
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ภาค ๑

ส่งสอบ ๑,๐๓๐ รูป ขาดสอบ ๑๒๘ รูป คงสอบ ๙๐๒ รูป สอบได้ ๗๒๓ รูป สอบตก ๑๗๙ รูป (๘๐.๑๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระณัฐกานต์ สิริธโร นิกุลทอง

๑๒/๐๕/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

สป ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระจักรกฤษน์ อภิวฑฺฒโน เล้าธนะธรรม

๐๑/๐๔/๒๔๙๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

สป ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระหาญ สิริมงฺคโล ธงเงิน

๐๓/๐๗/๒๕๐๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

สป ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระธงชัย อธิวโร เดชวิลัยพร

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

สป ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระอนวัฒน์ อธิวโร ชุ่มชืน

่

๒๖/๑๒/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

สป ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระทองเปลว อภิปุโ จันทร์จรัส

๒๘/๐๙/๒๔๙๐ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระกิตติศักดิ

์

สิริปฺโ บุญทิตติกุล

๒๗/๐๔/๒๔๙๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระกิตติเชษฐ์ สนฺตกาโย ศิริวาลย์

๑๓/๐๘/๒๕๑๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระชัยวัฒน์ จนฺทิโก วงษ์กล้าหาญ

๐๒/๑๒/๒๕๒๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระณัฐพล กิตฺติภทฺโท ดอกดิน

๒๙/๑๑/๒๕๓๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระนพรัตน์ อนาลโย ขออินกลาง

๐๖/๐๔/๒๕๑๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระธนสนธิ

์

สิริภทฺโท พุ่มมาลี

๐๖/๐๖/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระทวีศักดิ

์

ิตาโณ เผ่าวงศากุล

๑๗/๐๔/๒๕๑๑ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระสุเทพ อรุโณ บุญทองโท

๒๕/๐๔/๒๕๑๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระนครินทร์ จนฺทสาโร อินแย้ม

๐๙/๐๙/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระปุนรัตน์ จนฺทสีโล วงศ์เสนา

๑๖/๐๗/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระไวยวัฒน์ โอภาโส ปญญาธีรนันท์

๑๖/๐๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระญาณโรจน์ ปริาโณ ขาวสุวรรณ

๒๒/๐๙/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระปรีชา สิริธมฺโม อภิลักษณานนท์

๑๑/๑๒/๒๕๑๙
๑๗/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระสันติ อธิฏาโน พลขยัน

๑๕/๑๐/๒๕๓๘ ๐๔/๑๒/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรนารากร  ชืนชมบุญ

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรณัฐชนน  แก้วชมภูนุช

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

 ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรประยุทธ์  ตินานพ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรเทพทัต  เอียมงาม

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑ / ๒๒
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สป ๒๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรสุทธิภัทร  รุ่งโรจน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรเทวา  ฆังจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรรัตนชัย  สังฆพันธ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรสหรัฐ  อยู่เย็น

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สป ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระภูริ ภูริปฺโ ศรีมาศ

๒๒/๐๑/๒๕๓๕ ๓๑/๐๓/๒๕๖๐

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก เหมือนศรี

๑๔/๐๗/๒๕๓๗ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระอนุชา อาภทฺธโร เสมเหม็น

๒๕/๐๔/๒๕๓๖ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระนพรุจ สุเมโธ พันธุมจินดา

๑๖/๑๐/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระปริญญา ธีรวโร ถินรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๓๗
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระวิธวินท์ ธีรวโร เอียมสำอางค์

่

๒๓/๐๔/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระณัฐกิตติ

์

กิตฺติจรโน คำปนแก่น

๒๐/๐๓/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระอรรถพล ขนฺติพโล วันคง

๒๐/๑๑/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ด่านสำโรง  

สป ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระบุญเลิศ โชติวโร พลอยปรีดา

๐๒/๑๑/๒๕๒๔ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระฉลองชัย อนนฺตโร จันทร์มณีเพชร

๒๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระอนุพล สุทธิาโณ วงศ์ษา

๒๗/๑๐/๒๕๓๒ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระพิทักษ์ วราโภ เพ็ชรจรูญ

๑๘/๑๒/๒๕๒๑
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระณัฐพงษ์ ขนฺติสาโร แสงทอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๐ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๔๒
พระปตุรงค์ อธิปฺโ แผ้วใจดี

๐๕/๑๒/๒๕๓๖
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๔๓
พระธรรมรัตน์ จารุธมฺโม พูนประดิษฐ์

๒๑/๐๒/๒๕๓๒
๒๐/๐๔/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระอนุภัทร วราโณ ปลืมจิตต์

้

๑๖/๑๐/๒๕๓๙
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระณัฐกานต์ อธิปฺโ ภู่พลับ

๐๙/๐๒/๒๕๔๐ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๔๖
พระอานนท์ อุปสนฺโต ชรางาม

๒๕/๐๖/๒๕๓๙
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระพีรศักดิ

์

ภูริปฺโ พวงอูด

๒๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๔๘
พระธีรศักดิ

์

านิสสฺโร ฉำศรี

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระไพรัช ิตปฺโ พูลสวัสดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระสายฟา คุณงฺกโร ไหมสีทอง

๒๒/๐๓/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระพิพัฒน์ ปฺาวโร หมืนอินทร์

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระโชคอนันต์ จนฺทโสภโณ พูลสวัสดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระเฉลิมเกียรติ ธมฺมวโร พูลสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๓๙
๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระเกียรติศักดิ

์

รกฺขิโต แก้วนุช

๒๖/๐๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระมานพ ยติกโร เมฆวิภา

๒๘/๐๙/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระสังวาล นาควโร สูงสง่า

๒๓/๐๔/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระวิทวัส ิตโสภโณ ใจชือ

่

๒๗/๑๑/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระสาธิต อรุโณ อาทิตย์อุทัย

๑๗/๐๓/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ตำหรุ  

สป ๒๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรสัมฤทธิ

์

 พันทนา

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

 ตำหรุ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒ / ๒๒
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สป ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระนิพนธ์ นิทฺทโร ลาสุดี

๐๑/๐๖/๒๕๑๐ ๐๙/๐๖/๒๕๕๖

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระจารุวรรต จารุวณฺโณ ตัญยงค์

๑๔/๐๒/๒๕๒๗ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๖๐/๐๐๖๒
พระสุเมธ สุเมโธ การคิด

๒๒/๐๙/๒๕๓๙

๒/๐๖/๒๕๖๐

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระบุญฤทธิ

์

ธีรวโร อินปน

๒๗/๐๓/๒๕๔๐
๔/๐๖/๒๕๖๐

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระวรพงศ์ วรวุฑฺโฒ พุ่มผกา

๖/๐๕/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระสิทธิโชค วรปฺโ

เบญจนาคเจริญศิริ
๕/๐๙/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระกฤษดา โชติโย สอนจันทร์

๔/๐๗/๒๕๑๒ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระณัฐพงศ์ ณฏิโก หมีทอง

๒/๐๑/๒๕๓๕
๒/๐๗/๒๕๖๐

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระอานนท์ อานนฺโท มีสุวรรณ

๑/๐๓/๒๕๓๗ ๒/๐๗/๒๕๖๐

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระสงกรานต์ สปฺปฺโ ชะเอมพลอย

๑๓/๐๔/๒๕๔๐
๒/๐๗/๒๕๖๐

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระเอก อธิปฺโ ไชยสาลี

๒๙/๑๑/๒๕๓๗

๔/๐๗/๒๕๖๐

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระวีระ ขนฺติโก โกฎศรี

๓๑/๐๘/๒๕๒๐
๕/๐๗/๒๕๖๐

ไตรสามัคคี  

สป ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระศิริชัย ปวโร เทียงตระกูล

่

๑๐/๐๓/๒๕๓๗ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

น้อยสุวรรณาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระพันธ์อนันต์ ิตสีโล โพธิศิริ

์

๑๒/๑๓/๒๕๓๕
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

น้อยสุวรรณาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระจิระพันธ์ อุตฺตโม ภู่ระหงษ์

๑๑/๐๗/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

น้อยสุวรรณาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระวชิร สุเมธโส ธนบดีอาภากร

๐๘/๐๔/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

น้อยสุวรรณาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระธีระพงษ์ ปฺาโภ โพล้งศิริ

๐๘/๑๐/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

น้อยสุวรรณาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระวันชัย สฺโม แก้วทอง

๐๖/๐๑/๒๕๐๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

น้อยสุวรรณาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระชวลิต สุทฺธจิตโต ทรงกฤษ

๑๒/๐๕/๒๕๐๔ ๒๐/๐๗/๒๕๖๐

น้อยสุวรรณาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระอภิลักษณ์ ปภสฺสโร แก้งทอง

๒๓/๐๔/๒๕๒๔ ๑๕/๑๒/๒๕๖๐

น้อยสุวรรณาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรพัฒนา  มะเดือปล้อง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

 น้อยสุวรรณาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรวิทยา  ปรือปรัก

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

 น้อยสุวรรณาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระธีระพันธ์ จิรวํโส ลายน์ทิพย์

๒๖/๐๒/๒๕๒๘ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระเนรมิต ิตโสภโณ อ่อนแสง

๒๗/๑๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระณัฐพงษ์ อคฺควํโส สวนแย้ม

๐๘/๐๓/๒๕๓๕ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระณัฐพล ิตจิตฺโต อยู่สุธา

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๒๘/๐๓/๒๕๖๐

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระอดิศักดิ

์

อติสํกโก ยะปะเพ

๑๘/๐๗/๒๕๓๘
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระวุฒิศักดิ

์

ธมฺวุฑโฒ สะอาดศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๐ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระพงษ์สิทธิ

์

ธมฺมปาโล เสริมศาสตร์

๒๘/๐๙/๒๕๐๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระธีรพงษ์ กิตฺติวํโส พงษ์ไพโรจน์

๑๒/๐๖/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระจีรพงษ์ จิรธมฺโม ชุมศาสน์

๑๖/๐๕/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระสุรพล ปฺาทีโป สว่างโลก

๑๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระชาคริต อติชาคโร อนุกูลศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ในสองวิหาร  

สป ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระมารุต อภิปุณฺโณ โพธิทอง

์

๐๒/๐๗/๒๕๒๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๕

บางด้วนนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระสมพร สมาหิโต กุลธรรม

๐๕/๐๔/๒๕๑๑ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

บางด้วนนอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระตติกร กิตฺติกโร จำนงผล

๐๘/๐๙/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางด้วนนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระกฤษฏา สุธมฺโม คำชาย

๑๑/๐๓/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บางด้วนนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระธีรวัตร ธีรปฺโ สุวรรณประเสริฐ

๕/๐๘/๒๕๒๔ ๕/๑๒/๒๕๕๘

บางด้วนใน  

สป ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระต่อศักดิ

์

ิติโก วงศ์พิชญไพบูลย์
๖/๐๗/๒๕๓๑

๔/๐๑/๒๕๖๐

บางด้วนใน  

สป ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระนพดล สุมโน คงถินฐาน

่

๒๕/๐๒/๒๕๓๘

๔/๐๖/๒๕๖๐

บางด้วนใน  

สป ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระชัชวาล มงฺคโล ปสสาโก

๑๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บางด้วนใน  

สป ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระสุรเชษฐ์ สุชาโต พวงสุมาลี

๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

บางด้วนใน  

สป ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระธนวัฒน์ ิตธมฺโม ศรีศุภอนันต์

๑๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

บางด้วนใน  

สป ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระอนุกูณ รติโก ชิตชิงชัย

๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บางด้วนใน  

สป ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระพีรพงษ์ ปยุตฺโต สิทธิโกษี

๕/๐๘/๒๕๓๖ ๒/๑๐/๒๕๕๙

บางนางเกรง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระธนา อินฺทปฺโ หมีเงิน

๗/๐๑/๒๕๓๙ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

บางนางเกรง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระศุภณัฐ ปฺาพโล จันทร์ตรง

