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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๓๓๐ รูป ขาดสอบ ๕๙ รูป คงสอบ ๒๗๑ รูป สอบได้ ๒๔๒ รูป สอบตก ๒๙ รูป (๘๙.๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระนิคม ิตเมโธ ทับมัน

่

๓๑/๑๐/๒๔๙๙
๒๔/๖/๒๕๖๐

แก้วฟา  

สส ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระชัยวัฒน์ อธิปฺโ ตรีเพ็ชร

๔/๕/๒๕๓๗
๗/๗/๒๕๖๐

คู้สนามจันทร์  

สส ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระศุภสิทธิ

์

โชติปฺโ พัฒนะ

๑๒/๑๐/๒๕๓๙
๑๑/๗/๒๕๖๐

คู้สนามจันทร์  

สส ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระไพโรจน์ โชติปฺุโ ปรียงค์

๒๕/๔/๒๕๑๕ ๑๑/๗/๒๕๖๐

จันทร์เจริญสุข  

สส ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระจเร จารุธมฺโม จันทรแพร

๒๗/๑/๒๕๒๙ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ช่องลม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระณัฐวัฒน์ อกฺกวํโส สว่างเกตุ

๒๘/๘/๒๕๓๗ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙

ช่องลม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระฐานพัชร์ สุภทฺโท พิพิธชนินันท์

๒๗/๔/๒๕๐๕ ๒๘/๑/๒๕๖๐

ช่องลม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระสมนึก ปฺาคโม มรรคผล

๑/๑/๒๔๘๙ ๓๐/๓/๒๕๖๐

ช่องลม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระโฆษิต โสภโณ ยุติธรรม

๑๕/๗/๒๕๓๗ ๑๖/๔/๒๕๖๐

ช่องลม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระสมาน อนฺทโชโต ศรีมาลัย

๒๖/๑๐/๒๕๐๑

๔/๖/๒๕๖๐
ช่องลม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระนรวิชญ์ าณวโร ชูประเสริฐชัย

๑๗/๑/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ช่องลม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระวิเชษฐ์ สมาจาโร แสงอุทัย

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ช่องลม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระสุโรจน์ ปภากโร ธนธรรมกุล

๒๔/๑๒/๒๔๙๒

๒/๗/๒๕๖๐
ช่องลม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระศรันรัตน์ กิตฺติธโร เดชะชาติ

๒๕/๔/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ช่องลม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระสุกิตติ สุภทฺโท จงมุ่งเจริญ

๑๑/๙/๒๕๓๐ ๒๗/๗/๒๕๖๐

ช่องลม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระเมธิชัย อธิปฺโ แซ่ปง

๒๘/๐๘/๒๕๓๗
๑๓/๒/๒๕๕๙

ดาวโด่ง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระกอบชัย กิตฺติวณฺโณ วงเวียน

๙/๑๒/๒๕๓๙ ๑๓/๔/๒๕๖๐

ดาวโด่ง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระศรันย์ ปริปุณฺโณ คล้ายทับทิม

๑๓/๓/๒๕๔๐ ๑๓/๔/๒๕๖๐

ดาวโด่ง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระประสิทธิ

์

จิตฺตปฺโ เอียมเพ็ชร

่

๑๓/๔/๒๕๐๘ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ท้ายหาด  

สส ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระอดิศักดิ

์

อธิปฺโ รืนเริง

่

๔/๕/๒๕๔๐ ๔/๖/๒๕๖๐
ท้ายหาด  

สส ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระสุรเชษฐ์ มหาลาโภ

เจริญญาติประเสริฐ ๑๐/๓/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ท้ายหาด  

สส ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระฉัตรมงคล กตปฺโ

ยงศรีปญญะฤทธิ

์

๕/๕/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ท้ายหาด  

สส ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระธาดา กิตฺติปฺโ ศรีดารากุล

๑๗/๗/๒๕๑๐
๑/๘/๒๕๖๐

ท้ายหาด  

สส ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระนัฎฐนันท์ สิริธโร อินทรศร

๑๕/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

ธรรมสถิตติวราราม

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑ / ๘

้
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สส ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระสุริยา สุริาโณ อยู่ศิริ

๑๙/๑๐/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ธรรมาวุธาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระธนบดี อภิปุณฺโณ วรศิริ

๒๐/๗/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

ธรรมาวุธาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระสกานต์ ธมฺมปาโล รางทัน

๒๔/๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ธรรมาวุธาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระวุฒิชัย ชินวโร ทองสุข

