
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑๕๕ รูป ขาดสอบ ๑๔ รูป คงสอบ ๑๔๑ รูป สอบได้ ๔๗ รูป สอบตก ๙๔ รูป (๓๓.๓๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๓๕๙/๐๐๐๑
พระเสรี านธมฺโม ม่วงชุบ

๔/๑๑/๒๕๐๓
๖/๗/๒๕๕๗ วัดเกาะ  

สค ๒๓๕๙/๐๐๐๒
พระเริงฤทธิ

์

สุภทฺโท สืบศรี

๑๘/๐๖/๒๕๒๔ ๐๘/๐๒/๒๕๕๕

วัดโคกขาม  

สค ๒๓๕๙/๐๐๐๓
พระมหาวีรกุล มหาวีโร สนกรุด

๓๐/๔/๒๕๓๐ ๒๕/๔/๒๕๕๔
วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๓๕๙/๐๐๐๔
พระอภินันท์ อภินนฺโท จริภิญญา

๗/๑๒/๒๕๒๓
๓๐/๖/๒๕๕๘

วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๓๕๙/๐๐๐๕
พระวงศกร คุณากโร นิลโนรี

๙/๙/๒๕๒๘ ๑๒/๗/๒๕๕๕
วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๓๕๙/๐๐๐๖
พระอโนชัย อาภาธโร รำจวนเกียรติ

๐๒/๐๔/๒๕๑๖ ๐๒/๐๙/๒๕๕๔

วัดน้อยนางหงษ์  

สค ๒๓๕๙/๐๐๐๗
พระลำดวน ปยธโร มีอดสา

๒๙/๑๒/๒๕๐๙ ๐๔/๐๘/๒๕๕๘

วัดน้อยนางหงษ์  

สค ๒๓๕๙/๐๐๐๘
พระปยะวัฒภ์ ปฺาพโล นุตตะโร

๑๓/๖/๒๕๑๙ ๒๗/๓/๒๕๕๗
วัดบางนำวน  

สค ๒๓๕๙/๐๐๐๙
พระบุญธรรม สิริธโร เงินสมบัติ

๑๐/๑๒/๒๕๑๓

๙/๔/๒๕๕๗ วัดบางปลา  

สค ๒๓๕๙/๐๐๑๐
พระชาญชัย อธิปฺุโ ชาวแพรกน้อย

๑๒/๐๑/๒๕๓๑ ๐๘/๐๑/๒๕๕๕

วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๓๕๙/๐๐๑๑
พระรังส่าห์ ปฺาวฑฺฒโน ออกประทุม

๑๕/๑๒/๒๕๐๙

๗/๗/๒๕๕๑
วัดประสาทสามัคคีธรรม

 

สค ๒๓๕๙/๐๐๑๒
พระโชค อรุโณ สังข์ทอง

๓๐/๑๑/๒๕๑๑
๑๒/๖/๒๕๕๗

วัดปจจันตาราม  

สค ๒๓๕๙/๐๐๑๓
พระสำเริง ถิรสีโร เทียมโคกสูง

๒๑/๐๘/๒๕๐๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๓
วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

 

สค ๒๓๕๙/๐๐๑๔
พระปรีชา ธมฺมวโร เตาฉอ้อน

๐๘/๑๑/๒๕๑๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๖
วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

 

สค ๒๓๕๙/๐๐๑๕
พระพายัพ ถิรปฺโ วรรณธะนะ

๒๓/๑/๒๕๐๘ ๑๙/๖/๒๕๕๓ วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๓๕๙/๐๐๑๖
พระสุชิน วรปฺโ รอดสัมฤทธิ

์

๑๓/๗/๒๕๒๑ ๒๖/๑๒/๒๕๕๓
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สค ๒๓๕๙/๐๐๑๗
พระพีรศักดิ

์

ิตคุโณ ประดับดี

๒๗/๑๐/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๕๗ วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๓๕๙/๐๐๑๘
พระตุลา อตฺกธมฺโม อรรถวัน

๓๐/๑๐/๒๔๙๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดคลองมะเดือ

่

 

สค ๒๓๕๙/๐๐๑๙
พระประวิทย์ ปวิชฺโช ภู่ทอง

๔/๙/๒๕๑๒ ๑๔/๒/๒๕๕๔
วัดท่ากระบือ  

สค ๒๓๕๙/๐๐๒๐
พระชาตรี สุชาตวโร เทียงแท้

่

๕/๒/๒๕๓๑ ๒๐/๑/๒๕๕๖
วัดท่ากระบือ  

สค ๒๓๕๙/๐๐๒๑
พระสมพงษ์ พลชาโต บัวเกิด

๓/๑/๒๕๓๔ ๗/๗/๒๕๕๖ วัดท่ากระบือ  

สค ๒๓๕๙/๐๐๒๒
พระณเรศ ิตจิตฺโต ดำรงไทย

๒๘/๕/๒๕๐๕ ๒๑/๑๒/๒๕๕๖

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๓๕๙/๐๐๒๓
พระอนุรุทธิ

์

กนฺตาโภ วงศ์สุวรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๓๕
๒๘/๗/๒๕๕๕