๑๕/๐๗/๒๕๓๖ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

บางนางเกรง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระพชรกฤษณ์ กิตฺติคุโณ โหมดเขียว

๑๕/๐๗/๒๕๓๔ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

บางนางเกรง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระธนกฤต านวโร สร้อยทอง

๓๐/๐๖/๒๕๓๖ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

บางนางเกรง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระธวัชชัย ธมฺมปาโล อัคคเวคิน

๓๐/๐๖/๒๕๒๒ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บางนางเกรง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระไกรวัฒน์ นาควโร แสงดิษฐ์ธนินี

๐๒/๐๖/๒๔๙๙ ๐๔/๐๒/๒๕๖๐

บางปง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระอาทร ิตสีโล นิมลมัย

่

๒๐/๐๑/๒๕๒๕ ๐๔/๐๒/๒๕๖๐

บางปง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระอาชา วิจาโร เกตุติมะ

๐๔/๐๖/๒๕๒๙ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

บางปง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระพรชัย อติพโล แก่มประยูร

๓๐/๐๘/๒๕๒๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บางปง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระนพพร เขมิโย โตยะวนิช

๑๘/๑๐/๒๕๑๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางปง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระธวัชชัย ณฎฺิโก พรตระกูลเสรี

๐๔/๐๑/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บางปง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระชูชาติ จนฺทชาโต ศรีเขียว

๔/๑๑/๒๕๒๗ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

บางโปรง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระนริศร สิริธมฺโม ศรีรุ่ง

๓๐/๐๘/๒๕๓๔ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

บางโปรง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระศีลวัต สีลวตฺโต กรุดภู่

๓/๑๐/๒๕๔๐ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

บางโปรง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระชัยวศิน สุทสฺสโน สุวรรณชัย

๖/๑๒/๒๕๓๙ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

บางโปรง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระนนทนพ ิตลาโภ ผ่องใส

๕/๐๙/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บางโปรง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระวรวัสส์ วรเสฏโ เสฏฐัตต์

๑๔/๐๔/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บางโปรง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระภาณุวัฒน์ สมงฺคิโก ปรีดา

๒๕/๐๖/๒๕๓๖

๑/๐๗/๒๕๖๐

บางโปรง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระสุวรรณ สุเมธโส มังพิชา

๒/๑๑/๒๕๓๓
๒/๐๗/๒๕๖๐

บางโปรง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรธนพงศ์  เกิดลิบ

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

 บางโปรง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระวีรวัฒน์ ธมฺมวีโร รุจิโชค

๑๓/๐๖/๒๕๓๕
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

พิชัยสงคราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระภานุพงศ์ อภิธมฺโม นันทรัตนากูล

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

พิชัยสงคราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระมนตรี านธมฺโม ลิมเหมอนันต์

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พิชัยสงคราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๒๘
พระณัฐวุฒิ ติกฺขปฺโ ลิมเหมอนันต์

้

๑๑/๐๙/๒๕๓๓ ๑๑/๐๙/๒๕๖๐

พิชัยสงคราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระวิทยา วรปฺโ ชัยสาร

๓๐/๐๖/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

พุทธภาวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระธรรมรัตน์ รตนาโณ เฮ่งสูงเนิน

๒๐/๑๐/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พุทธภาวนาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระอนิรุทธิ

์

วชิราโณ อ่วมโตวงษ์

๑/๑๑/๒๕๓๒
๙/๐๘/๒๕๖๐

พุทธภาวนาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระคณิต คุณสโน อยู่คง

๑๐/๐๒/๒๕๔๐ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

แพรกษา  

สป ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระอานนท์ เขมานนฺโท ปลังเปล่ง

่

๑๓/๐๓/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

แพรกษา  

สป ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระณัฐพงษ์ ณฏิโก อินทชัย

๒๖/๑๐/๒๕๓๑
๓๐/๐๕/๒๕๖๐

แพรกษา  

สป ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระกิตติภณ สุขิโต บุญช่วย

๑๗/๐๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

แพรกษา  

สป ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระพรศักดิ

์

อภิชาโน สะศรีแสง

๓๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

แพรกษา  

สป ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระวรชัย เมตฺติโก แสงชัยไพศาล

๒๕/๐๗/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

แพรกษา  

สป ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระนัฐพงษ์ โกวิโท โห้สมบุญ

๐๗/๐๕/๒๕๓๓ ๐๒/๑๑/๒๕๖๐

แพรกษา  

สป ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระสมชาย อนุตฺตโร พวงแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๓๙
๐๓/๑๑/๒๕๖๐

แพรกษา  

สป ๒๑๖๐/๐๑๔๐
สามเณรพัชรพล  นุ่นพังยาง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

 แพรกษา  

สป ๒๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรทรัพย์สิน  ชุมยวง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

 แพรกษา  

สป ๒๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรธนวัฒน์  สาดท่าโพธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

 แพรกษา  

สป ๒๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรปฏิภาณ  อินต๊ะพรม

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 แพรกษา  

สป ๒๑๖๐/๐๑๔๔
พระภาคภูมิ สุภาจาโร ศรีสุวรรณ

๑๘/๐๔/๒๕๔๐ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

โพธิยาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระเสกสิทธิ

์

เปมสีโล ชูลา

๐๔/๐๒/๒๕๓๖ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

โพธิยาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระสุรสิทธิ

์

วิสุทฺโธ บัวแพ

๐๒/๐๓/๒๕๓๗ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

โพธิยาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระบดินทร์ กิตฺติธโณ บุญประดิษฐิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๐ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

โพธิยาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระสุพจน์ สุภทฺโท สุพัตร์

๒๖/๐๗/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

โพธิยาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๔๙
พระพลวัฒน์ ิตธมฺโม เนียมนิม

่

๒๓/๑๐/๒๕๓๙ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

โพธิยาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระวิทยา สํวโร อิมจรูญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๐ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

โพธิยาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๕๑
พระพรเทพ จนฺทปฺโ จันทร์ฉวี

๒๓/๐๑/๒๕๓๓
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

โพธิยาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระเด่นชัย ธมฺมเตโช แช่มชืน

๒๘/๐๖/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โพธิยาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๕๓
พระอำนาจ กิตฺติาโณ บางแสง

๒๔/๐๑/๒๕๑๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิยาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระกิตติพัทธ์ สีลธโร การชาตรี

๐๓/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

มหาวงษ์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระวีระ วิสารโท แจ่มใส

๐๖/๑๑/๒๕๐๐ ๑๗/๑๑/๒๕๕๗

ราษฎร์บำรุง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๕๖
พระพินิจ อตฺถกาโม บานชืน

่

๒๖/๐๔/๒๕๒๑ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระปาราเมศ ิตสีโล แต้มเจริญ

๑๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑๓/๐๓/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระณรงค์ ปุณฺณโก เก็ตพูล

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระอนุชา สุทธิมโน สุขะวัฒนะสินธุ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระบุญรวม อคฺคจิตฺโต หินทอง

๐๑/๐๓/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระณัฐพงษ์ อุชุจาโร ภูมิสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระทิฆัมพร ธมฺมปูชโก ศรีสอาด

๐๒/๐๔/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรอิทธิพล  เขียวหวาน

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

 ราษฎร์บำรุง  

สป ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระไพรศรี ถิรธมฺโม แซ่โคว้

๑๐/๑/๒๕๓๐ ๑๓/๓/๒๕๕๙

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระสิทธิชัย ิตสทฺโท กรเกียว

่

๒๔/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระณัฐพงษ์ อตฺถทนฺโต อำสวัสดิ

์

๒๘/๗/๒๕๓๔ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระวทัญู ยติโก เพมะ

๑๘/๓/๒๕๓๕

๕/๒/๒๕๖๐
ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระเด่นชัย ธมฺมิโก งานแข็ง

๑๒/๑๒/๒๕๒๔

๑๒/๒/๒๕๖๐

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระสมศักดิ

์

เขมทสฺโส แซ่ซิม

้

๒๒/๕/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระทัดชัย ภทฺทปฺโ ขุนไกร

๒๖/๙/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระอัษฎา อภิปุณฺโณ รอดประชา

๒๓/๗/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระสุพงศ์ ิตพโล สมอุดม

๖/๑๒/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระพิชชาภัทร มนฺุโ พลาบูลย์

๑๖/๐๑/๒๕๑๘ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระจรูญวิทย์ ถิรธมฺโม น้อยทวี

๑๓/๐๗/๒๕๓๔
๐๔/๐๒/๒๕๖๐

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระสุรชัย นริสฺสโร หอมวงศ์

๐๕/๑๐/๒๕๓๔ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระปฏิภาณ ธมฺมรโต แดงสกุล

๒๑/๐๙/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระวัชรพล านวฑฺโฒ นกเขา

๐๓/๐๕/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระณัฐวุฒิ พนฺธนมุตฺโต ตอดแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระกิตติ สิรินฺธโร สุวรรณธนรัชต์

๒๗/๐๖/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระณัฐพงษ์ สุวีโร เจริญพานิช

๒๙/๐๗/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระธีรพงษ์ ตนฺติปาโล ศิริประพันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระนนทวัช ติสฺสโร ทวีศักดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๒๗ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

แสงธรรมบุราราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระสัญชัย มหาปฺโ ศรีอำพร

๐๗/๐๘/๒๕๓๔ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

แสงธรรมบุราราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระสมรักษ์ มหาปฺุโ เทียนยิม

้

๒๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

แสงธรรมบุราราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระณัฐพล ิตสุโข พรมศร

๑๕/๐๓/๒๕๓๔
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

แสงธรรมบุราราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระณัฐวุฒิ สีลธโร เปลียมกลัด

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

แสงธรรมบุราราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระสมพล ภูริวทฺฒโน เศรษฐสุวรรณ

๒๖/๐๓/๒๕๓๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

แสงธรรมบุราราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระนัทศักดิ

์

ภทฺทิโย แสงพ่วง

๐๘/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

แสงธรรมบุราราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระพิริยะ พลวุฑโฒ กันหาชาลี

๑๒/๐๙/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

แสงธรรมบุราราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระพิชิต ฉนฺทสีโล กรวิจิตรศิริ

๐๙/๐๔/๒๕๐๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

แสงธรรมบุราราม  

สป ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระเสกสัน อริยวํโส

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๓๐/๑๐/๒๕๐๙ ๐๑/๑๑/๒๕๕๙

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระพิสิษฐ์ วิสุทฺธสีโล จันทร์โรจน์

๐๙/๐๙/๒๕๓๐ ๐๘/๑๑/๒๕๕๙

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระอรรถชัย กนฺตวีโร ฉิมคล้าย

๑๐/๐๘/๒๕๒๔ ๑๗/๑๑/๒๕๕๙

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระสุเชาว์ สุธมฺโม อุ่นยินดี

๑๐/๑๑/๒๕๓๒ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๙๕
พระชาญณรงค์เดช อนุตฺตโร บำรุงศิลป

๐๖/๑๑/๒๕๓๗ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระสมภพ เขมฺจาโร หลิมสุนทร

๐๔/๑๒/๒๕๓๘ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระพัลลภ อาจิตฺตธมฺโม ขันทับทิม

๑๒/๐๙/๒๕๒๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระอนุวัฒน์ อภิวฑฺโฒ จำปารัตน์

๒๑/๐๒/๒๕๒๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระสุขพัฒน์ ธีรวํโส พันธ์ดี

๑๖/๐๒/๒๕๓๔

๑/๐๗/๒๕๖๐

โสธรนิมิตต์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระวัชรพงษ์ อภิาโณ คล้ายพุฒ

๓๑/๐๘/๒๕๐๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระเฉลิมชัย เตชปฺุโ เรืองเดช

๑๓/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรนครินทร์  พิมูลชาติ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

 โสธรนิมิตต์  

สป ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระอภิสิทธิ

์

อาภากโร อ่องสุขสันต์

๒๙/๐๙/๒๕๓๘

๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดกลาง  

สป ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระธเนศ สุจิตฺโต รอดคลองตัน

