
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๕๙๒ รูป ขาดสอบ ๓๑ รูป คงสอบ ๕๖๑ รูป สอบได้ ๔๖๗ รูป สอบตก ๙๔ รูป (๘๓.๒๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระศุภกร มหาปุโ เพ็งผาสุข

๒๗/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กระซ้าขาว  

สค ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระอรชุน ธีรวโร ครังกระโทก

่

๐๖/๐๘/๒๕๓๙ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

กาหลง  

สค ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระประยุทธ์ าณโก วีระกุล

๒๒/๒/๒๕๑๙ ๒๔/๙/๒๕๔๒

เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระณัฐพงษ์ านวโร ศรีสิทธิ

์

๒๗/๒/๒๕๐๙ ๒๗/๙/๒๕๕๙

เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระวิรัช ธนจิตฺโต รอดบุญเกิด

๙/๓/๒๕๓๔ ๑/๑๐/๒๕๖๐

เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระเดชาพล จารุวํโส เทียมเกาะ

๑๖/๒/๒๕๔๐ ๑๐/๒/๒๕๖๐

เกาะ  

สค ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระบัญชา ภูริปฺโ สุนทรชืน

่

๓๑/๓/๒๕๑๑ ๒๖/๕/๒๕๖๐

เกาะ  

สค ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระณัฐวิโรจน์ จิตฺตกาโร สุขมา

๗/๑๑/๒๕๓๙ ๑๕/๘/๒๕๖๐

เกาะ  

สค ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระณัฐสิทธิ

์

จิตฺตปฺโ สุขมา

๑๑/๑๑/๒๕๓๙

๑๖/๘/๒๕๖๐

เกาะ  

สค ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระเมฆินทร์ อนาวิโล คำกอง

๑๔/๗/๒๕๓๗ ๑๘/๘/๒๕๖๐

เกาะ  

สค ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระเมธา านกโร พืนชมภู

้

๒๐/๑๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

แก้วมงคล  

สค ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระสถาพร สมงฺคิโก จันทร์รวม

๓๐/๕/๒๕๔๐ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

แก้วมงคล  

สค ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระวันเฉลิม ชิตงฺกโร คงยนต์

๐๑/๐๙/๒๕๓๓ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

โกรกกราก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระธิติวุฒิ คุณสาโร ขมสวัสดิ

์

๒๙/๖/๒๕๓๕ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

โกรกกราก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระณัฐพัชร์ ขนฺติโก เกตุสง่าพรอิน

๒๔/๗/๒๕๓๘ ๒๒/๔/๒๕๖๐

โกรกกราก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระจิราเวช อธิจิตโต เริมยินดี

่

๒๕/๑๒/๒๕๓๗
๐๓/๐๕/๒๕๖๐

โกรกกราก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระกันต์ธร กิตฺติปฺโ ทองสมุทร

๑๒/๐๗/๒๕๓๕
๒๑/๕/๒๕๖๐

โกรกกราก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระอนุสรณ์ ฉตฺติโก ภิรมย์แจ้ง

๒๔/๑๑/๒๕๓๕

๒๑/๕/๒๕๖๐

โกรกกราก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระจตุรวัฒน์ อโสโก ธนพงศ์ปญญาวี

๐๖/๐๙/๒๕๐๖
๒๕/๖/๒๕๖๐

โกรกกราก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระนงค์ มหาวีโร ภูฆัง

๑๔/๕/๒๕๐๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โกรกกราก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระจีรศักดิ

์

ชยปาโล ดิษฐเกิด

๒๓/๘/๒๕๒๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โกรกกราก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระรัตนะ ปคุโณ ศรีมงคล

๑๔/๖/๒๕๒๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โกรกกราก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระพริษฐ์ ปภงฺกโร เลือนกุลพงค์

่

๒๖/๑๑/๒๕๓๐
๒๕/๖/๒๕๖๐

โกรกกราก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระนันทภัทร นาควโร ทิมเสน

๒๖/๑๒/๒๕๓๐
๒๕/๖/๒๕๖๐

โกรกกราก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑ / ๑๔

้
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สค ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระสราวุธ สุทฺธิโก อือกงฮะ

้

๑๐/๐๒/๒๕๓๕
๒๕/๖/๒๕๖๐

โกรกกราก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระกิตติพร อุชุโก เกตุรัตน์

๑๗/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โกรกกราก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระปญจพล จนฺทิโก พิพิธจันทร์

๒๑/๑/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โกรกกราก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระนววิช ธมฺมปาโล โกฮวด

๒๕/๘/๒๕๓๓ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐

โกรกกราก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระสวัสดิ

์

กิตฺติาโณ การสมบุตร

๒๔/๑๑/๒๕๐๑
๕/๑๒/๒๕๕๓

คลองครุ  

สค ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระปยะ ธีรปฺโ ญาติตาอินทร์

๒๓/๑๐/๒๕๒๕
๒๒/๕/๒๕๕๙

คลองครุ  

สค ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระจรัญ กิตฺติสาโร วังสมุทร

๑๔/๑๑/๒๕๒๑

๑๕/๑/๒๕๖๐

คลองครุ  

สค ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระธวัฒน์ สิริธมฺโม วงษดี

๒๖/๓/๒๕๑๔
๑๐/๕/๒๕๖๐

คลองครุ  

สค ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระพิชัยยุทธ ปฺจธมฺโม เมืองจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๒๓

๑๐/๕/๒๕๖๐

คลองครุ  

สค ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระอนุชา าณวีโร ชนะวงศ์

๑๖/๖/๒๕๓๕ ๑๕/๑/๒๕๖๐

โคกขาม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระอรุณ อรุโณ ผลจันทร์

๑/๑/๒๔๙๘ ๑๔/๕/๒๕๖๐

โคกขาม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระวิเชียร สุทฺธิาโณ กลินจันทร์

่

๑๒/๔/๒๕๐๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โคกขาม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระธัญเทพ จิตฺตธมฺโม เกิดก๊ก

๑๖/๘/๒๕๒๐
๒/๗/๒๕๖๐

โคกขาม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระเศรษฐวุฒิ ปฺาวุฑฺโฒ มะลิ

๑๓/๗/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
เจริญสุขาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระอนุ จิรวฑฺฒโน หุ่นเจริญ

๒๗/๒/๒๕๓๙ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

เจษฎาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระโชติวัต กิตฺติวํโส จิโรจวรนาถ

๑๗/๒/๒๕๔๐ ๑๙/๓/๒๕๖๐

เจษฎาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระพีรพล สุทฺธสีโล เทพเทียน

๒๘/๐๓/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สค ๒๑๖๐/๐๐๔๒
พระณัฐนนท์ กตปฺุโ จันทร์เสม

๓๐/๐๖/๒๕๔๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สค ๒๑๖๐/๐๐๔๓
พระพิศณุ ปภสฺสโร สุนทร

๑๒/๑๑/๒๕๒๕
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สค ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระณัฐพร ติสฺสโร ชาวหงษา

๓๑/๑๐/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สค ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระสิรวิชญ์ สิริสาโร กริงวังวาฬ

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สค ๒๑๖๐/๐๐๔๖
พระสุทธิภัทร สุมงฺคโล เอียมหุ่น

๊

๒๗/๐๔/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สค ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระพานิช วราโณ บัวขาว

๑๗/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชีผ้าขาว  

สค ๒๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรปญจพล  เพนียงเจริญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

 ชีผ้าขาว  

สค ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระนิวัตน์ รตินฺธโร พวงสุวรรณ

๑/๒/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระกิตติภัค สนฺตจิตฺโต จงรักษ์

๓/๑๐/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระณัฐวรรธ กลฺยาโณ สีนวลจันทร์

๒๓/๑๐/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระนาวิน กิตฺติปฺโ รอดไสว

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

๒๔/๖/๒๕๖๐

ใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระวิกานต์ วราโณ แซ่ตึง

๊

๒๙/๑๑/๒๕๒๑

๓๐/๕/๒๕๕๙

ทองธรรมิการาม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระอนุสรณ์ กตปุโ นพคุณ

๒/๖/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทองธรรมิการาม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระวัชระ วชิราโณ พิมพ์ลอย

๒๒/๖/๒๕๒๖

๑/๗/๒๕๖๐
ทองธรรมิการาม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระรัฐภูมิ จารุธมฺโม สุขสมัย

๓๑/๕/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ทองธรรมิการาม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระอภิวัฒนน์ กนฺตวณฺโณ สุขสมัย

๘/๕/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

ทองธรรมิการาม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระบรรเจิด เขมจาโร คุ้มทรัพย์

๒๗/๖/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
ทองธรรมิการาม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระบรรพต เขมวีโร คุ้มทรัพย์

๒๗/๖/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
ทองธรรมิการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒ / ๑๔

้
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สค ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระสมชาย คุณวีโร เรืองทิพย์

๕/๖/๒๕๑๐ ๕/๗/๒๕๖๐
ทองธรรมิการาม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระเรืองยศ อินฺทวีโร โตศิริ

๖/๓/๒๕๒๖
๕/๗/๒๕๖๐

ทองธรรมิการาม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๖๒
พระฉัตรชัย ฉนฺทธมฺโม พูลละออ

