
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ภาค ๑

ส่งสอบ ๒๓๐ รูป ขาดสอบ ๔๗ รูป คงสอบ ๑๘๓ รูป สอบได้ ๙๗ รูป สอบตก ๘๖ รูป (๕๓.๐๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระณรงค์ านวโร วิธานธำรง

๑๖/๐๒/๒๕๑๕ ๑๗/๑๒/๒๕๕๔

วัดกลาง  

สป ๒๓๖๐/๐๐๐๒ พระอาทิตย์ กตปฺุโ สุขขะโต

๑๐/๐๖/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดกลาง  

สป ๒๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรเดชาธร  รุ้งแจ้ง

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

 วัดชัยมงคล  

สป ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระคณิศร คณิตปฺโ พรหมชืน

่

๓๐/๑๑/๒๕๓๓ ๒๕/๐๔/๒๕๕๘

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๓๖๐/๐๐๐๕ พระอภิชาต อภิชาโต ประสิทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๓๒
๑๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๓๖๐/๐๐๐๖ พระพูนศักดิ

์

านวโร ศิริอุดม

๑๘/๐๒/๒๕๒๔ ๐๔/๐๕/๒๕๕๖

วัดตำหรุ  

สป ๒๓๖๐/๐๐๐๗
พระนิพนธ์ ฉนฺทโก ศรีสัมฤทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

วัดน้อยสุวรรณาราม  

สป ๒๓๖๐/๐๐๐๘ พระเจษฎา าณิสฺสโร บุญมาทัศ

๑๒/๑๑/๒๕๓๔ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดบางปง  

สป ๒๓๖๐/๐๐๐๙ พระรัชมังค์ นนฺโท มณี

๐๒/๐๗/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดพุทธภาวนาราม  

สป ๒๓๖๐/๐๐๑๐ พระสมัย อธิมุตฺโต สุดเพ็ง ๑/๑/๒๕๑๒
๑๙/๗/๒๕๕๖

วัดแพรกษา  

สป ๒๓๖๐/๐๐๑๑ พระปานศักดิ

์

ชินวโร ศรีโฉมงาม
๒/๖/๒๕๓๒

๑๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดแพรกษา  

สป ๒๓๖๐/๐๐๑๒ พระมหากึมเสราะ สารานนฺโท สึม
๖/๖/๒๕๒๙ ๓/๕/๒๕๕๘ วัดแพรกษา  

สป ๒๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรเอกมงคล  ประชุมเหล็ก
๑๕/๗/๒๕๔๔

 วัดแพรกษา  

สป ๒๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรณัฐนนท์  แคนคันรัมย์
๒๔/๓/๒๕๔๖

 วัดแพรกษา  

สป ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระฉัตรชัย กตปฺุโ บุญช่วย

๐๕/๐๕/๒๕๒๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๓

วัดโพธิยาราม  

สป ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระศิริศักดิ

์

พุทฺธสโร ชนะสูงเนิน

๐๗/๐๘/๒๕๑๒ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

วัดโพธิยาราม  

สป ๒๓๖๐/๐๐๑๗
พระไพโรจน์ กนฺตวีโร สุวรรณวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๐๘ ๑๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๓๖๐/๐๐๑๘ พระเฉลิมพล ชยานนฺโท คงอิม

่

๓๐/๐๘/๒๕๒๙ ๑๖/๐๖/๒๕๔๙

วัดนิยมยาตรา  

สป ๒๓๖๐/๐๐๑๙ พระธวัชชัย ธมฺมวโร นาคหมืนไวย์

่

๑๕/๑๑/๒๕๓๖ ๐๔/๐๑/๒๕๕๗

วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๓๖๐/๐๐๒๐ พระอัยการ วชิโร เฝอยา

๐๕/๐๙/๒๕๓๓ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๓๖๐/๐๐๒๑ พระวีระพันธ์ ชุตินฺธโร บุญลำเลิศ

๒๓/๐๑/๒๕๑๖ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๓๖๐/๐๐๒๒
พระทองคำ ิสุทฺโธ ดีจ๊ะ

๓๐/๐๓/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดมงคลโคธาวาส  

สป ๒๓๖๐/๐๐๒๓
พระประโยชน์ านิสฺสโร ใจหงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๑๙ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

วัดมงคลโคธาวาส  

สป ๒๓๖๐/๐๐๒๔ พระสุพจน์ นรินฺโท สัมฤทธิผล

์

๒๓/๑๑/๒๕๐๐
๓๑/๑/๒๕๕๒

วัดสุคันธาวาส  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๓๖๐/๐๐๒๕
พระปลัด สมพงษ์ รตนธมฺโม ทรัพย์สิน