๘/๑๒/๒๕๓๒ ๒๔/๒/๒๕๖๐

วัดกลางสวน  

สป ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระวิชัย กุลวฑฺฒโน วิมลศักดิตระกูล

์

๑/๐๑/๒๕๒๓ ๑๕/๐๑/๒๕๕๓

วัดกองแก้ว  

สป ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระจักรชัย พุทฺธวิริโย นาคยศ

๒/๐๑/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดกองแก้ว  

สป ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระเอก จรณธมฺโม กลินอยู่

่

๒/๑๐/๒๕๑๔ ๑๘/๓/๒๕๖๐

วัดครุนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระชินกฤต ชินวํโส ชัยยา

๒/๖/๒๕๓๕ ๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดครุใน  

สป ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระอำพัน จาครโต ศิริไพบูลย์พันธ์

๙/๖/๒๕๓๐ ๒/๔/๒๕๖๐
วัดครุใน  

สป ๒๑๖๐/๐๒๑๐
พระพงศกร ยโสธโร แก้วบุปผา

๑๐/๗/๒๕๓๙
๖/๕/๒๕๖๐

วัดครุใน  

สป ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระพิพัฒน์ ปริชาโน แสนนางชน

๗/๙/๒๕๓๒ ๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดครุใน  

สป ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระพงศกร จกฺกวโร สงเคราะห์

๒๕/๑๒/๒๕๓๘

๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดครุใน  

สป ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระชัยโรจน์ อาสโภ สิงหรัตนตรัย

๒๑/๗/๒๕๑๒ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดครุใน  

สป ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระดนุพล อิสฺสโร ทองเขียน

๒๙/๔/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
วัดครุใน  

สป ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระณัฐพงศ์ สฺโต ชูก้าน

๗/๑/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐
วัดครุใน  

สป ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระกฏชนศรณ์ เขมโก ชูก้าน

๑๒/๘/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดครุใน  

สป ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระภูมเรศ อคฺคปฺโ

เลิศปญญานภาพร

๒๖/๑๒/๒๕๓๙
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดคันลัด  

สป ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน แซ่อึง

๊

๗/๐๗/๒๕๓๕ ๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดคันลัด  

สป ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระวรวุฒิ วรวุฑฺโฒ สนันสุข

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๐
๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดคันลัด  

สป ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระอภินันท์ อภิาโณ วิลัยเลิศ

๑๘/๐๙/๒๕๓๗
๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดแค  

สป ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระทวีทรัพย์ จิตธนโพธิ บัวทวี

๑/๑/๒๕๐๑
๒๖/๗/๒๕๕๓

วัดจากแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระวีรยุทธ คุตฺตจิตฺโต สุวรรณไตร

๑/๓/๒๕๒๒ ๑/๑๑/๒๕๕๘

วัดจากแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระชาญณรงค์ อิสฺสโร วิสิฐนราพงษ์

๗/๙/๒๕๑๒ ๑๘/๓/๒๕๖๐

วัดจากแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระณภัทร โชติธมฺโม วีระโอฬารกุล

๑๒/๗/๒๕๓๗ ๒๒/๗/๒๕๖๐

วัดจากแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระสนอง ถิรธมฺโม บุญทัง

่

๗/๑๑/๒๕๑๓ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๑๖๐/๐๒๒๖
พระพงษ์พันธ์ ติสฺสปุตฺโต เต่าอยู่

๓๑/๘/๒๕๓๔ ๑๗/๖/๒๕๖๐

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระวุฒิชัย ปภสฺสโร ปรีดา

๒/๑๒/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระชัชวาลย์ โชติธมฺโม ผ่องใส

๓๐/๗/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระคณิตศาตร์ โสภิตธมฺโม สังข์อ่อน

๑๑/๓/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วัดชมนิมิตร  

สป ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระวิรัตน์ ภูริปฺโ อ้นเบ้า

๑๓/๑๐/๒๕๐๓ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

วัดชังเรือง  

สป ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระณัฐพล ิตาโภ ร่าเริง

๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๓/๒๕๖๐

วัดชังเรือง  

สป ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระกิตมงคล กิตฺติมงฺคโล ปวงคำ

๒๗/๖/๒๕๓๖

๒/๔/๒๕๖๐
วัดชังเรือง  

สป ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระเกียรติศักดิ

์

สกฺกวุฑฺโฒ พุกบางจาก

๒๕/๓/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดชังเรือง  

สป ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน พูลทอง

๒๒/๗/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดชังเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระตวงชัย สุภธมฺโม ศตสังวัตสร์

๕/๓/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

วัดชังเรือง  

สป ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระพงศธร ปฺาวํโส ทับทิมใส

๑๐/๓/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

วัดชังเรือง  

สป ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระณัฐวัตร จารวโร สุขประเสริฐ

๑๗/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดชังเรือง  

สป ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระอัษวรัฏฐิ

์

ชยธมฺโม เจริญภักดีชุมพล

๒๖/๐๓/๒๕๓๙ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระจิตรกร ธมฺมวโร บุษดาวงศ์

๐๔/๐๖/๒๕๓๗ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๒๔๐
พระสันติภาพ มหาวีโร นาเรือง

๗/๐๔/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระสุทธินันท์ สีลสํวโร เจริญภักดีชุมพล

๓/๐๕/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระฐาปนพงศ์ ิตสีโล

วัฒนานนท์ประทาน
๒๑/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระศุภาวรรณ คุณากโร เทียงธรรม

่

๑๔/๐๓/๒๕๓๗

๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๒๔๔
พระสุวัธ สิริวณฺโณ สร้อยสุวรรณ

๑๒/๕/๒๕๓๒
๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๒๔๕
สามเณรพลาธิป  สุนทรเสรีกุล

๓๑/๐๘/๒๕๓๗

 วัดทรงธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๒๔๖
พระสมพร สุจิตฺโต สะถิน

๙/๗/๒๕๓๘
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดท้องคุ้ง  

สป ๒๑๖๐/๐๒๔๗
พระสยาม ขนฺติธโร ประทุมมา

๗/๐๓/๒๕๑๓ ๗/๐๔/๒๕๕๙
วัดบางกระเจ้ากลาง

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๔๘
พระอรรณพ ถาวโร แก่นจ้าย

๒๓/๐๔/๒๕๓๗ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางกระเจ้ากลาง
 

สป ๒๑๖๐/๐๒๔๙
พระอชิรวินท์ ิตตฺคุโณ เรืองกุลจิราภัทร์

๒๖/๐๗/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางกระเจ้ากลาง
 

สป ๒๑๖๐/๐๒๕๐
พระนริศร์ านวีโร จำปางาม

๒๓/๐๙/๒๕๓๕

๑/๐๗/๒๕๖๐
วัดบางกระเจ้ากลาง

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๕๑
พระเกษมศักดิ

์

สิริสาโร โกษะสุทธะ

๕/๐๙/๒๕๒๔ ๙/๐๕/๒๕๕๙
วัดบางกระเจ้านอก  

สป ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระบุญเรือน วิสารโท พึงผล

่

๑๑/๐๗/๒๕๑๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางกระเจ้านอก  

สป ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระสุรศักดิ

์

สิริปฺุโ สุนทรวัฒน์

๑๑/๐๙/๒๕๒๑ ๒๗/๐๙/๒๕๖๐

วัดบางกระเจ้านอก  

สป ๒๑๖๐/๐๒๕๔
พระมานะ สุนฺทรธมฺโม ศรีแจ้ง

๑๒/๑๐/๒๕๐๕

๔/๓/๒๕๖๐
วัดบางกระสอบ  

สป ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระภูวนาท ฌาณปฺปสุโต เกตริ

๑/๙/๒๕๓๐ ๒๘/๕/๒๕๖๐

วัดบางกระสอบ  

สป ๒๑๖๐/๐๒๕๖
พระยงยุทธ สนฺติกโร อุบลพืช

๑๖/๗/๒๔๙๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดบางกระสอบ  

สป ๒๑๖๐/๐๒๕๗
พระวีรวุฒิ อมรธมฺโม เพชรนอก

๒๒/๑๐/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดบางกระสอบ  

สป ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระธนพล ิตสํวโร แดงแพร

๕/๑๐/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดบางกระสอบ  

สป ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระศุภวัช ภูริวฑฺฒโน แดงแพร

๑๖/๕/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดบางกระสอบ  

สป ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระพิสุทธิพร ธีรปฺโ เมฆฉาย

๒๔/๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
วัดบางกระสอบ  

สป ๒๑๖๐/๐๒๖๑
พระชนนภัทร กิตฺติภทฺโท อ่อนนุ่ม

๔/๑๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

วัดบางกอบัว  

สป ๒๑๖๐/๐๒๖๒
พระวันสุข สุขิโต นุรักษ์ดีศรี

๔/๑๒/๒๔๙๖ ๒๘/๐๒/๒๕๖๐

วัดบางกอบัว  

สป ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระกฤษฏา ภทฺทโก เอียมสะอาด

่

๒๗/๐๗/๒๕๓๒ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางกอบัว  

สป ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระชาตรี อิทฺธิเตโช หอมกมล

๒๕/๑๒/๒๕๓๗

๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางกอบัว  

สป ๒๑๖๐/๐๒๖๕
พระบรรเจิด อมรธมฺโม ช่างประดับ

๑๓/๑๑/๒๕๐๙ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

วัดบางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๖๖
พระจิตริน จิตฺตกโร วงศืเปย

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๖๗
พระกฤษณะ สีลโชโต ถืนทวี

่

๑๙/๐๖/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๖๘
พระพีรวัฒน์ ปฺาพโล พิมพ์นาจ

๑๙/๑๒/๒๕๓๙

๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๖๙
พระชัยวุฒิ ชยวุฑฺโฒ รอดช้างเผือน

่

๑๒/๐๑/๒๕๓๖

๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางนำผึงนอก

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๖๐/๐๒๗๐
พระธีรรัตน์ ธมฺมธโร ปงเมือง

๓/๐๕/๒๕๔๐ ๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๗๑
พระกฤษฎา อมโร พงษ์โอสถ

๑๙/๐๖/๒๕๐๙
๔/๐๑/๒๕๖๐

วัดบางนำผึงใน

้

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๗๒
พระสมบุญ อินฺทสโร แสงมณี

๑๐/๑๐/๒๕๑๔ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดบางนำผึงใน

้

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๗๓
พระเจษฎา กิตฺติธโร จันทร์คง

๓/๐๔/๒๕๓๘
๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางนำผึงใน

้

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๗๔
พระธรรมนูญ สุวีโร โล่กิม

๑๐/๐๔/๒๕๑๕ ๒๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางนำผึงใน

้

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๗๕
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุเมโธ ภาคนาถา

๑๒/๐๕/๒๕๒๑ ๒๖/๐๘/๒๕๕๙

วัดบางฝาย  

สป ๒๑๖๐/๐๒๗๖
พระใจเทพ วรธมฺโม สุริยนต์

๑/๐๓/๒๕๑๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางฝาย  

สป ๒๑๖๐/๐๒๗๗
พระสุริยันต์ อรุโณ ใจชืน

้

๔/๐๗/๒๕๑๕
๒/๐๑/๒๕๖๐

วัดบางพึง

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๗๘
พระวิชัย วีรปฺโ เนยคำ

๐/๐/๒๔๙๘ ๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางพึง

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๗๙
พระบุญเหลือ ปฺุนาโถ สายสุนทร

๓๐/๐๙/๒๕๐๔
๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางพึง

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๘๐
พระสมบัติ โสตฺถิโก มิเจิม

๑๔/๐๒/๒๕๐๖
๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางพึง

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๘๑
พระไสว สุทินฺโน นากอก

๙/๐๘/๒๕๐๖ ๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางพึง

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๘๒
พระศรีศักดิ

์

สุทสฺสโน กลินเกษร

่

๒๕/๐๒/๒๕๑๒

๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางพึง

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระชัชวาลย์ ชุตินฺธโร ชัยสุข

๘/๐๔/๒๕๒๑ ๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางพึง

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๘๔
พระสันต์ภพ สุวินโย โหงประเสริฐ