๕/๑/๒๕๓๖ ๕/๗/๒๕๖๐
ทองธรรมิการาม  

สค ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระชนะพล กิตฺติปฺโ เด่นจารุกูล

๖/๒/๒๕๓๗ ๕/๑๑/๒๕๕๙

เทพธงชัย  

สค ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระปฏิภาณ ขนฺติสาโร วรรณนิยม

๑๐/๑๒/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

เทพธงชัย  

สค ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระสุวภัทร วุฒิธมฺโม มานพ

๑๑/๑๑/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
เทพธงชัย  

สค ๒๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรธีรนัย  พัฒนะสายสกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 เทพธงชัย  

สค ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระพัฒนพงษ์ สุภทฺโธ ต๊วนพานิช

๒๕/๖/๒๕๔๐ ๕/๑๒/๒๕๕๙

เทพนรรัตน์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระรัชพล ชยาภิรโต ขาวพุ่ม

๑๕/๑๐/๒๕๓๗

๗/๒/๒๕๖๐
เทพนรรัตน์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระนัฐพล ิตสุโภ สาริกา

๘/๗/๒๕๓๗ ๑๕/๕/๒๕๖๐

เทพนรรัตน์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระอาจณรงค์ ปฏิภาโณ วงษ์ไล

๒๙/๑/๒๕๒๔ ๒๕/๕/๒๕๖๐

เทพนรรัตน์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระจตุภูมิ สุพจฺโจ อินทร์เอียม

่

๑๒/๑/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เทพนรรัตน์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระอัฐพงษ์ นราสโภ ประสิทธิวงศ์

๓๐/๑๒/๒๕๓๒
๒๒/๖/๒๕๖๐

เทพนรรัตน์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระปญญา วราโณ เขียวอรุณ

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

เทพนรรัตน์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระทองเพิมพูล

่

อาภาทโร เพียงเพ็ง
๖/๖/๒๕๐๘ ๓๐/๖/๒๕๖๐

เทพนรรัตน์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระพงษ์ศักดิ

์

สุตธมฺโม หยวกขยัน

๓๐/๑๑/๒๔๙๔

๔/๗/๒๕๖๐
น่วมกานนท์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระจันทร์ กตปฺุโ คำเดิม

๕/๗/๒๕๑๔
๔/๗/๒๕๖๐

น่วมกานนท์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระชลัฐ คุณวโร คชรินทร์

๑๗/๖/๒๕๓๙

๘/๘/๒๕๖๐
น่วมกานนท์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระอโนชา อโนชาโต บรรดาศักดิ

์

๒๑/๘/๒๕๒๘ ๒๙/๑/๒๕๖๐

น้อยนางหงษ์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระบุญชู อธิปฺโ ผลเกลียง

้

๑๗/๑/๒๕๑๔ ๑๘/๖/๒๕๖๐

น้อยนางหงษ์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระสุรศักดิ

์

ถิรธมฺโม จันทร์แย้ม

๒๘/๓/๒๕๑๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

น้อยนางหงษ์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระรวิภาส พลวโร มันแย้ม

่

๒๘/๖/๒๕๒๒ ๑๘/๖/๒๕๖๐

น้อยนางหงษ์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระนัฐพร จกฺกธมฺโม พรสยม

๓๑/๑๒/๒๕๓๔

๑๘/๖/๒๕๖๐

น้อยนางหงษ์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระสุริยพงษ์ ภทฺทธมฺโม วงศารี

๔/๒/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

น้อยนางหงษ์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระวรวัฒน์ ิตปฺโ ทัดเนียม

๖/๙/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

น้อยนางหงษ์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระเอกชัย อนุภทฺโท ยอดสม

๑๗/๔/๒๕๒๐ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

นาขวาง  

สค ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระวัชรินทร์ ปภาโต แก่นพินิจ

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

นาขวาง  

สค ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระกิตติพัฒน์ สจวโร ธนะรัตน์กุลโชติ

๒๕/๑๐/๒๕๓๙
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

นาขวาง  

สค ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระณัฐสิทธิ

์

สฺโต บุญพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

นาขวาง  

สค ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระดิสรณ์ านวีโร เครือวัลย์

๐๕/๐๖/๒๕๓๕ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

นาโคก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระสุริเยนต์ สุภทฺโท จันทร์ศรี

๒๐/๖/๒๕๔๐ ๐๖/๐๓/๒๕๖๐

นาโคก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระพงษ์สิทธิ

์

ปนาโท มูลด้วง

๒๖/๑๒/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

นาโคก  

สค ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระอภิวัฒน์ จนฺทสาโร แสงสว่าง

๐๙/๐๕/๒๕๑๐
๑๓/๕/๒๕๖๐

บัณฑูรสิงห์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระธเนศ อธิปฺโ แก้วทอง

๒๘/๑๑/๒๕๒๒
๐๗/๐๙/๒๕๖๐

บัณฑูรสิงห์  

สค ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระบุญทวี อธิปฺุโ พิมพ์โคตร

๒๘/๑๐/๒๕๑๙

๑/๓/๒๕๕๘
บางกระเจ้า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระประพันธ์ ปภสฺสโร ทองถนอม

๑๑/๑/๒๕๐๐ ๒๗/๖/๒๕๕๙

บางกระเจ้า  

สค ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระกฤตภาส สิริปฺโ กำปนทอง

๐๕/๐๗/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บางกระเจ้า  

สค ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระอดุลย์ ฉนฺทธมฺโม แจ่มนิมิตร

๒๙/๓/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บางกระเจ้า  

สค ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระสุทธิพงษ์ จกฺกธมฺโม มักมะยม

๑๕/๗/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บางกระเจ้า  

สค ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระวีรชัย ปภาโส ทองผาสุข

๑๑/๕/๒๕๓๒

๑/๗/๒๕๖๐
บางกระเจ้า  

สค ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระธีรณัฐ ปยธมฺโม

โฆษิตกุลวรารมย์
๗/๓/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
บางกระเจ้า  

สค ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระวรากร กนฺตธมฺโม คงพินิจ

๗/๗/๒๕๔๐ ๗/๗/๒๕๖๐
บางกระเจ้า  

สค ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระวรวุฒิ ถิรปฺุโ ทองถนอม

๐๒/๑๒/๒๕๒๑

๘/๗/๒๕๖๐
บางกระเจ้า  

สค ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระวราวุธ กิตฺติปฺโ อุยยาหาญ

๐๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

บางขุด  

สค ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระสิทธิพล เตชธโร โพธิแย้ม

์

๓๐/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางขุด  

สค ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระธนวุฒิ เตชวโร อุยยาหาญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางขุด  

สค ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระชนาธิป อาภสฺสโร เทศผ่อง

๑๒/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางขุด  

สค ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระคมกริช ขนฺติธมฺโม บำรุงโลก

๑๙/๐๕/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

บางตะคอย  

สค ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระเกียรติพงษ์ กตปฺุโ สังข์วิลัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๐ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

บางตะคอย  

สค ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระวิรัตน์ พลปฺโ วัฒนาคม

๒๕/๐๖/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางตะคอย  

สค ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระธนาธิป ธมฺมปาโล ช่องคันปอน

๔/๘/๒๕๓๖ ๙/๔/๒๕๖๐
บางปลา  

สค ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระกีรติ ิตปฺุโ พยานอน

๙/๓/๒๕๓๗
๗/๕/๒๕๖๐

บางปลา  

สค ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระวีระพร ปวรธมฺโม ง่วนทอง

๒๓/๓/๒๕๒๑

๒/๗/๒๕๖๐
บางปลา  

สค ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระณภัทร ขนฺติวโร แซ่ซิม

้

๑๔/๑๒/๒๕๓๕

๒๘/๓/๒๕๖๐

บางปง  

สค ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระวิชิตกร ถิรมโน เทียงตรง

่

๑๖/๓/๒๕๓๗

๙/๔/๒๕๖๐
บางปง  

สค ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระกีรติ านิสฺสโร นิลหนู

๑๔/๗/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

บางปง  

สค ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระกฤษดา พลธมฺโม โรจน์สกุลทอง

๒๒/๑๑/๒๕๒๙

๑๘/๖/๒๕๖๐

บางปง  

สค ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระคมกริช กิตฺติสาโร มีมาก

๒๓/๖/๒๕๒๙ ๒๑/๖/๒๕๖๐

บางปง  

สค ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระชัยพร จารุธมฺโม หุ่นภู

๗/๑๐/๒๕๔๐ ๒๑/๗/๒๕๖๐

บางปง  

สค ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระมรกต สุทฺธิจิตฺโต วงษ์อยู่

๘/๘/๒๕๒๖ ๒๙/๘/๒๕๖๐

บางปง  

สค ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระธนาคม อภิวโร เก่งธัญกรณ์

๑/๕/๒๕๒๔
๑/๗/๒๕๖๐

บางพลี  

สค ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระพิเชษฐ์ จกฺกธมฺโม พุ่มสงวน

๑/๑๐/๒๕๒๗
๑/๗/๒๕๖๐

บางพลี  

สค ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระพิเชฐ อธิปฺโ สุดดี

๒๖/๐๘/๒๕๒๔ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

บางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระศักดิชัย

์

อิทฺธิธโร กิตติพงไพร
๗/๘/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระวรวุฒิ จาครโต ชูชมพร