๓๐/๔/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

ธรรมาวุธาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระดนัย านงฺกโร แม้นละม้าย

๑๑/๑๑/๒๕๒๔

๓/๑/๒๕๖๐
น้อยแสงจันทร์  

สส ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระเสกสรร านวโร บำรุงศรี

๑๖/๗/๒๕๔๐
๗/๕/๒๕๖๐

น้อยแสงจันทร์  

สส ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระเรวัต อาภสฺสโร งามดี

๑๘/๑๐/๒๕๓๕
๒๑/๕/๒๕๖๐

น้อยแสงจันทร์  

สส ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระทักษิณ ติตฺสาโร เสือพิทักษ์

๒๕/๑/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

น้อยแสงจันทร์  

สส ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระสามารถ ธมฺมวโร นาคทอง

๒๐/๙/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

น้อยแสงจันทร์  

สส ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระพงศ์ศิริ ปฺาพโล ผิวอ่อน

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
น้อยแสงจันทร์  

สส ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระนฤพันธ์ นนฺทสาโร ผึงภุมริน

้

๒๑/๐๒/๒๕๑๙
๒๗/๑/๒๕๕๙

บางแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระมานะ ติสาโร นาคสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระสุเมธ ติสาโร คชรัตน์

๐๓/๐๖/๒๕๓๗ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

บางแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระธีรภัทร์ านกโร คชรัตน์

๑๐/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

บางแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระพิพัฒน์ ภทฺทวโร สำเภาทอง

๑๒/๐๔/๒๕๒๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บางแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระกิตติภัทร์ ภิตฺติภทฺโท เครือเทศ

๐๓/๐๓/๒๕๔๐ ๑๖/๐๗/๒๕๖๐

บางแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรนิติกร  เกิดเจิด

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

 บางแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรสมเดช  เกิดเจิด

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 บางแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๔๓
พระศุภชัย จารุธมฺโม สกนธ์กาญจน์

๑๐/๕/๒๕๓๗
๔/๖/๒๕๖๐

บางขันแตก  

สส ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระชาญชัย สุภาจาโร มันคง

่

๓๑/๘/๒๕๐๕ ๒๘/๖/๒๕๖๐

บางขันแตก  

สส ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระสำรวย จกฺกวโร นิลเพชร

๖/๔/๒๔๙๗ ๑/๑๑/๒๕๕๗

บางจะเกร็ง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๔๖
พระบรรพต ปฺาโภ ใจงาม

๒๔/๑๒/๒๕๐๒ ๒๖/๑๐/๒๕๕๙

บางจะเกร็ง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระวีรภัทร ธีรปฺโ ลอกภัยพาล

๓๐/๑๒/๒๕๓๘

๕/๓/๒๕๖๐
บางจะเกร็ง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๔๘
พระพระจักรณรงค์ อภิปุโ ก๋งอุบล

๒๙/๑๐/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๖๐

บางจะเกร็ง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระพระอรรถพล สุวีโร พิมพา

๑๘/๖/๒๕๓๘ ๒๗/๖/๒๕๖๐

บางจะเกร็ง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระพระนพพร กนฺตสีโร ช้างสี

๘/๑๐/๒๕๒๗
๖/๗/๒๕๖๐

บางจะเกร็ง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระอนุเทน เตชพโล โยชนัง

๙/๑๐/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางประจัน  

สส ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระสุรวิชญ์ ปยธมฺโม วุฒิธรรมกิตติ

๓๐/๐๗/๒๕๓๕ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระสาธิต วรจิตฺโต ทัดมาลี

๔/๐๙/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระอนันต์ วราโภ แจ่มแจ้ง

๓๑/๐๗/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระอนันต์ ชวโน ภู่ระหงษ์

๑๓/๐๒/๒๕๓๙

๘/๐๗/๒๕๖๐

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรสกฤษฏิ

์

 นาวิกานนท์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

 ประทุมคณาวาส  

สส ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระบำรุง านวโร ห่วงศักดิศรี

์

๑๐/๘/๒๕๐๐ ๑๖/๓/๒๕๖๐

ปอมแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระณัฐนนท์ เขมรโต เณรผึง

้

๒๕/๑๐/๒๕๑๗

๓/๔/๒๕๖๐
ปอมแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระณัฐวุฒิ ภทฺทวโร นัยนิตย์