๘/๐๕/๒๕๒๑ ๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางพึง

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๘๕
พระวรชัย วรธมฺโม อร่ามรัตนวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๒๑

๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางพึง

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๘๖
พระวงพัส วุฑฺฒิธมฺโม สุธา

๑๐/๐๕/๒๕๒๓
๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางพึง

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระตวงสิทธิ

์

ชุติปฺโ รังษีสุทธิรัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๓๖ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สป ๒๑๖๐/๐๒๘๘
พระวัชระกร าณวชิโร เกสร

๑๗/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางหญ้าแพรก  

สป ๒๑๖๐/๐๒๘๙
พระเดชณรงค์ วชิรเตโช วอทอง

๒๕/๐๕/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางหญ้าแพรก  

สป ๒๑๖๐/๐๒๙๐
พระธรรมพล กิตฺติคุโณ แสงเงิน

๑๔/๑๒/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดบางหัวเสือ  

สป ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระปญญพนต์ สุเมโธ ช้างเนียม

๑๙/๐๔/๒๕๓๙

๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางหัวเสือ  

สป ๒๑๖๐/๐๒๙๒
พระณัฐพล ณฏพโล ด่านสุขณรงค์

๘/๐๒/๒๕๓๘ ๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางหัวเสือ  

สป ๒๑๖๐/๐๒๙๓
พระสุดเขต ธมฺมโชโต น้อยชัย

๒๐/๑/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

วัดปาเกด  

สป ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระนรินทร์ นรินฺโท เทพสุรินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๐๙

๗/๗/๒๕๖๐
วัดปาเกด  

สป ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระดนัย ธนปาโล ชูม่วง

๒๖/๑๐/๒๕๒๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๓
วัดโปรดเกศเชษฐาราม

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระสำราญ กตปฺุโ กุฏีรักษ์

๒๓/๐๕/๒๕๓๐ ๒๘/๐๒/๒๕๖๐
วัดโปรดเกศเชษฐาราม

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระสมชาย โสภณจิตฺโต ว่องวรโชติ

๐๑/๐๖/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
วัดโปรดเกศเชษฐาราม

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระณัฐพงค์ านิสฺสโร บุบโพ

๑๐/๐๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐ วัดโปรดเกศเชษฐาราม

 

สป ๒๑๖๐/๐๒๙๙
พระกสิภูมิ เตชธมฺโม แสงอินทร์

๒๔/๐๒/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๖๐
วัดโปรดเกศเชษฐาราม

 

สป ๒๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรพัฒนายุ  อุ่นปาน

๒๐/๐๕/๒๕๔๑

 
วัดโปรดเกศเชษฐาราม

 

สป ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระนิสัย ิตสทฺโธ จันทร์กระจ่าง

๑๗/๐๕/๒๕๐๔
๒/๑๒/๒๕๕๙

วัดไพชยนต์พลเสพย์
 

สป ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระสมโภชน์ อนีโฆ จตุรพิธพรพิเศษ

๑๘/๐๖/๒๕๒๑

๙/๐๓/๒๕๖๐ วัดไพชยนต์พลเสพย์
 

สป ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระประดิษฐ์ านรโต ปนศิริ

๒๗/๐๓/๒๕๓๙

๖/๐๕/๒๕๖๐ วัดไพชยนต์พลเสพย์
 

สป ๒๑๖๐/๐๓๐๔
พระมงคลพัน มงฺคโล แจ่มรัศมี

๓๐/๐๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดไพชยนต์พลเสพย์
 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๖๐/๐๓๐๕
พระกิตติ สิริวฑฺฒโก ศิวมิตร

๕/๑๒/๒๕๐๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดไพชยนต์พลเสพย์
 

สป ๒๑๖๐/๐๓๐๖
พระภูดิศ สมาจาโร บุญยัง

๒๗/๑๑/๒๕๐๒

๖/๐๗/๒๕๖๐ วัดไพชยนต์พลเสพย์
 

สป ๒๑๖๐/๐๓๐๗
พระประสาน ปสาโท วัชชพันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๓๒ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดมหาวงษ์  

สป ๒๑๖๐/๐๓๐๘
พระสุรัช ปสนฺโน จันทะวงษ์

๑๗/๐๘/๒๕๐๔ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระสิทธิโชติ จิรสุโภ สิงห์เหม

๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๓๑๐
พระสมโภชน์ อคฺคธมฺโม รัตนไชยยาพร

๑๐/๑๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๓๑๑
พระชาญชัย ปภสฺสโร นิธิเลิศภิญโญ

๒๔/๑๒/๒๕๓๕
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๓๑๒
พระศุภวิชญ์ สุภวิชฺโช กวีไชยพันธ์

๖/๐๒/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๓๑๓
พระชยุตพงษ์ จนฺทโชโต ยุ่นฉลาด

๑๒/๑๒/๒๕๒๔

๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๓๑๔
พระนฤเบศน์ ธมฺมธีโร บุญมานิตย์

๑๙/๑๑/๒๕๓๔

๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๓๑๕
พระจิตติ สุชาโต นิมประยงค์

่

๑๘/๐๒/๒๕๒๐
๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๓๑๖
พระธีรยุทธ ชยวุฑฺโฒ หมืนท้าว

่

๑๓/๐๒/๒๕๓๓

๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๓๑๗
พระวายุ สุวฑฺฒโน เปอร์เชาวน์

๓/๑๑/๒๕๓๒
๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๑๖๐/๐๓๑๘
พระสุรเกียรติ อุปรกฺขิโต ต้อยสำราญ

๒๕/๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๑๖๐/๐๓๑๙
พระปกรณ์ เขมจาโร อยู่อินทร์

๘/๕/๒๕๓๘ ๑/๗/๒๕๖๐
วัดสวนส้ม  

สป ๒๑๖๐/๐๓๒๐
พระสิปปวิชญ์ ฉนฺทธมฺโม อานุภาพยิงยง

่

๑๖/๑๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
วัดสวนส้ม  

สป ๒๑๖๐/๐๓๒๑
พระวิวัฒน์ ปวโร นภาเวช

๑/๑๑/๒๔๙๗ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๑๖๐/๐๓๒๒
พระธนพล ธนพโล ภิญญเดช

๒๐/๐๓/๒๔๙๙ ๑๕/๐๒/๒๕๖๐

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๑๖๐/๐๓๒๓
พระพรชัย ตปสีโล พิสเพียร

๑๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๑๖๐/๐๓๒๔
พระวิชัย นิมฺมโล โอดรัมย์

๒๓/๗/๒๕๓๑ ๑๘/๒/๒๕๖๐

วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๑๖๐/๐๓๒๕
พระจตุรพร จิรวฑฺฒโน หนักแน่น

๑๖/๑/๒๕๓๙ ๒๗/๕/๒๕๖๐

วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๑๖๐/๐๓๒๖
พระสรศักดิ

์

สุเมธโส ไม้จันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๓๖
๒๘/๐๕/๒๕๖๐

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๓๒๗
พระดุสิต จิรธมฺโม โพธิสุข

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระจรัล คุณธมฺโม เทียนเล็ก

๐๙/๐๔/๒๕๒๒ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระดนัย ตปสีโล โกสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๒๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระฉัตรชัย ชยวฑฺฒโน เหรียนทอง

๑๘/๑๐/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระวินัย ธมฺมกาโม ทองยัง

๐๑/๐๔/๒๕๐๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระกรรณชร กนฺตสีโล โชคลาภ

๐๗/๑๑/๒๕๐๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๓๓๓
พระวีระพงษ์ ิตธมฺโม สาหร่ายทอง

๒๕/๐๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระกายสิทธิ

์

ปยธมฺโม พันธ์วงศ์

๑๗/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๓๓๕
พระกฤษณะ ปฺุรตโน นิลนพเก้า

๑๘/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระคณิน สนฺติกโร ท้าวศิริกุล

๑๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระสุกวี ภทฺทาจาโร กวักหิรัญ

๒๐/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๓๓๘
พระวิชัย ปริปุณฺโณ ชาญยา

๑๕/๐๒/๒๕๑๑ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๑๖๐/๐๓๓๙
พระวิรัตน์ ิตปฺุโ อยู่สมุทร

๑๙/๐๔/๒๕๑๔
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

คลองชวดลากข้าว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๖๐/๐๓๔๐
พระบัญชา มหานาโค ศรีพัด

๒๗/๐๓/๒๕๔๐ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๑๖๐/๐๓๔๑
พระวรยุทธ กนฺตสีโล ปนแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๒๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๑๖๐/๐๓๔๒
พระสุวัฒน์ ิตปฺุโ พรมเปนสุข

๒๘/๐๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๑๖๐/๐๓๔๓
พระอภิสิทธิ

์

อภิาโณ สุขมาก

๒๒/๐๗/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๑๖๐/๐๓๔๔
พระธีรภัทร เขมจิตฺโต ปนแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๑๖๐/๐๓๔๕
พระชนภัทร์ เขมปฺโ เศรษฐสุวรรณ

๑๒/๐๕/๒๕๒๓
๓/๐๔/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๓๔๖
พระพัฒนรัตน์ อุตฺตมวํโส พะวอนรัมย์

๑๖/๐๘/๒๕๓๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๓๔๗
พระศุภกร สุภโร ปอเจริญ

๑๑/๐๖/๒๕๓๖ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระธิตติพงษ์ ธีรวโร นาคดี

๖/๑๑/๒๕๓๖ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๓๔๙
พระอนุสรณ์ โชติโก ภู่เทพ

๒๘/๐๘/๒๕๓๓ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๓๕๐
พระไพรัช คุณวุฑฺโฒ ม่วงไหม

๒๑/๐๔/๒๕๔๐
๗/๐๕/๒๕๖๐

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๓๕๑
พระมานะ วรธมฺโม มีสัตย์

๒๒/๐๔/๒๕๐๗
๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๓๕๒
พระชาญชัย เขมาสโย พลอยงาม

๒๓/๐๔/๒๕๓๓

๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๓๕๓
พระเอกชัย จตฺตภโย จันทร์สอน

๐๕/๐๓/๒๕๓๔ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระสุทัศน์ านวีโร บุญเหลือ

๒๗/๐๘/๒๕๒๒ ๑๒/๐๗/๒๕๖๐

บางแก้ว  

สป ๒๑๖๐/๐๓๕๕
พระศรัณย์ มหานาโค ภัทธพัทธ์

๐๗/๐๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๖๐

บางแก้ว  

สป ๒๑๖๐/๐๓๕๖
พระเกษมสุข สฺโม แจ่มปญญา

๒๓/๑๒/๒๕๓๖
๑๖/๐๗/๒๕๖๐

บางแก้ว  

สป ๒๑๖๐/๐๓๕๗
สามเณรศุภกร  คำรัตน์

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

 บางแก้ว  

สป ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระธีรวัฒน์ ธมฺมาลโย อยู่เล็ก

๒๗/๐๙/๒๕๐๕ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระปรีชา าณธโร เมืองเรือง

๒๑/๑๑/๒๕๑๑ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระไพบูลย์ คุณาทโร สีแสงเขียว

๑๔/๐๕/๒๕๓๓ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระศราวุธ นาถกโร คำแพงศรี

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๖๒
พระสุพรรณ มหพฺพโล แจ่มจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๒๓ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระณรงค์ศักดิ

์

ิตเมโธ นามแสงโคตร

๒/๐๕/๒๕๒๗ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๖๔
พระสราวุธ ถิรสีโล อิมสบาย

่

๒๓/๐๑/๒๕๓๑

๙/๐๔/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระภาสกร ิตเมโธ ธีรขจรวุฒิ

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระพนากรณ์ าณพโล เมียดตะแก

๑๙/๐๓/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๖๗
พระวัยวุฒิ ปริชาโน มีบุญเปยม

๑๒/๐๙/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๖๘
พระนิติวิชญ์ ชยธมฺโม ตันติอรุณวิทย์