๑๑/๐๑/๒๕๐๑ ๒๔/๐๑/๒๕๔๖

วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๖๐/๐๐๒๖ พระมหาธนกร ขนฺตยาภิรกฺโข ทองดี
๕/๐๓/๒๕๓๓ ๓/๐๗/๒๕๕๓

วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๖๐/๐๐๒๗
พระคนิพนธ์ านวโร อุ่นแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๖๐/๐๐๒๘
พระขวัญชัย คุณวโร บางเทศธรรม

๓๐/๐๓/๒๕๓๐ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๖๐/๐๐๒๙
สามเณรสุริยันต์  อ่อนเนตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรคำ  ลอก๊ะ
๓/๐๓/๒๕๔๔

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรพีรวัฒน์  อังศุธรอาภา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๖๐/๐๐๓๒
สามเณรเจษฎา  บุบผาเทพ

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๖๐/๐๐๓๓ สามเณรชนาธิป  ผาสุขวงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๖๐/๐๐๓๔ สามเณรณภัทร  จันทร์ละออ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๖๐/๐๐๓๕ สามเณรธนภัทร  พลเยียม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรปยกานต์  ยืนยง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๖๐/๐๐๓๗
สามเณรสิทธิพงษ์  จันทร์โคตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๖๐/๐๐๓๘ สามเณรชัชวาลย์  จันทร์เหลือง

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๖๐/๐๐๓๙
สามเณรกฤษฎา  บุญเต็ม

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๖๐/๐๐๔๐ พระสมานชัย าณสาโร ทับทอง

๓๑/๐๕/๒๕๓๑
๒/๑๑/๒๕๕๖

วัดราษฎร์นิยมธรรม  

สป ๒๓๖๐/๐๐๔๑ พระส่ง ปฺาธโร แจ่มสอน

๐๒/๐๕/๒๔๙๒ ๐๘/๐๓/๒๕๔๖

วัดสลุด  

สป ๒๓๖๐/๐๐๔๒
พระกิตติพงษ์ สุวณฺโณ สุขเจริญศรี

๑๕/๑๑/๒๕๓๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดสลุด  

สป ๒๓๖๐/๐๐๔๓ พระนิติพงษ์ ิตาโภ สงวนทรัพย์

๑๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๐๒/๒๕๕๗

วัดหนามแดง  

สป ๒๓๖๐/๐๐๔๔ พระเอกสิทธิ

์

ปฺาวิชิโร เพ็ชรมณี

๑๗/๑๑/๒๕๓๑ ๒๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดหนามแดง  

สป ๒๓๖๐/๐๐๔๕ พระชวภณ เขมปฺโ โพธิศรีสุข

์

๒๘/๑๒/๒๕๓๕
๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดหนามแดง  

สป ๒๓๖๐/๐๐๔๖ พระภูวเนตร อภิวณฺโณ คำงาม

๑๘/๐๘/๒๕๓๔ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดหนามแดง  

สป ๒๓๖๐/๐๐๔๗
พระจิรายุ ปนาโท จุดใหญ่

๒/๐๓/๒๕๓๘ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดหนามแดง  

สป ๒๓๖๐/๐๐๔๘ พระชวัลวิทย์ านากโร ยังให้ผล

๒๒/๐๒/๒๕๓๘
๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดหนามแดง  

สป ๒๓๖๐/๐๐๔๙
พระจาตุรันต์ วราโณ ดาแว่น

๗/๑๒/๒๕๒๖ ๒๗/๑๒/๒๕๕๒

วัดจรเข้ใหญ่  

สป ๒๓๖๐/๐๐๕๐ พระชัยณรงค์ ชาตวีโร ชูเจริญ
๔/๓/๒๕๒๓ ๙/๒/๒๕๕๕ วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๓๖๐/๐๐๕๑ พระสุมิตร สิริวณฺโณ แต้ใช้
๓๑/๓/๒๕๒๑ ๓๐/๑๑/๒๕๕๖

วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๓๖๐/๐๐๕๒
พระสุพจน์ อุสโภ โยชุ่ม

๑๕/๑๐/๒๕๓๐
๒๖/๒/๒๕๕๘

วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๓๖๐/๐๐๕๓ พระสุวรรณ อภิวณฺโณ ชนะภัย ๙/๑/๒๕๐๙ ๙/๕/๒๕๕๘ วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๓๖๐/๐๐๕๔ พระชัชวาล ภูริปฺโ สุวรรณพันธ์
๑๕/๕/๒๕๓๔ ๒๘/๕/๒๕๕๘

วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๓๖๐/๐๐๕๕ พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติวณฺโณ ลำจวน ๓/๓/๒๕๑๘ ๒๓/๔/๒๕๕๙
วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๓๖๐/๐๐๕๖ พระคมสัน สติสปฺปนฺโน ปานสวัสดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๓๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๒

วัดเสาธงกลาง  

สป ๒๓๖๐/๐๐๕๗
พระนพเก้า ิตเมโธ ปนเด

๗/๙/๒๕๓๑ ๑๑/๗/๒๕๕๓
วัดเสาธงนอก  

สป ๒๓๖๐/๐๐๕๘ พระปฏิภาณ ถิรปฺโ หงษ์จร
๑/๑๐/๒๕๓๗ ๒๐/๖/๒๕๕๘

วัดเสาธงนอก  

สป ๒๓๖๐/๐๐๕๙
พระธวัช ธมฺมพโล เจิดกุลผาติ

๑๒/๑๐/๒๔๙๘
๑/๑๒/๒๕๕๕

วัดหัวคู้  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒ / ๔

้
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๓๖๐/๐๐๖๐ พระวิโรจน์ สาตธโร สร้อยมะลิ
๑๐/๘/๒๕๒๒ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดหัวคู้  

สป ๒๓๖๐/๐๐๖๑ พระชยพล อวยพร อวยพร
๑๖/๓/๒๕๓๓ ๒๔/๑/๒๕๕๙

วัดหัวคู้  

สป ๒๓๖๐/๐๐๖๒ พระปรเมศร์ ปวรงฺกุโร สุวรรณอาจ

๑๒/๑๐/๒๕๓๙ ๒๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดหัวคู้  

สป ๒๓๖๐/๐๐๖๓ สามเณรอธิคม  อยู่ปูน
๑/๑๒/๒๕๔๓

 วัดหัวคู้  

สป ๒๓๖๐/๐๐๖๔ สามเณรชุติพนธ์  ประดาจิคร
๒๑/๙/๒๕๔๖

 วัดหัวคู้  

สป ๒๓๖๐/๐๐๖๕ สามเณรธนากร  พงษ์พันธ์
๖/๗/๒๕๔๔

 วัดหัวคู้  

สป ๒๓๖๐/๐๐๖๖ พระปรเมษฐ์ านวีโร สามวัง
๑๒/๓/๒๕๒๓ ๒๐/๑/๒๕๕๖

วัดกลาง  

สป ๒๓๖๐/๐๐๖๗
พระธนัญชัย อภิปฺุโ ขำคล้า

๑๑/๑/๒๕๓๔ ๑๑/๑/๒๕๕๗
วัดกลางสวน  

สป ๒๓๖๐/๐๐๖๘ พระบรรเทิง คนฺธสีโล มูลหา

๒๙/๐๔/๒๕๓๔ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

วัดคันลัด  

สป ๒๓๖๐/๐๐๖๙ พระภาคภูมิ โอภาโส สังข์สว่าง
๔/๐๙/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดจากแดง  

สป ๒๓๖๐/๐๐๗๐ พระชำนาญ รตนวํโส ด้วงทอง
๒๒/๙/๒๕๑๔ ๒๖/๔/๒๕๔๑

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๓๖๐/๐๐๗๑
พระยงเกียรติ อภินนฺโท มุลจนานนท์

