
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๖๑๖ รูป ขาดสอบ ๔๐ รูป คงสอบ ๕๗๖ รูป สอบได้ ๕๔๐ รูป สอบตก ๓๖ รูป (๙๓.๗๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระวิทยา กนฺตสีโล ชืนชมชิด

่

๕/๙/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดกระซ้าขาว  

สค ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระเอกพจน์ สนฺตจิตฺโต เจริญสุข

๓๐/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดกระซ้าขาว  

สค ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระกิตติวรรณ กิตฺติวณฺโณ คำพาที

๑๔/๕/๒๕๓๘ ๒๐/๕/๒๕๕๙

วัดกาหลง  

สค ๒๑๕๙/๐๐๐๔
พระกุลเดช โสภณจิตฺโต ศรีงามผ่อง

๑๗/๑๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดกาหลง  

สค ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระสำเริง ทิวากโร อินทร์กำเนิด

๒๔/๙๙/๒๕๓๐
๑๓/๖/๒๕๕๙

วัดกาหลง  

สค ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระสิริภัทร สิริภทฺโท อินทร์กำเนิด

๒๐/๑๒/๒๕๓๘
๑๓/๖/๒๕๕๙

วัดกาหลง  

สค ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระเอกชัย ปุตฺตสุทฺโธ แสงไข่

๐๕/๑๑/๒๕๒๒
๒๒/๘/๒๕๔๒

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระสุวัฒน์ กุสโล จันจินดา

๑๒/๐๒/๒๕๓๕ ๒๐/๑๒/๒๕๕๖

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระพรชัย สุจิตฺโต พันธเสน

๐๘/๐๖/๒๕๓๓ ๐๘/๐๕/๒๕๕๘

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระวันชัย ปสนฺนจิตฺโต ธูปทองเจริญผล

๐๓/๑๐/๒๕๓๗ ๐๕/๐๙/๒๕๕๘

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระฐิติพงษ์ ปริธมฺโม พลธร

๒๒/๑๒/๒๕๒๖
๑๖/๘/๒๕๕๙

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๐๑๒
พระธนบดี ิตวโร เลิศกิตติศิริ

๑๐/๐๑/๒๔๙๖ ๐๘/๑๒/๒๕๕๙

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระฉัตรชัย กิตฺติปฺโ ธรรมสร

๙/๕/๒๕๓๖ ๗/๗/๒๕๕๙
วัดเกาะ  

สค ๒๑๕๙/๐๐๑๔
พระจิตรดิลก ิตฺตสุโภ ชาวบ้านเกาะ

๒๓/๑/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดเกาะ  

สค ๒๑๕๙/๐๐๑๕
พระธนากร ปภากโร มะลิวัลย์

๒๙/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดเกาะ  

สค ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระวิชัย านิโย บุญเทียม

๑๖/๓/๒๕๓๑ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดแก้วมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระอนันต์ ยติกโร เกตุใจ

๐๙/๐๔/๒๕๓๙
๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดแก้วมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระทวีพร จนฺทสโร โตเหมือน

๒๕/๑๒/๒๕๓๓
๐๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดแก้วมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระวิรัช วุฑฺฒิธมฺโม จันรวม

๒๗/๙/๒๕๓๘ ๐๗/๑๒/๒๕๕๙

วัดแก้วมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระนิวัตน์ ปฺาโภ สุขเกตุ

๕/๘/๒๕๓๔ ๕/๑๑/๒๕๕๘

วัดโกรกกราก  

สค ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระพงษ์วิทธิ

์

ิติคุโณ สุขสวัสดิ

์

๒๘/๔/๒๕๐๗ ๑๒/๕/๒๕๕๙

วัดโกรกกราก  

สค ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระธวัชชัย วิชิโร แก้วแก้มสี

๒๐/๗/๒๕๐๙
๓/๗/๒๕๕๙

วัดโกรกกราก  

สค ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระวิรัตน์ ฉนฺทกโร วันวงศ์

๑๖/๘/๒๕๒๐
๓/๗/๒๕๕๙

วัดโกรกกราก  

สค ๒๑๕๙/๐๐๒๔
พระศุภชัย ผลาโณ มีเจริญ

๒๓/๕/๒๕๓๒
๓/๗/๒๕๕๙

วัดโกรกกราก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑ / ๑๖

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระสุรฤทธิ

์

ิติาโณ โพธิเทศ

์

๑๙/๗/๒๕๓๒
๓/๗/๒๕๕๙

วัดโกรกกราก  

สค ๒๑๕๙/๐๐๒๖
พระนพดล านวีโร เปยเยีย

๑๓/๙/๒๕๓๒
๓/๗/๒๕๕๙

วัดโกรกกราก  

สค ๒๑๕๙/๐๐๒๗
พระบอย ฉนุทสโร กลันแก้ว

่

๑๙/๖/๒๕๓๓
๓/๗/๒๕๕๙

วัดโกรกกราก  

สค ๒๑๕๙/๐๐๒๘
พระศักดิชัย

์

ชนุตฺตโม หุ่นงาม
๒/๑/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๕๙

วัดโกรกกราก  

สค ๒๑๕๙/๐๐๒๙
พระภัควัฒน์ โฆสโก ยาคง

๓/๑/๒๕๓๗ ๘/๗/๒๕๕๙
วัดโกรกกราก  

สค ๒๑๕๙/๐๐๓๐
พระธีรวัฒน์ วุฑฺฒิโก สุขสุสันต์

๕/๒/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดโกรกกราก  

สค ๒๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรศุภนัท  ยงเพชร

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

 วัดโคกขาม  

สค ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระสุชาติ อภินนฺโท เพชรโยธิน

๑๙/๐๔/๒๕๒๔ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดโคกขาม  

สค ๒๑๕๙/๐๐๓๓
พระมนตรี สิริภทฺโท สุนทรวารี

๐๙/๐๖/๒๕๓๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดโคกขาม  

สค ๒๑๕๙/๐๐๓๔
พระชนาธิป อธิปฺโ แสงจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดโคกขาม  

สค ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระนิรุตติ

์

อาภสฺสโร พุ่มกัน

๐๑/๐๗/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโคกขาม  

สค ๒๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรสิรภพ  รูปคม

๑๓/๒/๒๕๔๕

 วัดเจษฎาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระขวัญชัย สุธมฺโม ธนากร

๐๒/๐๒/๒๕๒๕
๑๐/๗/๒๕๕๘

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระอนุชา ปภากโร วาจาดี

๑๑/๐๑/๒๕๓๓ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๐๓๙
พระเกียรติกร ถิรธมฺโม แตงอำไพ

๐๓/๐๕/๒๕๑๑
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรภูพาน  เฉลิมพิมานพร

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

 วัดชัยมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๔๑
พระสมชาย ตนฺติปาโล งามดี

๑๓/๕/๒๕๒๑ ๒๘/๑/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระสันติ อคฺคธมฺโม สมบูรณ์

๒๗/๘/๒๕๓๘ ๑๓/๓/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระพงศกร ปฺุพโล แทนมณี

๒๗/๓/๒๕๓๙ ๒๘/๓/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระอธิป เหมโก จันทร์หนู

๒๗/๔/๒๕๓๙
๓/๔/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระธีรวุฒิ ธีรวุฒฺโท บุ้นเฮง

๓๐/๑๑/๒๕๓๘

๑/๕/๒๕๕๙
วัดชัยมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระเรวัติ านธมฺโม พันธ์ทอง

๙/๓/๒๕๓๗ ๑๕/๕/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระมานพ ปฺาวุโท ปนทอง

๙/๖/๒๕๒๓ ๒๙/๕/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระภูผา กิตฺติปฺโ ปานมัจฉา

๒๑/๑/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๔๙
พระโชคชัย จนฺทปฺโ จอดเกาะ

๒/๗/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๕๐
พระอุดมศักดิ

์

ถีรนนฺโท คงพุกา
๕/๗/๒๕๓๒ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๕๑
พระธีรพงศ์ สิริปฺโ หงษา

๓๐/๑๒/๒๕๓๘
๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๕๒
พระณัฐพงษ์ ปานธมฺโม มะขามปอม

๑๙/๕/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๕๓
พระอดิศักดิ

์

ฉนฺทธมฺโม บริสุทธิ

์

๒๓/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระศิวา ภทฺทปฺโ ไม้สน

๐๖/๑๒/๒๕๓๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดชีผ้าขาว  

สค ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระณัฐวุฒิ อภิวฑฺฒโน ออกกิจวัตร

๑๘/๑๑/๒๕๓๓
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดชีผ้าขาว  

สค ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระอภิมหา เขมรโต ชาวขมิน

้

๐๑/๐๒/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดชีผ้าขาว  

สค ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระทิวา เขมกาโม แหวนวงษ์

๒๑/๐๖/๒๕๓๖ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

วัดชีผ้าขาว  

สค ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระสุทธิ โอภาโส อาจารีย์

๒๖/๐๘/๒๕๐๙ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระสิทธิพร เขมธโร แหลมประดิษฐ์

๓๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดตึกมหาชยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒ / ๑๖

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระธีรวัฒน์ ชุติมนฺโต จุฬาวรรณ

๒๘/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระกันตินันท์ สุขเวสโก ไผ่ตง

๒๖/๐๘/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระศุภณัฐ ผาสุกธมฺโม กรรณทิพย์

๑๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระยศพล ถิรธมฺโม กุลพงษ์

๑๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระปฐมพงษ์ กิตฺติสีโล พุ่มศรี

๒๔/๐๘/๒๕๓๕
๙/๐๒/๒๕๕๙

วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๑๕๙/๐๐๖๕
พระนิพันธ์ านิสฺสโร ยุรวงค์

๑๒/๕/๒๕๒๓ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระภิเษก อาภสฺสโร รัศมี

๙/๐๖/๒๕๓๙ ๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๑๕๙/๐๐๖๗
พระวัฒนะ านวํโส มากเปยม

๑๐/๐๑/๒๕๓๗
๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระประเวศ จนฺทปฺโ คุ้มครอง