๒/๑๑/๒๕๓๖
๔/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๖๙
พระอดิศักดิ

์

จรณธมฺโม คล้ายสีทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๐
๘/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๗๐
พระปวิช ปวฑฺฒโน อภิชาติโยธิน

๒๖/๐๙/๒๕๒๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๗๑
พระไชยา านิสฺสโร จันทร์บัว

๒๘/๑๒/๒๕๒๗
๑๓/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๗๒
พระปกรณ์ วรธมฺโม นุชปราณีต

๑๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๗๓
พระอำพล จารุธมฺโม ทองอุบล

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๗๔
พระโยธิน วราสโภ จันทร์บัว

๑๗/๐๕/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๖๐/๐๓๗๕
พระมงคล ปริมุตฺโต อยู่พลอย

๒/๐๙/๒๕๓๐ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๗๖
พระติณณภพ ฉินฺนาลโย นันทะศรี

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๗๗
พระอดิศักดิ

์

อภินนฺโท อ่วมอินทร์

๑๖/๐๖/๒๕๓๔ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๗๘
พระภาณุวัฒน์ าณวฑฺฒโน สาเจริญ

๘/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๗๙
พระไกรวิชญ์ ภูริวฑฺฒโน เอียมยัง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๘๐
สามเณรกุลชาติ  วิเศษชาติ

๙/๑๑/๒๕๔๖

 บางโฉลงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๓๘๑
พระสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน แจ้งสว่าง

๑/๐๑/๒๕๐๐ ๖/๑๒/๒๕๕๘

บางโฉลงใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๘๒
พระเอกกมล ปมุตฺโต ลอยลม

๑๖/๐๔/๒๔๙๖
๕/๑๑/๒๕๕๙

บางโฉลงใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๘๓
พระบรรดาศักดิ

์

สุวณฺโณ ณัฐพูลวัฒน์

๒๙/๐๔/๒๕๐๓
๓/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๘๔
พระอดิศักดิ

์

อติภทฺโท อุปติ

๑๗/๐๒/๒๕๓๔ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๘๕
พระธนพล โกสโล อยู่ดี

๑๘/๐๕/๒๕๓๕ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๘๖
พระทศพล กิตฺติสาโร นรเอียม

่

๑๖/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๘๗
พระธีรพงษ์ กิตฺติธโร แก้วสมนึก

๒๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๘๘
พระวิรัตน์ โสภณปฺโ สุวรรณ

๒/๑๐/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๘๙
พระราเชนทร์ ธมฺมโชโต เมตโต

๑/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๙๐
พระธนิน สํวโร เพ็ญญะ

๒๗/๐๗/๒๕๓๓
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

บางโฉลงใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๙๑
พระอธิวัฒน์ ปุณฺณาโภ เบ็ญชัย

๒๔/๑๐/๒๕๓๔

๒/๐๗/๒๕๖๐

บางโฉลงใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๙๒
พระธนภัทร ธนภทฺโท เทียนธรรม

๒๙/๐๘/๒๕๓๕

๒/๐๗/๒๕๖๐

บางโฉลงใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๙๓
พระสุทธิพงษ์ นาควโร คนงาม

๒๕/๐๖/๒๕๓๗

๒/๐๗/๒๕๖๐

บางโฉลงใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๙๔
พระอัครพล มหาวีโร หาเรือนพุฒ

๑๒/๐๑/๒๕๓๘

๒/๐๗/๒๕๖๐

บางโฉลงใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๙๕
พระภาคภูมิ ิตสีโล ทับไทร

๒๒/๐๓/๒๕๓๘

๓/๐๗/๒๕๖๐

บางโฉลงใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๙๖
พระณัฐพล เขมจิตฺโต ปริพินิจฉัย

๑๕/๐๑/๒๕๓๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๙๗
พระรุ่งโรจ ธีรปฺโ นิมเจริญชัยกุล

่

๑๖/๐๑/๒๕๓๖ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระเอนก เตชวโร ชมความสุข

๒๓/๐๗/๒๕๓๗

๒/๐๔/๒๕๖๐

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระชนะ สุจิตฺโต ผึงผดุง

่

๑๓/๐๔/๒๕๓๓ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๐๐
พระธิติพงษ์ นาควโร จันทร์เรือง

๒๒/๐๓/๒๕๔๐
๖/๐๕/๒๕๖๐

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระอุทัย ธีรวโร สิงห์แก้ว

๕/๐๔/๒๕๒๙ ๗/๐๕/๒๕๖๐

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระสัตยา กิตฺติภทฺโท กิมเปยม

่

๒๐/๐๒/๒๕๓๘
๗/๐๕/๒๕๖๐

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๐๓
พระอนุวัฒน์ อินฺทาโณ บัวนาค

๑๓/๐๔/๒๕๒๓
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๐๔
พระอนุรักษ์ วราสโย สุขเอียม

่

๓/๑๒/๒๕๔๐ ๔/๐๖/๒๕๖๐

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๐๕
พระสหชัย ิตสุโข พุกรอด

๕/๐๓/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๐๖
พระวรธน กิตฺติวณฺโณ ขุมทอง

๑๑/๑๑/๒๕๓๙
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๐๗
พระสิริศักดิ

์

ปริปุณฺโณ แสนศรีธิ

๗/๑๑/๒๕๓๔
๒/๐๗/๒๕๖๐

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๐๘
พระวิทูร จิรสุโภ ดีมาก

๒๕/๑๐/๒๕๓๗

๒/๐๗/๒๕๖๐

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๐๙
พระยุทธิพร ชุตินฺธโร บุญใส

๙/๐๔/๒๕๓๙ ๒/๐๗/๒๕๖๐

บางพลีใหญ่ใน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๖๐/๐๔๑๐
สามเณรชลธีร์  เนียมอ่อน

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๑๑
สามเณรภูรินท์  ดอนรักษา

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๑๒
สามเณรสุรเดช  แดงโสภา

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๑๓
สามเณรเพชรกล้า  ริมิลา

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๑๔
สามเณรอนิค  ไชยทองศรี

๖/๐๑/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๑๕
สามเณรพุฒิราช  นางแพง

๑/๐๕/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๑๖
สามเณรสุธี  คุ้มทรัพย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๑๗
สามเณรศิรศักดิ

์

 สวัสดิวงศ์

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๑๘
สามเณรนพรัตน์  มาตย์นอก

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๑๙
สามเณรวสันต์  แดงโสภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๒๐
สามเณรธนากร  มุขภักดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๒๑
สามเณรวรวัช  จำปาสด

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๒๒
สามเณรณัฐวุฒิ  เมืองจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๒๓
สามเณรรัชพล  ตาลเลียม

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๒๔
สามเณรวัชระ  พลเยียม

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๒๕
สามเณรจักริน  ละเมียด

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๒๖
สามเณรนัฐวัฒน์  ทะสูง

๒/๐๗/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๒๗
สามเณรกันตินันธ์  ใจคิด

๙/๐๗/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๒๘
สามเณรสืบศักดิ

์

 นาสมใจ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๒๙
สามเณรพีรพัฒน์  หวังอยู่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๓๐
สามเณรธีรศักดิ

์

 คิดกล้า

๑/๐๘/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๓๑
สามเณรณัฐวุฒิ  ฟกทอง

๖/๐๘/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๓๒
สามเณรสิทธิภาคย์  พิมลพันธุ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๓๓
สามเณรรัชชานนท์  ไขกลางดอน

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๓๔
สามเณรไชยเชษฐ์  สีแสน

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๓๕
สามเณรขวัญ  จตุพรสกุล

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๓๖
สามเณรเพชรอภิรักษ์  ปุยผา

๙/๑๐/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๓๗
สามเณรธนาคร  แวงวรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๓๘
สามเณรลิปปกรณ์  นิระพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๓๙
สามเณรธนกร  แซ่ไหล

๒/๑๒/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๔๐
สามเณรพัชรพล  ตาลประดับ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๔๑
สามเณรกฤตภัค  เตอแอ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๔๒
สามเณรรัตพล  บุระพวง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๔๓
สามเณรธีรภาพ  ฉลุนรัมย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๔๔
สามเณรเทียนชัย  พลเยียม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

 บางพลีใหญ่ใน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓ / ๒๒

้
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สป ๒๑๖๐/๐๔๔๕
สามเณรธีรพงษ์  พลเยียม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๔๖
สามเณรธีระชัย  แก้วกัญญา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๔๗
สามเณรอนุทัย  นิลผาย

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๔๘
สามเณรอริยมนต์  นันทตันติ

๘/๐๖/๒๕๔๘

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๔๙
สามเณรศุภกิจ  ไชยอินทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๕๐
สามเณรสิริวัตร  วุฒิวงค์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๑๖๐/๐๔๕๑
พระสุทน ยุตฺตธมฺโม บัวนารถ

๒๔/๑๐/๒๕๐๑ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๕๒
พระเจริญ ปโมทิโต ทังนาค

่

๙/๑๐/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๕๓
พระฐาปนพงศ์ วรธมฺโม เครืองทิพย์

่

๒๓/๑๒/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๕๔
พระเพชร ปฺาวชิโร แก้วพะเนียง

๑๘/๐๙/๒๕๑๒ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๕๕
พระจิรวัฒน์ กิตฺติโก บูรณะภวังค์

๑๔/๐๒/๒๕๓๗ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๕๖
พระกิตติศักดิ

์

สงฺวโร โพธิพันธุ์

๒๑/๐๘/๒๕๓๐ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๕๗
พระปรียาชาติ วรมงฺคโล ถินทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๐
๗/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๕๘
พระเกียรติณรงค์ อตฺตทีโป เกตุประดิษฐ์

๑๖/๑๒/๒๕๓๙
๒๒/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๕๙
พระศุภสิทธิ

์

สุภทฺโท สีลากรม

๒๒/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๖๐
พระกมล กนฺตวีโร ภูติจินดานันท์

๑/๐๒/๒๕๓๖
๔/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๖๑
พระวัฒนา วรโท พิณศรี

๑๓/๐๖/๒๕๓๓ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๖๒
พระสายชล ิตคุโณ ปนทอง

๒๐/๑๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๖๓
พระวีรภัทร์ เตชวโร สามเสน

๖/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๖๔
พระอำพล มงฺคโล ยีจอหอ

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๖๕
พระวัชรพล ธมฺมโชโต โตพิบูลย์

๑/๐๓/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๖๖
พระดำรงศักดิ

์

ธมฺมรโส หลำดี

๑/๐๒/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๖๗
พระวรุฒ นิราสโย แผ้วฉำ

๗/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๖๘
พระชัยฤทธิ

์

อตฺถกาโม พิชัยกุล

๔/๐๔/๒๕๑๙
๑/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๖๙
สามเณรธีรพล  การะศิล

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

 ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๗๐
สามเณรอนุวัฒน์  สัมพันธุ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 ราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๑๖๐/๐๔๗๑
พระทวีทรัพย์ โฆสกาโม

ประดับดวงจินดา
๕/๑๐/๒๕๓๕ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บูรณะ  

สป ๒๑๖๐/๐๔๗๒
พระภาณุวัฒน์ ภูริทตฺโต ภู่เกตุ

๑๗/๐๙/๒๕๓๕

๑/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บูรณะ  

สป ๒๑๖๐/๐๔๗๓
พระเอกรินทร์ อคฺควโร วงษ์ว่องไว

๓/๑๐/๒๕๒๕ ๗/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บูรณะ  

สป ๒๑๖๐/๐๔๗๔
พระธีรยุทธ เขมวโร หลังพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๓๖
๒๑/๐๕/๒๕๖๐

สลุด  

สป ๒๑๖๐/๐๔๗๕
พระกิตติพัฒน์ เขมวีโร พุกรอด

๑๙/๑๒/๒๕๓๗
๒๑/๐๕/๒๕๖๐

สลุด  

สป ๒๑๖๐/๐๔๗๖
พระอัฐชัย ฉนฺทโก นำใจแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๗๗
พระไพทูลย์ ปุณฺณโก มลิทอง

๑๙/๐๕/๒๕๒๐ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๗๘
พระพนาโชค นนฺทิโย พูนเจริญ