๑๔/๐๘/๒๕๐๖

๑/๗/๒๕๖๐
บางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระจเร ถาวโร บุญกอง

๒๙/๓/๒๕๑๘

๑/๗/๒๕๖๐
บางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระประสิทธิ

์

จตฺตลโย หาญสงคราม

๒๙/๑๐/๒๕๓๔

๑/๗/๒๕๖๐
บางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระวรเชฐ จารุธมฺโม เผ่าสุวรรณ

๒๖๖/๓/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
บางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๖๐/๐๑๒๘
พระศุภชัย ถามวโร บุญเจ็ก

๑๕/๒/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

บางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระธนชาต ตรุโณ สุนทร

๐๒/๑๑/๒๕๔๐

๑/๗/๒๕๖๐
บางหญ้าแพรก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระศักดิดา

์

านุตฺตโม โทรเดียว

่

๐๘/๐๙/๒๕๓๖ ๐๔/๑๒/๒๕๖๐

บางหญ้าแพรก  

สค ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระเจษฎาพงศ์ ปภสฺสโร ทองคุ้ม

๔/๒/๒๕๐๗ ๒๓/๒/๒๕๖๐ ประสาทสามัคคีธรรม
 

สค ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระนิพนธ์ ธมฺมวโร ภู่เปยม

๗/๑/๒๕๒๔ ๒๙/๔/๒๕๖๐ ประสาทสามัคคีธรรม
 

สค ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระพศวีร์ มหาปฺโ ศรีสินพัฒน์

๒๐/๘/๒๕๓๐ ๓๐/๔/๒๕๖๐ ประสาทสามัคคีธรรม
 

สค ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระจิรกร อภินนฺโท ไทรโพธิทอง

์

๒๒/๒/๒๕๓๖

๗/๕/๒๕๖๐ ประสาทสามัคคีธรรม
 

สค ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระสุวิช อภิวโร วันเพ็ญ

๕/๒/๒๕๒๔ ๒๐/๕/๒๕๖๐ ประสาทสามัคคีธรรม
 

สค ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระวัชรินทร์ อธิวโร ศรเกตุ

๑๕/๒/๒๕๔๐
๒/๙/๒๕๖๐ ประสาทสามัคคีธรรม

 

สค ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระวรรธนะ อคฺคจิตฺโต คงถิน

่

๘/๘/๒๕๓๖ ๑๘/๓/๒๕๖๐ ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระอาทิตย์ อหึสโก เกษมุติ

๑/๘/๒๕๒๕
๑/๖/๒๕๖๐ ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระพงศธร กนฺตสีโล อำเหม

๑๕/๑๒/๒๕๓๖

๔/๖/๒๕๖๐ ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระณัฐพงษ์ สุมนธมฺโม สุมโนธรรม

๑๔/๗/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐ ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระร.อ.พลานนท์ จิตฺตกาโร จิตต์สำรวย

๒๙/๑๑/๒๕๒๖

๒/๗/๒๕๖๐ ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรขจรเกียรติ  เกษมุติ

๑๖/๕/๒๕๔๘

 
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรอภิรชัย  เจริญผล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรสมปอง  หงษ์ษา

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระพลชัย โกวิโท ฮะเฮง

๐๒/๐๒/๒๕๐๘ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ปจจันตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระธนภัทร วิชาธโร ภัทรวงศ์ศาโรจน์

๒๓/๕/๒๕๒๓ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ปจจันตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระอุปถัมภ์ ิตมโน แต้มณี

๒๑/๖/๒๕๒๕ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ปจจันตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระไชยวัฒน์ อมโร ทับทิมทอง

๑๖/๖/๒๕๓๙ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ปจจันตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๑๔๙
พระยุทธภูมิ วิสุทฺโท นาคทอง

๑๐/๐๙/๒๕๓๙ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ปจจันตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระฐิติศักดิ

์

เขมโก น้อมศรี

๐๒/๑๒/๒๕๓๙
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ปจจันตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๑๕๑
พระประวิทย์ ธมฺมทีโป อยู่สบาย

๒๓/๘/๒๕๓๗
๒๐/๘/๒๕๖๐

ปจจันตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระชาติชาย อติพโล สระอุบล

๑๒/๑๐/๒๕๑๘
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๑๖๐/๐๑๕๓
พระทรงวุฒิ โชติกโร รองละคร

๑๓/๐๗/๒๕๑๙
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระปรัชญานนท์ สิริจนฺโท แสงสว่าง

๓๑/๑๒/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
พันธุวงษ์  

สค ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระจิรพันธุ์ กนฺตวีโร เงินทิม

๑๙/๑๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
พันธุวงษ์  

สค ๒๑๖๐/๐๑๕๖
พระชินวรณ์ สนฺตจิตฺโต สาแหรกหทอง

๒๖/๑๐/๒๕๑๗

๖/๗/๒๕๖๐
พันธุวงษ์  

สค ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระสง่า ถิรธมฺโม พานทอง

๒๕/๑๑/๒๕๓๘
๐๘/๐๑/๒๕๖๐

โพธิแจ้

์

 

สค ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระนพดล านปฺโ โตยิง

่

๒๖/๑๒/๒๕๑๖
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

โพธิแจ้

์

 

สค ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระธนดล กตปฺุโ เผือกรักษา

๐๗/๐๓/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โพธิแจ้

์

 

สค ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระวุฒิชัย จารุธมโม นุชเสม

๓๐/๐๖/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โพธิแจ้

์

 

สค ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระธนพล ขนฺติพโล บุญไชย

๐๗/๑๑/๒๕๓๑ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

โพธิแจ้

์

 

สค ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระนิธิ ถาวโร สิงห์คร

๒๘/๐๙/๒๕๓๔
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โพธิแจ้

์

 

สค ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระติณห์ จิรปฺุโ ชัยยันบูรณ์

๑๐/๐๔/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โพธิแจ้

์

 

สค ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระโรจน์ศักดิ

์

วรสีโล กลินกัน

่

๑๘/๐๕/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิแจ้

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระธนนันท์ ขนฺติสาโร เกตุบุญงาม

๐๓/๐๙/๒๕๓๓ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิแจ้

์

 

สค ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระสิทธิพงษ์ ปภสฺสโร คำจีน

๐๒/๐๑/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิแจ้

์

 

สค ๒๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 ม่วงกลม

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

 โพธิแจ้

์

 

สค ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระณัฐนพ ชยธมฺโม พูลเพิม

่

๑๙/๑/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระจิรภัทร จิรธมฺโม ศาลิคุปต

๒๕/๐๔/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระชัยรัตน์ สิริสาโร สุภาการ

๑๔/๓/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระคำรณ ฉนฺทธมฺโม แย้มสำราญ

๒๖/๑/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระพงษ์สิริ ปโมทิโต รักท้วม

๒๖/๖/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระสามารถ สิริปฺโ อานามนารถ

๐๑/๐๓/๒๕๐๖ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

วิสุทธิวราวาส  

สค ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระกลมทรรศน์ กิตฺติธมฺโม สิงหาเวช

๑๖/๐๕/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วิสุทธิวราวาส  

สค ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระเอกภพ ปฺุกาโม ยงประยูร

๑๕/๐๔/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วิสุทธิวราวาส  

สค ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระอนุพงษ์ ทีปวํโส สระวิสูตร

๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๔/๕/๒๕๖๐

ศรีบูรณาวาส  

สค ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระชัยพร านวีโร อ่อนน่วม

๒๓/๓/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีบูรณาวาส  

สค ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระบรรณวิทิต านวุฑฺโฒ ใจหนัก

๗/๕/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
ศรีบูรณาวาส  

สค ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระอณวัตร กนฺตสีโล เรียงทอง

๑๕/๒/๒๕๓๕

๗/๕/๒๕๖๐
ศรีเมือง  

สค ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระชาญยุทธ เตชพโล ทองมาก

๑๙/๗/๒๕๔๐ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ศรีวนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระมนต์ทิพย์ จนฺทปฺโ ลำพาย

๐๓/๐๔/๒๕๐๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีวนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระบุญยืน โชติปฺโ อ่อนอารุน

๐๒/๐๑/๒๕๑๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีวนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระศรีศักดิ

์

ธีรปฺโ สมาฤทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๑๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ศรีวนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระบำรุง ปภสฺสโร หงษ์ทับทิม

๒๕/๐๓/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีวนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรสุวภัทร  เสาโพธิงาม

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

 ศรีวนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระชัยสิทธิ

์

ติสฺสโร ชาวท่าจีน

๐๒/๐๘/๒๕๔๐ ๐๔/๐๓/๒๕๖๐

ศรีสุทธาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระจตุพล วุฑฺฒิโย ทองเปลว

๑๔/๑๒/๒๕๓๖

๒๗/๕/๒๕๖๐

ศรีสุทธาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระวุฒิชัย ปรกฺกโม ปาไม้ทอง

๐๒/๐๙/๒๕๒๑
๑๕/๖/๒๕๖๐

ศรีสุทธาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรธนวัฒน์  ชลธีพิทักษ์ชัย