๑๑/๐๘/๒๕๓๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดทรงธรรม  

สป ๒๓๖๐/๐๐๗๒
พระสิทธิพร านวโร พุ่มพิศ

๒๖/๐๘/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดทรงธรรม  

สป ๒๓๖๐/๐๐๗๓
พระธนสาร จิตตฺสํวโร สุขนา

๑๑/๐๒/๒๕๓๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดทรงธรรม  

สป ๒๓๖๐/๐๐๗๔
พระศิวิโรจน์ สุธีโร ลำเลิศชูเกียรติ

๐๑/๑๒/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดทรงธรรม  

สป ๒๓๖๐/๐๐๗๕
พระนิสิต ปยวณฺโณ คงทรัพย์

๑๙/๙/๒๕๓๔ ๒๘/๓/๒๕๕๙
วัดบางกระสอบ  

สป ๒๓๖๐/๐๐๗๖
พระชินกฤต ปยุตฺโต ภูริโภไคย

๑๒/๐๑/๒๕๐๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๒

วัดบางกอบัว  

สป ๒๓๖๐/๐๐๗๗
พระธนิสร จิตฺตทนฺโต มีไม้ดี

๓/๐๕/๒๕๓๑ ๑๔/๐๕/๒๕๕๕

วัดบางกอบัว  

สป ๒๓๖๐/๐๐๗๘
พระพร้อมเพชร คุณวโร มนตรีหาญ

๑๒/๑๑/๒๕๒๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดบางกอบัว  

สป ๒๓๖๐/๐๐๗๙
พระปญญา อาวุธปฺโ เอียมภิรมย์

่

๑๐/๐๑/๒๕๑๔
๗/๑๒/๒๕๕๗

วัดบางกอบัว  

สป ๒๓๖๐/๐๐๘๐ พระจตุรเทพ อินฺทวีโร ทรงสนัน

่

๒๒/๐๔/๒๕๒๒ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

วัดบางนำผึงใน

้

 

สป ๒๓๖๐/๐๐๘๑ พระไชยณรงค์ เขมวโร ปานา

๑๖/๐๕/๒๕๒๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดบางนำผึงใน

้

 

สป ๒๓๖๐/๐๐๘๒ พระประสาน อุปสนฺโต เอมบัณฑิต
๒๗/๑/๒๕๐๖ ๓๐/๑๑/๒๕๕๖

วัดบางพึง

่

 

สป ๒๓๖๐/๐๐๘๓ พระกฤชปาพัฒน์ หาสพโล นิมผลเจริญชัย

่

๒๘/๑๐/๒๕๐๓ ๐๓/๑๒/๒๕๕๗

วัดบางหญ้าแพรก  

สป ๒๓๖๐/๐๐๘๔ พระวิน ิตวินโย สมพงษ์
๘/๑๐/๒๕๑๒ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

วัดบางหญ้าแพรก  

สป ๒๓๖๐/๐๐๘๕ พระนรินทร์ สุทฺธิสทฺโธ อารีรอบ
๗/๙/๒๕๑๑ ๒๕/๓/๒๕๕๕

วัดบางหัวเสือ  

สป ๒๓๖๐/๐๐๘๖ พระกฤษดา กิตฺติปาโล รัตโนภาส

๒๕/๐๑/๒๕๓๔ ๐๕/๐๒/๒๕๕๕

วัดมหาวงษ์  

สป ๒๓๖๐/๐๐๘๗
พระอรรถวิทย์ อตฺถสุโภ หาญนรงค์

๑๗/๐๘/๒๕๓๑ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดมหาวงษ์  

สป ๒๓๖๐/๐๐๘๘ พระจิรภัทร์ อติภทฺโท ปลอดกระโทก
๑๕/๔/๒๕๓๔

๓/๕/๒๕๕๘ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๓๖๐/๐๐๘๙
พระไพโรจน์ ธมฺมโชโต ทรัพย์มารีน

๒๕/๕/๒๕๑๑ ๒๔/๕/๒๕๕๘
วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๓๖๐/๐๐๙๐ พระสมเกียรติ ิตสาโร วงศ์จ้อย

๒๕/๐๒/๒๔๙๕

๒๐/๑/๒๕๖๐
วัดราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๓๖๐/๐๐๙๑ พระพิชุตม์ าณวโร พรหมจิตร์
๑๙/๖/๒๕๓๓

๑/๒/๒๕๕๗ วัดสวนส้ม  

สป ๒๓๖๐/๐๐๙๒
พระไทเถกิง สุลโภ ยุรมาศ

๒๙/๐๙/๒๕๓๒ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๓๖๐/๐๐๙๓
พระมหาธันวา สนฺตจิตฺโต ลิมพุทธานุภาพ

้

๕/๑๒/๒๕๒๙ ๐๒/๑๑/๒๕๕๗

วัดสำโรงเหนือ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๓๖๐/๐๐๙๔ พระนพดล สุทฺธจิตฺโต ผาสุขทรง
๑๓/๐๘/๒๕๑๔

๗/๐๖/๒๕๕๘ วัดคลองมอญ  

สป ๒๓๖๐/๐๐๙๕ พระชรัช ิตมโน จิตต์ฉายา
๒๕/๑๑/๒๕๓๕

๗/๐๖/๒๕๕๘ วัดคลองมอญ  

สป ๒๓๖๐/๐๐๙๖ พระนิพล จนฺทสีโล พวงกลำ
๑๐/๐๖/๒๕๐๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๖

วัดคลองสวน  

สป ๒๓๖๐/๐๐๙๗ พระมีชัย ติกฺขปฺโ มูลสาคร
๑๐/๐๓/๒๕๑๘ ๒๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดคลองสวน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔ / ๔

้
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