๕/๑๑/๒๕๓๗ ๒/๑๑/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๗๙
พระสุขุม สุขุมาโล อินทร์เทศ

๑๙/๐๒/๒๕๓๖ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

หนามแดง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔ / ๒๒

้
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สป ๒๑๖๐/๐๔๘๐
พระสิทธิพงษ์ เตชวโร เสือประเสริฐ

๔/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๘๑
พระภูวศิษฐ์ ธมฺมโชโต สกุลภิรมย์โสภณ

๙/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๘๒
พระปรัชญา อุฏาโน ศิลปชัย

๑/๐๙/๒๕๓๙ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๘๓
พระสิริชัย อสโม สินธุชัย

๒๔/๑๒/๒๕๓๒

๒/๐๔/๒๕๖๐

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๘๔
พระชยากร มงฺคโล สุขกะหวาน

๒๖/๑๒/๒๕๓๔

๒/๐๔/๒๕๖๐

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๘๕
พระธิติ โชติโย ผลมะม่วง

๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๘๖
พระอานนท์ อานนฺโท แปวชัยภูมิ

๙/๐๘/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๘๗
พระฐาปนพงษ์ านิโย เคร่งวิทยา

๒๙/๐๖/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๘๘
พระธนวิชญ์ ธีรวโร งามประเสริฐ

๓/๐๓/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๘๙
พระธีรพล สุชีโว พูลเกตุ

๑๔/๐๙/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๙๐
พระวรภูมิ ปสุโต เพ็งมะเริง

๒/๐๓/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๙๑
พระพิทยา ขนฺติโก แสงสาคร

๒๐/๐๑/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๙๒
พระถิรวัฒน์ชัย านิโย ศุภภัคบูรณ์เดช

๑๗/๐๗/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๙๓
พระโชคอุดม านุตฺตโม จันทร์หล้า

๒๑/๑๒/๒๕๓๗
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๙๔
พระเทียนเทพ อสโม พานิช

๑๒/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๙๕
พระพัธทพล านงฺกโร ปนเงิน

๑๑/๑๒/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๙๖
สามเณรปราการ  อุตสุรินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๑

 หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๙๗
สามเณรภัทระ  พรหมวิจิตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

 หนามแดง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๙๘
พระอาดรู่ อคฺคธมฺโม แก้วอินทนิน

๑๖/๑๐/๒๕๐๓ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดกาหลง  

สป ๒๑๖๐/๐๔๙๙
พระเกรียงไกร อารยธมฺโม เจนโจ

๒๙/๐๓/๒๕๑๓ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดกาหลง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๐๐
พระภาณุเดช ภานุเตโช ศิริโภคา

๐๗/๐๕/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๑๖๐/๐๕๐๑
พระนนทวัฒน์ ฉนฺทสุโภ เผือกน้อย

๒๒/๑๐/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๑๖๐/๐๕๐๒
พระวุฒิชัย ธมฺมวิริโย เจษฎารัศมี

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๑๖๐/๐๕๐๓
พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช ภู่หลง

๒๑/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๑๖๐/๐๕๐๔
พระเสถียร สุจิตฺโต ตาดทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๐ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดโคธาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๕๐๕
พระสุจินต์ สุจิณฺโณ แซ่ล้อ

๕/๐๔/๒๕๓๔ ๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดเจริญวราราม  

สป ๒๑๖๐/๐๕๐๖
พระมงคลโชค คุณสมฺปนฺโน เรืองแจ่ม

๑๒/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดเจริญวราราม  

สป ๒๑๖๐/๐๕๐๗
พระธีรวัฒน์ โชติปฺโ ส่วนบุญ

๒๔/๐๘/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดเจริญวราราม  

สป ๒๑๖๐/๐๕๐๘
พระอนุรักษ์ ปสนฺโน ชืนพลี

่

๑๕/๑๑/๒๕๒๗
๒๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๑๖๐/๐๕๐๙
พระณรงค์ นริสฺสโร ขำน้อย

๑๘/๐๒/๒๕๓๒ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๑๖๐/๐๕๑๐
พระวสันต์ วราสโภ ซิง

๒๐/๑๑/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๑๖๐/๐๕๑๑
พระวรนาถ นรินฺโท อำแพง

๐๘/๐๔/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๑๖๐/๐๕๑๒
พระปยะพงษ์ ปยสีโล ตองอ่อน

๑๐/๐๓/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๑๖๐/๐๕๑๓
พระศิริโชค สนฺตจิตฺโต ฝกแคเล็ก

๐๒/๐๖/๒๕๓๙ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดนิยมยาตรา  

สป ๒๑๖๐/๐๕๑๔
พระอดิศักดิ

์

สุทฺธิมโน กลินสุคนธ์

่

๑๓/๐๓/๒๕๓๖
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดนิยมยาตรา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๖๐/๐๕๑๕
พระสมชาย ปยวรฺโณ โยมภูเวียง

๐๗/๐๒/๒๕๒๘ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดบางบ่อ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๑๖
พระอาทิตย์ อินฺทโชโต เย็นสะบาย

๑๘/๐๘/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางบ่อ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๑๗
พระก้องเกียรติ สุตธมฺโม ปานสังข์

๑๓/๐๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางบ่อ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๑๘
พระชนาวุฒิ อติภทฺโท มังมี

่

๑๗/๐๔/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางบ่อ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๑๙
พระฉัตรมงคล ชยธมฺโม ปรีชา

๐๔/๐๒/๒๕๔๐ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๕๒๐
พระนัฐวุฒิ สุจิตฺโต พ่วงแพ

๐๒/๐๕/๒๕๔๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๕๒๑
พระบดินทร์ วรธมฺโม แก้วแจ่ม

๑๐/๐๒/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๕๒๒
พระไชยวัฒน์ จนฺทโชโต บุ้งทอง

๑/๐๘/๒๕๒๔
๔/๐๒/๒๕๖๐

วัดบางเพรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๒๓
พระธวัชชัย คุณวโร เขียวหวาน

๖/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดบางเพรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๒๔
พระวิทูรย์ วราสโภ บุ้งทอง

๑๔/๐๔/๒๕๑๙ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

วัดบางเพรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๒๕
พระเอกพล ปภสฺสโร เนตรเสน

๒๘/๑๒/๒๕๓๕

๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางเพรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๒๖
พระสุมนต์ชัย ทีฆายุโก ชินโฮง

๒๕/๐๑/๒๕๑๒ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางเพรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๒๗
พระศราวุธ านวโร ม่วงเปย

๓๑/๐๗/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางเพรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๒๘
พระกัมพล ทีฆายุโก ดิษฐ์ลิม

้

๑๒/๑๑/๒๕๓๗

๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางเพรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๒๙
พระพันธุ์เทพ ทสฺสนธมฺโม จิตติชานนท์

๒๔/๑๒/๒๕๓๗

๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางเพรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๓๐
พระณัฐวุฒิ ิติสมฺปนฺโน ม่วงท้วม

๒๓/๐๒/๒๕๓๗

๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางเพรียง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๓๑
พระวิทยา คุณธมฺโม พึงแพ

่

๑๘/๑๐/๒๕๒๙ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๓๒
พระนัฐพล ฉนฺทปาโท ศรีทอง

๑๒/๑๐/๒๕๓๖
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๓๓
พระบุญมี สีลวฑฺโฒ มากพูน

๐๙/๐๔/๒๕๐๘ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๓๔
พระณรงศักดิ

์

กิตฺติปฺโ ไผทอง

๒๒/๑๑/๒๕๓๘
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๓๕
พระบัณฑิต มนฺุโ เอียมแสง

่

๒๓/๐๒/๒๕๒๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๓๖
พระสิทธิชัย ชยปาโล แซ่เจ็ง

๑๐/๐๖/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๓๗
พระณัฐวุฒิ อตฺตสาโร แปนถึง

๒๘/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๓๘
พระคมสัน หิริโก บัวไพบูลย์

๒๑/๐๙/๒๕๒๗ ๑๑/๑๒/๒๕๖๐

วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๓๙
พระศตายุ ธีรปฺโ นิธิวรนิรันดร์

๐๙/๐๓/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐
วัดปานประสิทธาราม

 

สป ๒๑๖๐/๐๕๔๐
พระภาคภูมิ วชิราโณ นราแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดปานประสิทธาราม
 

สป ๒๑๖๐/๐๕๔๑
พระยศวริส นริสฺสโร พิดา

๒๘/๐๕/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดปานประสิทธาราม
 

สป ๒๑๖๐/๐๕๔๒
พระดนัย เขมโก เจริญนิรันดร์

๒๑/๐๗/๒๕๐๑ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดมงคลโคธาวาส  

สป ๒๑๖๐/๐๕๔๓
พระปยะพงศ์ อชิโต สินธุวงษานนท์

๓๑/๐๗/๒๕๒๖

๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดลาดหวาย  

สป ๒๑๖๐/๐๕๔๔
พระณัฐพล วราโภ เอียมรัตน์

่

๑๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดลาดหวาย  

สป ๒๑๖๐/๐๕๔๕
พระณพล กตสาโร เพียวอยู่

๑๘/๐๕/๒๕๑๓ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

วัดสร่างโศก  

สป ๒๑๖๐/๐๕๔๖
พระสถานันท์ อธิปฺโ ชาจะกะ

๒๖/๐๓/๒๕๑๕
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดสร่างโศก  

สป ๒๑๖๐/๐๕๔๗
พระภาณุพงษ์ ภทฺทโก หงษ์งาม

๒๕/๐๗/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดสร่างโศก  

สป ๒๑๖๐/๐๕๔๘
พระทรรศพงษ์ านุตฺตโร งามอักษร

๐๙/๐๖/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดสร่างโศก  

สป ๒๑๖๐/๐๕๔๙
พระสถิต สนฺตวํโส อยู่พงษ์สันต์

๒๐/๗/๒๕๑๐ ๑๙/๑/๒๕๖๐

วัดสุคันธาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๖๐/๐๕๕๐
พระสิทธิชัย สิทฺธิชยวฑฺฒโน ผลวิวัฒน์

๒๑/๒/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๑๖๐/๐๕๕๑
พระธนศักดิ

์

วรสทฺโธ พิบูลย์ทิพย์

๑๔/๖/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๖๐

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๑๖๐/๐๕๕๒
พระธีระรัตน์ จารุธมฺโม ชมแจ้ง

๐๓/๐๙/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๑๖๐/๐๕๕๓
พระปฏิภาณ ปฏิภาโณ สินสมุทร

๑๘/๕/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๑๖๐/๐๕๕๔
พระรณกร รณกโร มีสมบัติ

๐๘/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๑๖๐/๐๕๕๕
พระเกียรตินนท์ กิตฺตินนฺโท วิลานันท์

๑๒/๐๗/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๑๖๐/๐๕๕๖
พระจุมพล สมุหพโล นุชประมูล

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๑๖๐/๐๕๕๗
พระอดิรุจ อติรุโจ สุทินเผือก

๓๐/๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๑๖๐/๐๕๕๘
พระณัฐิวุฒิ ณฏธมฺโม ธรรมไพศาล

๐๒/๐๖/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๑๖๐/๐๕๕๙
พระสาริน อาภาธโร เฮียงจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๓๔ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

วัดหอมศีล  

สป ๒๑๖๐/๐๕๖๐
พระธีระพงษ์ านิสฺสโร ประทุมมา

๒๘/๑๒/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
คลองพระราม  

สป ๒๑๖๐/๐๕๖๑
พระสมสกุล ปภสฺสโร ลีลากุล

๘/๗/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๖๐
คลองพระราม  

สป ๒๑๖๐/๐๕๖๒
พระทศพร ทสพโร ปรางอยู่

๑๐/๙/๒๕๓๕
๒/๘/๒๕๖๐

คลองพระราม  

สป ๒๑๖๐/๐๕๖๓
พระอิทธิกร วิชฺชากโร เปยมทรัพย์

๙/๔/๒๕๔๐ ๒/๘/๒๕๖๐
คลองพระราม  

สป ๒๑๖๐/๐๕๖๔
พระบุญทวีชัย ปฺุธมฺโม มิงวงศ์

่

๐๓/๐๓/๒๕๒๙ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

คลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๖๕
พระลภัชพล อติธมฺโม มุสิผล