๓/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีสุทธาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระณภัทร กนฺตสีโล นาคสมพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐ ศาลพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระบุญมี เตชธมฺโม ชมท่าไม้

๑๗/๗/๒๕๒๕

๘/๗/๒๕๖๐ ศาลพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระพัสกร เตชวโร ขำฟุง

๑๔/๕/๒๕๓๗

๘/๗/๒๕๖๐ ศาลพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระขวัญชัย ขนฺติธโร เจริญสุข

๒๓/๑๐/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๖๐ ศาลพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระประเสริฐ คุตฺตธมฺโม รอบคอบ

๑๖/๒/๒๕๒๐ ๑๔/๔/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

สค ๒๑๖๐/๐๑๙๕
พระณัฐวุฒิ ปฺาธโร ทองน้อย

๒๙/๒/๒๕๓๕ ๑๔/๔/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

สค ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระภูษิต สิริธมฺโม ประมวลวงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๐๗

๒๐/๕/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

สค ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระอนุวัฒน์ ถิรปฺโ น้อยดี

๑๕/๘/๒๕๒๔
๒๐/๕/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

สค ๒๑๖๐/๐๑๙๘
สามเณรทู  เซียง

๓/๓/๒๕๔๘
 ศิริมงคล  

สค ๒๑๖๐/๐๑๙๙
สามเณรโบ  -

๑๕/๘/๒๕๓๔

 ศิริมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระสรายุทธ์ เมตฺติโก คำเดิม

๑๑/๐๙/๒๕๓๒
๑๙/๑/๒๕๖๐

สหกรณ์โฆสิตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระอิสิพล อิสิพโล อัศวมณีรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๒๙
๓๑/๑/๒๕๖๐

สหกรณ์โฆสิตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระไกรสร สุเมโธ แลนเชย

๑๒/๐๕/๒๕๒๙
๒๗/๒/๒๕๖๐

สหกรณ์โฆสิตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระอานนท์ อานนฺโท พรามอนง

๑๙/๑๑/๒๕๓๒

๑๗/๖/๒๕๖๐
สหกรณ์โฆสิตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระคุณากร เขมิโย นิมเขียว

่

๐๓/๐๖/๒๕๓๘
๑๗/๖/๒๕๖๐

สหกรณ์โฆสิตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระสิรภพ นนฺทโก เอกภพทินโชติ

๐๕/๑๐/๒๕๓๐
๑๘/๖/๒๕๖๐

สหกรณ์โฆสิตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระอธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน ชัยสิทธิพาณิช

์

๐๖/๑๑/๒๕๓๘
๒๔/๖/๒๕๖๐

สหกรณ์โฆสิตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระวันลภ วลฺลโภ ฉำมิงขวัญ

่

๒๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๑๑/๒๕๖๐

สหกรณ์โฆสิตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระอภิศัก โชตโก สังข์เอียม

่

๒๓/๑๐/๒๕๓๓
๐๖/๐๒/๒๕๖๐

สหธรรมาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระรณกฤต ยติกโร เหมวิริยะ

๑๑/๐๘/๒๕๑๐
๒๑/๒/๒๕๖๐

สหธรรมาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๑๐
พระอำนาจ จนฺทสีโล ชูชีพ

๐๑/๐๗/๒๕๓๙ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

สหธรรมาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระเมธาเกียรติ ฉนฺทกโร เมธาวิวัฒน์ชัย

๑๘/๑๐/๒๕๓๒
๑๙/๖/๒๕๖๐

สหธรรมาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระสุธิพงษ์ อาภากโร พุ่มนำเค็ม

๑๔/๕/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สหธรรมาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระนพณัฐ ถิรสิโล ผลเกลียง

้

๑๗/๙/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สหธรรมาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระอธิวัฒน์ จิตปุโ คงสว่าง

๑๓/๒/๒๕๓๓ ๒๘/๖/๒๕๖๐

สหธรรมาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระนภัส มหาปฺโ แซ่อึง

้

๒๓/๕/๒๕๓๙ ๐๖/๑๐/๒๕๖๐

สหธรรมาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระเอนก สีลสํงวโร เครือวัลย์

๐๘/๐๑/๒๕๑๖ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระสมเกียรติ านสมฺปุณฺโณ ภรินทนันท์

๐๒/๐๙/๒๕๑๐ ๐๓/๐๑/๒๕๖๐

สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระก้องเกียรติ กิตฺตินาโค มังกรกิม

๓๑/๕/๒๕๓๖

๙/๕/๒๕๖๐
สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระธวัชชัย อตฺตชโย เยียมสวัสดิ

่ ์

๙/๑/๒๕๒๖ ๑๘/๕/๒๕๖๐

สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน แซ่แพร

๑/๑๐/๒๕๓๙ ๕/๐๗/๒๕๖๐

สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระรุ่งโรจน์ วิโรจโน ปาไม้ทอง

๒๓/๐๗/๒๕๑๓
๐๑/๐๒/๒๕๖๐

โสภณาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระพีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ อ่วมแจ้ง

๐๓/๐๖/๒๕๓๒ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

โสภณาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระวัชระ วชิรธมฺโม บุตรฉำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๐ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

โสภณาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระปยศักดิ

์

ปยธโร แก่นนิล

๒๘/๑๒/๒๕๓๘
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โสภณาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระศุภพล ปฺาธโร โตกราน

๒๒/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โสภณาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๒๖
พระฐิติพันธ์ อุชุจาโร แหลมสัน

้

๑๕/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โสภณาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระชยานันท์ ปยนนฺโท ปะวะโน

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โสภณาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระสหรัช อธิวโร บุตรฉำ

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โสภณาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระอดิศักดิ

์

ปภากโร ทองสมัย

๒๕/๔/๒๕๓๙ ๑๙/๕/๒๕๖๐

หลังศาลประสิทธิ

์

 

สค ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระกุลเดช กุสลจิตฺโต เซ่งสมหวัง

๕/๖/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หลังศาลประสิทธิ

์

 

สค ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระภูวนภ เขมจาโร โฆษิตธมาธร

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หลังศาลประสิทธิ

์

 

สค ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระวิทวัส คุณธมฺโม คงสุขประเสริฐ

๙/๓/๒๕๓๐ ๕/๓/๒๕๖๐ แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระจักรกฤษณ์ โสภณจิตฺโต แก้วจันทร์

๑๑/๒/๒๕๓๗
๓๐/๕/๒๕๖๐

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระวิบูลย์ คุณากโร แซ่เล้า

๕/๙/๒๕๓๗ ๘/๗/๒๕๖๐ แหลมสุวรรณาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระรุ่งอรุณ เตชวโร ขาวเทศ

๑๕/๑๒/๒๕๒๒
๒๖/๐๑/๒๕๖๐

ใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระนัยสิทธิ

์

เตชวโร ศรีเครือ

๐๘/๐๒/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระเสกสรร ปฺาวโร ชุ่มชือ

่

๐๖/๐๖/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระเอกพงษ์ ธรธมฺโม ทับคล้าย

๒๑/๘/๒๕๓๖ ๒๘/๘/๒๕๕๙

เกษตรพันธาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระอรรถพล าณธีโร จรดิษฐ์

๒๔/๐๓/๒๕๓๕ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

ดอนไก่ดี  

สค ๒๑๖๐/๐๒๔๐
พระธีรวุฒิ าณวโร บัวอำไพ

๑๘/๐๙/๒๕๓๓
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ดอนไก่ดี  

สค ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระศุภชัย สุธมฺโม คุณภัทรสกุล

๐๘/๑๐/๒๕๒๕ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ดอนไก่ดี  

สค ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระผดุงเกียรติ ปภงฺกโร ศรีวิไล

๑๒/๐๖/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ดอนไก่ดี  

สค ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระจิรวัฒน์ อภินฺนโท ระเบียบ

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนไก่ดี  

สค ๒๑๖๐/๐๒๔๔
พระชานนทร์รัฐ ขนฺติธมฺโม ระหงษ์

๕/๖/๒๕๐๗
๒๓/๓/๒๕๕๖

ท่ากระบือ  

สค ๒๑๖๐/๐๒๔๕
พระภาสกร สุจิตฺโต คำลำเภา

๒๓/๑๒/๒๕๓๖

๕/๔/๒๕๖๐
ท่ากระบือ  

สค ๒๑๖๐/๐๒๔๖
พระณัฐพงษ์ วรณฎฺโ แจ๋วเจริญวัฒนา

๒๔/๕/๒๕๓๘

๙/๔/๒๕๖๐
ท่ากระบือ  

สค ๒๑๖๐/๐๒๔๗
พระวงศกร านวโร เบญจาคุณาพร

๒๕/๕/๒๕๐๑ ๑๘/๕/๒๕๖๐

ท่ากระบือ  

สค ๒๑๖๐/๐๒๔๘
พระพิพัฒน์ านวฑฺฒโน โพธิถนอม

์

๓๐/๑๐/๒๕๓๙
๒๘/๕/๒๕๖๐

ท่ากระบือ  

สค ๒๑๖๐/๐๒๔๙
พระปุญชรัสมิ

์

ปฺุวโร ลิมประเสริฐ

้

๓๐/๑๑/๒๕๓๘
๑๖/๖/๒๕๖๐

ท่ากระบือ  

สค ๒๑๖๐/๐๒๕๐
พระธณภัทร วรภทฺโท รอดอนันต์

๑๔/๒/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ท่ากระบือ  

สค ๒๑๖๐/๐๒๕๑
พระศตวรรษ ถิรสจฺโจ เสียมไพรี

๑/๘/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ท่ากระบือ  

สค ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระณัฎฐากรณ์ พลากโร อนันตชัย

