
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ภาค ๑

ส่งสอบ ๒๑๘ รูป ขาดสอบ ๕๐ รูป คงสอบ ๑๖๘ รูป สอบได้ ๑๐๒ รูป สอบตก ๖๖ รูป (๖๐.๗๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๓๕๙/๐๐๐๑
พระสัตติธร เมตฺตจิตฺโต บุญฮาม

๒๓/๑๒/๒๕๑๙ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดกลาง  

สป ๒๓๕๙/๐๐๐๒
พระวรุฒน์ ขนฺติโก บุญริว

้

๑๙/๑๐/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๖

วัดกลาง  

สป ๒๓๕๙/๐๐๐๓
พระบุญธรรม อรุโณ จันฮวด

๐๔/๑๑/๒๕๐๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดชัยมงคล  

สป ๒๓๕๙/๐๐๐๔
พระบวรนันท์ ธมฺมคุตฺโต รักคุ้ม

๐๗/๑๐/๒๕๓๒ ๒๙/๑๑/๒๕๕๒

วัดตำหรุ  

สป ๒๓๕๙/๐๐๐๕
พระมารุต อภิปุณฺโณ โพธิทอง

์

๐๒/๐๗/๒๕๒๖
๑๐/๑๐/๒๕๕๕

วัดน้อยสุวรรณาราม  

สป ๒๓๕๙/๐๐๐๖
พระณถกล กุสลจิตฺโต ลายน์ทิพย์

๐๗/๑๑/๒๕๓๑ ๑๕/๐๖/๒๕๕๖

วัดในสองวิหาร  

สป ๒๓๕๙/๐๐๐๗
พระสมบัติ ปณีโต หะนิลนี

๑๕/๐๙/๒๕๐๓ ๐๙/๐๒/๒๕๕๓

วัดบางด้วนใน  

สป ๒๓๕๙/๐๐๐๘
พระสมศักดิ

์

สุปภาโส แย้มสุดใจ

๐๑/๐๖/๒๕๒๗ ๒๓/๑๐/๒๕๕๖

วัดบางด้วนใน  

สป ๒๓๕๙/๐๐๐๙
พระเฉลิมพงศ์ จนฺทโก ทองบุญเรือง

๐๙/๐๒/๒๕๐๓ ๐๒/๑๒/๒๕๕๕

วัดพิชัยสงคราม  

สป ๒๓๕๙/๐๐๑๐
พระประสาน ธมฺมปาโล ทองกล่อมศรี

๒๙/๑๐/๒๕๒๐ ๒๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดพุทธภาวนาราม  

สป ๒๓๕๙/๐๐๑๑
พระพงศ์สกร ปสุโต คล้ายวิมุต

๐๖/๑๐/๒๕๒๖ ๒๓/๐๓/๒๕๕๖

วัดแพรกษา  

สป ๒๓๕๙/๐๐๑๒
พระทวีศักดิ

์

ธมฺมปาโล นุชเจริญ

๓๐/๐๑/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๖

วัดแพรกษา  

สป ๒๓๕๙/๐๐๑๓
พระธีรศักดิ

์

ธมฺมจาโร นุชเจริญ

๓๐/๐๑/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๖

วัดแพรกษา  

สป ๒๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรสุรศักดิ

์

 แซ่อือ

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

 วัดแพรกษา  

สป ๒๓๕๙/๐๐๑๕
พระวสันต์ สิกฺขาสโภ สุตวิจิตร

๐๘/๐๙/๒๕๓๐ ๑๕/๑๐/๒๕๕๒

วัดโพธิยาราม  

สป ๒๓๕๙/๐๐๑๖
พระณัฐพล โกวิโท กองม่วง

๐๓/๐๙/๒๕๑๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

วัดมหาวงษ์  

สป ๒๓๕๙/๐๐๑๗
พระอิทธิกร นาถปฺุโ พุ่มนิมิตร

๒๖/๐๒/๒๕๐๙ ๐๙/๐๑/๒๕๕๗

วัดมหาวงษ์  

สป ๒๓๕๙/๐๐๑๘
พระวัชรพล ปฺาพโล ริมปรังษี

๑๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๓๕๙/๐๐๑๙
พระรอด ิตธมฺโม อินปน

๑๗/๐๔/๒๕๓๔ ๑๓/๑๑/๒๕๕๔

วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๓๕๙/๐๐๒๐
พระอนุชา ธีรปฺโ วันจะนาป

๑๓/๐๗/๒๕๓๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๕

วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๓๕๙/๐๐๒๑
พระครูสังฆรักษ์ประยูร จารุธมฺโม สุขสิริ