วัดท่าเสา  

สค ๒๓๕๙/๐๐๒๔
พระอนุชิต สุภทฺโท พัดราวี

๓๐/๕/๒๕๒๙ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดท่าเสา  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๓๕๙/๐๐๒๕
พระณรัช เปมสีโล ยีสุ่น

่

๒๔/๒/๒๕๒๖ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗

วัดท่าเสา  

สค ๒๓๕๙/๐๐๒๖
พระคำรณ โชติโก แพทย์เพียร

๑๔/๙/๒๕๑๔ ๑๙/๓/๒๕๕๗
วัดนางสาว  

สค ๒๓๕๙/๐๐๒๗
พระวรพงศ์ สุชีโว อินทรวิจิตร

๒๘/๗/๒๕๓๒ ๒๓/๓/๒๕๕๗
วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๓๕๙/๐๐๒๘
พระศุภชัย มุนิจโร พันต่อกลาง

๒๑/๓/๒๕๒๙ ๒๑/๓/๒๕๕๘
วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๓๕๙/๐๐๒๙
พระอภิเดช ิตสาโร ศรีโพธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๓๘
๓๑/๓/๒๕๕๗ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๓๕๙/๐๐๓๐
พระอุทัย สนฺตมโน จันทราลักษณ์

๕/๙/๒๕๑๒
๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดสุวรรณรัตนาราม  

สค ๒๓๕๙/๐๐๓๑
พระประทีป คเวสโก พิกุลสารทิศ

๑๖/๙/๒๕๐๓ ๓๐/๓/๒๕๕๔
วัดหนองพะอง  

สค ๒๓๕๙/๐๐๓๒
พระรณภพ กนฺตสาโร ทีปะสมบัติ

๑๐/๓/๒๕๓๓
๗/๕/๒๕๕๔ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๓๕๙/๐๐๓๓
พระฤชุ เตชปฺโ ทีปะสมบัติ

๒๘/๙/๒๕๓๔
๗/๕/๒๕๕๕ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๓๕๙/๐๐๓๔
พระเทวพงศ์พันธ์ ตนฺติปาโล ถนอมจิตร

๑๙/๙/๒๕๓๐
๕/๕/๒๕๕๖ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๓๕๙/๐๐๓๕
พระนฤนาท อติชาโต พุ่มลา

๑/๑๐/๒๕๓๒ ๑๐/๕/๒๕๕๘
วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๓๕๙/๐๐๓๖
พระภุมเรศ ปยธมฺโม ฉิมขันธ์

๑๑/๐๑/๒๕๒๑ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดอ่างทอง  

สค ๒๓๕๙/๐๐๓๗
พระเอนก อินฺทวํโส ทิพย์บำรุง

๙/๐๑/๒๕๑๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๖

วัดกระโจมทอง  

สค ๒๓๕๙/๐๐๓๘
พระธีรพันธ์ าณวุฑฺโฒ ไหมสีงาม

๒/๐๗/๒๕๓๔ ๒๘/๐๖/๒๕๕๖

วัดกระโจมทอง  

สค ๒๓๕๙/๐๐๓๙
พระทัตพล อธิปฺโ ปญญาภรณ์

๐๙/๐๘/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๓๕๙/๐๐๔๐
พระวินัย ชุตินฺธโร ศรีจาด

๑๙/๐๔/๒๕๐๓
๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดยกกระบัตร  

สค ๒๓๕๙/๐๐๔๑
พระปยพล ปยสีโล สังข์สำรวม

๑๐/๐๒/๒๕๒๐
๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดยกกระบัตร  

สค ๒๓๕๙/๐๐๔๒
พระไกรสร จารุวํโส ภู่เทียน

๑๖/๑๑/๒๕๓๖ ๒๓/๐๖/๒๕๕๖

วัดโรงเข้  

สค ๒๓๕๙/๐๐๔๓
พระวรยศ ขนฺติธโร ตาดเล็ก

๐๒/๐๘/๒๔๙๙ ๑๕/๐๔/๒๕๕๘

วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๓๕๙/๐๐๔๔
พระมหาอำนวย ชยธมฺโม ขวัญเนตร

๑๒/๑๐/๒๕๑๙ ๒๐/๐๗/๒๕๔๒

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๓๕๙/๐๐๔๕
พระวิสุทธิ

์

วชิรวํโส เพ็ชรพยาธร

๑๕/๐๖/๒๕๒๐ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๓๕๙/๐๐๔๖
พระยอดรัก อคฺคธมฺโม โกสมุทร

๒๖/๐๗/๒๕๓๐ ๐๕/๐๔/๒๕๕๕

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๓๕๙/๐๐๔๗
พระพนม พลวโร ศรีรานนท์

๐๓/๐๗/๒๕๐๗ ๒๕/๑๐/๒๕๕๕

วัดหนองสองห้อง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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