓

พระวันชนะ อินฺทสโร ศรีแจ้ง

๑๔/๐๖/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดบางนำผึงใน

้

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๔๔

พระวิษณุ านวีโร แสงอุไร

๑๒/๐๑/๒๕๓๗
๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางนำผึงใน

้

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๔๕
พระสมชาย สมาหิโต เอิบอิมฤทธิ

่ ์

๑๒/๘/๒๕๐๙ ๑๗/๗/๒๕๔๒

วัดบางฝาย  

สป ๒๑๕๙/๐๒๔๖

พระทรงวุฒิ อาภากาโร สุอังควาทิน

๒๐/๗/๒๔๙๐ ๒๕/๑๐/๒๕๕๘

วัดบางฝาย  

สป ๒๑๕๙/๐๒๔๗

พระไตรรัตน์ วิสุทฺโธ ศรีดาจิตร

๑๕/๑/๒๕๓๕ ๒๔/๔/๒๕๕๙

วัดบางฝาย  

สป ๒๑๕๙/๐๒๔๘

พระเดขา สุรเตโช ช่างประดิษฐ

๒๗/๐๗/๒๕๓๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดบางพึง

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๔๙
พระวรัญู วราโณ ทูลพุทธา

๐๔/๐๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดบางพึง

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๕๐
พระปฐมวัชร ปฺาวชิโร สังข์ทอง

๐๒/๐๗/๒๕๐๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางพึง

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๕๑

พระชูชีพ สุภทฺโท กีรติไพศาล

๐๔/๐๑/๒๔๙๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางพึง

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๕๒

พระนพพงษ์ ชวนวํโส พุ่มคง

๓/๐๘/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สป ๒๑๕๙/๐๒๕๓
พระธนิต สนฺติกโร จันฮวบ

่

๒๗/๐๓/๒๕๐๒
๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สป ๒๑๕๙/๐๒๕๔

พระอนันตชัย ิตนนฺโท แสนคำฟู

๑๐/๐๖/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สป ๒๑๕๙/๐๒๕๕

พระประเทือง จารุรํสี แสงสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๔๙๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สป ๒๑๕๙/๐๒๕๖

พระอำนาจ ิตธมฺโม บุญปลูก

๑๒/๒/๒๕๓๕ ๒๘/๕/๒๕๕๙

วัดบางหัวเสือ  

สป ๒๑๕๙/๐๒๕๗
พระอาภรณ์ ิตสทฺโธ ไวว่อง

๑๐/๑๑/๒๕๑๙
๓๑/๕/๒๕๕๙

วัดบางหัวเสือ  

สป ๒๑๕๙/๐๒๕๘

พระคชาทัช จารุภทฺโท อินทรบุญ
๒/๘/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดบางหัวเสือ  

สป ๒๑๕๙/๐๒๕๙

พระพรพรหม กิตฺติธโร สมบุญรอด

๒๗/๗/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดบางหัวเสือ  

สป ๒๑๕๙/๐๒๖๐
พระวิทยากรณ์ อติภทฺโท จันทำ

๖/๖/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดบางหัวเสือ  

สป ๒๑๕๙/๐๒๖๑
สามเณรพิทยา  ราชปกษา

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

 
วัดโปรดเกศเชษฐาราม

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๖๒

พระจักรพงค์ จกฺกวํโส แย้มวงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๓๔ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙
วัดโปรดเกศเชษฐาราม

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๖๓

พระปญญวัฒน์ จิรวฑฺฒโน กาศยปกร

๒๘/๑๒/๒๕๐๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙
วัดโปรดเกศเชษฐาราม

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๖๔

พระกิตติพงศ์ กิตฺติสํวโร สาตรปรุง

๐๓/๐๘/๒๕๒๔ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙
วัดโปรดเกศเชษฐาราม

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๖๕
พระนฤดล กิตฺติปฺโ จงมันคงชีพ

่

๐๔/๐๒/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
วัดโปรดเกศเชษฐาราม

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๖๖

พระนนทชัย ชยานนฺโท เชิดชิด
๘/๘/๒๕๓๔ ๑๕/๑/๒๕๕๙

วัดไพชยนต์พลเสพย์
 

สป ๒๑๕๙/๐๒๖๗

พระกมลชัย สมาจาโร พวงสีเงิน

๑๖/๘/๒๕๓๔ ๑๗/๒/๒๕๕๙
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๖๘

พระพิภพ ชาโนทโย รุ่งแจ้ง
๗/๔/๒๕๓๓ ๔/๖/๒๕๕๙ วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๖๙
พระมณฑล ปฺาคโม สินสมบูรณ์โชค

๑๒/๔/๒๕๓๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๒๗๐
พระวุฒินันท์ ธมฺมานนฺโท จันทสิงห์

๒๕/๔/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๗๑

พระศุภณัฐ มหาวีริโย อักษรโสฬส
๕/๖/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดไพชยนต์พลเสพย์
 

สป ๒๑๕๙/๐๒๗๒
พระพิชชากร วิชฺชากโร กาบิล

๒๕/๖/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๗๓

พระกิตินันท์ สิริวฑฺฒโก แทนศิริ

๑๒/๒/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๑๕๙/๐๒๗๔

พระธีรยุทธ ธีรวํโส สุขสุอรรถ
๔/๓/๒๕๓๕ ๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดมหาวงษ์  

สป ๒๑๕๙/๐๒๗๕

พระสุธิวัตร ปณฺฑิโต จันดี

๒๑/๒/๒๕๐๖ ๒๑/๕/๒๕๕๙

วัดมหาวงษ์  

สป ๒๑๕๙/๐๒๗๖
พระศุภกร สุวณฺโณ พรเอนก

๒๓/๑๑/๒๕๑๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดมหาวงษ์  

สป ๒๑๕๙/๐๒๗๗

พระพงศธร ชุติปฺโ จันทะวงศ์

๓/๑๑/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดมหาวงษ์  

สป ๒๑๕๙/๐๒๗๘

พระภัทรพล ภทฺทธมฺโม อิสสระ
๗/๕/๒๕๒๗ ๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดมหาวงษ์  

สป ๒๑๕๙/๐๒๗๙

พระสราวุฒิ คุณกโร สืบสัน

๑๙/๗/๒๕๓๘ ๖/๑๒/๒๕๕๙

วัดมหาวงษ์  

สป ๒๑๕๙/๐๒๘๐
พระชยธร กิตฺติธโร เรืองสมานวงศ์

๒/๙/๒๕๐๔
๑๔/๓/๒๕๕๙

วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๑๕๙/๐๒๘๑

พระธิติพันธ์ ิติาโณ เกิดพยัคฆ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๗
๑๐/๔/๒๕๕๙

วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๑๕๙/๐๒๘๒

พระชัยอนันต์ วรปฺโ ทับบรรทม

๑/๑๐/๒๕๑๑ ๒๖/๔/๒๕๕๙

วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๑๕๙/๐๒๘๓

พระอานนท์ กิตฺติภทฺโท ชมภูศรี

๒๖/๑๒/๒๕๓๐

๖/๖/๒๕๕๙
วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๑๕๙/๐๒๘๔
พระนที นราสโภ ปนแก้ว

๑๓/๓/๒๕๓๘
๗/๖/๒๕๕๙

วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๑๕๙/๐๒๘๕

พระวิทย์ สุวีโร แซ่โคว้

๑๐/๙/๒๕๑๙ ๒๘/๖/๒๕๕๙

วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๑๕๙/๐๒๘๖

พระอำพล นิสโภ ทองสำเร็จ

๒๔/๒/๒๕๓๐ ๒๖/๗/๒๕๕๙

วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๑๕๙/๐๒๘๗

พระธนนนท์ เขมนิวตฺโต ชินะนาวิน

๑๑/๒/๒๔๙๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๑๕๙/๐๒๘๘
พระนำพล ถาวโร บุญประเวศ