๑๖/๑๐/๒๕๒๙
๒๔/๖/๒๕๖๐

ปอมแก้ว  
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สส ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระสงคราม อกิฺจโน แสงเดือน

๓/๙/๒๕๒๑
๒/๗/๒๕๖๐

ปอมแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระธงชัย คุณฺงกโร ฉิมพาลี

๒๓/๓/๒๕๒๔

๒/๗/๒๕๖๐
ปอมแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๖๒
พระสุรินทร์ สุจิณฺโณ ปราบพาน

๒๘/๔/๒๕๒๔

๒/๗/๒๕๖๐
ปอมแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระสุทธิพงษ์ ติกฺขวีโร ธรรมวงศา

๑๕/๓/๒๕๒๙

๒/๗/๒๕๖๐
ปอมแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระสาธิต สิริสาโร อิมเงิน

่

๒๖/๙/๒๕๒๙

๒/๗/๒๕๖๐
ปอมแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระชัยชนะ ทินฺนวโร ถินยังยืน

่ ่

๑๐/๑๐/๒๕๓๐

๒/๗/๒๕๖๐
ปอมแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระนรากร ิตคุโณ บุญสวัสดิ

์

๒๑/๖/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ปอมแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระปฏิวัติ ยติโก ไชยสิทธิสร้อย

์

๒๑/๘/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ปอมแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระวันชัย สุธมฺโม แสงภู่

๓/๑๐/๒๕๐๑ ๕/๑๒/๒๕๕๘

ปากลัด  

สส ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระณัฐพล กนฺตวณฺโณ ท้วมสมบูรณ์

๑๐/๒/๒๕๔๐
๒/๕/๒๕๖๐

ปากลัด  

สส ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระธาดา ธมฺมธโร เจริญทรง

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ปากลัด  

สส ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระสมชาย ปริปุณฺโณ ดีแสน

๒๗/๘/๒๕๐๗ ๑๘/๗/๒๕๖๐

ปากลัด  

สส ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระพิชัย ธมฺมโชโต ยอดทรัพย์

๐๒/๑๑/๒๕๓๙ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

ปากสมุทร  

สส ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระเกรียงไกร กนฺตสาโร กาญจนฉวี

๒๓/๐๙/๒๕๓๙
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

ปากสมุทร  

สส ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระเกรียงไกร กตสาโร ดีชัยยะ

๑๑/๐๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ปากสมุทร  

สส ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระเสกสันต์ ปริชาโน ว่องไว

๑๔/๔/๒๕๒๐ ๕/๑๒/๒๕๕๙

พวงมาลัย  

สส ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระณัฐวุฒิ อคฺคปฺโ สายสวาท

๑๙/๕/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

พวงมาลัย  

สส ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระฉลองชัย สุชาโต เงินวิลัย

๓/๑๐/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

พวงมาลัย  

สส ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระถาวร จนฺทสาโร ดวงแย้ม

๒๒/๑๑/๒๔๙๘

๑๐/๔/๒๕๕๙

พักตราราม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระขวัญชัย ปฺาวุฑฺโฒ ยอดสิงห์

๒๔/๔/๒๕๔๐ ๒๑/๗/๒๕๖๐

พักตราราม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระสุวรรณวุฒิ วรวฑฺฒโน มังกรศักดิสิทธิ

์ ์

๒๒/๑๑/๒๕๓๘

๒๘/๕/๒๕๖๐

เพชรสมุทร  

สส ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระจักรพงศ์ กิตฺติวีโร วีรตระการสิทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๒๗

๓๐/๖/๒๕๖๐

เพชรสมุทร  

สส ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระชนะสิทธิ

์

าณวีโร ธนัสภิญโญพงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๑๐ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

โพงพาง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระไพชยนต์ อาภสฺสโร บตุตรนนท์

๑๐/๓/๒๕๓๙
๘/๔/๒๕๖๐

แม่นำ  

สส ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระประสิทธิ

์

สุมงฺคโล ศรีสนธิรักษ์

๒๔/๖/๒๕๓๒

๔/๖/๒๕๖๐
แม่นำ  

สส ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระบัญชา ขนฺติธมฺโม น้อยเจริญ

๑๙/๔/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

แม่นำ  

สส ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระภูวนาถ จนฺทปฺโ ล้อมพงศ์

