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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๑๕๒ รูป ขาดสอบ ๕๓ รูป คงสอบ ๙๙ รูป สอบได้ ๔๖ รูป สอบตก ๕๓ รูป (๔๖.๔๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๒๕๙/๐๐๐๑
พระบุญมี ิตคุโณ ศิริมากร

๑/๒/๒๕๐๔ ๒/๓/๒๕๕๒
คู้สนามจันทร์  

สส ๒๒๕๙/๐๐๐๒
พระณรงค์ทร กตปฺโ ตรีเพ็ชร

๑๓/๖/๒๕๓๑ ๒๓/๖/๒๕๕๕

คู้สนามจันทร์  

สส ๒๒๕๙/๐๐๐๓
พระสุรัตน์ สุรกฺโข ศรีเสวตร์

๖/๖/๒๕๑๕ ๑๕/๖/๒๕๕๗

คู้สนามจันทร์  

สส ๒๒๕๙/๐๐๐๔
พระสมชาย ชยาภินนฺโท แผนคู้

๑๑/๒/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๕๘

คู้สนามจันทร์  

สส ๒๒๕๙/๐๐๐๕
พระอาคม อาภาธโร อ่วมอารีย์

๑๕/๔/๒๕๐๗ ๘/๑๒/๒๕๕๗

ช่องลม  

สส ๒๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรณัสภาส  สมรรถสหัสชัย

๑/๑๑/๒๕๔๔

 ช่องลม  

สส ๒๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรอาทร  หุ่นแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

 ดาวโด่ง  

สส ๒๒๕๙/๐๐๐๘
พระมานพ ปฺาวฑฺฒโก ชลภูมิ

๑๓/๓/๒๕๐๔
๘/๕/๒๕๕๗ ธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๒๕๙/๐๐๐๙
พระสายัณห์ นาคกโร กุ้ยเขียว

๓/๕/๒๕๐๒ ๕/๖/๒๕๕๗ ธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๒๕๙/๐๐๑๐
พระพรชัย ปฺาสาโร เล็กสกุล

๙/๑๐/๒๕๐๗ ๒๔/๗/๒๕๕๐

น้อยแสงจันทร์  

สส ๒๒๕๙/๐๐๑๑
พระนนท์ปวิธ สุจิณฺโณ วังใหญ่

๒๕/๑๐/๒๕๒๑
๒๙/๔/๒๕๕๕

บางจะเกร็ง  

สส ๒๒๕๙/๐๐๑๒
พระนิมิต สีลเตโช สาธุ

๓๐/๔/๒๕๓๓
๑/๔/๒๕๕๘

บางจะเกร็ง  

สส ๒๒๕๙/๐๐๑๓
พระนพรัตน์ ชุติปฺโ ประดู่ทอง

๑๙/๑๑/๒๕๓๔
๑๙/๗/๒๕๕๘

บางจะเกร็ง  

สส ๒๒๕๙/๐๐๑๔
พระสมพร กลฺยาโณ ธูปทอง

๒๓/๙/๒๕๑๑
๕/๗/๒๕๕๕

ปอมแก้ว  

สส ๒๒๕๙/๐๐๑๕
พระหงส์ ยติโก พึงไท

่

๒/๑๑/๒๔๙๒
๘/๗/๒๕๕๕

ปอมแก้ว  

สส ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระศักดิชัย

์

สิริมงฺคโล ศิริมงคล
๗/๗/๒๕๑๑ ๒/๑๑/๒๕๕๖

ปอมแก้ว  

สส ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระสุริยา ปสนฺโน ไชยประเสริฐ

๒๙/๔/๒๕๒๐ ๒๕/๖/๒๕๕๗

ปอมแก้ว  

สส ๒๒๕๙/๐๐๑๘
พระสาโรช ปริสุทฺโธ แสงเสนาะ

๑/๑/๒๕๓๓ ๒/๑๒/๒๕๕๖

พวงมาลัย  

สส ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระณรงค์ อคฺคธมฺโม ลิมจัวฮวด

้ ้

๒๕/๕/๒๕๐๕ ๑๐/๔/๒๕๕๗

พักตราราม  

สส ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระธนปพน จิตฺตสํวโร กลัดประเสริฐ

๑๖/๖/๒๕๐๑ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

เพชรสมุทร  

สส ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระชวณัฐ ภูริชฺชโว เตียวสกุล

๑๒/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เพชรสมุทร  

สส ๒๒๕๙/๐๐๒๒
พระอัมพร ธีรวโร มิงขวัญ

่

๑๖/๘/๒๕๐๕
๕/๗/๒๕๕๗

ลาดใหญ่  

สส ๒๒๕๙/๐๐๒๓
พระสกล สุภโร พรหมมิ

๒๖/๐๑/๒๕๑๑
๒๙/๓/๒๕๕๘

ศรัทธาธรรม  

สส ๒๒๕๙/๐๐๒๔
พระทศพร กมฺมสุทฺโธ เมฆเจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๓๗
๒๒/๕/๒๕๕๘