๒๓/๑๒/๒๕๓๘
๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดสวนส้ม  

สป ๒๑๕๙/๐๒๘๙

พระพัฒนพงษ์ ภทฺทจาโร ผาพรม

๕/๑๑/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดสวนส้ม  

สป ๒๑๕๙/๐๒๙๐
พระณรงค์ศักดิ

์

กิตฺติโก วิสุทธิวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๐๓
๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๑๕๙/๐๒๙๑

พระนพคุณ สิริจนฺโท อุดทา

๑๖/๐๙/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๑๕๙/๐๒๙๒
พระณรัตถะ ฉนฺทธมฺโม นัตถ์วรัชญา

๑๒/๐๘/๒๕๑๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๑๕๙/๐๒๙๓

พระพิสิษฐ์ สิริจนฺโท สังวาลย์เพชร

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๑๕๙/๐๒๙๔

สามเณรวรุฒ  รวงผึง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

 วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๑๕๙/๐๒๙๕

พระธนพร ขนฺติธโร ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๑๕๙/๐๒๙๖
พระสุชาติ โฆสวโร สวนสะแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๑๕๙/๐๒๙๗

พระวัฒนา ขนฺติพโล วงษ์แหวน

๒๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๑๕๙/๐๒๙๘

พระวิเชียร อินฺทวีโร แก้วผลึก

๒๕/๐๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๑๕๙/๐๒๙๙

พระองอาจ อภิชาโน ชาวห้วยหมาก

๒๗/๗/๒๕๑๘
๕/๓/๒๕๕๙

วัดแหลม  

สป ๒๑๕๙/๐๓๐๐
พระนิกร อกนฺจโร รักด่านกลาง

๑๓/๑/๒๕๑๓ ๒๐/๓/๒๕๕๙

วัดแหลม  

สป ๒๑๕๙/๐๓๐๑
พระพรพรหม ปฺาวชิโร วัฒนเฉลิม

๑๓/๗/๒๕๓๒
๙/๗/๒๕๕๙

วัดแหลม  

สป ๒๑๕๙/๐๓๐๒
พระคมสัน สิริจนฺโท ซือแท้

่

๒๓/๑๒/๒๕๓๑

๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดแหลม  

สป ๒๑๕๙/๐๓๐๓
สามเณรชญานนท์  สินธุเจริญหงส์

๑๒/๐๓/๒๕๔๑

 กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๓๐๔
สามเณรสุรศักดิ

์

 วงศ์ศิริวิวัฒน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

 กิงแก้ว

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๓๐๕
สามเณรณัฐพล  วงศ์ศิริวิวัฒน์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

 กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๓๐๖
สามเณรอสมา  วัฒนหงสา

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

 กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๓๐๗
พระอดิศร อติวีโร เมฆศรี

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๓๐๘
พระสุรศักดิ

์

สุวีโร เข็มทอง

๐๑/๑๐/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๓๐๙
พระธนัสพงษ์ สีลธโน โพธิสุข

์

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๓๑๐
พระเดชา สมาหิโต เอียมจิตร

่

๐๘/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๓๑๑
พระบุญญฤทธิ

์

ิตปฺโ ชูผึง

้

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๓๑๒

พระอนุรักษ์ รตนวํโส ช้างแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๓๑๓

พระคุณากร สมฺปุณฺโณ น้อยเพิม

่

๒๐/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๓๑๔

พระชนกานต์ สุจิตฺโต สุ่นจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๓๑๕
พระชวลิต อุชุจาโร ประทุมมา

๑๓/๑๑/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๓๑๖

พระต่อศักดิ

์

โกวิโท ปนสลัก

๑๘/๐๙/๒๕๓๒ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๑๕๙/๐๓๑๗

พระไชยพร ิตธมฺโม สนันทุ่ง

่

๐๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๑๕๙/๐๓๑๘

พระทวีชัย มหาปุโ อยู่สุธา

๐๕/๐๙/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๑๕๙/๐๓๑๙
พระนเรศ โชติปฺโ พูลสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๑๙ ๐๖/๑๑/๒๕๕๗

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๒๐
พระพัสกร ฉนฺทกโร สายมังคละ

๑๖/๐๔/๒๕๒๘ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๒๑

พระวิวัฒน์ พลวฑฺฒโน คนหลัก

๑๖/๐๖/๒๕๒๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๒๒

พระพงษ์ชัย สุชาโต พงษ์สว่าง

๑๗/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๒๓
พระธนชาติ สุทสฺสโน จันที

๑๗/๑๒/๒๕๓๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๒๔

พระพงศกรณ์ พฺรหมฺโชโต ดิษฐเกษร

๒๑/๑๒/๒๕๑๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๒๕

พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ เรืองแสง

๒๙/๐๔/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๒๖

พระสุทัศน์ ภทฺทธมฺโม ศุภชิตกิต

๒๘/๑๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๒๗
พระวรพงษ์ พลวฑฺฒโน ปูนชาติ

๒๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๒๘

พระสุริยา นาถกโร บุญทำนุ

๒๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๒๙

พระอภิชาติ โสภณจิตฺโต นิลสุขุม

๒๙/๑๒/๒๕๓๒ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๓๐
พระบุญพิทักษ์ คุตฺตธมฺโม นามจัด

๑๙/๑๒/๒๕๓๗

๑/๐๗/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๓๑
พระอัศดา กิตฺติโสภโณ กิจสุวรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๓๙
๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๓๒

พระจตุรงค์ ภทฺทวโร โพธิทอง

์

๑๐/๐๙/๒๕๓๕
๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๓๓

พระมนตรี ธมฺมคุตฺโต เรือนทอง

๒๗/๐๗/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๓๔

พระเกรียงไกร ิตคุโณ สมควรชัด

๑๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๓๕
พระประสิทธิ

์

เตชธมฺโม สุริโย

๑/๐๖/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๓๖

พระคมกฤช คุณวโร คงขาว

๑๕/๐๗/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๓๗

พระณัฐกร กตปฺุโ โพธิเจริญ

์

๒๗/๐๘/๒๕๒๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

บางแก้ว  

สป ๒๑๕๙/๐๓๓๘

พระปริวัตร ถาวรสทฺโธ ยิมเจริญ

้

๐๗/๐๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

บางแก้ว  

สป ๒๑๕๙/๐๓๓๙
พระสุกฤษฎ์ ปฺาวุโธ ธุระหาย

๒๓/๑๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๓๔๐
พระถนอมศักดิ

์

ถิรธมฺโม ท้วมประเสริฐ

๒๑/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๔๑

พระรัชภูมิ ชยปาโล เรืองศิริ

๒๕/๐๙/๒๕๑๖ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๔๒
พระมาโนช นาคเสโน สุกกลิน

่

๑๖/๐๓/๒๕๓๔ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๔๓

พระวัชระพงศ์ ปฺาธโร คล้ายบัว

๒๙/๐๖/๒๕๓๘
๘/๐๕/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๔๔

พระสราวุธ ธมฺมทีโป รัตนสิทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๓๓ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๔๕