๑๒/๐๓/๒๕๒๘
๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระณรงค์ศักดิ

์

ิตสีโล อุบลไทรย์
๑/๑/๒๕๒๙ ๙/๔/๒๕๕๙ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระบุญช่วย กนฺตสีโล มีมอญ

๒๘/๗/๒๕๒๙ ๑๙/๕/๒๕๕๙
วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระประณต ิตสุโภ บุญสร้าง

๔/๑๐/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙
วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๑๕๙/๐๐๗๒
พระสำเริง อธิวโร เผ่ากลิน

่

๘/๙/๒๕๐๖
๑๖/๕/๒๕๕๙

วัดเทพธงชัย  

สค ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระพลกฤต พลธมฺโม คำปน

๓๐/๙/๒๕๐๙ ๒๔/๕/๒๕๕๙

วัดเทพธงชัย  

สค ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระวิทยา วิทโย กลัดกุหลาบ

๓๑/๕/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดเทพธงชัย  

สค ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระณัฐพล ขนฺติวโร ปอต๊ะมา

๒๐/๕/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดเทพธงชัย  

สค ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระทรงยศ านปฺโ ชูยศ

๓๐/๖/๒๕๒๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดเทพธงชัย  

สค ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระณริน ธมฺมปาโล แซ่เล้า

๙/๖/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดเทพธงชัย  

สค ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระปริญญา สุทฺธิวโร พันธุ์สว่าง

๑๕/๓/๒๕๑๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดเทพธงชัย  

สค ๒๑๕๙/๐๐๗๙
พระณัฐวัตร จารุธมฺโม งามฤทธิ

์

๑๓/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดเทพธงชัย  

สค ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระจิรายุ อจฺจาทโร คำเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๓๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระพัทธวิทญ์ ธีรวโร เชียนมัน

่

๒๒/๐๕/๒๕๓๕ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระธนพล ชนาสโภ บุญเสริม

๑๖/๐๖/๒๕๓๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระจรัญ เขมจาโร เรียมอุไร

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระรุ่งโรจน์ ิตปฺุโ ศรีเอม

๐๑/๐๗/๒๕๓๐ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๘๕
พระธนวัฒน์ คุณวโร บุตรฉำ

๑๕/๐๒/๒๕๓๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระถิรวัฒน์ าณวโร ศาลีคุปต์

๐๒/๐๔/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระเนติพงษ์ ิตคุโณ สีทาดี

๒๗/๐๙/๒๕๓๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระพูนสุข กตสาโร เทศไชย

๐๒/๑๐/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระวรวุฒิ ปฺาวโร คำจีน

๐๖/๐๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระยุทธนา ภูริาโณ มาชืน

่

๓๐/๐๑/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระปราโมทย์ มหาคุโณ แซ่เล้า

๐๔/๐๔/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระสุพจน์ อโมโฆ เสือเดช

๑๑/๐๒/๒๕๒๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระนิคม ิตคุโณ พงษ์เพรช

๑๑/๐๙/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๙๔
พระสมบัติ ปริสุทฺโท กรังพานิช

๙/๑๒/๒๕๐๘ ๒๑/๕/๒๕๕๘

วัดน่วมกานนท์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓ / ๑๖

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระทองปลิว อภินนฺโท พงษ์เพ็ง

๒๖/๓/๒๕๐๐ ๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระพวัชรพงศ์ กนฺตสีโล ชืนชม

่

๕/๑๐/๒๕๓๐ ๑๗/๒/๒๕๕๙

วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๙๗
พระวัชระ วชิรปฺโ บุญเจริญ

๑๐/๔/๒๕๓๙
๑/๕/๒๕๕๙

วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๙๘
พระจตุรงค์ ปฺาวุฑฺโฒ อัคนิจ

๑๐/๑/๒๕๓๗ ๑๕/๕/๒๕๕๙

วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระศักดิพล

์

ปฺาปทีโป พุทธาสุ่น
๓/๓/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระศุก สุขธมฺโม สาวรีย์

๑๐/๔/๒๕๓๙ ๑๖/๖/๒๕๕๙

วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระพัชระ ถารโร พิญญพันธ์

๑/๗/๒๕๓๘ ๑๕/๒/๒๕๕๙

วัดน้อยนางหงษ์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระวันชัย นาถปฺุโณ สว่างเกตุ

๑๓/๕/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

วัดน้อยนางหงษ์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระนิธิชล ิตธมฺโม วงษ์จารุพงษ์

๗/๑/๒๕๐๖
๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดน้อยนางหงษ์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๐๔
พระขวัญเมือง ปยธมฺโม จุเติบ

๑๑/๑๑/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
วัดน้อยนางหงษ์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระสมชาย สุธมฺโม บุญมา

๑๖/๔/๒๕๐๑ ๒๖/๗/๒๕๕๙

วัดน้อยนางหงษ์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๐๖
พระสุรชัย เขมปฺโ ผาดพิศ

๕/๑๑/๒๕๑๙ ๒๖/๗/๒๕๕๙

วัดน้อยนางหงษ์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระธนวัฒน์ อธิวโร แซ่ลี

้

๒๐/๗/๒๕๒๙ ๒๖/๗/๒๕๕๙

วัดน้อยนางหงษ์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระไพบูลย์ วรปฺโ ศรีบุตร

๑๗/๑๑/๒๕๓๖
๒๖/๗/๒๕๕๙

วัดน้อยนางหงษ์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๐๙
พระสุรศักดิ

์

สิริธมฺโม เพ็ชรสุย

๑๐/๓/๒๕๓๘ ๒๖/๗/๒๕๕๙

วัดน้อยนางหงษ์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๑๐
พระเฉลิม อธิปฺุโ เพ็ชรพุ่ม

๑๕/๑๒/๒๕๑๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดนาขวาง  

สค ๒๑๕๙/๐๑๑๑
พระธนากร ปฺาวโร วงษ์เจริญ

๑๓/๖/๒๕๓๙ ๒๔/๗/๒๕๕๙

วัดนาโคก  

สค ๒๑๕๙/๐๑๑๒
พระคฑาวุธ ภูริปฺโ บุญจันทร์

๓๑/๗/๒๕๓๘ ๓๑/๗/๒๕๕๙

วัดนาโคก  

สค ๒๑๕๙/๐๑๑๓
พระภูริฉัตร ิตธมฺโม เพชรอยู่

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

วัดนาโคก  

สค ๒๑๕๙/๐๑๑๔
พระพงศ์ธร กิตฺติปฺโ พุกขัวขาว

๑๔/๑/๒๕๓๘ ๐๑/๑๐/๒๕๕๘

วัดบัณฑูรสิงห์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๑๕
พระก้อง กิตฺติธโร สาระเวช

๒๐/๘/๒๕๑๖ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดบัณฑูรสิงห์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๑๖
พระนัฐวุฒิ านกโร สินทะเกิด

๒๑/๘/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดบัณฑูรสิงห์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๑๗
พระทวีศักดิ

์

เตชปฺโ ภูทอง

๑๒/๐๗/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดบัณฑูรสิงห์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๑๘
พระพชร านกโร รถทอง

๐๓/๑๒/๒๕๓๙
๑๗/๘/๒๕๕๙

วัดบัณฑูรสิงห์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๑๙
พระกฤตภาส สิริปฺโ กำปนทอง

๐๗/๐๕/๒๕๓๙ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๑๕๙/๐๑๒๐
พระวสันต์ จนฺทสโร ฮู้ตราทอง

๕/๘/๒๕๓๑ ๗/๗/๒๕๕๙
วัดบางขุด  

สค ๒๑๕๙/๐๑๒๑
พระนครินทร์ เตชธโร เกตุคล้ายแสง

๒/๘/๒๕๓๙ ๘/๗/๒๕๕๙
วัดบางขุด  

สค ๒๑๕๙/๐๑๒๒
พระสมชาย สิริจนฺโท อืมพรมานะ

่

๗/๑๒/๒๕๑๓ ๑๒/๗/๒๕๕๙

วัดบางขุด  

สค ๒๑๕๙/๐๑๒๓
พระใบศรี ทนฺตจิตโต เกตุสุข

๑๘/๖/๒๕๑๗
๖/๙/๒๕๕๘

วัดบางตะคอย  

สค ๒๑๕๙/๐๑๒๔
พระสุธรรม พรหฺมปฺโ วรโชติ

๗/๑๐/๒๕๑๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดบางตะคอย  

สค ๒๑๕๙/๐๑๒๕
พระพีรภาส านวีโร ปนบรรจง

๑๙/๔/๒๕๓๘ ๑๙/๕/๒๕๕๙

วัดบางปลา  

สค ๒๑๕๙/๐๑๒๖
พระโกศล กตสาโร ชะวาเขียว

๑๓/๘/๒๕๓๓
๕/๖/๒๕๕๙

วัดบางปลา  

สค ๒๑๕๙/๐๑๒๗
พระพุฒิพงศ์ ปฺาทีโป ปานดี

๒๐/๙/๒๕๓๘ ๓๑/๖/๒๕๕๙

วัดบางปลา  

สค ๒๑๕๙/๐๑๒๘
พระณัฐพงศ์ านิสฺสโร หุ่นภู

๗/๑๒/๒๕๓๑
๓/๗/๒๕๕๙

วัดบางปง  

สค ๒๑๕๙/๐๑๒๙
พระธนพล ิตสีโล ม่วงเผือก

๔/๓/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
วัดบางปง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔ / ๑๖

้
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สค ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระพนาธรณ์ อาสโภ อุทัยพิบูลย์