๒๑/๕/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
แม่นำ  

สส ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระณัฐพล อธิปฺโ แก้วกุญชร

๑๒/๕/๒๕๓๙

๖/๖/๒๕๖๐
โรงธรรม  

สส ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระกลิม สุนฺทโร เอียมอ่อม

่

๓/๘/๒๕๐๓
๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ลาดเปง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระเยิม

้

อาภสฺสโร รอดสะใภ้
๓/๘/๒๔๙๐ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ลาดเปง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระไพศาล ปภากโร ด้วงสีทอง

๑๘/๑๑/๒๕๐๘

๑๐/๖/๒๕๖๐

ลาดเปง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระสุรเทพ ถิราโณ โยธา

๒๓/๔/๒๕๓๖
๑๐/๖/๒๕๖๐

ลาดเปง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระพิทูล สุจิณฺโณ สังข์ทอง

๑๔/๔/๒๕๐๗
๘/๗/๒๕๖๐

ลาดเปง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระอัศวิน อภิปุณฺโณ สำเลิศ

๘/๔/๒๕๑๐ ๘/๗/๒๕๖๐
ลาดเปง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระศราวุธ ธีรวโร ไทยสยาม

๑๒/๙/๒๕๑๙

๘/๗/๒๕๖๐
ลาดเปง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๓ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระอำนาจ ชินวโร ใจรืน

่

๑๑/๒/๒๕๔๐
๘/๗/๒๕๖๐

ลาดเปง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรปวีร์  บุญยัง

๒๖/๕/๒๕๔๗

 ลาดเปง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรบุญโชค  ขาวเงิน

๗/๗/๒๕๔๗
 ลาดเปง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรอภิวัฒน์  ฝสสินธุ์

๒๖/๔/๒๕๔๘

 ลาดเปง  

สส ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระพัฒนา อติพโล สะไครแสน

๒๒/๒/๒๕๓๖ ๑๖/๒/๒๕๕๙

ลาดใหญ่  

สส ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระสุชาติ เขมวโร เชือไทย

้

๑๘/๙/๒๕๒๑ ๑๘/๙/๒๕๕๙

ลาดใหญ่  

สส ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระธนานพ จนฺทสุวณฺโณ แก้วสมนึก

๘/๑๐/๒๕๒๑ ๘/๑๐/๒๕๕๙

ลาดใหญ่  

สส ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระบุญธรรม ทีปธมฺโม สมใจหวัง

๒๖/๕/๒๕๑๔

๒/๗/๒๕๖๐
วชิรคาม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระฐานวีร์ หาสธมฺโม จันทร

๑/๙/๒๕๒๑
๒/๗/๒๕๖๐

วชิรคาม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระมานพ เอกวณฺโณ อาญชนะปาน

๖/๑/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๖๐

วชิรคาม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระชัยยันต์ ชยธมฺโม วงค์มุข

๑๒/๐๕/๒๕๒๔
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระทิวา ปภสฺสโร นาคจันทร์

๐๗/๑๑/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระพงษ์เทพ เทววํโส บัวทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐
วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระธีรภัทร วณฺณวฑฺฒโก แสงภู

๐๙/๐๘/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐
วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระวิบูลย์สรรค์ พลวฑฺฒโก จันทร์พึงสุข

่

๑๗/๐๙/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐
วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระชลภฤต กิตฺติโสภโณ บัวทอง

๒๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐
วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระพระเจนวิทย์ จิรวฑฺฒโน ปนวิลัย

๑๕/๐๓/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรัทธาธรรม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๑๒
สามเณรธนทรัพย์  วอทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๑

 ศรัทธาธรรม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระเกียรติศักดิ

์

โสภณปฺโ อรุณโสภณ

๑๕/๘/๒๕๔๐ ๓๑/๕/๒๕๖๐

ศรีศรัทธาธรรม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระพิศณุ ธมฺมโสภโณ แช่มชะเอม

๒๐/๙/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ศรีศรัทธาธรรม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระธนชาติ กิตฺติโก เต็มพร้อม

๒๙/๕/๒๕๓๘

๗/๕/๒๕๖๐ ศรีสุวรรณคงคาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระนัฐพล อนาลโย นิยมเวช

๒๑/๑๐/๒๕๓๓
๒๕/๓/๒๕๖๐

สวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระกิตติวัฒน์ อาภสฺสโร ถิรธนาเจริญวงศ์

๒๔/๓/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
สวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระสาโรจน์ ปสุโต จันทรดิษฐ์