พระภุชงค์ สุทฺธาโภ โพธิทอง

์

๑/๐๓/๒๕๓๔ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๔๖
พระพูนสิทธิ

์

โชติโก รักวีรธรรม

๓/๐๔/๒๕๒๗ ๔/๐๖/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๔๗

พระประยุทธ พทฺธธมฺโม ท้วมประเสริฐ

๑๘/๑๐/๒๕๒๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๔๘

พระโภคิน สมาหิโต ท้วมประเสริฐ

๕/๐๕/๒๕๓๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๔๙

พระยศสรัล ธมฺมาลโย โยธาฤทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๕๐
พระอภิชาติ อินฺทสโร บุญท้วม

๒๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๕๑

พระปณิธาน อนาวิโล เพ็ชรจืด

๖/๑๑/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๕๒

พระนฤเบศร์ อินฺทโชโต บุตรสอน

๙/๐๑/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๕๓

พระกฤษฎา สีลโชโต ศรีสัมฤทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๕๔
พระธนโชติ

์

จิรวฑฺฒโน แฉ่งละมัย

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

๒/๐๗/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๕๕

พระจารุวัฒน์ อภิวฑฺฒโน เจียงแจ่มจิต

๒๖/๐๔/๒๕๓๕
๒/๐๗/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๕๖

พระวสันต์ คุณกโร ศิริบุญคง

๒๔/๐๔/๒๕๓๘
๓/๐๗/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๕๗

พระชัชชน สุเมโธ จันทร์ต้น

๖/๐๑/๒๕๓๒ ๔/๐๗/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๕๘
พระสรายุทธ สิริภทฺโท บุตรสอน

๑๔/๐๘/๒๕๓๕
๙/๐๗/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๕๙

พระรุ่งอรุณ ปฺาโภ เรืองไทย

๒๗/๐๖/๒๕๓๘
๙/๐๗/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๖๐
พระทัตพงศ์ ทตฺตมโน เผือกผ่อง

๒๘/๑๐/๒๕๓๘
๙/๐๗/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๖๑

พระวศิน ชาตวีโร สายทอง

๒๐/๖/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๖๒
พระรุ่งณรงค์ เขมวีโร สมสวย

๑๗/๐๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๖๓

พระศรราม เตชวีโร ทับสี

๑๙/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๓๖๔

พระชินดนัย อมโร นพรัตน์

๒๕/๐๗/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

บางโฉลงใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๖๕

พระอชิรวิชญ์ มหาปฺโ นิลโต

๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางโฉลงใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๖๖
พระสุเมธัส สุเมธโส สังข์เงิน

๒๘/๑๒/๒๕๓๓ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๖๗

พระสมนึก สุทฺธิมโน ศรีทา

๒๖/๐๔/๒๔๙๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๖๘

พระทรงพล กตปุโ มงคลศิลป

๓๐/๐๙/๒๕๓๔ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๖๙

พระธัญวรัตน์ าณธีโร ภิญพรรคนุกูร

๓๑/๐๘/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๗๐
พระนัฐพล ทีปธมฺโม บุญสร้อย

๑๔/๑๑/๒๕๓๕

๘/๐๗/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๗๑

พระเสมา ถิรธมฺโม รอดพันทุกข์

๑๑/๐๖/๒๕๓๗
๘/๐๗/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๗๒

พระภูวเดช ชยานนฺโท เชือโตเติม

้

๒๔/๑๒/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๑๕๙/๐๓๗๓

สามเณรอภิวัฒน์  ยาบ้านทุ่ม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๗๔
สามเณรจิตติ  หลาบสีดา

๓/๐๓/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑ / ๒๐

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๓๗๕

สามเณรธนภัทร  เลิศพิทักษ์สิทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๗๖

สามเณรณัฐสิทธิ

์

 พรมษา

๗/๐๕/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๗๗
สามเณรนัฐพงษ์  ศรีนาค

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๗๘

สามเณรนรินทร์  บุญเหลือม

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๗๙

สามเณรเจษฎาภรณ์  สุราเลิศ

๑/๐๖/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๘๐
สามเณรรัตนชล  ต่อมคำ

๘/๐๖/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๘๑
สามเณรฐิติกร  ศรีหาวัตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๘๒

สามเณรสิทธิศักดิ

์

 โกสุมภ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๘๓

สามเณรสิทธิพล  ตาลรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๘๔

สามเณรอนุชิต  ฝากาบล

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๘๕
สามเณรวโรดม  นกเทศ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๘๖

สามเณรธวัชชัย  ธงชัยยศ

๑/๐๗/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๘๗

สามเณรทวีศักดิ

์

 รักรุย

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๘๘

สามเณรสิปปกร  พลเยียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๘๙
สามเณรเกตพล  พลเยียม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๙๐
สามเณรโดมชัย  ยองรัตน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๙๑

สามเณรภิรวุฒิ  สอนลา

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๙๒

สามเณรภัทรพล  บัวกลาง

๖/๐๙/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๙๓
สามเณรภุชงค์  ศรีคำมูล

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๙๔

สามเณรยอดชูธง  ศรีอ่อน

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๙๕

สามเณรรัตนวิศิษฏ์  รัตเพชร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๙๖

สามเณรสิทธิโชติ  สุวรรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๙๗
สามเณรนพชัย  เพ็งระวะ

๘/๐๑/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๙๘

สามเณรปรวัฒน์  มุขภักดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๓๙๙

สามเณรชลธร  คำนัน

๒/๐๒/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๐๐
สามเณรภาณุวัฒน์  ทองสาย

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๐๑
สามเณรธนากร  โพธิพา

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๐๒
สามเณรภาณุวัฒน์  สุทธิประภา

๘/๐๔/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๐๓
สามเณรเวทิศ  เหล่าสุโพธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๐๔
สามเณรนันทวัฒน์  วระหาสังข์

๖/๑๑/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๐๕
สามเณรพุทธกาญจน์  สีคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๐๖
สามเณรภูวนาท  กุดัน

่

๙/๐๔/๒๕๔๘

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๐๗
สามเณรยศพันธ์  เหมือนจันทร์

๘/๐๘/๒๕๔๘

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๐๘
สามเณรศรชัย  จันทบุตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๐๙
สามเณรศักดิชัย

์

 บรรจง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

 บางพลีใหญ่ใน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒ / ๒๐

้
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สป ๒๑๕๙/๐๔๑๐
สามเณรนนทวัฒน์  มีไป

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๑๑

สามเณรพงศ์ธร  บรรจง

๔/๑๐/๒๕๔๙

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๑๒
พระสุพล สุทสฺสโน ภู่ก๋ง

๒๘/๐๖/๒๕๓๔
๘/๐๕/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๑๓

พระชินวัตร ธมฺมสาโร เปลียนสีนวล

่

๗/๐๕/๒๕๓๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๑๔

พระบุญยืน สุรปฺโ ทะประสพ

๙/๐๗/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๑๕

พระอาทิตย์ อาภาธโร คงสุวรรณ

๓๑/๐๑/๒๕๓๖
๒/๐๗/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๑๖
พระวรพจน์ ฉนฺทธมฺโม นิลสวัสดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๓๖
๒/๐๗/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๑๗

พระวัชรดนัย กิตฺติวณฺโณ ขวัญอ่อน

๑/๐๗/๒๕๓๙ ๒/๐๗/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๑๘

พระวุฒิพงษ์ ธีรปฺโ กันศรี

๒๖/๐๓/๒๕๓๗
๓/๐๗/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๑๙

พระกัมพล กิตฺติสาโร ผึงผดุง

่

๑๕/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๒๐
พระศราวุฒิ อนุตฺตโร เหมือนอุย