๑๘/๕/๒๕๐๔
๔/๗/๒๕๖๐

ท่ากระบือ  

สค ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระวรากร ณฏากโร เอียมประชา

่

๔/๖/๒๕๓๕ ๔/๗/๒๕๖๐
ท่ากระบือ  

สค ๒๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรนันทชัย  ทองคำ

๗/๓/๒๕๔๓
 ท่ากระบือ  

สค ๒๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรธวัชชัย  อิมใจ

่

๑๗/๓/๒๕๔๓

 ท่ากระบือ  

สค ๒๑๖๐/๐๒๕๖
พระนิธิวัชร์ กิตฺติวชิโร อัครชาติชัยหิรัญ

๒๖/๕/๒๕๓๐
๓/๗/๒๕๖๐

ท่าไม้  

สค ๒๑๖๐/๐๒๕๗
สามเณรศราวุธ  วงศ์ สุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

 ท่าเสา  

สค ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระเทวัญ กิตฺติาโณ ตงมณี

๑๖/๐๗/๒๕๓๓ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

นางสาว  

สค ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระโยธิน านวีโร จอดเกาะ

๒๐/๑๑/๒๕๓๔
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

นางสาว  

สค ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระภาณุ อินฺทโชโต มานะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

นางสาว  

สค ๒๑๖๐/๐๒๖๑
พระสำเริง อภินนฺโท ลีแตง

่

๑๘/๐๖/๒๕๒๑ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

นางสาว  

สค ๒๑๖๐/๐๒๖๒
พระสุรพงษ์ กิตฺติคุโณ อ่องบางน้อย

๑๑/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

นางสาว  

สค ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระวรวุฒิ นนฺทสาโร ธรรมสวัสดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

นางสาว  

สค ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระสุทธิพงษ์ สุเมโธ ธรรมสวัสดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

นางสาว  

สค ๒๑๖๐/๐๒๖๕
พระศิวะพร เขมจิตฺโต สิขัณฑกสมิต

๐๕/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

นางสาว  

สค ๒๑๖๐/๐๒๖๖
พระนนท์ปวิธ นนฺทสาโร ระเบียบ

๐๓/๑๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นางสาว  

สค ๒๑๖๐/๐๒๖๗
พระเกรียงไกร สุทฺธปฺโ สูงสุด

๑๗/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นางสาว  

สค ๒๑๖๐/๐๒๖๘
พระอภิสิทธิ

์

วิชฺชากโร น้อยเจริญ

๐๔/๐๖/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

นางสาว  

สค ๒๑๖๐/๐๒๖๙
พระอภิเชษฐ์ วราโณ น้อยเจริญ

๐๔/๐๖/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

นางสาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๖๐/๐๒๗๐
พระอธิชา สุภาจาโร กุยยกานนท์

๑๔/๐๒/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

นางสาว  

สค ๒๑๖๐/๐๒๗๑
พระฉัตรชัย วรสทฺโธ พุ่มอิมผล

่

๒๓/๑๒/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นางสาว  

สค ๒๑๖๐/๐๒๗๒
พระอิทธิชัย อตฺถกาโร คุ้มรักษา

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นางสาว  

สค ๒๑๖๐/๐๒๗๓
พระวสุเมศร์ โชติปฺโ ภัทรชัยวิสิทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

นางสาว  

สค ๒๑๖๐/๐๒๗๔
พระสรสิช จารุธมฺโม หอมทวนลม

๒๘/๐๑/๒๕๓๕ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สค ๒๑๖๐/๐๒๗๕
พระชินวัตร อคฺควํโส ชืนครุฑ

่

๒๘/๐๔/๒๕๓๙
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สค ๒๑๖๐/๐๒๗๖
พระสุรเทพ ปฺุมโน ปุนพิทักษ์

๐๓/๐๘/๒๕๑๕ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สค ๒๑๖๐/๐๒๗๗
พระจตุพล จารุโภ หุ่นลำภู

๐๓/๑๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สค ๒๑๖๐/๐๒๗๘
พระวัชรพล อติพโล น้อยวิไล

๐๗/๐๗/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สค ๒๑๖๐/๐๒๗๙
พระอำนาจ กฺวิวํโส กันกลิน

่

๒๓/๑๑/๒๕๑๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สค ๒๑๖๐/๐๒๘๐
พระโกวิท วิมโล สีหาสุทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สค ๒๑๖๐/๐๒๘๑
พระสมยศ อภิปาโล ตาสาบ

๑๒/๐๙/๒๕๑๒ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๖๐/๐๒๘๒
พระจิรวัฒน์ อาภาธโร สอนพันธ์

๐๖/๑๐/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐ ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระจักษ์พงศ์ สุจิตฺโต แก้วรักษา

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๖๐/๐๒๘๔
พระวีรยุทธ กตสาโร สงวนไทร

๑๗/๑๐/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐ ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๖๐/๐๒๘๕
พระกรกฏ เขมทตฺโต รอดถนอม

๒๗/๐๕/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐ ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๖๐/๐๒๘๖
พระนัฐวุฒิ ิตมโน โสริโย

๒๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระวิวัฒน์ อภินนฺโท พลลา

๑๖/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๖๐/๐๒๘๘
พระธนพัฒน์ สิริภทฺโท อินทรสุวรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๖๐/๐๒๘๙
พระกิตติศักดิ

์

สุธีโร แซ่เตียว

๑๒/๐๑/๒๕๓๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐ ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๖๐/๐๒๙๐
พระจิรวัฒน์ ฉนฺทโก อำนวยวัฒนกุล

๑๙/๐๑/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐ ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระสุรกิจ ภทฺทโก เฉลยกุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐ ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๖๐/๐๒๙๒
พระประธาน อภิชาโน ดวงจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐ ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๖๐/๐๒๙๓
สามเณรเอกรินทร์  บุญสม

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

 
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระสมชาย ปภากโร จันทร์ศรี

๒๗/๐๔/๒๕๒๖ ๐๒/๑๐/๒๕๕๙

สุวรรณรัตนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระพงษ์สกร จารุธมฺโม จีนเหรียญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณรัตนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระอนุพงศ์ อาจาโร แตงสอน

๑๓/๐๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณรัตนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระกฤษณะ สีลวฑฺฒโน พวงทองคำ

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณรัตนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระปยะ กิตฺติปฺโ ธูปหอม

๒๓/๑๐/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณรัตนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๒๙๙
พระกฤษณะ ธมฺมรโต อ้นทอง

๒๗/๐๔/๒๕๑๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณรัตนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๓๐๐
พระวัฒนา ถิรสีโล ทับทอง

๐๖/๐๑/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณรัตนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระวรวิช ชยวุฑฺโฒ แช่มชูกุล

๑๒/๓/๒๕๓๙ ๑๙/๓/๒๕๖๐

หนองนกไข่  

สค ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระทวีศักดิ

์

ธีรวํโส สวัสดี

๒๔/๔/๒๕๓๖ ๒๗/๕/๒๕๖๐

หนองนกไข่  

สค ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระจักรพันธ์ กนฺตสีโล อุทัย

๙/๑๒/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
หนองนกไข่  

สค ๒๑๖๐/๐๓๐๔
พระสหภูมิ สมฺปุณฺโณ เกตุแก้ว

๑๗/๖/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองนกไข่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙ / ๑๔

้
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สค ๒๑๖๐/๐๓๐๕
พระธรรมนูญ ธนิสฺสโร นาคเปย

๑๐/๑๒/๒๕๓๗
๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองนกไข่  

สค ๒๑๖๐/๐๓๐๖
พระชัยณรงค์ อภิวณฺโณ ขันทอง

๒๒/๖/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองนกไข่  

สค ๒๑๖๐/๐๓๐๗
พระธนิภัทร์ สิริปฺโ สมลือแสน

๖/๕/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองนกไข่  

สค ๒๑๖๐/๐๓๐๘
พระบดีรัฎฐ์ จิตฺตโสภโณ แก้วอุดมพูลสุข

๒๑/๑๑/๒๕๓๒

๒๗/๖/๒๕๖๐

หนองนกไข่  

สค ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระวีระพล มหานาโค ศรีจินดา

๒/๗/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

หนองนกไข่  

สค ๒๑๖๐/๐๓๑๐
พระสุมล ปฺุวฑฺฒโน เกอเกต้า

๗/๙/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๖๐

หนองนกไข่  

สค ๒๑๖๐/๐๓๑๑
พระพงษ์นรินทร์ ตณฺหํกโร ติวารี

๑๕/๑๐/๒๕๓๖ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

หนองพะอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๑๒
พระร.ต.สุเทพ านิโย อินม่วง

๐๖/๐๒/๒๕๐๐ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

หนองพะอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๑๓
พระวินัย วินโย บุญธัญกรณ์

๑๖/๐๘/๒๕๐๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

หนองพะอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๑๔
พระเอกลักษณ์ รตนโชโต ในรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๒๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

หนองพะอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๑๕
พระสม ทินฺนาโภ ภู่อยู่

๒๓/๐๕/๒๕๐๒ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

หนองพะอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๑๖
พระพีรยุทธ อภิวฑฺฒโน โชติสุวรรณกุล

๒๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองพะอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๑๗
พระฉัตรณรงค์ อชิโต บุญญรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๗
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองพะอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๑๘
พระณัฐกรณ์ านรโต คงอยู่

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองพะอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๑๙
พระรัตนพล ธมฺมสรโณ จวบแจ้ง

๑๒/๑๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองพะอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๒๐
พระชัชพงษ์ ปุสฺสทตฺโต ใจแพ

๒๘/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองพะอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๒๑
พระพยงค์ คุตฺตสาโร พงธรักษา

๒๓/๙/๒๕๓๑ ๑๕/๑๒/๒๕๕๘

อ้อมน้อย  

สค ๒๑๖๐/๐๓๒๒
พระวิศรุต นริสฺสโร จอมมงคล

๒๕/๗/๒๕๒๔ ๒๑/๒/๒๕๕๙

อ้อมน้อย  

สค ๒๑๖๐/๐๓๒๓
พระอภินันท์ อาภานนฺโท นวนเพ็ง

๑๓/๑๒/๒๕๓๑

๓/๔/๒๕๕๙
อ้อมน้อย  

สค ๒๑๖๐/๐๓๒๔
พระจาตุรงค์ านจาโร ปลูกทรัพย์

๖/๒/๒๕๒๔ ๑๕/๕/๒๕๕๙

อ้อมน้อย  

สค ๒๑๖๐/๐๓๒๕
พระกฤติเดช สีลเตโช ศิริเจริญโรจน์

๑๕/๕/๒๕๓๓ ๑๕/๕/๒๕๕๙

อ้อมน้อย  

สค ๒๑๖๐/๐๓๒๖
พระภูริวัฒน์ ปภาโต เพ่งพินิจ

๑๘/๖/๒๕๓๔ ๑๕/๕/๒๕๕๙

อ้อมน้อย  

สค ๒๑๖๐/๐๓๒๗
พระวิเชียร สิริจนฺโท อุ่ยเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๑๑
๑๖/๕/๒๕๕๙

อ้อมน้อย  

สค ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระสิริภพ ผาสุกธมฺโม สุนทโรจสถ์

๑๒/๔/๒๕๒๙ ๒๙/๕/๒๕๕๙

อ้อมน้อย  

สค ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระวีรเชษฐ์ รตนปุตฺโต พรเอน

๒๒/๕/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

อ้อมน้อย  

สค ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระปญจวัฒน์ กตคุโณ บุญคำ

๒๙/๗/๒๕๓๓
๕/๖/๒๕๕๙

อ้อมน้อย  

สค ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระวีระยุทธ ผาสุโก เกรัมย์

๒๓/๗/๒๕๒๐
๒/๗/๒๕๕๙

อ้อมน้อย  

สค ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระประชารักษ์ ปริชาโน เดชะทรัพย์

๖/๓/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
อ้อมน้อย  

สค ๒๑๖๐/๐๓๓๓
พระนพรัตน์ เตชวโร ชูชีพ

๒/๑๐/๒๕๒๖
๗/๗/๒๕๕๙

อ้อมน้อย  

สค ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระปรางค์ทอง กิตฺติคุโณ อินทร์ชู

๑/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

อ้อมน้อย  

สค ๒๑๖๐/๐๓๓๕
พระเชาว์วัฒน์ ถาวรสทฺโธ นาคทับทิม

๑๒/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

อ้อมน้อย  

สค ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระนคร กตทีโป ปยภัณฑ์

๕/๑๐/๒๕๓๕
๓๐/๔/๒๕๖๐

อ่างทอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระดุษฎี โชติปฺโ หริงยิง

่ ่

๒๕/๖/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๖๐

อ่างทอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๓๘
พระณัฐพงศ์ คุณงฺกโร โลกานะวัตร

๒๖/๑๐/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
อ่างทอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๓๙
พระอดิเทพ สํวโร จำปทอง

๒๐/๖/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

อ่างทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐ / ๑๔

้
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สค ๒๑๖๐/๐๓๔๐
พระวิทวัส สุชาโต เบียบังเกิด

้

๘/๙/๒๕๓๓
๗/๗/๒๕๖๐

อ่างทอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๔๑
พระสุพจน์ สุจิตฺโต ชมบ้านแพ้ว

๕/๔/๒๕๓๔ ๑๙/๒/๒๕๖๐

กระโจมทอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๔๒
พระธีรพงษ์ สุทฺธิาโณ ลอยสมุทร

๑๗/๒/๒๕๓๙ ๑๗/๓/๒๕๖๐

กระโจมทอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๔๓
พระวีรวัฒน์ ฉนฺทโก บุญเรียง

๒๒/๑๐/๒๕๓๙
๒๑/๕/๒๕๖๐

กระโจมทอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๔๔
พระยุทธนา ตปสีโล ทองเต็ม

๕/๑/๒๕๓๔
๔/๖/๒๕๖๐

กระโจมทอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๔๕
พระสิทธิพร เขมโก บัญชานุชิต

๒๔/๘/๒๕๓๕ ๑๒/๖/๒๕๖๐

กระโจมทอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๔๖
พระณัฐวุฒิ นาถสีโล สวนสโมสร

๑๒/๙/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

กระโจมทอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๔๗
พระพงษ์พัฒน์ อนนฺตาโณ ทินดาประเสริฐ

๒๓/๑๐/๒๕๑๗
๒๘/๖/๒๕๖๐

กระโจมทอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระธงชัย มนฺตชีโว ภูมิภาค

๒๗/๗/๒๕๒๐ ๒๘/๖/๒๕๖๐

กระโจมทอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๔๙
พระธนะชัย จนฺทสาโร นามบุตร

๑๘/๘/๒๕๓๐
๒/๗/๒๕๖๐

กระโจมทอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๕๐
สามเณรกรวิชญ์  พฤกษ์สำเริง

๗/๗/๒๕๔๒
 กระโจมทอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๕๑
สามเณรทะนงศักดิ

์

 ทินดาประเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 กระโจมทอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๕๒
สามเณรวาทิน  ทินดาประเสริฐ

๒๘/๑/๒๕๔๗

 กระโจมทอง  

สค ๒๑๖๐/๐๓๕๓
พระชานุวัฒน์ อนุวฑฺฒโน ทรงศิริทรัพย์

๑๒/๑/๒๕๔๐ ๓๐/๔/๒๕๖๐ คลองตันราษฎร์บำรุง
 

สค ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระจิณณวัตร อุชุสีโล สาลีผล

๒๖/๑/๒๕๓๕

๑/๕/๒๕๖๐ คลองตันราษฎร์บำรุง
 

สค ๒๑๖๐/๐๓๕๕
พระสหรัฐ พลจิตฺโต จ่างศรี

๑๘/๔/๒๕๓๙

๔/๕/๒๕๖๐ คลองตันราษฎร์บำรุง
 

สค ๒๑๖๐/๐๓๕๖
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน เกตุแก้ว

๒๘/๑/๒๕๔๐ ๒๑/๖/๒๕๖๐ คลองตันราษฎร์บำรุง
 

สค ๒๑๖๐/๐๓๕๗
พระฐิติวุฒิ ิติวฺฑโฒ รอดคลองตัน

๓๐/๖/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐ คลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระธนัท โชติธมฺโม ชูเถือน

่

๒๔/๘/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐ คลองตันราษฎร์บำรุง
 

สค ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระนัสฐา อจลธมฺโม บุญชู

๒/๖/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐ คลองตันราษฎร์บำรุง
 

สค ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระชวัลวิทย์ อุรุธมฺโม ชูเถือน

่

๒๒/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐ คลองตันราษฎร์บำรุง
 

สค ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระสิขรินทร์ สิรินฺทโร ทองใบอ่อน

๘/๓/๒๕๔๐ ๒๑/๔/๒๕๖๐

เจ็ดริว

้

 

สค ๒๑๖๐/๐๓๖๒
พระภานุเดช ิตจิตฺโต พุฒิมีผล

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

๓๐/๔/๒๕๖๐

เจ็ดริว

้

 

สค ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระชาคริต ธมฺมรโต รอดรันต์

๙/๗/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐
เจ็ดริว

้

 

สค ๒๑๖๐/๐๓๖๔
พระบุญชู ปยสีโล เทียนทอง

๑๕/๗/๒๕๑๙

๗/๗/๒๕๖๐
เจ็ดริว

้

 

สค ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระกิตติพิชญ์ สีลสํวโร นุ้ยมัย

๒๔/๑/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ดอนโฆสิตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระเขตโสภณ โสภณจิตฺโต จวบแจ้ง

๙/๑/๒๕๒๔ ๒/๗/๒๕๖๐
ดอนโฆสิตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๓๖๗
สามเณรภูวนัย  อ่วมจันทร์

๑๐/๗/๒๕๔๔

 ดอนโฆสิตาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๓๖๘
พระสันติ สนฺตจิตฺโต คลังชะนัง