๒๖/๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดบางปง  

สค ๒๑๕๙/๐๑๓๑
พระเกียรติศักดิ

์

กตทีโป เนียมมณี

๒๓/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดบางปง  

สค ๒๑๕๙/๐๑๓๒
พระธีรยุทธ อภิปฺโ แดงสอน

๑๘/๘/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดบางปง  

สค ๒๑๕๙/๐๑๓๓
พระธีรวุฒิ กตปฺุโ ผิวทอง

๓๑/๗/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดบางปง  

สค ๒๑๕๙/๐๑๓๔
พระวราวุฒิ อาสโภ สัยสุภี

๖/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดบางปง  

สค ๒๑๕๙/๐๑๓๕
พระชัยชาญ ิตาโณ ฉัตรทัณ

๐๖/๐๘/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางพลี  

สค ๒๑๕๙/๐๑๓๖
พระชัยวัฒน์ กลฺยาโณ แสงภู่

๑๙/๗/๒๕๓๖ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดบางพลี  

สค ๒๑๕๙/๐๑๓๗
สามเณรวริทธิ

์

 วงษ์เจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

 วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๕๙/๐๑๓๘
พระทรงศักดิ

์

านิสฺสโร ใจบุญดี

๓๐/๑๐/๒๕๒๘ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๕๙/๐๑๓๙
พระอังคาร กิตฺติธโร ผิวแตง

๐๒/๑๒/๒๕๒๓ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระธาดา กนฺตผโล โตกราน

๒๑/๑/๒๕๒๘ ๒๖/๓/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๕๙/๐๑๔๑
พระชโลม อธิปฺโ ล้อมวงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๑๕ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๕๙/๐๑๔๒
พระไกรสร เตชวณฺโณ มณีน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๓๘
๒๙/๕/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๕๙/๐๑๔๓
พระชัยวุฒิ จรณธมฺโม ผลเกลียง

้

๓๐/๕/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๕๙/๐๑๔๔
พระอนุสรณ์ ภูริปฺโ โตสิน

๑๑/๑๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๕๙/๐๑๔๕
พระสุเมศธ์ ิตเมโธ อยู่ศิริ

๒๒/๗/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๕๙/๐๑๔๖
พระพฤกษา จิตฺตสุโภ อ่อนเนียม

๒๔/๓/๒๕๒๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๕๙/๐๑๔๗
พระวรวัฒน์ านทตฺโต ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๓๓ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๕๙/๐๑๔๘
พระธำรงศักดิ

์

อิสฺสโร ขุนทองจับ

๑๕/๗/๒๕๓๓ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๕๙/๐๑๔๙
พระณัฐภัทร กนฺตผโล อ่วมสุข

๒๗/๗/๒๕๓๕ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระชัยวัฒน์ สฺโต ผาดพิศ

๑๓/๑๐/๒๕๓๒ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๕๙/๐๑๕๑
พระศิริชัย อาภากโร คำจะ

๑๗/๑๒/๒๕๓๘
๒๙/๕/๒๕๕๙ วัดประสาทสามัคคีธรรม

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๕๒
พระอรรถพล จิรวํโส สายแจ้ง

๑๖/๕/๒๕๓๖ ๑๙/๖/๒๕๕๙ วัดประสาทสามัคคีธรรม

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๕๓
พระธนกฤต กิตฺติวณฺโณ อินมิทิน

๑๔/๑๒/๒๕๓๕
๐๘/๑๐/๒๕๕๙ วัดประสาทสามัคคีธรรม

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๕๔
สามเณรดนุสรณ์  ไชยเศษ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

 

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๕๕
สามเณรวริทธิ

์

 ม่วงกลม

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

 

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๕๖
สามเณรธีรภัทร  ตรงดี

๑๓/๔/๒๕๔๕

 

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๕๗
พระธนะฉัตร อนุตฺตโม พุ่มเรือง

๓๐/๑๐/๒๕๓๑
๑๕/๕/๒๕๕๙ วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๕๘
พระจิระศักดิ

์

านุตฺตโร ยอดอ่อน

๑๔/๓/๒๕๓๓ ๑๕/๕/๒๕๕๙ วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๕๙
พระณัฐพงษ์ จิรปฺุโ จ่าหล้า

๐๔/๐๔/๒๕๓๖
๒๑/๕/๒๕๕๙ วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระณัฐพล ปภสฺสโร การโคกกรวด

๑๘/๙/๒๕๒๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙ วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๖๑
พระวรายุทธ านวีโร ต้นเอียม

่

๑๑/๐๙/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙ วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๖๒
พระพีรพล ฉนฺทธมฺโม ศรีพรหมมา

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙ วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๖๓
พระยศภัทร ถาวโร มาลี

๒๗/๗/๒๕๓๙ ๒๙/๗/๒๕๕๙ วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๖๔
พระศุภณัฐ ขนฺติธมฺโม เกิดไพบูรณ์

๑๐/๐๔/๒๕๓๖ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙ วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๕๙/๐๑๖๕
พระพงศธรณ์ ิตวฑฺฒโน วรรณา

๑๖/๘/๒๕๓๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙ วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๖๖
สามเณรภมร  อ่มซม

๒๔/๘/๒๕๔๐

 วัดปจจันตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๑๖๗
พระจิรศักดิ

์

ธนาสโก เสมแก้ว

๒๔/๔/๒๕๓๖ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

วัดปจจันตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๑๖๘
พระกานต์ ิตสีโล ปรกสอาด

๐๗/๐๓/๒๔๘๔ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดปจจันตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๑๖๙
พระดำรง อุตฺตโม รอดสมบูญ

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดปจจันตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระวรพงษ์ ฉนฺทโก สอนวิทย์

๒๓/๘/๒๕๓๘ ๒๔/๔/๒๕๕๙

วัดปจจันตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๑๗๑
พระศักดิชาย

์

ถาวโร พูลศิริ

๐๓/๑๒/๒๕๑๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดปจจันตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๑๗๒
พระธนพล โกมโล บุญกอง

๒๘/๘/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดปจจันตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๑๗๓
พระสิทธิชัย ชวโน เชือมสุข

่

๒๕/๑๒/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดปจจันตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๑๗๔
พระทศพร ิตคุโณ งางาม

๐๘/๐๙/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดปจจันตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๑๗๕
พระสันติสุข อรุโณ แวทไทธง

๒๘/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดปจจันตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๑๗๖
พระนันทพงษ์ อาสโภ แคล้วภัยพาล

๐๓/๑๐/๒๕๓๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดปจจันตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๑๗๗
พระวสวัตติ

์

อภิปาโล เอโกเบล

๒๕/๑๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๙/๒๕๕๙

วัดปจจันตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๑๗๘
พระโชคชัย เขมโต รุ่นแรก

๐๒/๑๒/๒๕๓๙ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดปจจันตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๑๗๙
พระสัญญา ธมฺมสโร มาโต

๒๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๘๐
พระอิทธิ วราสโภ ธูปจินดา

๒๓/๐๙/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๘๑
พระณรงค์ฤทธิ

์

ยุตฺติโก เสือคง

๒๖/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๘๒
พระกิตติพงษ์ ปยธมฺโม จันทปลิน

๓๐/๔/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๘๓
พระธนากร จนฺทสาโร กระแสศัพท์

๒๘/๙/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๘๔
สามเณรศุภกร  ชูชาติ

๐๒/๑๒/๒๕๓๕

 วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๘๕
พระกัมพล มเหสิโก ธำรงโชติ

๐๘/๐๘/๒๕๓๔ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๘๖
พระชัชวาล ขนฺติวโร คงมาก

๒๕/๐๗/๒๕๓๑ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๘๗
พระชาญชัย กิตฺติชโย พุ่มจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๘๘
พระองอาจ ปยสีโล หมีเงิน

๑๗/๐๓/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๘๙
พระรุ่งโรจน์ ถิรธมฺโม ศะศิงาม

๒๔/๐๖/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๙๐
พระภัทรกร ขนฺติธโร ผลจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๑๕๙/๐๑๙๑
พระวัชรวีร์ ปฺาทีโป บุญหนุน

๐๔/๐๑/๒๕๓๙ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๙๒
พระพีระพล ภูริสุนฺทโร ด้วงสงค์

๑๙/๐๔/๒๕๓๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๙๓
พระวสันต์ จนฺทสุวณฺโณ เห่งนาเลน

๐๑/๑๐/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๙๔
พระไชยมงคล มนฺตาโภ พุ่มพฤกษ์

๑๓/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๙๕
พระศักดิชัย

์

วีรธมฺโม ชิณณะพงศ์

๑๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๑๕๙/๐๑๙๖
พระเทพฤทธ์ ปยธมฺโม นาคอ่อน

๑๕/๐๔/๒๕๐๓ ๐๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดวิสุทธิวราวาส  

สค ๒๑๕๙/๐๑๙๗
พระสมพร อคฺคธมฺโม พุ่มแจ่ม

๐๕/๐๒/๒๕๐๙ ๐๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดวิสุทธิวราวาส  

สค ๒๑๕๙/๐๑๙๘
พระสุเมธ มหาวิโร ไชยมงคล

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดวิสุทธิวราวาส  

สค ๒๑๕๙/๐๑๙๙
พระพดุงพงษ์ ปนาโท อินผลเล็ก

๐๙/๐๓/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดวิสุทธิวราวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระกล้าณรงค์ อนาลโย ศรีสกุล

๒๔/๑๑/๒๕๓๔
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดวิสุทธิวราวาส  

สค ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระวรุตม์ ธนปาโล เรืองลอยขำ

๑๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดวิสุทธิวราวาส  

สค ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระณัฐพล กตปฺุโ เชียงคำ

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดวิสุทธิวราวาส  

สค ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระสุนทร ถามวโร คงสุคนธ์

๑๙/๑๐/๒๕๓๔
๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดศรีบูรณาวาส  

สค ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระวายุ กนฺตวีโร ธูปหอม

๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดศรีบูรณาวาส  

สค ๒๑๕๙/๐๒๐๕
พระกฤษฎา จิรวฑฺฒโน กลันชืน

่ ่

๐๑/๓/๒๕๓๕ ๒๔/๗/๒๕๕๙

วัดศรีบูรณาวาส  

สค ๒๑๕๙/๐๒๐๖
พระวัฒนา านกโร พานทอง

๑๘/๔/๒๕๓๓ ๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดศรีเมือง  

สค ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระยุทธนา ปภสฺสโร สระทองเกลียง

