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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๖๖ รูป ขาดสอบ ๒๐ รูป คงสอบ ๔๖ รูป สอบได้ ๓๐ รูป สอบตก ๑๖ รูป (๖๕.๒๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระเทพฤทธิ

์

วราสโภ ศรีมุกดา
๒๓/๑/๒๕๑๙ ๑๑/๔/๒๕๕๗

วัดช่องลม  

สส ๒๓๖๐/๐๐๐๒ พระนิมิต สีลเตโช สาธุ

๓๐/๐๓/๒๕๓๓ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

วัดบางจะเกร็ง  

สส ๒๓๖๐/๐๐๐๓ พระสุริยา ปสนฺโน ไชยประเสริฐ
๑๔/๔/๒๕๒๐ ๒๙/๗/๒๕๕๗

วัดปอมแก้ว  

สส ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระสาโรช ปริสุทฺโธ แสงเสนาะ ๔/๑/๒๕๓๓ ๕/๑๒/๒๕๕๖
วัดพวงมาลัย  

สส ๒๓๖๐/๐๐๐๕ พระธนปพน จิตฺตสํวโร กลัดประเสริฐ
๑๖/๖/๒๕๐๑

๒๒/๑๑/๒๕๕๗

วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๓๖๐/๐๐๐๖ พระชวณัฐ ภูริชฺชโว เตียวสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๓๖๐/๐๐๐๗ พระสกล สุภโร พรหมมิ

๒๖/๐๑/๒๕๑๑ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๓๖๐/๐๐๐๘ พระทศพร กมฺมสุทฺโธ เมฆเจริญ

๒๖/๐๙/๒๕๓๗
๓๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๓๖๐/๐๐๐๙ พระพยุงศักดิ

์

ถาวโร โพธิแสง

์

๒๑/๑๐/๒๕๒๑
๙/๑๑/๒๕๕๗

วัดสวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๓๖๐/๐๐๑๐ พระประมุข สนฺติรกฺโข รักษาเคน
๒/๐๒/๒๕๐๖ ๑๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดแก่นจันทน์เจริญ  

สส ๒๓๖๐/๐๐๑๑ พระสายัณ ปฺาทีโป หมอดี

๑๓/๐๒/๒๕๐๖ ๒๔/๐๒/๒๕๕๗
วัดตรีจินดาวัฒนาราม

 

สส ๒๓๖๐/๐๐๑๒ พระสมพงษ์ เกสโร สุขอุดมโชค

๒๗/๐๔/๒๕๓๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

วัดปราโมทย์  

สส ๒๓๖๐/๐๐๑๓ พระณรงค์ฤทธิ

์

ิตาโภ ศรีเพ็ง

๑๙/๐๗/๒๕๑๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘

วัดโคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๓๖๐/๐๐๑๔ พระวีระ มหาวีโร สร้อยปลี

๐๓/๐๘/๒๕๑๙ ๑๗/๐๓/๒๕๕๓

วัดดาวดึงษ์  

สส ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระภิภพ านิสฺสโร ลอยวิเวก

๑๖/๐๒/๒๕๐๗ ๒๓/๐๓/๒๕๕๗

วัดดาวดึงษ์  

สส ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระศีลศาสตร์ จนฺทสาโร สวัสดิพิศาล

๒๗/๑๐/๒๕๒๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดดาวดึงษ์  

สส ๒๓๖๐/๐๐๑๗
พระธงชัย อภินนฺโท สวนสำราญ

๒๖/๐๓/๒๕๑๑ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘ วัดเทพประสิทธิคณาวาส

์

 

สส ๒๓๖๐/๐๐๑๘ พระรุจ สทฺธาธิโก ปนทรัพย์

๒๗/๐๖/๒๕๒๑ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖

วัดบางแคใหญ่  

สส ๒๓๖๐/๐๐๑๙ พระวินัย นราสโภ กิจประสงค์

๑๓/๐๕/๒๕๐๙ ๐๑/๑๑/๒๕๕๖

วัดประดู่  

สส ๒๓๖๐/๐๐๒๐ พระนิวัฒน์ สิริภทฺโท ทิพย์มณฑา

๒๑/๐๙/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๗

วัดประดู่  

สส ๒๓๖๐/๐๐๒๑ พระบัญฑิต ปณฺฑิโต ดิน

๑๘/๐๕/๒๕๓๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดประดู่  

สส ๒๓๖๐/๐๐๒๒
พระพงศกร วีรกโร ศิลปสอน

๒๓/๐๙/๒๕๑๓ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดประดู่  

สส ๒๓๖๐/๐๐๒๓
พระบุญผล ธีปฺโ ปานชาตรี

๓๐/๐๖/๒๕๐๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดประดู่  

สส ๒๓๖๐/๐๐๒๔ พระพิภัชพงศ์ มหิสฺสโร จารุบรรยงค์

๐๒/๑๒/๒๕๑๔ ๒๕/๐๔/๒๕๕๘

วัดปากนำ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๓๖๐/๐๐๒๕
พระสมศักดิ

์

นราสโภ เจ็กสกุล

๑๘/๐๘/๒๕๓๓ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

วัดปากนำ  

สส ๒๓๖๐/๐๐๒๖ พระชยเดช อภิปาโล สวัสดี

๐๘/๐๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดปากนำ  

สส ๒๓๖๐/๐๐๒๗
พระกฤษดา ิตสุโภ รัตนพงษ์วิสุทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดปากนำ  

สส ๒๓๖๐/๐๐๒๘
พระนันทพงศ์ กิตฺติสโร เดชธนบดี

๒๑/๐๕/๒๕๒๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดมณีสรรค์  

สส ๒๓๖๐/๐๐๒๙
พระนิรุต ภาณุปโภ ทัพช่วยขวา

๒๔/๐๕/๒๕๒๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดมณีสรรค์  

สส ๒๓๖๐/๐๐๓๐ พระปณต กิตฺติปาโล อยู่กำเนิด

๐๔/๐๕/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดเสด็จ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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