๑๙/๐๑/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๖๖
พระหนุ่ม สุทฺธิธมฺโม บุญสุวรรณ

๒๙/๐๙/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๖๗
พระอภิชิต ยุตฺตธมฺโม บรรจงทัด

๒๘/๐๕/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

คลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๖๘
พระชัยบุตร ชยธมฺโม อริยพงศ์ไพศาล

๐๖/๐๙/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

คลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๖๙
พระธนพล กิตฺติธมฺโม จันทะพันธุ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๗๐
พระสัณฐิติ ปยธมฺโม สรรพสอน

๒๕/๐๕/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๗๑
พระธนชัย กตธมฺโม จ้อยเจือ

๑๓/๑๑/๒๕๒๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๗๒
สามเณรมนตรี  พลเตชะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๑

 คลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๕๗๓
พระนพดล ิตโสภโณ สินโฉมงาน

๒๖/๑๒/๒๕๓๓
๒๑/๗/๒๕๕๖

คลองสวน  

สป ๒๑๖๐/๐๕๗๔
พระธนชัย กิตฺติธมฺโม สุขแสง

๒๖/๒/๒๕๐๐ ๒๕/๑/๒๕๕๘

คลองสวน  

สป ๒๑๖๐/๐๕๗๕
พระสนธิ

์

สุทฺธิาโณ ชืนบุญเชิด

่

๒๗/๑๐/๒๕๓๙

๔/๓/๒๕๖๐
คลองสวน  

สป ๒๑๖๐/๐๕๗๖
พระดนัย โชติปฺโ สอนเสถียร

๑๘/๒/๒๕๔๐ ๒๓/๕/๒๕๖๐

คลองสวน  

สป ๒๑๖๐/๐๕๗๗
พระอติศักดิ

์

อติภทฺโท จำปาหล้า

๒๕/๘/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
คลองสวน  

สป ๒๑๖๐/๐๕๗๘
พระสุทธิพงษ์ วิสุทฺธิสาโร พึงสาย

่

๒/๓/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คลองสวน  

สป ๒๑๖๐/๐๕๗๙
พระสุวรรณ มหาสุวณฺโณ เปรมจิตร

๒๘/๑๑/๒๕๐๖
๑๔/๒/๒๕๕๙

คู่สร้าง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๘๐
พระวรพงษ์ ทีปงฺกโร เหลียมหลักชัย

่

๙/๑๒/๒๕๓๘ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

คู่สร้าง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๘๑
พระกุลดิษ ปฺุสีโล สีตองอ่อน

๒๖/๙/๒๕๒๘ ๑๙/๓/๒๕๖๐

คู่สร้าง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๘๒
พระเดชณรงค์ โสภณมโน เกตุขุนทด

๒๕/๘/๒๕๓๘

๗/๕/๒๕๖๐
คู่สร้าง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๘๓
พระภิษณัชย์ ปภสฺสรวํโส ศรีบุตร

๒๔/๔/๒๕๔๐
๗/๕/๒๕๖๐

คู่สร้าง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๘๔
พระภาณุวิชญ์ ปภสฺสรวุฑฺโฒ ศรีบุตร

๒๔/๔/๒๕๔๐
๗/๕/๒๕๖๐

คู่สร้าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗ / ๒๒
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๖๐/๐๕๘๕
พระปอนด์ วชิรปฺุโ ยศบุญ

๒๔/๗/๒๕๓๙ ๑๔/๖/๒๕๖๐

คู่สร้าง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๘๖
พระโสภณ โสภโณ อยู่ครบ

๑๑/๔/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คู่สร้าง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๘๗
พระอิสสระ รกฺขิตธมฺโม พงษ์โสภา

๓๑/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คู่สร้าง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๘๘
พระวัลลภ อินฺทมโน มณีอินทร์

๓/๗/๒๕๒๖ ๑/๗/๒๕๖๐
คู่สร้าง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๘๙
พระภคพิชัย กิตฺติปฺุโ หุ่นชืน

่

๑๕/๑/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๖๐
คู่สร้าง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๙๐
พระกฤตพร าณพโล ทัพวงษ์

๑๑/๔/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
คู่สร้าง  

สป ๒๑๖๐/๐๕๙๑
พระมานพ อานนฺโท ทองดี

๒๐/๑๐/๒๕๓๔
๑๘/๓/๒๕๖๐

แค  

สป ๒๑๖๐/๐๕๙๒
พระอภิเชษฐ์ กนฺตวีโร พลพวก

๑๖/๕/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
แค  

สป ๒๑๖๐/๐๕๙๓
พระสรวัชร์ ขนฺติโสภโณ ทัศนศร

๑๗/๕/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
แค  

สป ๒๑๖๐/๐๕๙๔
พระสุกิจ เตชปฺโ เกรียงไชยกิจกุล

๙/๑๑/๒๕๐๖ ๑๙/๓/๒๕๖๐

ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๑๖๐/๐๕๙๕
พระณัฐพล ภูริปฺโ รดด้วง

๒/๕/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐

พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๑๖๐/๐๕๙๖
พระอธิฐาน ชินวโร พึงแพ

่

๑๒/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๑๖๐/๐๕๙๗
พระกฤษดา กตสาโร จันทร์จำปา

๒๐/๑๑/๒๕๓๗
๑๓/๖/๒๕๖๐

ศรีคงคาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๕๙๘
พระปฐมพร วิสุทฺธสีโล สังขจร

๓/๒/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

ศรีคงคาราม  

สป ๒๑๖๐/๐๕๙๙
พระนเรศ จนฺทสุวณฺโณ จักหงษ์สุวรรณ

๑๔/๔/๒๕๑๘ ๑๗/๓/๒๕๖๐

สาขลา  

สป ๒๑๖๐/๐๖๐๐
พระอัมรินทร์ อมฺมรินทโร ศรีจันทรา

๒๓/๑/๒๕๒๐
๖/๔/๒๕๖๐

สาขลา  

สป ๒๑๖๐/๐๖๐๑
พระบุญญฤทธิ

์

มหาปฺุโ เชิดชิด
๒/๙/๒๕๓๖

๕/๕/๒๕๖๐
สาขลา  

สป ๒๑๖๐/๐๖๐๒
พระโอภาส โอภาโส เข่งสมุทร

๑๒/๓/๒๕๓๘ ๒๖/๕/๒๕๖๐

สาขลา  

สป ๒๑๖๐/๐๖๐๓
พระศุภสิทธิ

์

สุขธมฺโม นุ่มศรี

๒๑/๓/๒๕๑๘ ๑๖/๖/๒๕๖๐

สาขลา  

สป ๒๑๖๐/๐๖๐๔
พระณัฐวุฒิ สีลธโน คุ้มทรัพย์

๒๙/๙/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
สาขลา  

สป ๒๑๖๐/๐๖๐๕
พระพงษ์บุญ ิตปฺุโ อนุเคราะห์

๒๑/๑๒/๒๕๓๗ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๐๖
พระปณณวัฒน์ ปฺาวุฑฺโฒ แสงอินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๓๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๐๗
พระราเมศ านยุตฺโต เถียรจัน ทึก

๐๙/๐๖/๒๕๓๖ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๐๘
พระนิรุตติ จิรวฑฺโฒ ดารารัศมี

๑๖/๑๑/๒๕๓๖
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๐๙
พระสุทธิศักดิ

์

สุทฺธิสกฺโก สุวรรณราช

๑๑/๐๓/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๑๐
สามเณรธนวัฒน์  ยาวิชัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

 ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๑๑
พระชาตรี คุณวุฑฺโฒ พุฒเจริญ

๓๐/๔/๒๕๒๗
๑/๔/๒๕๖๐

ใหม่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๑๒
พระธีระศักดิ

์

วุฑฺฒิธมฺโม นิยม

๑๗/๑๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ใหม่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๑๓
พระอลงกฎ จิรวฑฺโฒ จิรวัฒโธ

๒๒/๑/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๑๖๐/๐๖๑๔
พระสุชาติ ชินวํโส สีฟา

๑๘/๐๕/๒๕๒๐ ๐๘/๑๒/๒๕๕๑

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๑๕
พระขวัญชัย ชยธมฺโม หอมกลินเทียน

่

๓/๑๒/๒๕๐๐ ๑๙/๑/๒๕๖๐

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๑๖
พระทรงสิทธิ

์

ฉนฺทธมฺโม เกลียงเกลา

้

๒๗/๑๑/๒๕๑๖
๒๖/๐๓/๒๕๖๐

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๑๗
พระสมคิด จนฺทโชโต กุสันเทียะ

๑๕/๑๒/๒๕๐๗ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๑๘
พระศตวรรษ ธมฺมปาโล เพ็ชรงาม

๐๙/๐๑/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๑๙
พระศุกกิจ สุภาจาโร เจริญภักดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

จรเข้ใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘ / ๒๒
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สป ๒๑๖๐/๐๖๒๐
พระอภิลักษ์ อภิสาโล สุขเกษม

๐๑/๑๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๒๑
พระพยนต์ กนฺตวีโร หงษ์จร

๑๙/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๒๒
พระสุทธิชัย โชติปฺุโ แก้วโบราณ

๑๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๒๓
พระอนุวัตร์ จินฺตามโย แย้มผกา

๑๐/๑๐/๒๕๓๙
๑๔/๖/๒๕๖๐

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๒๔
พระโชติพงษ์ สจฺจาโณ หงษ์ขจร

๒๑/๕/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๒๕
พระจิรายุ จิรธมฺโม แก้วโบราณ

๔/๑/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๒๖
พระอริยวัฒน์ อริยวํโส วิทยารมณ์

๑๙/๑/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๒๗
พระธนกฤต ธนปฺโ จิตตระกูล

๖/๑๒/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๑๖๐/๐๖๒๘
พระรัตนพงศ์ จนฺทสาโร ลอยไสว

๘/๕/๒๕๓๗ ๒๒/๒/๒๕๖๐

บัวโรย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๒๙
พระสิทธิกร วิสุทฺธสาโร บุญเรืองทอง

๒๒/๑/๒๕๔๐
๑/๔/๒๕๖๐

บัวโรย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๓๐
พระหริพันธ์ มหปฺผโล จ้อยมีผล

๑๒/๑๒/๒๕๓๙

๘/๔/๒๕๖๐
บัวโรย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๓๑
พระณัฐวุฒิ ขนฺติธโร ทับทวี

๒/๙/๒๕๓๙ ๒๓/๔/๒๕๖๐

บัวโรย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๓๒
พระะอาทิตย์ อินฺทโชโต ไวกุลเพ็ชร

๘/๕/๒๕๓๗
๖/๕/๒๕๖๐

บัวโรย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๓๓
พระธรรมนูล ธมฺมทินฺโน ม่วงใหญ่

๑๐/๕/๒๕๓๙
๔/๖/๒๕๖๐

บัวโรย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๓๔
พระธนายุทธ ชนาสโก ตันสงวน

๕/๑๑/๒๕๓๙
๑๐/๖/๒๕๖๐

บัวโรย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๓๕
พระณชพล กิตฺติโสภโณ พุ่มศิริ

๑๖/๙/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๖๐

บัวโรย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๓๖
พระอำพล ภทฺทาจาโร เลขนาวิน

๑๙/๖/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

บัวโรย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๓๗
พระวิทยา านสนฺปนฺโน มรีสมบัติ

๑๒/๑/๒๕๔๐ ๒๑/๖/๒๕๖๐

บัวโรย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๓๘
พระวิทยา วรปฺโ เชยจุ้ย

๒๓/๔/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บัวโรย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๓๙
พระชัยวุฒิ ชยานนฺโท เชยจุ้ย

๑/๗/๒๕๔๐ ๒๗/๖/๒๕๖๐

บัวโรย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๔๐
พระสุรเดช อิทฺธิเตโช อยู่เล็ก

๒๗/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
บัวโรย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๔๑
พระเมธี โชติปฺโ พวงทอง

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
บัวโรย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๔๒
พระภาคภูมิ อภินนฺโท นาคนิลทอง