้

๒๓/๙/๒๕๓๖
๘/๕/๒๕๕๙

วัดศรีเมือง  

สค ๒๑๕๙/๐๒๐๘
พระธนวัต กิตฺติปฺโ สำเภาทอง

๒๗/๔/๒๕๓๕ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดศรีเมือง  

สค ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระชนะชัย มหาเตโช เรืองประพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๕๙
วัดศรีเมือง  

สค ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระภาสกร มหาปฺุโ ทรงฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๓๔

๓/๙/๒๕๕๙
วัดศรีเมือง  

สค ๒๑๕๙/๐๒๑๑
พระทองเปลียน

่

กิตฺติธโร ผิวบาง

๒๘/๑๐/๒๕๑๙ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

วัดศรีวนาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๑๒
พระศราวุฒิ ธมฺมวโร ด่อนขำ

๑๒/๑๓/๒๕๓๗

๗/๓/๒๕๕๙
วัดศรีวนาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๑๓
พระจิราวุฒิ อนุตฺตโร นวมชม

๙/๑๐/๒๕๓๘
๗/๓/๒๕๕๙

วัดศรีวนาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๑๔
พระฐิติวุฒิ อธิปฺโ ดวงปน

๔/๗/๒๕๓๙ ๔/๔/๒๕๕๙
วัดศรีวนาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๑๕
พระสมัคร จนฺทปฺโ แซ่ฮัอ

๑๒/๖/๒๕๒๖
๘/๗/๒๕๕๙

วัดศรีวนาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๑๖
พระกัมปนาท สุทฺธปฺโ ฉลาดทำ

๖/๒๗/๒๕๒๙ ๑๒/๗/๒๕๕๙

วัดศรีวนาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๑๗
พระรุ่งทิวา วรสทฺโธ ยาสาธร

๒๙/๑๒/๒๕๓๗
๑๒/๗/๒๕๕๙

วัดศรีวนาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๑๘
พระสิทธิทัศน์

์

เปมสีโล มานะสมบูรณ์

๑๗/๒/๒๕๒๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดศรีวนาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๑๙
พระเชิงชาย ธมฺมทินฺโน ศรีงามผ่อง

๒/๒๘/๒๕๑๓
๗/๙/๒๕๕๙

วัดศรีวนาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระจิณณวัตร ธีรปฺโ สงวนงาม

๙/๑๐/๒๕๓๘
๗/๙/๒๕๕๙

วัดศรีวนาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๒๑
พระฐิติพงศ์ สุจิณโณ ครุฑธา

๕/๓/๒๕๓๙ ๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดศรีวนาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๒๒
พระสุวินัย วรปฺโ เสือสีนวล

๑๖/๖/๒๕๓๗ ๐๖/๑๒/๒๕๕๙

วัดศรีวนาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๒๓
พระธนญชัย ธนชโย สิทธิบุตร

๗/๑๑/๒๕๓๕ ๖/๒๓/๒๕๕๙

วัดศรีวนาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๒๔
พระชาตรี าณธีโร เบ็งบวร

๘/๓/๒๕๓๖ ๓/๒๔/๒๕๕๙

วัดศรีวนาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๒๕
พระพงษ์เทพ อโสโก แก่นแดง

๑๓/๗/๒๕๒๓ ๑๕/๕/๒๕๕๙

วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๒๖
พระเอกพล ตุลาจาโร ชลธีพิทักษ์ชัย

๑๖/๑๑/๒๕๓๑
๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๒๗
พระอานนท์ ปาสาทิโก อืมจิตต์

่

๖/๑๐/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๒๘
สามเณรภูวนาถ  อรรฆยาวุธ

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

 
วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

 

สค ๒๑๕๙/๐๒๒๙
สามเณรพฤเดช  พุ่มพฤกษา

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

 
วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

 

สค ๒๑๕๙/๐๒๓๐
พระสมโชค ถาวโร ขวัญเมือง

๑๗/๐๒/๒๕๓๓ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘
วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

 

สค ๒๑๕๙/๐๒๓๑
พระชาญยุทธ สุจิณฺณธมฺโม กันม่วง

๐๔/๐๖/๒๕๓๖ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙
วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

 

สค ๒๑๕๙/๐๒๓๒
พระประพจน์ ติสฺสวํโส ตังแก

๒๐/๑๐/๒๕๒๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙
วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

 

สค ๒๑๕๙/๐๒๓๓
พระปญจศิลป สีลสุทฺโธ สนเพ็ชร

๐๓/๐๕/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙
วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

 

สค ๒๑๕๙/๐๒๓๔
พระภาณุพงศ์ จิตฺตคุโณ จิตตเศรษฐสิน

๑๑/๑๐/๒๕๒๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙
วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๕๙/๐๒๓๕
สามเณรระวี  สีเหลือง

๒๕/๖/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๒๓๖
สามเณรตาล  มงคล

๒/๗/๒๕๔๔
 วัดศิริมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๒๓๗
สามเณรสักชาน  สิริ

๑๖/๔/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๒๓๘
พระเจริญชัย จนนวรโณ เดชา

๑๔/๒/๒๕๓๘ ๑๖/๓/๒๕๕๙

วัดศิริมงคล  

สค ๒๑๕๙/๐๒๓๙
พระนิรันดร์ นิปโก นาคนุช

๒๓/๙/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๕๘ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๒๔๐
พระวุทธิพงษ์ วรโท เสวิกา

๒๖/๔/๒๕๓๘ ๑๔/๒/๒๕๕๙ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๒๔๑
พระสมชาย วิวิตฺโต โคสิตชาติ

๒๘/๔/๒๕๐๘
๕/๓/๒๕๕๙ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๒๔๒
พระพิทวัส ฌานรโต รถทอง

๓๐/๔/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๕๙ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๒๔๓
พระจิตรกร จิตฺตกาโร นิลโนรี

๑/๑/๒๕๓๙ ๒๐/๖/๒๕๕๙ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๒๔๔
พระณัฐวุฒิ กนฺตสีโล กรุ่นทิพย์

๔/๔/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๒๔๕
พระมณฑา จิตฺตทนฺโต ศรีฉำ

๒๗/๑/๒๕๐๒
๕/๗/๒๕๕๙ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๒๔๖
พระประสิทธิ

์

ถิรสีโล สุขใจ

๒๐/๑๑/๒๕๐๘

๕/๗/๒๕๕๙ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๒๔๗
พระสุพัฒน์ ิตคุโณ วาดวารี

๖/๗/๒๕๒๖ ๖/๗/๒๕๕๙ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๒๔๘
พระทัตสุระ ธมฺมิโก เอมสวนะ

๑๙/๑๑/๒๕๓๗

๑๐/๗/๒๕๕๙ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๒๔๙
พระพิพัฒน์ คุณวีโร ไกรษร

๑๑/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรอภิเชษฎ์  อดทน

๒๓/๒/๒๕๔๑

 วัดสหธรรมาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๕๑
พระธนธัช สุธมฺโม วิเวโก

๖/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดสหธรรมาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๕๒
พระนรชัย ธีรปฺโ เช่นขาว

๑๗/๖/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๕๙

วัดสหธรรมาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๕๓
พระทัพพสาร านกโร ชอบเย็น

๔/๑/๒๕๓๗ ๔/๗/๒๕๕๙
วัดสหธรรมาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๕๔
พระธนดล โกวิโล วาดวารี

๑๙/๒/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดสหธรรมาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๕๕
พระเกียรติรัตน์ สุเมธโส ม่วงสี

๖/๘/๒๕๑๙ ๓/๔/๒๕๕๙ วัดสามัคคีศรัทธาราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๒๕๖
พระประชา อภิชาโน ฟูกลิน

่

๑๖/๒/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙
วัดสามัคคีศรัทธาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๒๕๗
พระกิตติพัฒน์ สุกิตฺติโก พุ่มมณี

๑๗/๑๐/๒๕๒๓ ๐๘/๐๕/๒๕๕๘

วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๕๘
พระปริเยศ จนฺทรตโน มณีพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๓๓
๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๕๙
พระไพโรจน์ วิโรจโน แข็งขัน

๑๙/๐๑/๒๕๓๖ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดโสภณาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๖๐
พระพีรภาส อุทโย ขาวพลับ

๐๗/๐๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดโสภณาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๖๑
พระวรายุทธ วรธมฺโม เมฆเขียว

๑๒/๐๗/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดโสภณาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๖๒
พระเจษฎา ธนธมฺโม เผือกนิมิตร

๒๑/๐๔/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดโสภณาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๖๓
พระกิตินันท์ กิตฺตินนฺโท ม่วงน้อยเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดโสภณาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๖๔
พระวิธาน ธีรธมฺโม จันทร์น้อย

๑๖/๑๒/๒๕๓๘
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดโสภณาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๖๕
พระสุทธิลักษณ์ สุทฺธิธมฺโม เพลียพยัคฆ์

๓๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดโสภณาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๖๖
พระสิทธิกรณ์ สุทฺธิปฺโ เพลียพยัคฆ์

๓๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดโสภณาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๖๗
พระธนดล กิตฺติคุโณ ชาวหญ้าแพรก

๒๗/๐๙/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดโสภณาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๖๘
สามเณรเอกราช  สุกใส

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

 
วัดหลังศาลประสิทธิ

์

 

สค ๒๑๕๙/๐๒๖๙
พระมนตรี สนฺติกาโร ศรีดาวเรือง

๐๕/๑๐/๒๕๑๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

วัดหลังศาลประสิทธิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๕๙/๐๒๗๐
พระประพันธ์ เขมจาโร ภูอ่อน

๓๑/๑๒/๒๕๒๗ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดหลังศาลประสิทธิ

์

 

สค ๒๑๕๙/๐๒๗๑
พระสุทธวีร์ าณสุทฺโธ เส็งทอง

๑๘/๕/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๕๙
วัดหลังศาลประสิทธิ

์

 

สค ๒๑๕๙/๐๒๗๒
พระรัชชานนท์ ธนวํโส วาสยศ

๒๒/๕/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙ วัดหลังศาลประสิทธิ

์

 

สค ๒๑๕๙/๐๒๗๓
พระชัชฤทธิ

์

านาโณ ยอดเอียด
๗/๑/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดหลังศาลประสิทธิ

์

 

สค ๒๑๕๙/๐๒๗๔
พระธัชกร อนาลโย มีประเสริฐ

๒๖/๔/๒๕๓๕ ๐๖/๑๒/๒๕๕๙

วัดหลังศาลประสิทธิ

์

 

สค ๒๑๕๙/๐๒๗๕
พระรัฐตวัน คุณธมฺโม อายุรไชย

๒๕/๔/๒๕๓๗ ๑๘/๓/๒๕๕๙ วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๒๗๖
พระชลัมพล ถิรสีโล อุปถัมภ์

๒๔/๖/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙ วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๒๗๗
พระปยะพงษ์ ชุติาโณ แช่ซิม

้

๒๑/๖/๒๕๒๖ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๒๗๘
พระสหภัศ จิตฺตธมฺโม ชูศรี

๑๖/๓/๒๕๑๙ ๑๕/๖/๒๕๕๙

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๑๕๙/๐๒๗๙
พระทรงพล กิตฺติาโณ เพียรเปนนิตย์

๒๙/๑๑/๒๕๓๖
๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๑๕๙/๐๒๘๐
พระอภิชัย อจโร น่วมนวล

๓๑/๑/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๑๕๙/๐๒๘๑
พระณรงค์ชัย ธีรธมฺโม สินทะเกิด

๒๘/๓/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๑๕๙/๐๒๘๒
พระพงศกร กนฺตสีโล เวชโกศล

๑๑/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๑๕๙/๐๒๘๓
พระอุ่น านกโร บุญคำ

๒๔/๓/๒๕๓๓ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๘๔
พระสุทธิพัฒน์ ขนฺติพโล ภู่ทอง

๒๔/๖/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๘๕
พระจักรพันธ์ กิตติโสภโณ กล่อมช้าง

๑๓/๗/๒๕๓๐ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๘๖
พระจีรพงษ์ ปภสฺสโร พัฒน์จันทร์หอม

๑๓/๒/๒๕๓๗ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๒๘๗
พระนมงคล สาทโร โพธิผาง

์

๑๙/๑/๒๕๑๙ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดคลองมะเดือ

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๒๘๘
พระชัยยา อภิวโร เฟองฟุง

๒๖/๓/๒๕๐๔ ๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๑๕๙/๐๒๘๙
พระศรีทอน ปฺาวโร โยธา

๓๐/๖/๒๔๙๒ ๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๑๕๙/๐๒๙๐
พระสาคร กตธมฺโม แสงบ้านเหนือ

๑๐/๑๐/๒๕๒๐
๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๑๕๙/๐๒๙๑
พระจตุรพร ชินวโร ระเบียบ

๓๐/๘/๒๕๓๑ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๑๕๙/๐๒๙๒
พระวีระโชค ปฺาทีโป บัวอำไพ

๓/๓/๒๕๓๗ ๑๐/๘/๒๕๕๙

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๑๕๙/๐๒๙๓
พระปฐมพงษ์ กตธมฺโม วรทรัพย์

๒๔/๒/๒๕๒๘ ๑๔/๘/๒๕๕๙

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๑๕๙/๐๒๙๔
พระสันติ ธมฺมสนฺติกโร ศรีวารีรัตน์

๒๗/๕/๒๕๒๑ ๙/๑๒/๒๕๕๓

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๑๕๙/๐๒๙๕
พระไพโรจน์ เขมิโย พุ่มยงค์

๖/๔/๒๕๑๙ ๗/๒/๒๕๕๘
วัดท่ากระบือ  

สค ๒๑๕๙/๐๒๙๖
พระพรชัย ภูริาโน อาจบำรุง

๒๕/๖/๒๕๒๔ ๑๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๑๕๙/๐๒๙๗
พระมงคล พลมงฺคโล เตียเพชร

๑๖/๕/๒๕๓๔
๓/๓/๒๕๕๙

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๑๕๙/๐๒๙๘
พระสุขเกษม สุเขสโก มิสกริม

๒๓/๖/๒๕๓๘ ๑๙/๔/๒๕๕๙

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๑๕๙/๐๒๙๙
พระกิติพงษ์ านกิตฺติโก สวนบุบผา

๑๗/๘/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๕๙

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๑๕๙/๐๓๐๐
พระพัฒน์ธนะ โสภณวฑฺฒโน บุญชัย

๑๔/๑/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๑๕๙/๐๓๐๑
พระกิตติพัศ สุกิตฺติสีโล กิมบางยาง

่

๒๕/๖/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๑๕๙/๐๓๐๒
พระอัษฎ์ศวินย์ าณทีโป สิกขา

๒๔/๑๑/๒๕๑๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๑๕๙/๐๓๐๓
พระยศพล กิจฺจพโล ทรัพย์เจริูกูล

๑๘/๓/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๑๕๙/๐๓๐๔
พระทรงพล เขมุตฺตโร บุญไว

๒๕/๙/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดท่ากระบือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙ / ๑๖

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๕๙/๐๓๐๕
พระปฐพงษ์ ปฺุวํโส แสงอรุณ

๑๒/๒/๒๕๒๔ ๑๙/๑/๒๕๕๙

วัดท่าไม้  

สค ๒๑๕๙/๐๓๐๖
พระกิตติพงษ์ สุกิตฺติวํโส วงษ์สัย

๘/๘/๒๕๒๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดท่าไม้  

สค ๒๑๕๙/๐๓๐๗
พระนคร เขมากโร แย้มเจริญ

๒๕/๑๐/๒๕๑๙
๒๓/๖/๒๕๕๙

วัดท่าไม้  

สค ๒๑๕๙/๐๓๐๘
พระสุรศักดิ

์

เตชวโร ศรีทองคำ

๐๖/๐๘/๒๕๓๙ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

วัดท่าเสา  

สค ๒๑๕๙/๐๓๐๙
พระนิเวศน์ สิริธโร หุ่นภู

๒๗/๖/๒๕๓๕ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดท่าเสา  

สค ๒๑๕๙/๐๓๑๐
พระเกียรติรัตน์ ิตคุโณ ศรีคำพงษ์

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดท่าเสา  

สค ๒๑๕๙/๐๓๑๑
พระปองฉัตรณรงค์ กตทีโป ศรีบรรณสาร

๐๕/๐๙/๒๔๙๘
๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดท่าเสา  

สค ๒๑๕๙/๐๓๑๒
พระจันทร์พร มหาวีโร เส็งมา

๒๙/๗/๒๕๓๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดท่าเสา  

สค ๒๑๕๙/๐๓๑๓
พระณัฐวุฒิ กตทีโป ปกน้อย

๑๕/๒/๒๕๓๖ ๑๕/๖/๒๕๕๙

วัดท่าเสา  

สค ๒๑๕๙/๐๓๑๔
พระกิติพงษ์ ฉนฺทโก วัฒนศิริ

๑๓/๗/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดท่าเสา  

สค ๒๑๕๙/๐๓๑๕
พระอุเทน เมตฺตจิตฺโต แตงสีนวล

๐๖/๐๓/๒๕๓๖ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดท่าเสา  

สค ๒๑๕๙/๐๓๑๖
พระอนุวัฒน์ จนฺทสาโร ม่วงฉำ

๑๙/๗/๒๕๓๗ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดท่าเสา  

สค ๒๑๕๙/๐๓๑๗
พระประเสริฐ วิสุทฺโธ ก่อเกียรติตระกูล

๑๒/๐๒/๒๕๑๓ ๑๑/๐๘/๒๕๕๘

วัดนางสาว  

สค ๒๑๕๙/๐๓๑๘
พระรุ่งโรจน์ าณทีโป แซ่ลี

้

๒๖/๗/๒๕๒๐ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดนางสาว  

สค ๒๑๕๙/๐๓๑๙
พระรัตชัย ธมฺมโชโต สุขสว่าง

๐๑/๐๖/๒๕๓๙ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดนางสาว  

สค ๒๑๕๙/๐๓๒๐
พระภัทราวุธ ิตสาโร สุขเสนา

๐๙/๑๐/๒๕๓๓
๒๖/๓/๒๕๕๙

วัดนางสาว  

สค ๒๑๕๙/๐๓๒๑
พระพุฒิพงศ์ สุทนฺโต ขันทอง

๑๓/๙/๒๕๓๘ ๒๔/๔/๒๕๕๙

วัดนางสาว  

สค ๒๑๕๙/๐๓๒๒
พระสิริโรจน์ ธมฺมสาโร ธีระวิทญ์โชติ

๑๙/๑๒/๒๕๓๕
๒๘/๕/๒๕๕๙

วัดนางสาว  

สค ๒๑๕๙/๐๓๒๓
พระอดิเรก ธนปาโล มะละกอทอง

๐๒/๑๐/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๕๙

วัดนางสาว  

สค ๒๑๕๙/๐๓๒๔
พระวันชาติ วิสุทฺธสีโล ปยภัณฑ์

๐๖/๑๒/๒๕๓๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดนางสาว  

สค ๒๑๕๙/๐๓๒๕
พระอัฎฐพล กิตฺติฎฺโ ชนพลพัฒนากร

๒๗/๔/๒๕๓๕ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

วัดนางสาว  

สค ๒๑๕๙/๐๓๒๖
พระกฤษฎา สุทฺธจิตฺโต

ส่งเสริมฐานะวงศ์
๑๗/๕/๒๕๓๙ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

วัดนางสาว  

สค ๒๑๕๙/๐๓๒๗
พระอรรถพล ธมฺมรโต เชาว์ติกานนท์

๑๖/๘/๒๕๓๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดนางสาว  

สค ๒๑๕๙/๐๓๒๘
พระนนทวิทย์ ธมฺมวิชฺโช ทองสิมา

๒๘/๗/๒๕๒๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดบางยาง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๒๙
พระกฤติ สุธมฺมกโร ต่อประดิษฐ์

๓๑/๑๐/๒๕๓๓
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดบางยาง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๓๐
พระอรรถพล อติพโล เติมสายทอง

๗/๓/๒๕๒๕
๑๘/๑๐/๒๕๕๘

วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๓๑
พระศิวนันท์ ิตวํโส แก้วไทรเทียม