๒๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๒๑

พระสุรเชษฐ สุจิณฺโณ แสงนาค

๑๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๒๒

พระวิชัย ปฺาวโร เก่าเนตรสุวรรณ

๑๓/๐๒/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๒๓

พระศุภดนัย จิรสุโภ กลินมาหอม

่

๒๘/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๕๙/๐๔๒๔
พระณัฐพล กนฺตวีโร น้อยแจ้ง

๒๘/๑๒/๒๕๒๔ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘ ราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม

 

สป ๒๑๕๙/๐๔๒๕

พระเจือ ปฺาวุฑฺโฒ พูลเสริม

๑๓/๐๓/๒๕๐๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙ ราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม

 

สป ๒๑๕๙/๐๔๒๖

พระเกรียงศักดิ

์

กนฺตวีโร เทศสบาย

๑๗/๐๖/๒๕๓๔ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙ ราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม

 

สป ๒๑๕๙/๐๔๒๗

พระสมศักดิ

์

วิสุทฺธาโส ภู่เล็ก

๑๔/๐๒/๒๕๑๖
๗/๑๒/๒๕๕๘

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๕๙/๐๔๒๘
พระสายธาร ฉนฺทธมฺโม น้อยหุ่น

๑๘/๐๘/๒๕๓๕ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๕๙/๐๔๒๙

พระพรมรินทร์ ณฏิโก สาสดีอ่อง

๓๐/๑๑/๒๕๓๗
๖/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๕๙/๐๔๓๐
พระเสฏฐวุฒิ ภทฺทาจาโร ภูนุช

๒๒/๐๒/๒๕๓๙
๘/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๕๙/๐๔๓๑

พระสมศักดิ

์

เขมวโร สีม่วง

๒/๑๑/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๕๙/๐๔๓๒
พระอาทิตย์ อุปสโม โพธิทอง

์

๒๒/๑๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๕๙/๐๔๓๓

พระธุวานนท์ ธมฺมวโร แก้วมณี

๑๑/๐๓/๒๕๓๘
๕/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

สป ๒๑๕๙/๐๔๓๔

พระทวีศักดิ

์

ถิรปฺโ สามเสน

๒๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

สป ๒๑๕๙/๐๔๓๕

พระเจษฎา าณวฑฺฒโน พัดทอง

๑/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

สป ๒๑๕๙/๐๔๓๖
พระศราวุธ โสภโณ ยอดอินทร์

๑๑/๐๘/๒๕๑๕ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

สลุด  

สป ๒๑๕๙/๐๔๓๗

พระอนุรักษ์ าณโสภโณ โกแมน

๐๖/๐๙/๒๕๓๗ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

สลุด  

สป ๒๑๕๙/๐๔๓๘

พระณัฐพล อคฺควณฺโณ จันทร์งาม

๒๖/๐๕/๒๕๓๔ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

สลุด  

สป ๒๑๕๙/๐๔๓๙

พระมงคล าณวโร ศรีวิลัย

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

สลุด  

สป ๒๑๕๙/๐๔๔๐
พระพิพัฒน์ พุทฺธสโร อ้นรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สลุด  

สป ๒๑๕๙/๐๔๔๑

พระจิรโมท อาภาทโร ยุ้ยพันธุ์

๒๐/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สลุด  

สป ๒๑๕๙/๐๔๔๒

พระชาคริต ปภากโร จินดานุ

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สลุด  

สป ๒๑๕๙/๐๔๔๓

พระชัยยุทธ ขนฺติสาโร ชาติกานนท์

๑๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สลุด  

สป ๒๑๕๙/๐๔๔๔
พระวรพจน์ นนฺทิโย นิมประภา

่

๗/๐๗/๒๕๓๓ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

หนามแดง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๔๔๕

พระวัชรพล มานิโต เม่นขำ

๑๐/๐๑/๒๕๓๔ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๔๖

พระทศพร จารุวํโส ศรสังข์ทอง

๓๐/๐๔/๒๕๓๔
๓/๐๔/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๔๗
พระวรรณวสันต์ กิตฺติปฺโ ภูมิดิษฐ

๑๐/๐๙/๒๕๓๓ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๔๘

พระกิตติพงศ์ ชวโน เกตุสี

๑๔/๐๘/๒๕๓๓
๘/๐๕/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๔๙

พระณัฐพล ทิวากโร ชาวเกาะ

๒๓/๐๑/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๕๐
พระธรากร โชติโก เรืองอุ่นแก้ว

๔/๐๖/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๕๑
พระศมน ขนฺติโก อยู่คง

๑๙/๐๙/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๕๒

พระณัฏฐ์ธกร คุตฺตวํโส ทิมเรืองชูวงค์

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๕๓

พระชุมพล มหาสิปฺโป รักศิลป

๑๙/๐๙/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๕๔

พระศิวดล านุตฺตโม สุขอุดม

๑๐/๑๑/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๕๕
พระภูวดล กนฺตปฺโ เพ็ชรนำน้อย

๑๗/๐๔/๒๕๓๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๕๖

พระสิทธิโชค ชินวโร ศรีประเสริฐ

๓/๐๔/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๕๗

พระอภิชา จนฺทาโภ ทรงเลิศคุณ

๒๘/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๕๘

พระอำเภอ กิตฺติธโร วิริยะโอชะ

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๕๙
พระวัชรพงศ์ ปฺาพโล รดารงค์

๒๕/๐๖/๒๕๓๕ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๖๐
พระสุรกิจ คุณสมฺปนฺโน มันคง

่

๒๒/๑๐/๒๕๒๗
๑๖/๓/๒๕๕๙

วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๑๕๙/๐๔๖๑

พระเชาวิลิตร ปริชาโน จันทร์สุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดคอลาด  

สป ๒๑๕๙/๐๔๖๒

พระนฤพล กิตติธโร จันตะเคียน

๒๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดคอลาด  

สป ๒๑๕๙/๐๔๖๓
พระบุญญาฤทธิ

์

อาภาธโร ภู่แจ้ง

๐๔/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดคอลาด  

สป ๒๑๕๙/๐๔๖๔

พระสุชิน เตชปุโ พ่วงสอน

๐๗/๐๗/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดคอลาด  

สป ๒๑๕๙/๐๔๖๕

พระสิรวิทย์ สิริปฺโ สุขงาม

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดคอลาด  

สป ๒๑๕๙/๐๔๖๖

พระสหรัฐ จิรธมฺโม เจริญ

๓๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดคอลาด  

สป ๒๑๕๙/๐๔๖๗
พระเอกรินทร์ วิทูโร พุ่มพับ

๐๔/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดโคธาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๔๖๘

พระวิทูร สิริภทฺโท ทัพเชียงใหม่

๐๘/๑๒/๒๕๑๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดโคธาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๔๖๙

พระทศพร วิจิตฺตธมฺโม วัฒนอาภรณ์ชัย

๗/๑๐/๒๕๓๔
๗/๓/๒๕๕๙

วัดเจริญวราราม  

สป ๒๑๕๙/๐๔๗๐
พระนรากร ิตวํโส แดงศรี

๒๔/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดเจริญวราราม  

สป ๒๑๕๙/๐๔๗๑
พระปยะ ปยสีโล เกียวภูเขียว

้

๑๖/๐๗/๒๕๓๒ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๑๕๙/๐๔๗๒

พระเลิศศักดิ

์

ถิรธมฺโม อุปดิษฐ

๒๘/๐๓/๒๕๓๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๑๕๙/๐๔๗๓

พระเมธี เมธิโก บัวเผือน

่

๒๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๑๕๙/๐๔๗๔

สามเณรพันธ์เพชร  ทองแย้ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๐

 

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๑๕๙/๐๔๗๕
พระพงษ์นรินทร์ ธมฺมปติโก ดีสุดใจ