๒๒/๓/๒๕๓๓ ๒๙/๔/๒๕๖๐

ปากคลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๖๔๓
พระประทุม อาทโร เทพรักษา

๒๖/๙/๒๕๐๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปากคลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๖๔๔
พระสถาพร ขนฺติโก ประสพศิริทรัพย์

๒๕/๕/๒๕๓๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปากคลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๖๔๕
พระศักดิศรี

์

สิริจนฺโท สาธุชาติ

๒๗/๕/๒๕๓๑ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปากคลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๖๔๖
พระสรศักดิ

์

สุรกฺโข ประพฤติดี

๑๒/๑/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปากคลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๖๔๗
พระสำรวย ปยวณฺโณ สุขโสภา

๑๘/๑/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปากคลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๖๔๘
พระพงศธร กตทีโป นาคนิลทอง

๑๑/๓/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปากคลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๖๔๙
พระสุรัตน์ เตชวโร ล้อมทอง

๒/๗/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปากคลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๖๕๐
พระจีรวัฒน์ อานนฺโท เอียมท้วม

่

๒๕/๕/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปากคลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๖๕๑
พระมงคลกรณ์ มหายโส เกิดแสง

๖/๓/๒๕๔๐ ๑/๗/๒๕๖๐
ปากคลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๖๕๒
สามเณรพงค์ทิสุทธิ

์

 จันทนันตื
๓/๒/๒๕๔๕

 ปากคลองมอญ  

สป ๒๑๖๐/๐๖๕๓
พระวัน นาควโร บัวตูม

๑๒/๕/๒๕๐๘ ๒๗/๗/๒๕๕๘

มงคลนิมิตร  

สป ๒๑๖๐/๐๖๕๔
พระพิเชษฐ รตนวิชฺโช เจริญคุ้ม

๑/๑/๒๕๔๐ ๒/๑/๒๕๖๐
มงคลนิมิตร  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๖๐/๐๖๕๕
พระชนาธิป ชินวโร เตียเย็น

๕/๕/๒๕๓๕ ๒๐/๔/๒๕๖๐

มงคลนิมิตร  

สป ๒๑๖๐/๐๖๕๖
พระสาธิต สิริสาโร ฉิมพาลี

๔/๔/๒๕๔๐ ๔/๕/๒๕๖๐
มงคลนิมิตร  

สป ๒๑๖๐/๐๖๕๗
พระสถาพร ปุณฺณโก สุขเจริญ

๑๘/๔/๒๕๓๙ ๒๕/๕/๒๕๖๐

มงคลนิมิตร  

สป ๒๑๖๐/๐๖๕๘
พระสยมภู อนาลโย บัวเถือน

่

๒๕/๕/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
มงคลนิมิตร  

สป ๒๑๖๐/๐๖๕๙
พระกิตติพร อินฺทวีโร บัวหุ่ง

๑๔/๕/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

มงคลนิมิตร  

สป ๒๑๖๐/๐๖๖๐
พระณัฐกานต์ กตปฺุโ มนุษย์ชาติ

๗/๔/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

มงคลนิมิตร  

สป ๒๑๖๐/๐๖๖๑
พระวรุฒ ธมฺมธีโร ปนสุภา

๑๗/๑๒/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
มงคลนิมิตร  

สป ๒๑๖๐/๐๖๖๒
พระบัญจพล ปภากโร โดดสู้

๑๐/๑๐/๒๕๒๘

๒/๗/๒๕๖๐
มงคลนิมิตร  

สป ๒๑๖๐/๐๖๖๓
พระวรพงษ์ เขมาภิรโต มะลาศรี

๖/๑/๒๕๒๗
๖/๗/๒๕๖๐

มงคลนิมิตร  

สป ๒๑๖๐/๐๖๖๔
พระนพดล เตชปฺโ โฆษิตสมพร

๒๒/๓/๒๕๔๐ ๒๗/๑/๒๕๖๐

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๖๕
พระธนวัฒน์ ภทฺทาวุโธ เอียมสำอางค์

่

๖/๓/๒๕๔๐ ๑๙/๓/๒๕๖๐

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๖๖
พระศิริโชค ธีรวโร ภู่ถาวร

๒๗/๑/๒๕๓๙

๑/๕/๒๕๖๐
ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๖๗
พระธราพงษ์ เทวธมฺโม อินทร์พรหม

๒๐/๗/๒๕๓๙
๔/๕/๒๕๖๐

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๖๘
พระบุญฮอง กิตฺติคุตฺโต เพ็งมูล

๑๑/๑๐/๒๕๒๕
๑๑/๖/๒๕๖๐

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๖๙
พระศุภกร ถิรจิตฺโต พลอยนุช

๑๕/๒/๒๕๒๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๗๐
พระวรวุธ กตปุโ สุขมีทรัพย์

๑๒/๘/๒๕๓๔ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๗๑
พระเกรียงชัย ตนฺติปาโล คงสมบัติ

๒๐/๔/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๗๒
พระอินทัช ตปสีโล ทองแพ

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

๑๑/๖/๒๕๖๐

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๗๓
พระรุ่งโรจน์ ยนฺตสีโล เขียนมนฑา

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

๑๑/๖/๒๕๖๐

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๗๔
พระชินกร รตนปฺโ ผาสุก

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

๑๑/๖/๒๕๖๐

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๗๕
พระฉัตรมงคล ปภสฺสโร ขวัญวงษ์ทิม

๘/๕/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๗๖
พระสมพงษ์ สิรินฺธโร นาคแก้ว

๑๕/๘/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๗๗
พระวิบูลย์ โชติปฺุโ กันดีลัง

๑๖/๑๑/๒๕๐๕
๑๘/๖/๒๕๖๐

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๗๘
พระบุญสม อคฺคปฺโ พุ่มดารา

๘/๖/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๗๙
พระจีรนันท์ คุณสํวโร นุชสา

๑๔/๘/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๘๐
พระนพดล าณธมฺโม นาคย่านยาว

๑/๘/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๘๑
พระณัฐสิทธิ

์

ชุตินฺธโร ใจหาญ
๗/๕/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๘๒
พระก้อนเพ็ชร ภูริปฺโ มากล่อม

๑๙/๕/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๘๓
สามเณรตะวัน  เครือแสง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

 ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๘๔
สามเณรธีรวัฒน์  ชังวัดดี

๑๙/๕/๒๕๔๗

 ศรีวารีน้อย  

สป ๒๑๖๐/๐๖๘๕
พระสันติ ิตปฺโ ดาราศรี

๑๙/๐๕/๒๕๑๔ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

ศิริเสาธง  

สป ๒๑๖๐/๐๖๘๖
พระธีรวัฒน์ ธีรปฺโ สัตย์ซือ

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ศิริเสาธง  

สป ๒๑๖๐/๐๖๘๗
พระนพดล คุณวีโร นาคเขียว

๓๐/๑๒/๒๕๑๗
๐๒/๐๙/๒๕๖๐

ศิริเสาธง  

สป ๒๑๖๐/๐๖๘๘
พระมงคล ิตสีโล สารสุวรรณ

๑๐/๕/๒๕๓๘
๖/๕/๒๕๖๐ สุวรรณภูมิพุทธชยันตี

 

สป ๒๑๖๐/๐๖๘๙
พระภูริพัฒน์ ภูริปฺโ จงเจริญนิรันดร์

๑๐/๗/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐ สุวรรณภูมิพุทธชยันตี
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สป ๒๑๖๐/๐๖๙๐
พระเกรียงศักดิ

์

กตปฺุโย อินทะโพธิ

์

๓/๓/๒๕๔๐ ๑/๗/๒๕๖๐
เสาธงกลาง  

สป ๒๑๖๐/๐๖๙๑
พระวินัย คนฺธวํโส ใจรัก

๑๐/๔/๒๔๙๘
๗/๒/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๖๙๒
พระสมพรต มหิสฺสโร ชินฟก

้

๓๑/๘/๒๕๐๔ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๖๙๓
พระวิเชษฐ์ วิสุทฺโธ หงษ์จร

๓๑/๑๐/๒๕๒๗ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๖๙๔
พระวินุวัฒน์ สุจิณฺโณ ทองปลัง

่

๒๑/๒/๒๕๔๐ ๑๒/๓/๒๕๖๐

เสาธงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๖๙๕
พระอานนท์ อานนฺโท ขวัญเนียม

๑๒/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๖๐

เสาธงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๖๙๖
พระคทาวยุทธ าณทีโป รอดสนธิ

์

๓/๑๐/๒๕๓๒ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เสาธงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๖๙๗
พระจิรายุทธ จิรสุโภ กรุษสาท

๒๒/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
เสาธงนอก  

สป ๒๑๖๐/๐๖๙๘
พระณัฐวุฒิ ณฎิโก เกิดเรืองศรี

๒๐/๑๑/๒๕๓๙ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๖๙๙
พระประเสริฐ ชวนปฺโ ศรีเจริญ

๒๙/๓/๒๕๐๓ ๒๔/๑/๒๕๖๐

หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๐๐
พระอัครเดช ิตเมโธ มาลัย

๒๙/๘/๒๕๒๑

๑/๔/๒๕๖๐
หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๐๑
พระสุริยะ ิติธโร ทองธรรมชาติ

๑๑/๓/๒๕๒๔

๓/๔/๒๕๖๐
หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๐๒
พระจิรวุฒิ สิริวุฑฺโฒ น้อยแสง

๒๐/๙/๒๕๓๙
๑/๕/๒๕๖๐

หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๐๓
พระสามารถ สุวณฺโณ ทองเนือนิม

้ ่

๒๔/๖/๒๕๒๐
๖/๕/๒๕๖๐

หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๐๔
พระพีรพัฒน์ อมฺพโร พึงอำ

่

๒๐/๑/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐

หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๐๕
พระวัลลภ สุรชโย สุรชัย

๒๘/๑๐/๒๕๓๗
๒๘/๕/๒๕๖๐

หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๐๖
พระวรวิบูลย์ จนฺทวิปุโล ฮวดจึง

๒๖/๕/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๐๗
พระชัย ธชวโร หมายนอก

๒๘/๓/๒๔๙๓

๑/๗/๒๕๖๐
หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๐๘
พระสุรินทร์ จริยาวโร แก้วภู่

๒/๑๒/๒๕๑๘

๑/๗/๒๕๖๐
หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๐๙
พระอรรถสิทธิ

์

อตฺถวโร ประดาศรี

๒๐/๑/๒๕๓๔
๑/๗/๒๕๖๐

หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๑๐
พระประเสริฐ ณฏวโร ดิเรกศรี

๒๗/๒/๒๕๓๔

๑/๗/๒๕๖๐
หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๑๑
พระศักดา สุตวโร สวนเดช

๒๘/๓/๒๕๓๔

๑/๗/๒๕๖๐
หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๑๒
พระปราศรัย ทตฺตวโร พุ่มพวง

๑๔/๑๑/๒๕๓๔

๑/๗/๒๕๖๐
หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๑๓
พระกิตติศักดิ

์

วาสวโร กลินบางพูด

่

๒๒/๑๑/๒๕๓๔

๑/๗/๒๕๖๐
หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๑๔
พระธนากร ชยวโร สุขประเสริฐ

๑๙/๓/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๑๕
พระทศพร จุลฺลนาโค น่วมน้อย

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๑๖
พระอนุศักดิ

์

ฉนฺนปฺุโ บุญภู่

๑๖/๑/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐

หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๑๗
สามเณรจิรยุทธ  บุญสม

๑๗/๒/๒๕๔๖

 หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๑๘
สามเณรชยพร  วราคำ

๒๒/๗/๒๕๔๖

 หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๑๙
สามเณรอัครวิน  จินตรารักษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๒๐
สามเณรสมบูรณ์  ซือมือ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๒๑
สามเณรอนุชา  บุญเผย

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 หัวคู้  

สป ๒๑๖๐/๐๗๒๒
สามเณรวัชรพงษ์  นิกุล

๑/๑๒/๒๕๔๖

 หัวคู้  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๑๖๐/๐๗๒๓
สามเณรณัฐกิตต์  ขัดสดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

 หัวคู้  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปริยัติมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
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