๒๕/๐๑/๒๕๓๙
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ใหญ่  

สส ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระนพพร กตนาโถ บุญเขือง

่

๒๑/๑๑/๒๕๒๖
๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ใหญ่  

สส ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระพลวัฒน์ จรณธมฺโม ชมพูวิเศษ

๒๑/๐๙/๒๕๓๖

๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหญ่  

สส ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระนพรัตน์ สุทฺธิจาโค จันทร

๒๙/๐๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

เกษมสรณาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระรัชกฤต ธมฺมธีโป ฉัตรทอง

๒๙/๐๖/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

แก้วเจริญ  

สส ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระอภิรักษ์ ปสนฺนจิตโต สร้อยบัวงาม

๒๖/๐๖/๒๕๒๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

แก้วเจริญ  

สส ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระวชิรวิทย์ วชิรวิชฺชโย ปนประวัติ

๒๙/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

คลองขุดเล็ก  

สส ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระนนทวัฒน์ คุณวโร ทองคง

๐๘/๐๖/๒๕๓๐ ๐๙/๐๖/๒๕๕๖

โคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระนิพนธ์ ถิรวิริโย แสงจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๒๒ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

โคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระจิรพนธ์ ชิตมาโร สัจจวงศ์

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

โคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๑๖๐/๐๑๒๘
พระประพันธ์ โกสโล ทองเปลว

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระกฤษฎา สุเมโธ สิริสมุทรสาร

๒๑/๐๗/๒๕๓๘
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

จุฬามณี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๔ / ๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระพยม อกิฺโณ เมฆบริสุทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๐๑ ๐๑/๑๐/๒๕๕๙

เจริญรัตนาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระจักรกริช ิติาโณ ปนทอง

๑๘/๐๘/๒๕๒๕
๐๑/๐๓/๒๕๖๐

เจริญรัตนาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระอธิคม สุรปฺโ ธรรมมัง

๒๔/๑๑/๒๕๔๐
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

เจริญรัตนาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระฐิติพัฒน์ ถิรจิตฺโต อมศิริ

๑๘/๐๖/๒๕๓๗
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

เจริญรัตนาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระฐิติพงศ์ สุรปฺโ หนูเจริญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เจริญรัตนาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระสมพล กตปฺโ บุญเกตุ

๒๔/๐๖/๒๕๑๑ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

ช้างเผือก  

สส ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระดำรงค์ศักดิ

์

นิราสโย สายพันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดาวดึงษ์  

สส ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระศักดิชัย

์

ธมฺมปาโล สุจริตรักษ์

๐๑/๐๘/๒๕๐๒ ๓๐/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งเศรษฐี  

สส ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระวราพันธุ์ สุชาโต แสงจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๒๔ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙
เทพประสิทธิคณาวาส

์

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระโกศล เตชธมฺโม หุ่นแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
เทพประสิทธิคณาวาส

์

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระพรพิชิต ผาสุโก ขุนสูงเนิน

๐๖/๐๔/๒๕๑๐ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐
เทพประสิทธิคณาวาส

์

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระสมบัติ นนฺทิโย ดิษฐีกิตติรัช

๒๑/๐๑/๒๕๐๓ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

บางเกาะเทพศักดิ

์

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระทวีชัย อาภากโร ทองวารี

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

บางแคกลาง  

สส ๒๑๖๐/๐๑๔๓
พระธีระ สมจิตฺโต นันตสุคนธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บางแคกลาง  

สส ๒๑๖๐/๐๑๔๔
พระอดิศักดิ

์

วรธมฺโม เผือกเอียม

่

๐๔/๑๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางแคกลาง  

สส ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระนพดล จนฺทธมฺโม สุริยะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางแคกลาง  

สส ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระชุมพล ชาตปฺโ ทองคำ

๒๓/๐๔/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บางแคกลาง  

สส ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระวัชรประโยชน์ ตุลธมฺโม ฉันทรัตนโชค

๑๗/๐๓/๒๔๙๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

บางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระรณชัย สุชาโต พึงร่มกลาง

่

๐๘/๐๘/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

บุญนาคประชาสรรค์
 

สส ๒๑๖๐/๐๑๔๙
พระเกรียงศักดิ

์

กตสาโร ทองคำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระสราวุธ สิริภทฺโท สกุลนุ่ม

๒๑/๐๓/๒๕๔๐ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๕๑
พระพีรพัฒน์ ิตธมฺโม จงสมจิตต์

๒๘/๐๕/๒๕๔๐ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระรุจิภาส ธมฺมวโร แสงทองฟา