๕/๑๐/๒๕๓๑ ๑๕/๕/๒๕๕๙

วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๓๒
พระณัฐพงศ์ มนฺตชาโต กองม่วง

๙/๙/๒๕๓๖ ๑๖/๖/๒๕๕๙

วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๓๓
พระวิริยะ ปุกาโม กุศลธรรมรัตน์

๑๐/๘/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๓๔
พระอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส สุราฤทธิ

์

๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๓๕
พระฤทธิเกียรติ ภูริาโณ พรหมประภัศร

๑๑/๐๙/๒๕๓๘ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๓๓๖
พระวุฒิพล ธมฺมปาโล หว้ามุข

๒๐/๑๒/๒๕๒๙ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๓๓๗
พระณัฐพล ปภสฺสโร เรืองโรจน์

๐๗/๐๔/๒๕๓๔ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๓๓๘
พระสมัคร วรธมฺโม ชมพล

๐๔/๐๖/๒๕๓๘
๑๓/๓/๒๕๕๙ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๓๓๙
พระศิริชัย โชติโก เพ่งพินิจ

๐๔/๐๔/๒๕๓๔
๑๖/๖/๒๕๕๙ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐ / ๑๖

้
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สค ๒๑๕๙/๐๓๔๐
พระอนุวัฒน์ วรสทฺโท สุขโข

๑๕/๑/๒๕๒๙ ๑๘/๖/๒๕๕๙ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๓๔๑
พระรังสรรค์ ปสนฺโน ฝดสูงเนิน

๑๕/๒/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๓๔๒
พระอุทัย รวิวณฺโณ โลระลุน

๑๓/๑๒/๒๕๑๗
๑๖/๗/๒๕๕๙ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๓๔๓
พระกฤตเมธ สิริธโร สำราญ

๐๙/๐๗/๒๕๒๒ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๓๔๔
พระกิตติศักดิ

์

สุภทฺโท แก้วอำมาตย์

๒๐/๑/๒๕๓๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๓๔๕
พระจักรกฤษ กตธมฺโม ปนะกาโส

๑๒/๐๙/๒๕๓๗ ๐๖/๑๒/๒๕๕๙ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๓๔๖
พระธีรภพ โชติปโ มรกตเกศแก้ว

๔/๔/๒๕๑๕
๑๖/๑๑/๒๕๕๗

วัดสุวรรณรัตนาราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๓๔๗
พระเฉลิมชัย จนฺทสาโร จิววิลัย

๋

๖/๙/๒๕๓๖ ๑๗/๓/๒๕๕๙
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๓๔๘
พระอานนท์ อานนฺโท พวงประเสริฐ

๒๕/๗/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๓๔๙
พระศิริพงษ์ ปุพโล หุ่นสม

๓๐/๓/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙ วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๓๕๐
พระณัฐพงศ์ ิตสมฺปนฺโน คล้อยน้อย

๗/๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๓๕๑
พระกรณรัฎฐ์ ธนธมฺโม กิจวรสกุลชัย

๖/๕/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๓๕๒
พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺโน จันทร์เพ็ญ

๒๕/๑๐/๒๕๓๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณรัตนาราม
 

สค ๒๑๕๙/๐๓๕๓
พระเสมียน อาภากโร โพธิพูน

์

๑/๑/๒๔๙๐
๑๙/๗/๒๕๕๘

วัดหนองนกไข่  

สค ๒๑๕๙/๐๓๕๔
พระเศกสันต์ จินฺตามโย อาสานอก

๑๗/๑/๒๕๑๐
๘/๓/๒๕๕๙

วัดหนองนกไข่  

สค ๒๑๕๙/๐๓๕๕
พระสมเกียรติ อริฺชโย แซ่ส่ง

๒๖/๑๐/๒๕๑๒

๓/๗/๒๕๕๙
วัดหนองนกไข่  

สค ๒๑๕๙/๐๓๕๖
พระศรายุทธ จิตฺตโสภโณ หอมจันทร์

๑/๑/๒๕๒๓ ๓/๗/๒๕๕๙
วัดหนองนกไข่  

สค ๒๑๕๙/๐๓๕๗
พระอนันต์ ปภงฺกโร เดชแพง

๒๔/๑๒/๒๕๒๔

๓/๗/๒๕๕๙
วัดหนองนกไข่  

สค ๒๑๕๙/๐๓๕๘
พระภาคภูมิ ปภากโร ศักดาวัชรานนท์

๗/๕/๒๕๒๘ ๓/๗/๒๕๕๙
วัดหนองนกไข่  

สค ๒๑๕๙/๐๓๕๙
พระโสภณ ขนฺติสาโร แช่มชูกุล

๑๓/๙/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

วัดหนองนกไข่  

สค ๒๑๕๙/๐๓๖๐
พระชาญณรงค์ ปฺุวโร ฮวบดีบอน

๘/๖/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙
วัดหนองนกไข่  

สค ๒๑๕๙/๐๓๖๑
พระชุติเทพ ชุตินฺธโร ใจดี

๓/๘/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดหนองนกไข่  

สค ๒๑๕๙/๐๓๖๒
พระธนพล กุสลจิตฺโต สถาพรอมรวุฒิ

๑/๕/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดหนองนกไข่  

สค ๒๑๕๙/๐๓๖๓
พระสถาพร สิริปฺโ ปุจฉาการ

๔/๖/๒๕๓๖ ๓/๙/๒๕๕๙
วัดหนองนกไข่  

สค ๒๑๕๙/๐๓๖๔
พระฉัตรดนัย กตฺปฺโ อินทร์แจ้ง

๐๒/๐๕/๒๕๓๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองพะอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๖๕
พระไชยยา รตินฺธโร เทพพิทักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๐๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองพะอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๖๖
พระเสาร์แก้ว โอภาโส ดวงดี

๒๗/๐๒/๒๕๒๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองพะอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๖๗
พระชวลิต อตฺถเปโม ทองยืน

๒๑/๐๑/๒๕๓๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองพะอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๖๘
พระนัฐพล โชติปฺุโ

จินตนวัฒนานนท์

๒๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองพะอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๖๙
พระพิริยะพงษ์ ถิรปสาโธ เพ็งปาน

๒๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองพะอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๗๐
พระฤทธิชัย ธมฺมรโส กลีบบัว

๒๙/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองพะอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๗๑
พระทนงศักดิ

์

อจฺจาทโร แจ้งหลำ

๒๘/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองพะอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๗๒
สามเณรอัฐกรณ์  เอียมธรรม

่

๑๙/๒/๒๕๔๖

 วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๑๕๙/๐๓๗๓
พระวราพล ทิวากโร ทิพวรรณ์

๑/๑/๒๕๓๗ ๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๑๕๙/๐๓๗๔
พระอนุสรณ์ สรณธมฺโม น้อยประชา

๒๓/๙/๒๕๓๑ ๑๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดอ้อมน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๑ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๕๙/๐๓๗๕
พระพิทยาภรณ์ ชาตปฺโ โฉมพล

๑๓/๑๒/๒๕๓๑

๓/๔/๒๕๕๙
วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๑๕๙/๐๓๗๖
พระนพดล สีลเตโช เปรมศิริ

๖/๒/๒๕๒๔ ๑๕/๕/๒๕๕๙

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๑๕๙/๐๓๗๗
พระนัธทวัฒน์ จิตฺตปาโล วงศ์อนันต์

๑๕/๕/๒๕๓๓ ๑๕/๕/๒๕๕๙

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๑๕๙/๐๓๗๘
พระอัฒพงษ์ าณสโร โคตรคำ

๑๘/๖/๒๕๓๔ ๑๕/๕/๒๕๕๙

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๑๕๙/๐๓๗๙
พระสถาพร ขนฺติสาโร ขันตรี

๒๒/๕/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๑๕๙/๐๓๘๐
พระเดชา ธมฺมเตโช แย้มสระโส

๒๓/๗/๒๕๒๐
๒/๗/๒๕๕๙

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๑๕๙/๐๓๘๑
พระอนุรักษ์ กนฺตวีโร สุนทรสุข

๖/๓/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๑๕๙/๐๓๘๒
พระประวิตร อิทฺธิธโร ชัยชนะ

๒/๑๐/๒๕๒๖
๗/๗/๒๕๕๙

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๑๕๙/๐๓๘๓
พระนพกร คุณกโร บัวจีบ

๑๕/๑๑/๒๕๓๖

๙/๗/๒๕๕๙
วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๑๕๙/๐๓๘๔
พระพงศธร กิตฺติธโร ตีสงวน

๋

๑/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๑๕๙/๐๓๘๕
พระวัชระพล วรลาโภ ภู่นา

๑๒/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๑๕๙/๐๓๘๖
พระจิระวิน อนาวิโล น้อยประชา

๓๐/๖/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๑๕๙/๐๓๘๗
สามเณรณัฐพล  จูหว้า

๒๗/๔/๒๕๔๕

 วัดอ่างทอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๘๘
พระพรปภัสร์ วฑฺฒโน ด้วงเจริญ

๒๘/๗/๒๕๓๖
๕/๖/๒๕๕๙

วัดอ่างทอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๘๙
พระเขตโสภณ โสภณจิตฺโต เทียนระหงษ์

๑/๑๒/๒๕๓๕ ๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดอ่างทอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๙๐
พระกานต์ สิริภทฺโท บุญยะวะรัตน์

๒๓/๙/๒๕๓๑ ๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดอ่างทอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๙๑
พระภานุพงษ์ สุทสฺสโน เกตุแก้ว

๗/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดอ่างทอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๙๒
พระจิรนุวัฒน์ กตปฺุโ ศรีสมุทร

๑๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดกระโจมทอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๙๓
พระอรรถพล ิตสีโล เล็กสาคร

๑๐/๐๔/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดกระโจมทอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๙๔
พระเสรี มงฺคลิโก คงนาค

๑๖/๐๙/๒๕๓๖
๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดกระโจมทอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๙๕
พระฐิติกร อคฺคธมฺโม ไพรสนฑ์

๒๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดกระโจมทอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๙๖
พระโศภิษฐ์ สุจิณฺโณ สบู่ม่วง