๒๖/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๑๕๙/๐๔๗๖

พระโกศล โกสโล ทองค้าไม้

๒๐/๐๖/๒๕๒๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๑๕๙/๐๔๗๗

พระธนเทพ ธนปฺโ ปลืมฤทัย

้

๒๖/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๑๕๙/๐๔๗๘

พระนิราช อตฺตสาโร กลินธูป

่

๒๗/๐๗/๒๕๐๑ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดท้องคุ้ง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๗๙
พระชาตรี ชาตธมฺโม ศรีดิษฐ์

๑๘/๐๑/๒๕๑๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดท้องคุ้ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๔๘๐
พระสุเทพ สุเทโว ทองคำรอด

๒๕/๐๘/๒๕๐๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดท้องคุ้ง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๘๑

พระณัฐพงษ์ าณวีโร ศรีดิษฐ์

๑๙/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดท้องคุ้ง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๘๒
พระวีระวัฒน์ าณวีโร จิรกันยาศักดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๓๕ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดนิยมยาตรา  

สป ๒๑๕๙/๐๔๘๓

พระบัญชาพล พรหมฺวโร กรโกษา

๐๓/๑๐/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางบ่อ  

สป ๒๑๕๙/๐๔๘๔

พระวินัส ฉนฺทธมฺโม บุตรสะวะ

๒๙/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางบ่อ  

สป ๒๑๕๙/๐๔๘๕

พระวิทยา กิตติาโณ ชนาลัย
๑/๖/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดบางเพรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๘๖
พระธรรมรัตน์ จิรธมฺโม ส่องแสง

๒๔/๑/๒๕๒๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดบางเพรียง  

สป ๒๑๕๙/๐๔๘๗

พระเมษยม อตฺตรกโข บุญคง

๐๓/๐๔/๒๕๓๗ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๑๕๙/๐๔๘๘

พระกฤษฎา สิรินฺธโร เตชะพูลศิริ

๑๑/๐๓/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๑๕๙/๐๔๘๙

พระธนพล ขนฺติพโล เจริญสุข

๒๖/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๑๕๙/๐๔๙๐
พระปราโมทย์ ิติาโณ ประพันธ์วิทย์

๒๔/๐๘/๒๕๓๗ ๐๓/๐๘/๒๕๕๙

วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๑๕๙/๐๔๙๑

พระสุเทพ สุเมโธ นราแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๓๔
๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดปานประสิทธาราม
 

สป ๒๑๕๙/๐๔๙๒

พระสมสิทธิ

์

อาภากโร แซ่ตัง

้

๐๖/๐๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙
วัดปานประสิทธาราม

 

สป ๒๑๕๙/๐๔๙๓

พระสิทธิชัย สิทธิชโย เชือจำรูญ

้

๑๕/๐๕/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
วัดปานประสิทธาราม

 

สป ๒๑๕๙/๐๔๙๔
พระปยะวัชร ปยวฒฺฑโน กรกำแหง

๐๓/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
วัดปานประสิทธาราม

 

สป ๒๑๕๙/๐๔๙๕

พระภัทธพล ภทฺธพโล ชมยิม

้

๐๑/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
วัดปานประสิทธาราม

 

สป ๒๑๕๙/๐๔๙๖

พระรุ่งโรจน์ พุทฺธสีโล ภู่ศรี

๑๖/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดเปร็งราษฎร์บำรุง
 

สป ๒๑๕๙/๐๔๙๗

พระรัตนวิชช์ ธีรธมฺโม บุญช่วย

๒๗/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดเปร็งราษฎร์บำรุง
 

สป ๒๑๕๙/๐๔๙๘
พระอภิวัฒน์ ธนปฺโ ธนพรพิทักษ์

๐๗/๐๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดเปร็งราษฎร์บำรุง
 

สป ๒๑๕๙/๐๔๙๙

พระชานนท์ อินฺทปฺโ วงษ์หัสดร

๐๗/๑๐/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเปร็งราษฎร์บำรุง
 

สป ๒๑๕๙/๐๕๐๐
พระนิรุทธ์ านุตฺตโร โชติกันตะ

๒๒/๑๑/๒๕๓๑ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดมงคลโคธาวาส  

สป ๒๑๕๙/๐๕๐๑
พระรัชชา อนามโย นาคผ่อง

๑๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดมงคลโคธาวาส  

สป ๒๑๕๙/๐๕๐๒
พระขวัญ อกิฺจโน แซ่เฮง

๐๓/๑๑/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดมงคลโคธาวาส  

สป ๒๑๕๙/๐๕๐๓
พระภาคิน สุชาโต กิตติกุลคุณาทร

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดมงคลโคธาวาส  

สป ๒๑๕๙/๐๕๐๔
สามเณรอาทิตย์  สุขดิษฐ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

 วัดลาดหวาย  

สป ๒๑๕๙/๐๕๐๕
พระจตุพงษ์ ธมฺมโชโต ชิวปรีชา

๒๓/๑๑/๒๕๓๕
๑๖/๖/๒๕๕๙

วัดลาดหวาย  

สป ๒๑๕๙/๐๕๐๖
พระวสันต์ วราสโภ อังคณาเอมอร

๒๓/๙/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

วัดลาดหวาย  

สป ๒๑๕๙/๐๕๐๗
พระสุรวุฒิ านทินฺโน บุญประครอง

๑/๑๒/๒๕๐๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดลาดหวาย  

สป ๒๑๕๙/๐๕๐๘
พระบัณฑิต ิติสีโล พึงแย้ม

่

๐๔/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

สป ๒๑๕๙/๐๕๐๙
พระชัยพร กิตฺติโสภโณ บุญเรือง

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

สป ๒๑๕๙/๐๕๑๐
พระฐากูร านงฺกโร พัฒนประเสริฐ

๙/๒/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

สป ๒๑๕๙/๐๕๑๑

พระชลิต ชลิโต มุนิกานนท์

๐๕/๐๖/๒๕๓๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๑๕๙/๐๕๑๒

พระณัฐพล ณฏพโล ปนเพชร

๒๖/๐๒/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๑๕๙/๐๕๑๓

พระพัชรวัฒน์ วชิรวฑฺฒโน กิตติภัทร์วงค์

๐๓/๐๓/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๑๕๙/๐๕๑๔
พระวันชนะ วิชโย ปราบไพรินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุคันธาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๕๑๕

