
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑๑๓ รูป ขาดสอบ ๑๒ รูป คงสอบ ๑๐๑ รูป สอบได้ ๕๐ รูป สอบตก ๕๑ รูป (๔๙.๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระณรงค์ อคฺคธมฺโม ลิมจัวฮวด

้ ๊

๑/๒/๒๕๐๕ ๑/๔/๒๕๕๘ วัดกาหลง  

สค ๒๓๖๐/๐๐๐๒ พระอนุชาติ ธิตธมฺโม วัฒนามหามงคล

๑๔/๐๗/๒๕๐๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดโกรกกราก  

สค ๒๓๖๐/๐๐๐๓ พระสัญญา อุภโย อินทร์พันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๑๐ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดโกรกกราก  

สค ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระธนวิศว์ ปริปฺุโณ เตชาชัยพิสิทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดโกรกกราก  

สค ๒๓๖๐/๐๐๐๕ พระไพรัตน์ ปภากโร ผาสุก

๑๗/๑๑/๒๕๒๖
๒๕/๙/๒๕๖๐

วัดโคกขาม  

สค ๒๓๖๐/๐๐๐๖ พระณัฐกิตต์ ิตสีโล อรุณเกียรติโสภณ

๐๗/๑๒/๒๕๒๖ ๑๓/๐๑/๒๕๕๕

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๓๖๐/๐๐๐๗
พระขวัญชัย ฉนฺทธมฺโม เจียเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๒๕ ๒๘/๐๑/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

สค ๒๓๖๐/๐๐๐๘ พระกฤษณะ ปฺาพโล เถาว์โท
๑๖/๑/๒๕๑๑ ๑๙/๕/๒๕๕๙

วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๓๖๐/๐๐๐๙ พระประมวล อคฺคปฺโ ด้วงปน

๒๘/๑๐/๒๕๐๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๕

วัดเทพธงชัย  

สค ๒๓๖๐/๐๐๑๐ พระธนกร คุเณสโก บงแก้ว
๒๐/๕/๒๕๑๑ ๖/๑๑/๒๕๕๕

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๓๖๐/๐๐๑๑ พระมงคล มงฺคโล โพธิจาด

์

๒๗/๑๒/๒๕๐๕

๕/๔/๒๕๕๘ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๓๖๐/๐๐๑๒ พระโชติวิทย์ โชติวโร พรมเกตุ
๒๗/๘/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๓๖๐/๐๐๑๓ พระวิชิต ปฺาวโร เสฐวานิช
๒๕/๓/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๓๖๐/๐๐๑๔ พระประดิษฐ์ ปฺาโสภโณ แสงอุ่น

๒๗/๘/๒๕๒๔ ๒๑/๒/๒๕๕๘
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระสุชาติ ปภากโร เกิดเจริญ
๑/๒/๒๕๐๗ ๑/๓/๒๕๕๔ วัดบางตะคอย  

สค ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระรุ่งทวี จตฺตสลฺโล เล้าประเสริฐ
๑/๑๒/๒๕๑๑

๑/๗/๒๕๕๖ วัดบางตะคอย  

สค ๒๓๖๐/๐๐๑๗
พระวิชัย ขนฺติธโร เพ็ญเสวี

๑/๘/๒๕๐๗ ๑/๑๒/๒๕๕๗
วัดบางตะคอย  

สค ๒๓๖๐/๐๐๑๘ พระอริรุธ จตฺตมโล เรือนนิล
๔/๐๘/๒๕๓๕ ๓๐/๕/๒๕๕๘

วัดบางนำวน  

สค ๒๓๖๐/๐๐๑๙ พระชานนท์ ปสนฺนจิตฺโต ปานนาผล
๑/๙/๒๕๒๗

๑/๘/๒๕๕๘ วัดบางพลี  

สค ๒๓๖๐/๐๐๒๐ พระภัทรดนัย อาภสฺสโร จิตรอารีย์
๑/๗/๒๕๓๓ ๑๒/๗/๒๕๕๘ วัดประสาทสามัคคีธรรม

 

สค ๒๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรจักรกฤษณ์  กองแก้ว
๒๐/๓/๒๕๔๑

 
วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๓๖๐/๐๐๒๒
พระเจษฎากร ภทฺทิโย นุชเสม

๒๘/๖/๒๕๓๓ ๒๓/๒/๒๕๕๘
วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๓๖๐/๐๐๒๓
พระพะเยาว์ ขนฺติพโล กิจวิชา

๑๙/๐๔/๒๕๐๙ ๑๐/๐๘/๒๕๕๔

วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๓๖๐/๐๐๒๔
พระวิษณุ จารุธมฺโม ดวงแจ่มใส

๑๗/๐๓/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
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้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๓๖๐/๐๐๒๕
พระสุรชาติ ชาติวีโร ฮวดเจริญ