๑๖/๓/๒๕๓๖ ๒๖/๒/๒๕๖๐

ธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๑๖๐/๐๓๖๙
พระรัตน์ชานนท์ นาถธมฺโม จิวยิน

้

๙/๔/๒๕๓๗ ๒๖/๕/๒๕๖๐

ธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๑๖๐/๐๓๗๐
พระอุดมพร ติกฺขวีโร ทองคำ

๒๔/๕/๒๕๔๐ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๑๖๐/๐๓๗๑
พระทศพร กลฺยาณธโร แสงอนันต์

๗/๔/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๑๖๐/๐๓๗๒
พระทิชากร ทิวากโร พยุง

๑๓/๕/๒๕๒๑ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

ธรรมโชติ  

สค ๒๑๖๐/๐๓๗๓
พระคำนึง เตชธมฺโม จันทร์ขำ

๑/๕/๒๔๙๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ธรรมโชติ  

สค ๒๑๖๐/๐๓๗๔
พระจัตุรงค์ จารุวํโส วงษ์ไล

๓๐/๑๑/๒๕๐๘

๕/๗/๒๕๖๐
ธรรมโชติ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๑ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๖๐/๐๓๗๕
สามเณรสินธร  พงรัดดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 
ธัญญารามราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๑๖๐/๐๓๗๖
พระโสภณ ยติกโร เจริญวงษา

๑๘/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๔/๒๕๕๙

ปทุมทองรัตนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๓๗๗
พระวชิรัชต์ ปภสฺสโร บุญช่วย

๓๑/๑๐/๒๕๓๙

๘/๑/๒๕๖๐ ปทุมทองรัตนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๓๗๘
พระเอกรินทร์ กิตฺติคุโณ วังประทุม

๒๔/๖/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๖๐
ปทุมทองรัตนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๓๗๙
พระอรรถพล อาภากโร เสือสี

๓๑/๕/๒๕๓๐
๖/๖/๒๕๖๐ ปทุมทองรัตนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๓๘๐
พระทศพล ธมฺมกาโม สงสุวรรณ

๑๙/๘/๒๕๓๘

๖/๖/๒๕๖๐ ปทุมทองรัตนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๓๘๑
พระยุทธนา ถาวโร จันทร์พนอรักษ์

๒๒/๒/๒๕๔๐
๖/๖/๒๕๖๐ ปทุมทองรัตนาราม  

สค ๒๑๖๐/๐๓๘๒
พระอภิเชษฐ์ สุภทฺโท ทองสวัสดิ

์

๒๑/๓/๒๕๔๐ ๒๓/๔/๒๕๖๐
ฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๖๐/๐๓๘๓
พระปยพันธ์ กตปฺุโ พุ่มมณี

๖/๖/๒๕๓๗ ๒๘/๔/๒๕๖๐
ฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๖๐/๐๓๘๔
พระสมศักดิ

์

โสภโณ ดวงล้อมจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๓๗

๑๖/๕/๒๕๖๐
ฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๖๐/๐๓๘๕
พระชัยวัฒน์ ชินวโร สมมาก

๙/๔/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐
ฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๖๐/๐๓๘๖
พระทนงศักดิ

์

มหาวีโร แดงพยนต์
๑/๙/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ฟุงประชาธรรมาราม
 

สค ๒๑๖๐/๐๓๘๗
พระเสรี อาภสฺสโร แดงพยนต์

๒๕/๙/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐
ฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๖๐/๐๓๘๘
พระณรงค์ชัย ปฺาวชิโร สินธเกิด

๒๔/๓/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐
ฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๖๐/๐๓๘๙
พระพงษ์พัฒน์ สิริภทฺโท ยิมพราย

้

๑๑/๓/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๖๐
ฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๖๐/๐๓๙๐
พระอภิสิทธิ

์

สิริสาโร แจ่มพราย

๑๘/๔/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐
ฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๖๐/๐๓๙๑
พระอำนวย ปริปุณฺโณ แซ่กอ

๐๗/๑๐/๒๕๓๖
๓๐/๖/๒๕๖๐ ฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๖๐/๐๓๙๒
พระวิษณุ าณวโร นาคราชนิยม

๒/๗/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐ ฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๑๖๐/๐๓๙๓
พระนพพร กิตฺติวโร จันทร์สอน

๒๒/๔/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐ ฟุงประชาธรรมาราม
 

สค ๒๑๖๐/๐๓๙๔
พระพรชัย ชยวุฑฺโฒ คูประเสริฐ

๑๗/๓/๒๕๓๕ ๑๗/๑/๒๕๖๐

ยกกระบัตร  

สค ๒๑๖๐/๐๓๙๕
พระอนุชาติ อภิปาโล ทับทองมาก

๑๔/๙/๒๕๒๖ ๑๙/๒/๒๕๖๐

ยกกระบัตร  

สค ๒๑๖๐/๐๓๙๖
พระอรรถพล เปมสีโล พรามณ์เขียว

๔/๗/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๖๐

ยกกระบัตร  

สค ๒๑๖๐/๐๓๙๗
พระสายชล กิตฺติธโร รอดทัศนา

๐๙/๑๐/๒๕๐๔

๑/๘/๒๕๖๐
ยกกระบัตร  

สค ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระชูศักดิ

์

ปฺาพโล เทียมสิน

๑๒/๑๐/๒๕๐๖

๑/๘/๒๕๖๐
ยกกระบัตร  

สค ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระสำรวย ฉนฺทปาโล จินดาวา

๑๐/๑๐/๒๕๐๘

๑/๘/๒๕๖๐
ยกกระบัตร  

สค ๒๑๖๐/๐๔๐๐
พระสงัด ธมฺมธโร เกาเล็ก

๒๒/๒/๒๕๐๙
๑/๘/๒๕๖๐

ยกกระบัตร  

สค ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระมานะ อานนฺโท อีสกุล

้

๒๒/๘/๒๕๒๕

๑/๘/๒๕๖๐
ยกกระบัตร  

สค ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระณัฐพล เขมกาโร บัวงาม

๑๖/๖/๒๕๓๘

๑/๘/๒๕๖๐
ยกกระบัตร  

สค ๒๑๖๐/๐๔๐๓
พระอภิรักษ์ อุตฺตโร เสือคง

๒๒/๙/๒๕๓๙

๑/๘/๒๕๖๐
ยกกระบัตร  

สค ๒๑๖๐/๐๔๐๔
พระพีรวิทย์ สนฺติกโร กันฉลาด

๑๑/๔/๒๕๔๐
๑/๘/๒๕๖๐

ยกกระบัตร  

สค ๒๑๖๐/๐๔๐๕
พระกฤษฎา สุขกาโม เพิมพูน

่

๒๔/๓/๒๕๓๘

๒/๘/๒๕๖๐
ยกกระบัตร  

สค ๒๑๖๐/๐๔๐๖
พระธนภัทร ฉนฺทธมฺโม เขียวบำรุง

๑๗/๙/๒๕๓๙

๒/๘/๒๕๖๐
ยกกระบัตร  

สค ๒๑๖๐/๐๔๐๗
พระฉัตรชัย เขมวโร เข็มกำเนิด

๕/๕/๒๕๔๐ ๒/๘/๒๕๖๐
ยกกระบัตร  

สค ๒๑๖๐/๐๔๐๘
พระทศพร คุณวโร พุ่มพวง

๒๔/๖/๒๕๔๐
๒/๘/๒๕๖๐

ยกกระบัตร  

สค ๒๑๖๐/๐๔๐๙
พระธเนศ สุภกิจฺโจ ขุนทอง

๑๓/๑๐/๒๕๓๘

๓/๘/๒๕๖๐
ยกกระบัตร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๒ / ๑๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๖๐/๐๔๑๐
พระเอกรินทร์ สนฺตจิตฺโต เหลียมมณี

่

๒๖/๑๑/๒๕๑๙

๙/๕/๒๕๖๐ รางตันนิลประดิษฐ์  

สค ๒๑๖๐/๐๔๑๑
พระภัทรดนัย ปวโร ชูวงษ์วาน

๑๑/๗/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐
รางตันนิลประดิษฐ์  

สค ๒๑๖๐/๐๔๑๒
พระบุญฤทธิ

์

ปริปุณฺโณ แย้มเหมือน

๓/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐
รางตันนิลประดิษฐ์  

สค ๒๑๖๐/๐๔๑๓
พระศักดิกรินทร์

์

เมธิโน แย้มนิยม

๐๘/๑/๒๕๔๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐
รางตันนิลประดิษฐ์  

สค ๒๑๖๐/๐๔๑๔
พระวงศกร ชยวุฑฺโฒ แผนเสือ

๒๔/๑/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐ รางตันนิลประดิษฐ์  

สค ๒๑๖๐/๐๔๑๕
พระรุ่งอรุณ สุทฺธจิตฺโต รุ่งสุวรรณวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐ รางตันนิลประดิษฐ์  