พระธนากร สุขิโต กนกกุลรังษี

๒๔/๐๓/๒๕๐๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดหอมศีล  

สป ๒๑๕๙/๐๕๑๖

พระรุ้งรัช อธิปฺโ กิตรักษา

๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๑/๒๕๕๙

คลองพระราม  

สป ๒๑๕๙/๐๕๑๗
พระพิจิตร ถิรธมฺโม อยู่สบาย

๑๓/๖/๒๕๒๔ ๓๑/๑/๒๕๕๙

คลองมอญ  

สป ๒๑๕๙/๐๕๑๘

พระสุทธิพร สุทฺธจิตฺโต จามชาติ

๑๘/๗/๒๕๓๔ ๒๐/๓/๒๕๕๙

คลองมอญ  

สป ๒๑๕๙/๐๕๑๙

พระเรือง จิตฺตธมฺโม ทองใบ
๔/๒/๒๕๐๗

๒๔/๔/๒๕๕๙

คลองมอญ  

สป ๒๑๕๙/๐๕๒๐
พระระโนห์ ถิรธมฺโม ทองอ่อน

๓/๖/๒๕๐๔
๒๒/๕/๒๕๕๙

คลองมอญ  

สป ๒๑๕๙/๐๕๒๑
พระธีรยุทธ ธีรธมฺโม เหมือนโพธิทอง

์

๒๑/๑๐/๒๕๓๒

๓/๗/๒๕๕๙
คลองมอญ  

สป ๒๑๕๙/๐๕๒๒

พระพรเทพ สิริธมฺโม ชืนบุญเชิด

่

๑๒/๔/๒๕๓๙
๘/๗/๒๕๕๙

คลองมอญ  

สป ๒๑๕๙/๐๕๒๓

พระนันท์ปภัทร์ นนฺทธมฺโม นนทชิต

๒๓/๙/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองมอญ  

สป ๒๑๕๙/๐๕๒๔

พระพรประเสริฐ เขมวโร สุกนิล

๑๔/๒/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

คลองสวน  

สป ๒๑๕๙/๐๕๒๕
พระฉัตรชัย อินฺทวณฺโณ สร้อยทองคำ

๒๔/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

คลองสวน  

สป ๒๑๕๙/๐๕๒๖

พระชัชวาล โอฬาริโก ทรัพย์สิน

๒๐/๑๒/๒๕๓๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองสวน  

สป ๒๑๕๙/๐๕๒๗

พระวิศิษฐ์ วิสิฏโ ทรงสถาพรวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองสวน  

สป ๒๑๕๙/๐๕๒๘

สามเณรนพพร  ฐานหมัน

่

๖/๑๐/๒๕๔๐

 คู่สร้าง  

สป ๒๑๕๙/๐๕๒๙
พระฉัตรณรงค์ านนนฺโท เฮงประถม

๓๑/๘/๒๕๓๑ ๑๑/๖/๒๕๕๖

คู่สร้าง  

สป ๒๑๕๙/๐๕๓๐
พระอเนก สนฺติจนฺโท จันทร์ทอง

๔/๒/๒๕๐๙
๒๓/๖/๒๕๕๘

คู่สร้าง  

สป ๒๑๕๙/๐๕๓๑

พระบัญชา อินฺทโชโต อินคำ

่

๒๐/๗/๒๕๒๙ ๑๗/๑/๒๕๕๙

คู่สร้าง  

สป ๒๑๕๙/๐๕๓๒

พระอำนาจ อาภสฺสโร ชัยหมืน

่

๓๐/๗/๒๕๓๒ ๒๗/๓/๒๕๕๙

คู่สร้าง  

สป ๒๑๕๙/๐๕๓๓
พระปริญญา ธีรปฺโ สว่างสุข

๑๙/๑๐/๒๕๓๙
๑๘/๖/๒๕๕๙

คู่สร้าง  

สป ๒๑๕๙/๐๕๓๔

พระวีรพล กนฺตวีโร สวัสดิทับ

์

๒๔/๖/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

คู่สร้าง  

สป ๒๑๕๙/๐๕๓๕

พระปอพิสุทธ์ จนฺทสีโล ชืนประดิษฐ์

่

๒๑/๒/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คู่สร้าง  

สป ๒๑๕๙/๐๕๓๖

พระประหยัด านยุตฺโต ดียิง

่

๑๖/๓/๒๔๙๗ ๒๓/๕/๒๕๕๘

แค  

สป ๒๑๕๙/๐๕๓๗
พระหัตฐกิจ สุรกิจฺโจ สัพโส

๒๗/๑๐/๒๕๓๘
๑๙/๑/๒๕๕๙

แค  

สป ๒๑๕๙/๐๕๓๘

สามเณรอัครเดช  ศรีสว่าง

๑๒/๒/๒๕๔๕

 แค  

สป ๒๑๕๙/๐๕๓๙

พระกันตวิชญ์ วชิรวํโส เหล่าพนมกร
๙/๙/๒๕๑๔ ๗/๗/๒๕๕๙

แค  

สป ๒๑๕๙/๐๕๔๐
พระสามารถ กิตฺติาโณ ตุงตะสิริ

๒๙/๙/๒๕๒๖
๙/๗/๒๕๕๙

แค  

สป ๒๑๕๙/๐๕๔๑
พระณรงค์ สุจิณฺโณ เพชรแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๐๕
๑๕/๗/๒๕๕๙

แค  

สป ๒๑๕๙/๐๕๔๒

พระมานะ วิสุทฺธสีโล เกตุแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๐๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๑๕๙/๐๕๔๓

พระณัฐพงศ์ ยโสธโร น้อมศิริ

๒๕/๐๙/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ทองรำไพ  

สป ๒๑๕๙/๐๕๔๔

พระรณชัย านิสฺสโร ศรีจันทร์เรือง

๑๓/๐๒/๒๕๒๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๑๕๙/๐๕๔๕
พระฤทธิไกร ธมฺมทีโป จันใต้

๑๖/๐๓/๒๕๓๔ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๑๕๙/๐๕๔๖

พระรัชพงษ์ รตนโชโต สรชาติ

๐๒/๑๐/๒๕๓๔ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๑๕๙/๐๕๔๗

พระสุชัจจ์ ติสาโร วรรณฤดี

๐๕/๐๘/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๑๕๙/๐๕๔๘

พระชนะชล กมฺมสุทฺโธ นามพรม

๑๙/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๑๕๙/๐๕๔๙
สามเณรสงกรานต์  ไวไธสง

๑๓/๐๔/๒๕๒๔

 พระสมุทรเจดีย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖ / ๒๐

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๕๕๐
พระก่อเกียรติ สิริภทฺโท เผือกประพันธ์

๑๗/๕/๒๕๓๓
๗/๑/๒๕๕๙

ภาวนาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๕๕๑

พระวสุศุภณัฏฐ์ สุขุมาโล รัตนินรกุล

๑๘/๑/๒๕๓๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ภาวนาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๕๕๒
พระศักดา เตชธมฺโม จงไกรจักร

๓/๗/๒๕๒๕ ๒๗/๓/๒๕๕๘

ศรีคงคาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๕๕๓

พระสมุทร์ ธมฺมวโร ประเสริฐ

๒๗/๑/๒๕๑๑ ๒๔/๖/๒๕๕๘

ศรีคงคาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๕๕๔

พระศักดิสิทธิ

์ ์

สกฺขสิทฺโธ มุ่งรองกลาง
๔/๑๐/๒๕๐๐ ๖/๑๑/๒๕๕๘

ศรีคงคาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๕๕๕

พระนฤพล มหาปฺโ แบบสุวรรณ์

๑๕/๕/๒๕๓๙
๓/๖/๒๕๕๙

ศรีคงคาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๕๕๖
พระเหมือนขวัญ รตนาโณ คำเนาวรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๕๙
ศรีคงคาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๕๕๗

พระกิตติ สิทฺธสีโล ฟกทอง

๑๘/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีคงคาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๕๕๘