๒๙/๑๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดกระโจมทอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๙๗
พระเพ็ญ โกวิโท มีเงิน

๑๑/๐๖/๒๔๙๔ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดกระโจมทอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๙๘
พระนำพล าณสมฺปนฺโน บรมเจตน์

๘/๑๑/๒๕๒๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดกระโจมทอง  

สค ๒๑๕๙/๐๓๙๙
พระไพฑูร อุตฺตมธมฺโม แจ่มเจ็ดริว

้

๒๘/๐๘/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดกระโจมทอง  

สค ๒๑๕๙/๐๔๐๐
พระรัตน์ อินฺทโชโต เปรมเล็ก

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดกระโจมทอง  

สค ๒๑๕๙/๐๔๐๑
พระเอนกพงค์ อริยวํโส แสนระวัง

๒๑/๐๔/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดกระโจมทอง  

สค ๒๑๕๙/๐๔๐๒
พระจักรพงษ์ สุขกาโม สังข์ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๓๖

๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดกระโจมทอง  

สค ๒๑๕๙/๐๔๐๓
พระสิทธิชัย ฉนฺทสาโร ประกอบ

๒๘/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดกระโจมทอง  

สค ๒๑๕๙/๐๔๐๔
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 อนุญาหงส์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

 

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๐๕
พระสุทัศน์ คุณธโร สุขสายัณห์

๑๒/๐๙/๒๕๒๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๐๖
พระณัฐพงศ์ สนฺติทตฺโต แก้วสายท้วม

๑๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๐๗
พระณัชพล ขนฺติธมฺโม ส้มเตีย

้

๒/๐๒/๒๕๒๔ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๐๘
พระกิติศักดิ

์

กิตฺตินนฺโท โพธิทอง

์

๑๗/๐๑/๒๕๓๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๐๙
พระอภิรักษ์ อภินนฺโธ จันทร์ดี

๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๒ / ๑๖

้
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่
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สค ๒๑๕๙/๐๔๑๐
พระวัฒนา ิตสาโร ใช้บางยาง

๒๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๑๑
พระไชยา ถิรชโย เหมือนมณี

๒๓/๐๙/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๑๒
พระบรรจง ิตพโล แช่มใส

๑๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๑๓
พระธนชัย โชติธมฺโม จันทร์คลองตัน

๘/๐๙/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๑๔
พระบัญชา ิตธมฺโม บุญบำรุง

๒๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๑๕
สามเณรภาคภูมิ  พิมดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

 วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๑๖
พระเสกสรร รตนาโณ ทับไกร

๕/๐๖/๒๕๓๘ ๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๑๗
พระมงคล มงฺคโล เปนสมุทร

๒๔/๑๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๑๘
พระทศพร อติพโล แหวนทองคำ

๒๙/๐๕/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๑๙
พระกฤษดา ชยปาโล อินทรโชติ

๑๑/๑๒/๒๕๓๓ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๒๐
พระสรพงษ์ เปมสีโล โพธิหอม

์

๒๐/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนโฆสิตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๔๒๑
พระณัฐดนัย านวโร ศรีวิริยรัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนโฆสิตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๔๒๒
พระศราวุฒิ ตนฺติปาโล จันทร์มณี

๑๗/๐๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนโฆสิตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๔๒๓
พระชยพล กลฺยาณธโร รักษาราษฏร์

๑๗/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนโฆสิตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๔๒๔
พระคมสันต์ สฺโต จันทร์สมุทร

๑๙/๐๘/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนโฆสิตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๔๒๕
พระชาญชัย ชาตปฺโ ไกรเกริกศักดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๓๓ ๐๖/๐๘/๒๕๕๙

วัดดอนโฆสิตาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๔๒๖
พระสิทธิชัย ตปสีโล นิลเลียม

่

๒๐/๐๖/๒๕๑๓
๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๑๕๙/๐๔๒๗
พระวินัย ถิรสทฺโธ ปนมองเล

๕/๐๔/๒๕๐๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๑๕๙/๐๔๒๘
พระณัฐพล จิรวฑฺฒโน ดำริกล้า

๑๙/๑๒/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๑๕๙/๐๔๒๙
พระวรพงศ์ สุจิณฺโณ รุ่งฟา

๑๖/๑๒/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๑๕๙/๐๔๓๐
พระเอกชัย ปฺุาคโม ใบตองอ่อน

๑๘/๐๖/๒๕๓๕
๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๑๕๙/๐๔๓๑
พระพัชร จิตฺตสํวโร ช่างทองดี

๑๓/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๑๕๙/๐๔๓๒
สามเณรอนุวัฒน์  ปลายสุดยอด

๘/๑๐/๒๕๔๓

 วัดธรรมโชติ  

สค ๒๑๕๙/๐๔๓๓
สามเณรวิภพ  พิมพาเกิด

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

 วัดธรรมโชติ  

สค ๒๑๕๙/๐๔๓๔
พระเอนก ปฺาทีโป จันทร์ทอง

๒๗/๐๒/๒๕๐๑
๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๑๕๙/๐๔๓๕
พระธนัญชัย กตธมฺโม โพธิสุวรรณ

๑๗/๑๐/๒๕๓๗
๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๑๕๙/๐๔๓๖
พระจักรพันธ์ อนุตฺตโร คะมิ

๒๒/๐๙/๒๕๓๔
๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๓๗
พระปฏิภาณ ปฺาทีโป คะมิ

๒๐/๐๗/๒๕๓๘
๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๓๘
พระขวัญเมือง สุขิโต ไชยกิจ

๑๔/๑๐/๒๕๒๕ ๑๐/๐๒/๒๕๕๗
วัดปทุมทองรัตนาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๓๙
พระสุรสิทธิ

์

ิตสาโร สุทธิลักษมี

๑๒/๑๐/๒๕๑๓ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙
วัดปทุมทองรัตนาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๔๐
พระสายชล ชิตมาโร บุญชู

๒๕/๐๑/๒๕๑๕ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙
วัดปทุมทองรัตนาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๔๑
พระนิกร สุจิตฺโต กลำสวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๓๐ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙
วัดปทุมทองรัตนาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๔๒
พระพิพัฒน์ ปภสฺสโร พุฒบัวทอง

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
วัดปทุมทองรัตนาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๔๓
พระสามารถ สุทฺธิาโณ สงสุวรรณ

๒๔/๐๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
วัดปทุมทองรัตนาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๔๔
พระศักดิสิทธิ

์ ์

กตปุโ ประดิษฐวงค์

๑๕/๐๗/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
วัดปทุมทองรัตนาราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๓ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๕๙/๐๔๔๕
พระสินทบ อคฺคธมฺโม เอียมปา

่

๑/๐๕/๒๔๘๙ ๑/๑๒/๒๕๕๗ วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๔๖
พระอรุณ ถิรจิตฺโต คล้ายเกิด

๑๐/๐๖/๒๕๐๔ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙ วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๔๗
พระธเนศวร์ ชิตมาโร น่วมศิริ

๘/๐๗/๒๕๒๗ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙
วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๔๘
พระสิทธิวิทย์ ปยวณฺโณ ทีฆะพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๓๘
๒๐/๐๔/๒๕๕๙ วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๔๙
พระธีรภัทร ธีรภทฺโท พรหมอุบล

๒/๑๐/๒๕๓๗ ๒/๐๕/๒๕๕๙ วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๕๐
พระธนพล าณธโร สกุลเต็ม

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙ วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๕๑
พระอนุรักษ์ ธมฺมวโร ดวงล้อมจันทร์

๑๙/๐๘/๒๕๓๘
๖/๐๗/๒๕๕๙ วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๕๒
พระอนิรุทธ์ ธมฺมธโร ดวงล้อมจันทร์

๑๙/๐๘/๒๕๓๘
๖/๐๗/๒๕๕๙ วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๕๓
พระมงคล คุณวีโร จันทร์ทอง

๒๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๕๔
พระวิษณุ ปริปุณฺโณ แก้วมโนรมย์

๑๙/๐๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙ วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๕๕
พระสุขอินทัด สิริภทฺโท ทองบ้านบ่อ

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๕๖
พระนนทชัย กิตฺตินนฺโท ปนประดับ

๑๔/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๕๗
พระนฤนาถ อินฺทปฺโ เอียมสะอาด

่

๑๔/๐๕/๒๕๓๘
๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดยกกระบัตร  

สค ๒๑๕๙/๐๔๕๘
พระณรงค์ศักดิ

์

ิตธมฺโม เกิดปน

๙/๐๖/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดยกกระบัตร  

สค ๒๑๕๙/๐๔๕๙
พระปรัชญา สมจิตฺโต กล่อมจิตร

๒๕/๐๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดยกกระบัตร  

สค ๒๑๕๙/๐๔๖๐
พระชวิน านุตฺตโร ม่วงนวล

๘/๐๔/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดยกกระบัตร  

สค ๒๑๕๙/๐๔๖๑
พระสมบัติ สุนิมฺมโล คงหนุน

๓/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดยกกระบัตร  

สค ๒๑๕๙/๐๔๖๒
พระธเนศ ชวโน พุ่มสงวน

๒๖/๐๓/๒๕๓๔
๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดยกกระบัตร  

สค ๒๑๕๙/๐๔๖๓
พระสุเทน โสธโน เทศปลืม

้

๒๐/๐๙/๒๕๓๔
๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดยกกระบัตร  

สค ๒๑๕๙/๐๔๖๔
พระอติศักดิ

์

ติสฺสโร เล็กใจซือ

่

๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดยกกระบัตร  

สค ๒๑๕๙/๐๔๖๕
พระพุฒิพงศ์ วุฒิวํโส เรืองขำ

๓๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดยกกระบัตร  

สค ๒๑๕๙/๐๔๖๖
พระวัชรสิทธิ

์

โชติาโณ จันทร์แจ้ง

๒๙/๐๖/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙
วัดรางตันนิลประดิษฐ์

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๖๗
พระชัชพงศ์ ปฏิภาโณ เพ็งจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
วัดรางตันนิลประดิษฐ์

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๖๘
พระวรวุฒิ านวุฑฺโฒ ติงต้อย