๑๒/๐๘/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๕๓
พระณัชพล กตปฺุโ พงษ์เถือน

่

๑๒/๐๘/๒๕๓๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระสมชาย อินฺทโชโต สกุนวงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๐๒ ๐๙/๑๐/๒๕๕๘

ประชาโฆสิตาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระยุทธพล ฉนฺทกาโม เทียนทับทิม

๑๓/๐๓/๒๕๒๒
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

ประชาโฆสิตาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๕๖
พระแก่น ปวโร กลันเกลียง

่ ้

๒๒/๐๗/๒๕๑๔ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ประชาโฆสิตาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระบุญชืน

่

โสรโต มะตัน

๐๓/๑๒/๒๕๐๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ประชาโฆสิตาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระสมภพ ปฺาวโร เมืองประดิษฐ

๐๔/๐๓/๒๕๑๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ประชาโฆสิตาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระสิทธิชัย โสธโน บุญหว่าง

๒๒/๐๒/๒๕๑๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ประชาโฆสิตาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระวิฑูรณ์ เขมโก นกสี

๑๐/๐๑/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ประชาโฆสิตาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระภานุ สุภโร อภิฐิตินันท์

๐๙/๐๙/๒๕๑๗ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ประดู่  

สส ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระธนเสฏฐ์ จรณธมฺโม สิทธิปุญญโรจน์

๒๐/๐๒/๒๕๑๗ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

ประดู่  

สส ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระปยวัฒน์ ิตจิตฺโต จันทร์เทศน์

๑๗/๐๓/๒๕๓๖ ๑๔/๐๓/๒๕๖๐

ประดู่  

สส ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระสิทธิชัย ชิตงฺกโร เกตุสกุล

๒๖/๐๗/๒๕๓๗ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

ประดู่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๕ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระพิสิษฐ์ ภทฺทธมฺโม โชติอัครถิรธนา

๐๒/๐๕/๒๕๓๙ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ประดู่  

สส ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระภาสหฤษฏ์ รตนปฺโ ยังมีสุข

๓๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ประดู่  

สส ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระภาวัต านธมฺโม ยิมเจริญ

้

๒๐/๐๔/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประดู่  

สส ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระรชฏ ปาคโม สุวรรณกลาง

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ประดู่  

สส ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระอนันต์ อภินฺนโท นิลดี

๒๐/๑๐/๒๕๒๘ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

ปากนำ  

สส ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระณรงค์เดช มหาปฺโ

มณฑาธารสวรรค์

๒๐/๐๗/๒๕๑๕ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

ปากนำ  

สส ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระวิชิตชาญ าณวโร มหทธนาวุฒากร

๐๑/๐๕/๒๕๑๖ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐

ปากนำ  

สส ๒๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรอรรถภล  นักคุ่ย

๑๓/๑๒/๒๕๔๐

 ปากนำ  

สส ๒๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรวิชิตพล  นักคุ่ย

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

 ปากนำ  

สส ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระภทรพล กิตฺติภทฺโท เกิดนานา

๒๗/๑๐/๒๕๓๑
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

พระยาญาติ  

สส ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระปรีดา ปริปุณฺโณ วาทีวิวัฒน์

๒๓/๐๒/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ภุมรินทร์กุฎีทอง  

สส ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระชาตรี โชติธมฺโม ขุมทรัพย์

๐๗/๐๒/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

มณีสรรค์  

สส ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระศรชาติ ชินวโร สุวรรณโชติ

๒๙/๐๘/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มณีสรรค์  

สส ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระศักรินทร์ วิสุทฺธิสาโร ศรีทองอินทร์

๒๑/๐๒/๒๕๓๙
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎร์บูรณะ  

สส ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระวงศกร ทีฆายุโก โชติ

๑๔/๐๖/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บูรณะ  

สส ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระอัจชานนท์ สุขิโต เรือนเพชร

๒๙/๐๔/๒๕๒๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บูรณะ  

สส ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระพิเชษฐ์ ปฺาณวโร วงศ์ชัยชน

๐๙/๐๙/๒๕๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์วัฒนาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระชรินทร กิตฺติธโร ฉิมเครือวัลย์

๐๒/๑๒/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ลังกา  

สส ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระณัฐวัฒน์ จตฺตาโร งามทับทิม

๑๒/๐๗/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วรภูมิราษฎร์บำรุง  

สส ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระนิวัฒน์ วฑฺฒโน ผิวงาม

๑๒/๑๑/๒๕๓๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางพรหม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระสมคิด ปสาโท ขำศิริ