พระกิตติพงษ์ ิตคุโณ โฆสิต

๑๓/๑/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีคงคาราม  

สป ๒๑๕๙/๐๕๕๙

พระชัยยา สุจิตฺตชโย แบบสุวรรณ
๑/๕/๒๕๐๗

๒๘/๒/๒๕๕๙

สาขลา  

สป ๒๑๕๙/๐๕๖๐
พระพีรยุทธ อติยุทฺโธ คุ้มทรัพย์

๒๑/๗/๒๕๓๙ ๑๙/๓/๒๕๕๙

สาขลา  

สป ๒๑๕๙/๐๕๖๑

พระสมโภช ขนฺติวโร เฟองฟู

๒๘/๖/๒๕๒๕
๓/๔/๒๕๕๙

สาขลา  

สป ๒๑๕๙/๐๕๖๒

พระปวเรศ ธีรสวณฺโณ พิมสุวรรณ
๔/๔/๒๕๓๕ ๗/๕/๒๕๕๙

สาขลา  

สป ๒๑๕๙/๐๕๖๓

พระยศศรัณย์ านากโร บัวคลี

่

๑๗/๔/๒๕๓๙ ๒๖/๕/๒๕๕๙

สาขลา  

สป ๒๑๕๙/๐๕๖๔
พระกีรติ ปยวณฺโณ นันทนาวัฒน์

๒๓/๑๐/๒๕๒๙
๒๕/๖/๒๕๕๙

สาขลา  

สป ๒๑๕๙/๐๕๖๕

พระพุทธิพงศ์ พุทฺธิวํโส ตันแพงสี

๑๙/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

สาขลา  

สป ๒๑๕๙/๐๕๖๖

พระดุสิต านนนฺโท ผลัดรืน

่

๒๗/๑๐/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

สาขลา  

สป ๒๑๕๙/๐๕๖๗

พระศุทธา สุทฺธสีโล วระกิจพรชัย

๒๒/๐๖/๒๕๒๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ใหญ่  

สป ๒๑๕๙/๐๕๖๘
พระสุทธิศักดิ

์

อภิสุทฺโธ แทนศิริ

๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ใหญ่  

สป ๒๑๕๙/๐๕๖๙

พระอนุวัต ตนฺติปาโล กลำแสง

๒๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ใหญ่  

สป ๒๑๕๙/๐๕๗๐
พระธนพล คุณวโร แสนเสนาะ

๐๕/๐๓/๒๕๒๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหญ่  

สป ๒๑๕๙/๐๕๗๑

พระรัชนัย เขมจาโร หล่องบุตรศรี

๓๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ใหญ่  

สป ๒๑๕๙/๐๕๗๒
พระวีรภัทร ถิราโณ เรืองทอง

๑๔/๘/๒๕๓๖ ๑๐/๔/๒๕๕๗

ใหม่  

สป ๒๑๕๙/๐๕๗๓

พระภัทรกร านวโร ตะรุสานนท์

๑๕/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ใหม่  

สป ๒๑๕๙/๐๕๗๔

พระอนุชิต ติกฺขวีโร ยืนยิง

่

๔/๑/๒๕๒๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ใหม่  

สป ๒๑๕๙/๐๕๗๕

พระเฉลิมพล ฉฬปฺโ ศรีโฉมงาม

๒๑/๑/๒๕๒๙
๓/๑/๒๕๕๙

เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๕๗๖
พระสถาพร สถาพโร จันทร์ทอง

๑/๑/๒๕๓๔ ๓/๔/๒๕๕๙
เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๕๗๗

พระธวัชชัย กิตฺติวโร โพธิสมบัติ

๑๘/๑/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๕๙

เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๕๗๘

พระพรอนันต์ พลนนฺโท เลิศมงคลสมุทร

๒๙/๖/๒๕๒๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๕๗๙

พระสุรศักดิ

์

กิตฺติสโร เกลียงเกลา

้

๑๐/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๑๕๙/๐๕๘๐
พระธนกร เขมวีโร ทัศนศร

๙/๑๐/๒๕๓๘ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๕๙/๐๕๘๑

พระศาสตรา โฆสธมฺโม พรมไหม

๑๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๕๙/๐๕๘๒

พระพรชัย มหิสฺสโร ลายเสมา

๒๔/๘/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๕๙/๐๕๘๓

พระศักดิสิทธิ

์ ์

ติกขฺวีโร เจริญราช

๑๐/๒/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๕๙/๐๕๘๔
พระเรืองวุฒิ ปภงฺกโร ทองใบน้อย

๗/๓/๒๕๓๙
๒๒/๐๕/๒๕๕๙

จรเข้ใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๕๘๕

พระพุฒิพงศ์ สุภกิจฺโจ อยู่คงธรรม

๑๖/๖/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๕๙/๐๕๘๖

พระนิพัทธ์ เขมาจาโร ปทมสุคนธ์

๒๑/๙/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๕๙/๐๕๘๗
พระสราวุฒิ ปฺาวุโธ สังข์ขำ

๑๘/๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๕๙/๐๕๘๘

พระชานุ อภิาโณ มีเชาว์
๖/๘/๒๕๓๗

๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บัวโรย  

สป ๒๑๕๙/๐๕๘๙

พระวีรพล อมโล กมลนาวิน

๑๙/๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บัวโรย  

สป ๒๑๕๙/๐๕๙๐
พระคณิน สุทฺธสีโล พาอิม

่

๒๔/๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บัวโรย  

สป ๒๑๕๙/๐๕๙๑
พระอานนท์ นนฺทสาโร สมใจ

๑๓/๗/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บัวโรย  

สป ๒๑๕๙/๐๕๙๒

พระสุรวัตร สุรปฺโ ปอมวิเชียร

๐๓/๐๒/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

ปากคลองมอญ  

สป ๒๑๕๙/๐๕๙๓

พระธีรศักดิ

์

ธีรวโร สุขมีทรัพย์

๑๙/๑๒/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปากคลองมอญ  

สป ๒๑๕๙/๐๕๙๔

พระนิติพงษ์ สิริภทฺโท ยังทรัพย์

๒๔/๙/๒๕๓๖ ๒๔/๑/๒๕๕๙

มงคลนิมิตร  

สป ๒๑๕๙/๐๕๙๕
พระธรรมนูญ อริฺชโย ปริเปรม

๑๐/๑๒/๒๕๓๘

๕/๖/๒๕๕๙
มงคลนิมิตร  

สป ๒๑๕๙/๐๕๙๖

พระเจริญ รตนปฺโ จรูญโภค
๗/๕/๒๕๒๙ ๓/๗/๒๕๕๙

มงคลนิมิตร  

สป ๒๑๕๙/๐๕๙๗

พระบัณฑิต ปฺาวโร อุ่นรุ่งโรจน์
๖/๖/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มงคลนิมิตร  

สป ๒๑๕๙/๐๕๙๘

พระนภดล เขมิโก อ่อนใส

๑๐/๖/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

มงคลนิมิตร  

สป ๒๑๕๙/๐๕๙๙
สามเณรอิทธิพล  เปลียนศรี

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

 มงคลนิมิตร  

สป ๒๑๕๙/๐๖๐๐
สามเณรอำนวยชัยจ  ศรีอ่อน

๕/๑/๒๕๔๖
 มงคลนิมิตร  

สป ๒๑๕๙/๐๖๐๑
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 สุขจริง

๓/๑๒/๒๕๔๒

 ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๕๙/๐๖๐๒
พระนัฐพล นริสฺสโร สุทธิ

๑๑/๕/๒๕๓๙ ๑๓/๓/๒๕๕๙

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๕๙/๐๖๐๓
พระอุดมศักดิ

์

จิตฺตสํวโร กวักหิรัญ
๗/๑/๒๕๐๗

๒๗/๓/๒๕๕๙

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๕๙/๐๖๐๔
พระบุญประเสริฐ กิตฺติปฺโ ภู่ทอง

๕/๑๒/๒๕๓๗ ๒๙/๕/๒๕๕๙

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๕๙/๐๖๐๕
พระจักรพงษ์ จตฺตมโล เอียมลักษณ์

่

๕/๑๐/๒๕๓๖
๕/๖/๒๕๕๙

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๕๙/๐๖๐๖
พระธงชัย วีสารโท รืนจิต

่

๒๒/๕/๒๕๓๖
๗/๖/๒๕๕๙

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๕๙/๐๖๐๗
พระชัยยุทธ จารุธมฺโม ทองเหลือง