่

๑๐/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙
วัดรางตันนิลประดิษฐ์

 

สค ๒๑๕๙/๐๔๖๙
พระสุรพล สิริธมฺโม อ่อนลมูล

๓/๐๕/๒๕๑๓ ๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดโรงเข้วนาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๔๗๐
พระภูทัย ภทฺทาจาโร โชติสุวรรณกุล

๑/๐๙/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดโรงเข้วนาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๔๗๑
พระฐาปกร านิโย ต่อทับ

๔/๐๓/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดโรงเข้วนาราม  

สค ๒๑๕๙/๐๔๗๒
สามเณรสิริพงษ์  แท่นเครือ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดโรงเข้  

สค ๒๑๕๙/๐๔๗๓
พระรัตนพล รตฺตโน ยศเทียม

๓/๐๗/๒๕๓๖ ๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดโรงเข้  

สค ๒๑๕๙/๐๔๗๔
พระเชิญ ฉนฺทกโร เขียววิจิตร

๒/๐๘/๒๕๐๓ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๑๕๙/๐๔๗๕
พระธนวัฒน์ ฉนฺทสุโภ สมุทรโมฬ

๒๒/๐๓/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๑๕๙/๐๔๗๖
พระพงษ์พันธ์ สุทฺธิโก สารเสวต

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๑๕๙/๐๔๗๗
พระคมสรรค์ ปฺาธโร แซ่ตัน

๊

๑๙/๑๒/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๑๕๙/๐๔๗๘
พระไพฑูรย์ ปภสฺสโร สุขประเสริฐ

๑๒/๐๗/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๑๕๙/๐๔๗๙
พระอานุภาพ ปภากโร คงนาน

๒๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๔ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๕๙/๐๔๘๐
พระณัฐพล กิตฺติธโร โพประถม

๐๔/๐๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๑๕๙/๐๔๘๑
พระสมศักดิ

์

จิตฺตวํโส ลือภักดีสกุล

๑๔/๐๙/๒๕๑๕
๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๕๙/๐๔๘๒
พระสาโรจน์ ปฺาสาโร สังข์ทอง

๑๗/๐๖/๒๕๐๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๕๙/๐๔๘๓
พระยุทธนา ยโสธโร นาหมืนทอง

่

๓/๐๒/๒๕๑๐ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๕๙/๐๔๘๔
พระอนุรักษ์ อนุตฺตโร ปนแก้ว

๕/๐๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๕๙/๐๔๘๕
พระศตวรรษ สนฺตมโน ช้างขาว

๒/๑๒/๒๕๓๓ ๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๕๙/๐๔๘๖
พระธนทรัพย์ ธมฺมสโร กลันภักดี

่

๒๘/๐๙/๒๕๓๕
๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๕๙/๐๔๘๗
พระพีระพงษ์ ธีรภทฺโท จินดาเพ็ชร

๑๕/๐๗/๒๕๓๘
๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๕๙/๐๔๘๘
พระกรเทพ พรหฺมสโร รางทัน

๘/๐๙/๒๕๓๘ ๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๕๙/๐๔๘๙
พระชัยฤทธิ

์

ชาคโร ฉำผล

๒๙/๐๙/๒๕๓๘
๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๕๙/๐๔๙๐
พระพชร สนฺตจิตโต แดงพยนต์

๔/๐๖/๒๕๓๓ ๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๕๙/๐๔๙๑
พระสรพงษ์ สิริมงฺคโล แก้วเจริญสุข

๒๐/๐๗/๒๕๒๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๕๙/๐๔๙๒
พระชัชชัย ชาตวิริโย จินดาเพ็ชร

๓/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๕๙/๐๔๙๓
พระธนชัย ธนปาโล โชติสุวรรณกุล

๑๒/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๕๙/๐๔๙๔
พระสาธิต สุเมโธ ปานดำ

๖/๑๒/๒๕๒๙ ๖/๐๘/๒๕๕๙

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๕๙/๐๔๙๕
พระอรรถพล สุจินฺโน แต้มทอง

๒๓/๑๒/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวนส้ม  

สค ๒๑๕๙/๐๔๙๖
พระพีรพล สุธมฺโม จัมภวัง

๒๘/๐๖/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวนส้ม  

สค ๒๑๕๙/๐๔๙๗
พระลิขิต ชุตินฺธโร ชืนใจฉำ

่

๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๑/๐๙/๒๕๕๙

วัดสวนส้ม  

สค ๒๑๕๙/๐๔๙๘
พระเดชา ชาตวีโร นันทเดชวงศ์

๒๓/๐๕/๒๕๓๘
๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๑๕๙/๐๔๙๙
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสาโร กิยะแพทย์

๒๘/๐๑/๒๕๓๘
๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๑๕๙/๐๕๐๐
พระโตรี อาสโภ บริสุทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๐๓ ๐๖/๑๒/๒๕๕๖

วัดหนองบัว  

สค ๒๑๕๙/๐๕๐๑
พระบุญส่ง ปฺาทีโป กอบเจริญพล

๓๐/๐๕/๒๕๒๙ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

สค ๒๑๕๙/๐๕๐๒
พระจิรศักดิ

์

ยโสธโร จันทร์สมุทร

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

สค ๒๑๕๙/๐๕๐๓
พระปฏิภาณ ธมฺมวโร ธรรมประเสริฐ

๑๒/๐๘/๒๕๓๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

สค ๒๑๕๙/๐๕๐๔
พระพิพัฒน์ จิตฺตปาโล แก้วนุช

๐๕/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

สค ๒๑๕๙/๐๕๐๕
พระยุทธนา กตสาโร วันวงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๒๒ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๑๕๙/๐๕๐๖
พระพรชัย สุภทฺโท ภัทรมีโชคชัย

๐๔/๐๓/๒๕๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๑๕๙/๐๕๐๗
พระณัฐพล ณตฺาพโล เชือทองคำงาม

้

๒๒/๐๗/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๑๕๙/๐๕๐๘
พระอิทธิพงศ์ ปภสฺสโร อธิธนรัชต์

๑๐/๑๐/๒๕๐๕ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙ วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๐๙
พระบัณฑิต อายุวฑฺฒโก สังข์ทอง

๒๓/๐๕/๒๕๓๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙ วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๑๐
พระเกียรติเกรียงไกร นรุตฺตโม สุคนธรังษี

๒๘/๑๐/๒๕๓๘
๕/๐๖/๒๕๕๙ วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๑๑
พระณัฐพล คมฺภีรปฺโ วงษ์สวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙ วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๑๒
พระโชคดี ธมฺมวโร รอดคลองตัน

๑๕/๐๘/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙ วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๑๓
พระสุพจน์ สุทฺธสีโล หนูศาสตร

๒๑/๐๔/๒๕๓๘
๓/๐๗/๒๕๕๙ วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๑๔
พระอนุสรณ์ สิริมงฺคโล รอดจินดา

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๕ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๕๙/๐๕๑๕
สามเณรสุเมธี  แสวงสารศานติ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

 
วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๑๖
สามเณรชาลี  แสงเสือไพลิน

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

 
วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๑๗
สามเณรสุรศักดิ

์

 แปะทู

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

 
วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๑๘
สามเณรทรงเดช  พิมานเกษมศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

 
วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๑๙
สามเณรธนชัย  วสุธานที

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

 
วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๒๐
สามเณรทินกร  อำรุงสายชล

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 
วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๒๑
สามเณรพะชัย  ทองจรรยาเลิศ

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

 
วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๒๒
พระรัฐพงษ์ มหาปฺโ นาคเนียม

๑๑/๐๗/๒๕๓๙ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙
วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๒๓
พระปยพร ปยวโร พุ่มแตงอ่อน

๑๘/๐๒/๒๕๓๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙
วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๒๔
พระอาคม นนฺทิโย บุญขจร

๓๑/๐๓/๒๕๒๗ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙
วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๒๕
พระสมเกียรติ กิตฺติลาโภ นิลเสน

๑๐/๐๗/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๒๖
พระอาทิตย์ อาภาธโร รอดธานี

๒๑/๐๒/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙
วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๒๗
พระศุภณัฐ สุเมโธ คงทองเจริญ

๑๐/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๒๘
พระธนพล ธนพโล ทองแท่ง

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๒๙
พระธวัชชัย ธวชฺชโย สมประเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๓๐
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน ทิมเทพ

๒๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๓๑
พระพิรุณ มหพฺพโล ทองกลัน

่

๑๔/๐๙/๒๕๓๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙
วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๓๒
สามเณรพาสวัสดิ

์

 ทองบ้านถวย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

 

วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๓๓
พระธีรเดช โชติาโณ ฉิมมณี

๑๖/๐๑/๒๕๒๘ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙
วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๓๔
พระจักรกฤษ จริยากโร แซ่เจ็ง

๑๔/๑๐/๒๕๓๙
๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๓๕
พระพิษณุ อหิงฺสกฺโก ยีสุ่น

่

๒๓/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์

 

สค ๒๑๕๙/๐๕๓๖
พระทนงศรรค์ เขมจาโร ช่วยเหลือ

๒/๐๔/๒๕๒๒ ๒/๐๔/๒๕๕๙
วัดใหม่ราษฎร์นุกูล  

สค ๒๑๕๙/๐๕๓๗
พระอดิศร จารุวํโส สุขเอียมเจริญ

่

๑๓/๐๕/๒๕๑๒ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดใหม่ราษฎร์นุกูล  

สค ๒๑๕๙/๐๕๓๘
พระกุลธวัช อธิปฺโ กรีทอง

๑๑/๑๐/๒๕๒๔ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดใหม่ราษฎร์นุกูล  

สค ๒๑๕๙/๐๕๓๙
พระศุภชัย อุชุจาโร เมฆดก

๓๑/๐๗/๒๕๓๑ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดใหม่ราษฎร์นุกูล  

สค ๒๑๕๙/๐๕๔๐
พระฉัตรชัย สิริสาโร แสงกระจ่าง

๒๘/๐๓/๒๔๙๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่ราษฎร์นุกูล  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมโพธิมงคล)

เจ้าคณะภาค ๑๔

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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