๒๓/๐๑/๒๕๐๑ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

สาธุชนาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระนเรศ ปภาธโร ปานเคลือบ

๑๒/๑๐/๒๕๑๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

สาธุชนาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระพงษ์เทพ อติภทฺโธ พิทักษ์เกิด

๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

สาธุชนาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระสุรเชษฎ์ ปชฺโชโต ขำนพคุณ

๒๐/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สาธุชนาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระศรนรินทร์ อรินฺทโม โทธนะ

๑๗/๑๑/๒๕๓๘
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

สาธุชนาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรสหรัฐ  น้อยกาญจนะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

 สาธุชนาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระสมฤทธิ

์

จิรธมฺโม โสภาพ

๒๐/๑๒/๒๕๑๐ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

สีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระอัมพร คุณธมฺโม แหวนเพชร

๐๓/๐๙/๒๔๙๔ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

สีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระณัฐพล ิตปฺโ จันทร์รอด

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระนิพน าณพโล ประวัติ

๒๔/๐๖/๒๕๒๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

สีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๙๕
พระฤทธิเกียรติ อติธมฺโม โสภาพ

๒๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระเกษมศักดิ

์

กิตฺติสาโร ปานจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระธีระศักดิ

์

าณเตโช ฝนโคกสูง

๐๓/๐๘/๒๕๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

สีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระวัฒนะ ธนปฺโ นามถวิล

๒๘/๐๖/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

สีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระเสถียร มหาปฺุโ พรหมบุรี

๑๐/๐๗/๒๕๑๘ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

เสด็จ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๖ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระวรพจน์ คุณวีโร ละเขียว

๐๔/๐๕/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

เสด็จ  

สส ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระพรเทพ ผาสุโก สกุลเพชร

๐๓/๐๘/๒๕๒๙ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

เหมืองใหม่  

สส ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระบัณฑิต โชติปฺุโ พวงแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๓๔ ๐๒/๐๙/๒๕๕๙

อมรวดี  

สส ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระพีรวัส วรปฺุโ หัตถกรรม

๒๔/๐๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อมรวดี  

สส ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระนพรุจ าณวีโร คงมัน

่

๐๓/๐๙/๒๔๘๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

อลงกรณ์  

สส ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระบุญมี สุทฺธิาโณ ศรีชัยมูล

๑๘/๐๑/๒๕๐๓ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

อลงกรณ์  

สส ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระชิตพล โชติปฺโ ลำภู

๒๓/๑๒/๒๕๔๐
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

อินทาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระลิขสิทธิ

์

โชติวณฺโณ เชิดชู

๓๐/๔/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

สส ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระมนตรี ธมฺมทีโป เอียมเงิน

่

๒๘/๖/๒๕๑๒ ๒๖/๒/๒๕๖๐

เกาะใหญ่  

สส ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระธงชัย ิตฺธมฺโม ธรรมสวัสดิ

์

๒๘/๖/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๖๐

เกาะใหญ่  

สส ๒๑๖๐/๐๒๑๐
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุมงฺคโล นินบารันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๒๑

๕/๗/๒๕๖๐
เกาะใหญ่  

สส ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระเสรี โชติโก ธรรมมิการ

๒๖/๖/๒๕๒๒

๖/๗/๒๕๖๐
เกาะใหญ่  

สส ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระวุฒิชัย อินฺทสโร จูงใจ

๒๐/๐๔/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เจริญสุขาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระสิทธิชัย กิตฺติธโร กาเหว่า

๒๑/๐๗/๒๕๔๐
๑/๐๗/๒๕๖๐

เจริญสุขาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระไพศาล สํวโร อุดรวิศวนาถ

๑๓/๗/๒๔๙๔ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

ดอนมะโนรา  

สส ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระณัฐพล ชาคโร รัตนรุ่งเรือง

่

๒๖/๙/๒๕๓๘ ๓/๑๒/๒๕๕๙

ดอนมะโนรา  

สส ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระมนูญ โชติธมฺโม ธนิกกุล

๓๑/๑๐/๒๔๙๓
๑๙/๑/๒๕๖๐

ดอนมะโนรา  

สส ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระอานนท์ สติตฺจิตโต บุญรอด