๒๕/๕/๒๕๓๖
๗/๖/๒๕๕๙

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๕๙/๐๖๐๘
พระจรูญ จารุธมฺโม แดงกุลวาณิช

๒๘/๓/๒๕๐๔ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๕๙/๐๖๐๙
พระวีรวัฒน์ านกโร สังสรรค์

๒๒/๘/๒๕๒๗ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๕๙/๐๖๑๐
พระรุ่งเรือง ติสาโร จันทร์ยาม

๒๑/๙/๒๕๓๔ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๕๙/๐๖๑๑
พระจักรินทร์ เตชวโร ล้อมทอง

๑๘/๑๑/๒๕๓๘
๒๖/๗/๒๕๕๙

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๕๙/๐๖๑๒

พระนพพร สุทฺธปฺโ มามาก

๒๖/๑/๒๕๓๙ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๕๙/๐๖๑๓

พระนครินทร์ อติภทฺโท คล้ายลักษณ์

๑๐/๓/๒๕๓๙ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๕๙/๐๖๑๔

พระนราธร กตคุโณ จันทรา
๖/๕/๒๕๓๙ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๕๙/๐๖๑๕
พระธนภัทร าณิสฺสโร จันนอก

๑๔/๕/๒๕๓๙ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๕๙/๐๖๑๖

พระฉัตรฐวัต อนาวิโร แสงทับทิม
๙/๖/๒๕๓๙ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๕๙/๐๖๑๗

พระนัทพงศ์ อจฺจาทโร แย้มกรานต์

๓/๑๑/๒๕๓๙ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๕๙/๐๖๑๘

พระเชาว์ อภินนฺโท แดงแก้วเล็ก -/-/๒๔๙๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

ศิริเสาธง  

สป ๒๑๕๙/๐๖๑๙
พระพิสุทธิ

์

กตปฺุโ พราหมทองหนุน
๒๗/๕/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศิริเสาธง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๖๒๐
พระสุเมธ จารุธมฺโม ธีระสุนทรไท

๓๐/๔/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๕๘

เสาธงกลาง  

สป ๒๑๕๙/๐๖๒๑

พระสุรศักดิ

์

ิตธมฺโม ปานสวัสดิ

์

๔/๗/๒๕๓๓ ๑๕/๖/๒๕๕๘

เสาธงกลาง  

สป ๒๑๕๙/๐๖๒๒
พระอภิรักษ์ มหาลาโภ เกาไศยนันท์

๑๐/๙/๒๕๓๕ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๖๒๓

พระมานะชัย ปฺาธโร พรหมา

๒๘/๓/๒๕๓๓ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๖๒๔

พระธงชัย มหาลาโภ บุญยัง

๒๑/๖/๒๕๓๓ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๖๒๕

พระเทพชัย สุวณฺโณ กลินพวง

่

๒๔/๑๒/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๖๒๖
พระณัฐพล ิตธมฺโม จันทร์รัตน์

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๖๒๗

พระพิฑัฒน์ าณทีโป ชินฟก

้

๑๖/๕/๒๕๐๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๖๒๘

พระทองประเสริฐ ภูริปฺโ อ้อนวอน

๓๑/๑๐/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๖๒๙

พระธรากร อาภากโร สดภิบาล

๑๙/๑๑/๒๕๓๒
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๖๓๐
พระกำพล สุทฺธสีโล มันคง

่

๒๘/๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๖๓๑

พระสมพรต สนฺตมโน เปลียนบางช้าง

่

๒๑/๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๖๓๒

พระหัตถพล วิมโล ปานหิรัญ

๒๕/๒/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๖๓๓

พระฟทธิพร อคฺควณฺโณ ปานอยู่

๑๖/๑๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๖๓๔
พระอาทิตย์ อาสโภ เทียงธรรม

่

๑๕/๑๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๖๓๕

พระอภินันท์ อาภสฺสโร วงศ์ชูวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๑๕๙/๐๖๓๖

พระสุพจน์ ชินวจโน ยิมแฉ่ง

้

๑๒/๐๓/๒๕๐๖ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๓๗

พระสุทิน สุทินพโล ฉัตรกระโทก

๑๖/๐๓/๒๔๙๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๓๘
พระดอน สทฺธาพโล เพ็งคาสุคันโธ

๐๒/๑๐/๒๕๑๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๓๙

พระประเสริฐ านิโก ลาสนธิ

๑๘/๐๙/๒๕๑๗ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๔๐
พระสมพร สุวโจ หมันเดช

่

๑๗/๐๔/๒๕๓๕ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๔๑

พระไพศาล สุจิตฺโต นาคสุกดี

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๔๒
พระจตุรงค์ ตปวโร นาคคำ

๐๗/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๔๓

พระจตุรงค์ อภิฺโ ทังจันทร์แดง

่

๐๖/๐๓/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๔๔

พระธเนศ สุมโน อยู่สะบาย

๑๒/๐๙/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๔๕

พระวิวัฒน์ อภโย พรมไพลิน

๑๓/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๔๖
พระธนานนท์ วิสฺสาสโก แก้วภู่

๑๒/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๔๗

พระเกียรติชัย

์

ยโสชโย ถามูลเลศ

๑๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๔๘

พระวุฒิพงษ์ านวโร เผือกแสงทิพย์

๐๘/๐๙/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๔๙

พระสมบัติ อฑฺฒวโร อ้นเจริญ

๒๗/๑๐/๒๔๙๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๕๐
พระกิตติภัฏ กิตฺติวโร โหตรภวานนท์

๓๐/๐๘/๒๕๐๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๕๑

พระสุรัตน์ อาตาปวโร เกตุสุริยงค์

๐๙/๐๔/๒๕๒๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๕๒

พระชวกร กถาวโร วัตรชิรมนตรี

๐๒/๐๒/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๕๓

พระวิทยา สุขวโร เอิบบุญฟุง

๑๓/๐๓/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๕๔
พระเจษฎา โยควโร บัวบางใบ

๑๒/๐๗/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๕๙/๐๖๕๕

พระสุทธิชัย ธมฺมวโร นิมนวล

่

๐๓/๐๘/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๕๖

พระปุณยวีร์ ณฏวโร ปนชู

๑๘/๐๙/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๕๗
พระธนสิน ิตสํวโร บุญเสริม

๒๒/๐๑/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๕๘

พระนิธิพันธ์ จิตฺตวโร สิงห์วี

๑๘/๐๘/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๕๙

พระหริพันธ์ รติวโร คอยนาพันธุ์

๐๖/๐๒/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๖๐
พระเฉลิมชัย ชยวโร ภู่พันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๖๑
พระวิระ มหาวิริโย พิกุลแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๖๒

พระนภดล จินฺตามโย ตุลาธร

๓๐/๑๑/๒๕๐๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๖๓

สามเณรสมิทธิศักดิ

์

 ธนกุลโสธร

๑๙/๙/๒๕๔๑

 หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๖๔

สามเณรสิงหา  มินแทนจง

๑๘/๘/๒๕๔๓

 หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๖๕
สามเณรพบธรรม  สุทธิมณีนันท์

๑๐/๙/๒๕๔๕

 หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๖๖

สามเณรคุณากร  พลทรศักดิ

์

๒๑/๕/๒๕๔๖

 หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๖๗

สามเณรกุลชาติ  วิเศษชาติ
๙/๘/๒๕๔๖

 หัวคู้  

สป ๒๑๕๙/๐๖๖๘

สามเณรภรัณยู  สิงห์ชัย

๑๓/๕/๒๕๔๗

 หัวคู้  

รับรองตามนี

้

(พระราชโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
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