สค ๒๑๖๐/๐๔๑๖
พระสุทัศน์ ธมฺมิโก หนูจันทร์

๑๕/๒/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐ รางตันนิลประดิษฐ์  

สค ๒๑๖๐/๐๔๑๗
พระพีระพล สุเมโธ วงษ์ไล

๘/๓/๒๕๒๘ ๒๘/๑/๒๕๖๐

โรงเข้  

สค ๒๑๖๐/๐๔๑๘
พระกิตติพงศ์ กตฺตสีโล ป้งผลาหาญ

๒๕/๓/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

โรงเข้  

สค ๒๑๖๐/๐๔๑๙
พระรัฐกร รตนวณฺโณ แสงแก้ว

๑๔/๔/๒๕๔๐ ๒๒/๖/๒๕๖๐

โรงเข้  

สค ๒๑๖๐/๐๔๒๐
พระพงษ์ศักดิ

์

พุทฺธสโร จันทร์ทอง

๒๘/๑/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

โรงเข้  

สค ๒๑๖๐/๐๔๒๑
พระศุภชัย สุเมธโส จันสอน

๓/๓/๒๕๓๘ ๕/๗/๒๕๖๐
โรงเข้  

สค ๒๑๖๐/๐๔๒๒
พระสมหมาย อธิจิตฺโต คงนาค

๒๓/๖/๒๕๐๓
๑/๔/๒๕๖๐

วังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๑๖๐/๐๔๒๓
พระวัชรพล อธิปฺโ โพประถม

๒๖/๑๑/๒๕๓๒

๑/๔/๒๕๖๐
วังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๑๖๐/๐๔๒๔
พระพันกร พุทฺธาโณ ศักดิศรีตระกูล

์

๓/๗/๒๕๐๘ ๑๕/๔/๒๕๖๐

วังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๑๖๐/๐๔๒๕
พระศักดิดา

์

าณวโร สว่างใจ

๑๑/๗/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๖๐

วังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๑๖๐/๐๔๒๖
พระวันชัย ติสฺสโร ยิมดี

้

๒/๘/๒๕๑๒
๖/๗/๒๕๖๐

วังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๑๖๐/๐๔๒๗
พระชัยรัตน์ ชยธมฺโม อ๋อยอารี

๑๕/๗/๒๔๙๙ ๑๒/๔/๒๕๖๐

ศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๖๐/๐๔๒๘
พระมงคล เมธิโก แซ่ตัง

้

๑๙/๕/๒๕๒๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๖๐/๐๔๒๙
พระจรูญ จนฺทิโก พรมนิตย์

๑๔/๗/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๖๐/๐๔๓๐
พระอภิวัฒน์ อติลโย สุตตะ

๓๐/๑๑/๒๕๓๕
๒๙/๖/๒๕๖๐

ศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๖๐/๐๔๓๑
พระเจษฎา จนฺทสุวณฺโณ เฉลิมทรง

๒๘/๘/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
ศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๖๐/๐๔๓๒
พระประชา ปภงฺกโร แดงพยนต์

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๖๐/๐๔๓๓
พระโชคชัย ปฺาธโร สายกสิกร

๑๑/๔/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๑๖๐/๐๔๓๔
สามเณรพงศภัค  สีโหน

๒๘/๙/๒๕๔๔

 ศรีสินมา  

สค ๒๑๖๐/๐๔๓๕
พระพิเชษฐ์ ปสฎฺโ แจ่มศรีงาม

๘/๖/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สวนส้ม  

สค ๒๑๖๐/๐๔๓๖
พระอัศวิน อภิวโร กุณาศล

๒๕/๑๐/๒๕๓๕
๑๒/๓/๒๕๖๐

สุนทรสถิต  

สค ๒๑๖๐/๐๔๓๗
พระบัณฑิต ชุติปฺโ ลูกศร

๓๑/๗/๒๕๓๘

๔/๕/๒๕๖๐
สุนทรสถิต  

สค ๒๑๖๐/๐๔๓๘
พระปยชาติ ธมฺมโชโต ดีสมบูรณ์

๕/๓/๒๕๓๗ ๒๑/๕/๒๕๖๐

สุนทรสถิต  

สค ๒๑๖๐/๐๔๓๙
พระวีรภัทร ธีรภทฺโท ดีสมบูรณ์

๔/๒/๒๕๔๐ ๒๑/๕/๒๕๖๐

สุนทรสถิต  

สค ๒๑๖๐/๐๔๔๐
พระธานินทร์ โชติวโร กลำสนอง

๒๑/๑๒/๒๕๓๖

๑๐/๖/๒๕๖๐

สุนทรสถิต  

สค ๒๑๖๐/๐๔๔๑
พระสมศักดิ

์

ิตธมฺโม แก้วเชิด
๓/๘/๒๕๓๕ ๑๑/๖/๒๕๖๐

สุนทรสถิต  

สค ๒๑๖๐/๐๔๔๒
พระธีรพงศ์ ธีรปฺโ ศรศิลปชัย

๒๓/๔/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐

สุนทรสถิต  

สค ๒๑๖๐/๐๔๔๓
พระนลธวัช วรธมฺโม จับชุน

๑๘/๙/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

สุนทรสถิต  

สค ๒๑๖๐/๐๔๔๔
พระนฤพล ิตพโล เลียงชีพ

้

๒๔/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สุนทรสถิต  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๑๖๐/๐๔๔๕
พระธนวุฒิ อติเมโธ เอียมสมบูรณ์

่

๔/๕/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองบัว  

สค ๒๑๖๐/๐๔๔๖
พระมนต์ชัย มหาวีโร สมบูรณ์สิริวัฒน์

๘/๙/๒๕๒๐ ๗/๕/๒๕๖๐
หนองสองห้อง  

สค ๒๑๖๐/๐๔๔๗
พระสามารถ สุเมโธ โกศลศุภลักษณ์

๒๗/๔/๒๕๒๕

๗/๖/๒๕๖๐
หนองสองห้อง  

สค ๒๑๖๐/๐๔๔๘
พระกิตติ กิตฺติธโร งิวงาม

้

๔/๖/๒๕๓๐ ๗/๖/๒๕๖๐
หนองสองห้อง  

สค ๒๑๖๐/๐๔๔๙
พระอนุสรณ์ อนุสฺสโร อ่วมจันทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๐
๑๗/๖/๒๕๖๐

หนองสองห้อง  

สค ๒๑๖๐/๐๔๕๐
พระเอกพันธ์ อภิปฺุโ ทองน้อย

๑๖/๗/๒๕๓๒

๑/๗/๒๕๖๐
หนองสองห้อง  

สค ๒๑๖๐/๐๔๕๑
พระพัฒนพงษ์ สุทฺธสีโล สันทอง

๑๐/๔/๒๕๓๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐ หลักสองราษฎร์บำรุง
 

สค ๒๑๖๐/๐๔๕๒
พระทัศนัย คุณวโร พุทธกูล

๒๘/๑๑/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐ หลักสองราษฎร์บำรุง
 

สค ๒๑๖๐/๐๔๕๓
พระกัมพล สุพโล ฮวดสำราญ

๓/๑/๒๕๒๙ ๑๗/๖/๒๕๖๐
หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๖๐/๐๔๕๔
พระศรันศ์ สิริจนฺโท หว่างตาล

๒๓/๘/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐
หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๖๐/๐๔๕๕
พระพิพัฒน์ วิวฑฺฒโน ยิมละมัย

้

๕/๓/๒๕๔๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐
หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๖๐/๐๔๕๖
พระปยกานต์ ปยสีโล วาสุกรี

๒๐/๑๑/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐ หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๖๐/๐๔๕๗
สามเณรจะกอ  ลาวัณย์พิมาน

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 
หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๖๐/๐๔๕๘
สามเณรบุญชัย  วนานิเวศ

๒๙/๕/๒๕๔๘

 
หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๖๐/๐๔๕๙
สามเณรสุพรพงษ์  สุขวรรณะโชติ

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

 
หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๑๖๐/๐๔๖๐
พระณัฐพร านวโร นามบุญเรือง

๙/๔/๒๕๓๙ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ใหม่ราษฎร์นุกูล  

สค ๒๑๖๐/๐๔๖๑
พระรวีทรัพย์ วิสาโร แต้ประเสริฐ

๙/๑/๒๕๓๔ ๑๙/๑/๒๕๖๐

ใหม่ราษฎร์นุกูล  

สค ๒๑๖๐/๐๔๖๒
พระสายยันต์ อรุโณ อ่อนน้อมดี

๔/๑๐/๒๕๑๓ ๒๒/๒/๒๕๖๐

ใหม่ราษฎร์นุกูล  

สค ๒๑๖๐/๐๔๖๓
พระสมศักดิ

์

ปฺาวโร ไกรตรวจพล

๑๑/๒/๒๕๑๔ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ใหม่ราษฎร์นุกูล  

สค ๒๑๖๐/๐๔๖๔
พระสุรสิทธิ

์

ปฺาสาโร คุ้มเจริญ
๓/๖/๒๕๒๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ใหม่ราษฎร์นุกูล  

สค ๒๑๖๐/๐๔๖๕
พระสุวัฒ ธมฺมวโร พุ่มพ่วง

๖/๙/๒๕๒๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ใหม่ราษฎร์นุกูล  

สค ๒๑๖๐/๐๔๖๖
พระบัณฑิต โชติปฺโ เรไร

๒๙/๕/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ใหม่ราษฎร์นุกูล  

สค ๒๑๖๐/๐๔๖๗
พระธวัชชัย ขนฺติโก เรืองสมบูรณ์

๔/๕/๒๕๓๖ ๖/๗/๒๕๖๐
ใหม่ราษฎร์นุกูล  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมโพธิมงคล)

เจ้าคณะภาค ๑๔

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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