๑๗/๗/๒๕๓๓ ๐๒/๐๙/๒๕๕๗

วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๓๖๐/๐๐๒๖ พระทรงยศ เขมงฺกโร สมวรรณดี

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๐๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๓๖๐/๐๐๒๗
พระนิมิต าณเตโช มังกร

๓๑/๑/๒๕๐๘
๖/๖/๒๕๕๖ วัดนางสาว  

สค ๒๓๖๐/๐๐๒๘
พระวิจิตร วิสุทฺธิสาโร น่วมสวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๓๔
๑๕/๓/๒๕๕๘

วัดนางสาว  

สค ๒๓๖๐/๐๐๒๙
พระกำพล สุภาจาโร แก้วรางเวียง

๑๙/๘/๒๕๒๐ ๐๓/๐๘/๒๕๕๘

วัดนางสาว  

สค ๒๓๖๐/๐๐๓๐ พระครูสังฆรักษ์ ธนิต นาถสีโล แก้วเรณู
๙/๑๒/๒๕๐๓

๙/๓/๒๕๓๙
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๓๖๐/๐๐๓๑ พระธงชัย ปคุโณ สวนสมุทร

๓๐/๑๒/๒๕๐๗

๑/๖/๒๕๕๑
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๓๖๐/๐๐๓๒
พระวีรพงษ์ ติสฺสโร บุญสม

๒๙/๘/๒๕๒๔

๖/๗/๒๕๕๑
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๓๖๐/๐๐๓๓
พระนันทพงศ์ ชิตมาโร บุญรักษา

๑๑/๑๑/๒๕๒๙ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๓๖๐/๐๐๓๔
พระกัมพล กิตฺติโก อภิธนเกตน์

๐๕/๐๓/๒๕๓๓
๑๔/๒/๒๕๕๘

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๓๖๐/๐๐๓๕
พระกฤษดา วิทิโต แซ่หลาย

๐๓/๐๑/๒๕๒๐
๑๕/๓/๒๕๕๘

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๓๖๐/๐๐๓๖ พระสัมพันธ์ ายรโต โพธิน้อย

์

๓๐/๓/๒๕๒๕ ๓๑/๓/๒๕๕๖
วัดหนองพะอง  

สค ๒๓๖๐/๐๐๓๗
พระชัยวัฒน์ อิสฺสโร คำศรี

๑๖/๐๗/๒๕๒๑ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดหนองพะอง  

สค ๒๓๖๐/๐๐๓๘
พระวิชัย วิชโย พะมะรินทร์

๐๔/๐๙/๒๕๒๘ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดหนองพะอง  

สค ๒๓๖๐/๐๐๓๙
พระกิตติพงษ์ อชุจาโร ภารรักษา

๑/๗/๒๕๒๔ ๑๐/๕/๒๕๕๘
วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๓๖๐/๐๐๔๐ พระสมพล กนฺตสีโล พ่วงจินดา

๒๒/๑๑/๒๕๑๔
๑/๐๘/๒๕๕๕

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๓๖๐/๐๐๔๑ พระปฏิภาณ สุปฺโ ฌานะจารี

๒๖/๐๔/๒๕๓๔
๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๓๖๐/๐๐๔๒
พระสิทธิโชค สุภโร แย้มกลิน

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๒๒/๐๓/๒๕๕๐
วัดปทุมทองรัตนาราม  

สค ๒๓๖๐/๐๐๔๓
พระเอ๋ สิริสุวณฺโณ จิตรีเนือง

่

๐๗/๑๑/๒๕๑๒ ๐๙/๑๒/๒๕๕๓
วัดปทุมทองรัตนาราม  

สค ๒๓๖๐/๐๐๔๔
พระวีระศักดิ

์

าณวีโร หมดทุกข์

๐๗/๐๖/๒๕๑๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔
วัดรางตันนิลประดิษฐ์  

สค ๒๓๖๐/๐๐๔๕
พระนิตย์ อมโร พวงจันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๐๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๓๖๐/๐๐๔๖ พระจิรศักดิ

์

ชุตินฺธโร เลียงชีพ

้

๒๐/๑๒/๒๕๒๖ ๓๐/๐๑/๒๕๕๔

วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๓๖๐/๐๐๔๗
พระวรเมธ ธมฺมรตโน รัตนมหาวิชัย

๙/๐๘/๒๕๑๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๓๖๐/๐๐๔๘
พระศราวุฒิ สิริวณฺโณ จันทนาเวช

๑๑/๐๗/๒๕๑๖
๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๓๖๐/๐๐๔๙
พระเสรี ฉนฺทกโร ฮู้ทรง

๒/๐๔/๒๕๐๐ ๒๘/๐๔/๒๕๕๘ วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๓๖๐/๐๐๕๐ พระประจวบ ปยวณฺโณ ทองคำ

๒๑/๐๘/๒๕๐๕ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐ วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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