ศรัทธาธรรม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑ / ๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๒๕๙/๐๐๒๕
พระประมุข สนฺติรกฺโข รักษาเคน

๒/๐๒/๒๕๐๖
๑๑/๑๒/๒๕๕๗

แก่นจันทน์เจริญ  

สส ๒๒๕๙/๐๐๒๖
พระสมพงษ์ เกสโร สุขอุดมโชค

๒๗/๐๔/๒๕๓๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

ปราโมทย์  

สส ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระปราโมทย์ นรินฺโท อินทร์ประดับ

๒๒/๐๘/๒๕๑๓ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ปราโมทย์  

สส ๒๒๕๙/๐๐๒๘
พระสายชล อุตฺตโร หอมเย็น

๑๖/๐๖/๒๕๑๑ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

ปราโมทย์  

สส ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระสงวน อนีโฆ สมคำเพชร

๔/๐๗/๒๔๙๑ ๘/๐๒/๒๕๕๘

วัดบางคนทีใน  

สส ๒๒๕๙/๐๐๓๐
พระชาญชัย อภิวโร แซ่เฮ้ง

๑๘/๐๙/๒๕๒๖ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

เขายีสาร

่

 

สส ๒๒๕๙/๐๐๓๑
พระณรงค์ฤทธิ

์

ิตาโภ ศรีเพ็ง

๑๙/๐๗/๒๕๑๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘

โคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๒๕๙/๐๐๓๒
พระวีระ มหาวีโร สร้อยปลี

๐๓/๐๘/๒๕๑๙ ๑๗/๐๓/๒๕๕๓

ดาวดึงษ์  

สส ๒๒๕๙/๐๐๓๓
พระภิภพ านิสฺสโร ลอยวิเวก

๑๒/๐๒/๒๕๐๗ ๒๓/๐๓/๒๕๕๗

ดาวดึงษ์  

สส ๒๒๕๙/๐๐๓๔
พระทองสุข ทิวากโร แก้วไทรจีน

๑๒/๐๒/๒๔๙๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๒
เทพประสิทธิคณาวาส

์

 

สส ๒๒๕๙/๐๐๓๕
พระธงชัย อภินนฺโท สวนสำราญ

๒๕/๐๓/๒๕๑๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘
เทพประสิทธิคณาวาส

์

 

สส ๒๒๕๙/๐๐๓๖
พระศรณัฐ ยโสธโร คำพรหม

๐๘/๐๘/๒๕๐๕ ๐๔/๐๙/๒๕๔๘

ประดู่  

สส ๒๒๕๙/๐๐๓๗
พระเปยมศักดิ

์

ปยสีโล ทรัพย์สินธ์

๒๕/๐๘/๒๕๒๖ ๐๙/๑๒/๒๕๕๖

ประดู่  

สส ๒๒๕๙/๐๐๓๘
พระแสงจันทร์ ปฺาคโม แก้วภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๑๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

ประดู่  

สส ๒๒๕๙/๐๐๓๙
พระบัณฑิต ปณฺฑิโต ดิน

๑๘/๐๕/๒๕๓๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

ประดู่  

สส ๒๒๕๙/๐๐๔๐
พระพิภัชพงศ์ มหิสฺสโร จารุบรรยงค์

๐๒/๑๒/๒๕๑๔ ๒๕/๐๔/๒๕๕๘

ปากนำ  

สส ๒๒๕๙/๐๐๔๑
พระสมศักดิ

์

นราสโภ เจ็กสกุล

๑๘/๐๘/๒๕๓๓ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

ปากนำ  

สส ๒๒๕๙/๐๐๔๒
พระชยเดช อภิปาโล สวัสดี

๒๘/๐๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

ปากนำ  

สส ๒๒๕๙/๐๐๔๓
พระกฤษฎา ิตสุโภ รัตนพงษ์วิสุทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ปากนำ  

สส ๒๒๕๙/๐๐๔๔
พระนันทพงศ์ กิตฺติสาโร เดชธนบดี

๒๑/๐๕/๒๕๒๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

มณีสรรค์  

สส ๒๒๕๙/๐๐๔๕
พระนิรุต ภาณุปโภ ทัพช่วยขวา

๒๔/๐๕/๒๕๒๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

มณีสรรค์  

สส ๒๒๕๙/๐๐๔๖
พระมงคล ปฺาทีโป ฟุงเฟอง

๑๑/๐๗/๒๕๑๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ละมุด  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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