๔/๓/๒๕๓๖ ๑๙/๑/๒๕๖๐

ดอนมะโนรา  

สส ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระเอกชัย สุธมฺโม ชืนอรุณ

่

๑๕/๗/๒๕๓๗

๔/๓/๒๕๖๐
ดอนมะโนรา  

สส ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระสามารถ ชินวโร อำโพธิศรี

์

๒๓/๕/๒๕๓๘ ๑๒/๓/๒๕๖๐

ดอนมะโนรา  

สส ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระนพรัตน์ ธมฺมสโร รักษาสุรสาร

๖/๙/๒๕๔๐ ๒๐/๕/๒๕๖๐

ดอนมะโนรา  

สส ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระรณรงค์ กนฺตวณฺโณ แซ่เฮ้า

๒๗/๑๒/๒๕๒๕

๒๗/๖/๒๕๖๐

ดอนมะโนรา  

สส ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระสิทธิเดช ปภสฺสโร ทวีเกิด

๑๖/๑/๒๕๒๔

๒/๗/๒๕๖๐
ดอนมะโนรา  

สส ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระพุทธชาติ สนฺตโน พันธ์น้อย

๒๒/๑๑/๒๕๑๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ตรีจินดาวัฒนาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระนรภัทร นราธิโป ยวงเกตุ

๒๕/๐๖/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐
ตรีจินดาวัฒนาราม  

สส ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระธนนท์ ฉนฺทธมฺโม คงประเสริฐ

๑๕/๘/๒๕๑๒ ๑๕/๘/๒๕๕๙

ตะโหนดราย  

สส ๒๑๖๐/๐๒๒๖
พระอัครเดช จตฺตมโล กรอบพุดซา

๒๗/๙/๒๕๒๗

๔/๖/๒๕๖๐
ตะโหนดราย  

สส ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระณัฐพงษ์ จิตฺตมโน

สร้างสรรค์ปญญา
๑๐/๒/๒๕๐๒

๔/๗/๒๕๖๐
ตะโหนดราย  

สส ๒๑๖๐/๐๒๒๘
สามเณรพาณุกร  คงชาตรี

๑๙/๙/๒๕๔๔

 ตะโหนดราย  

สส ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระโสภณ กิตฺติโสภโณ คำนึงเนตร

๓๐/๕/๒๔๙๙
๒/๗/๒๕๖๐

ไทร  

สส ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระเชาวน์สิน วิสารโท ฟกฤกษ์

๒๙/๒/๒๔๙๙

๕/๗/๒๕๖๐
ไทร  

สส ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระอรรถพล ขนฺติพโล เมืองชู

๓/๑๐/๒๕๒๖ ๒๓/๐๒/๒๕๖๐

บางกล้วย  

สส ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระชาตรี ปฺุวโร ปริวัตร

๒/๐๙/๒๕๑๔ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

บางกล้วย  

สส ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระอนุชา สมจิตฺโต สีขาว

๒๘/๐๕/๒๕๓๖ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

บางกล้วย  

สส ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระราชวิทย์ เขมนนฺโท เล็กสาคร

๘/๐๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บางกล้วย  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระสุทธิพงษ์ ปภากโร ยอดยิง

่

๒๗/๐๙/๒๕๓๓

๘/๐๗/๒๕๖๐

บางกล้วย  

สส ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระศุภกฤต สุภกิจฺโจ แสงพิทักษ์

๑๖/๐๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บางคนทีใน  

สส ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระพรนนา พฺรหฺมสาโร บุญช่วย

๒๙/๐๕/๒๕๔๐ ๒๔/๒๖/๒๕๖๐

บางน้อย  

สส ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระธน กิตฺติภทฺโท ทรงหิรัญ

๑๙/๑๑/๒๕๓๓

๒/๐๗/๒๕๖๐

บางสะแก  

สส ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระสมชาย สิริวณฺโณ อาจจรูญ

๘/๐๔/๒๕๐๙ ๘/๐๗/๒๕๖๐

บางสะแก  

สส ๒๑๖๐/๐๒๔๐
สามเณรปฏิพัฒน์  โชคอำนวย

๗/๑๒/๒๕๔๕

 ปราโมทย์  

สส ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระสมเกียรติ สมกิตฺโต วันเพ็ญ

๑๑/๕/๒๔๙๙ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

ปากง่าม  

สส ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระอนุรักษ์ เตชปฺโ หีบทอง

๙/๗/๒๕๐๙
๑๘/๑๒/๒๕๕๖

สินวิเศษศรัทธาราม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเวที)

เจ้าคณะภาค ๑๕

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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