๔/๒/๒๕๐๗ ๒๓/๖/๒๕๕๓
วัดเจริญวราราม  

สป ๒๓๕๙/๐๐๒๒
พระระพีพันธุ์ รวิวณฺโณ สระทองเมือง

๐๑/๑๑/๒๕๓๔ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๓๕๙/๐๐๒๓
พระธำนิ หิตจิตฺโต โรจนวิชัย

๐๓/๐๔/๒๕๐๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๕

วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๓๕๙/๐๐๒๔
พระจเร เขมจิตฺโต สัมพันธมิตร ๕/๑/๒๕๑๓

๒๙/๘/๒๕๕๕
วัดสว่างอารมณ์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๓๕๙/๐๐๒๕
พระศุภชัย านธมฺโม เฮงกุล

๒๘/๑๑/๒๕๑๘

๙/๖/๒๕๕๗ วัดสว่างอารมณ์  

สป ๒๓๕๙/๐๐๒๖
พระวโรกรณ์ ิตเขมโก คงเกษม

๑๑/๐๕/๒๕๓๗ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๓๕๙/๐๐๒๗
พระวิเชษฐ์ จิตฺตปสาโท ลิมฮ้อ

่

๑๗/๑๒/๒๕๑๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๑

วัดกิงแก้ว

่

 

สป ๒๓๕๙/๐๐๒๘
พระเพิมวิทย์

่

โชติวโร บุญอาจ

๓๑/๐๗/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๑

วัดกิงแก้ว

่

 

สป ๒๓๕๙/๐๐๒๙
พระสมพร จิตฺตวโร น้อยเพิม

่

๒๔/๐๕/๒๕๑๖ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖

วัดกิงแก้ว

่

 

สป ๒๓๕๙/๐๐๓๐
พระนิมิต อินฺทโชโต บุญแล

๑๕/๐๙/๒๕๓๔ ๐๔/๐๕/๒๕๕๖

วัดกิงแก้ว

่

 

สป ๒๓๕๙/๐๐๓๑
พระสุนทร คเวสโก สิงห์โต

๑๑/๐๙/๒๕๑๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

วัดกิงแก้ว

่

 

สป ๒๓๕๙/๐๐๓๒
พระอำนวย สนฺติกโร สุขมาก

๑๓/๐๖/๒๕๑๑ ๒๕/๑๑/๒๕๕๕
วัดคลองชวดลากข้าว  

สป ๒๓๕๙/๐๐๓๓
พระเอกพงษ์ ปฺาวุฑฺโฒ บาลัน

๑๘/๑๑/๒๕๒๕ ๑๒/๐๘/๒๕๕๖

วัดคลองปลัดเปรียง  

สป ๒๓๕๙/๐๐๓๔
พระธีรวุฒิ จิตฺตสํวโร เพ็งอบเชย

๒๙/๑๑/๒๕๓๑ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดบางแก้ว  

สป ๒๓๕๙/๐๐๓๕
พระวิชัย คุณากโร จันทร์โอภาส

๐๓/๐๗/๒๕๓๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดบางแก้ว  

สป ๒๓๕๙/๐๐๓๖
พระเอกชัย ชุตินฺธโร จันทิมา

๑๔/๐๖/๒๕๒๖
๒/๑๒/๒๕๕๖

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๓๕๙/๐๐๓๗
พระสฤษฎ์ สุธีโร สารพัตร

๑๘/๑๒/๒๔๙๙ ๒๓/๑๒/๒๕๕๕

วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๕๙/๐๐๓๘
สามเณรสหัสวรรษ  เกียรกิติกร

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรธนศิลป  จันทร์เหลือง

๙/๐๙/๒๕๔๓

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๕๙/๐๐๔๐
สามเณรศุภณัฐ  กุลชาติ

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๕๙/๐๐๔๑
สามเณรสุริยะ  บุญเติม

๓/๑๑/๒๕๔๔

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรวิษณุ  นนวงษ์ษา

๗/๐๓/๒๕๔๕

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๕๙/๐๐๔๓
สามเณรณัฐพล  มหาโพธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรสิทธิราช  แก้วประเสริฐ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

 วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๓๕๙/๐๐๔๕
พระพยุง จนฺทสาโร กุนเพ็ง

๑๕/๑๐/๒๕๒๐ ๐๗/๐๖/๒๕๔๑

วัดสลุด  

สป ๒๓๕๙/๐๐๔๖
พระจำนงค์ นาถธมฺโม นาคแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๑๐ ๐๒/๐๒/๒๕๔๖

วัดสลุด  

สป ๒๓๕๙/๐๐๔๗
พระอำพวน เตชธมฺโม อยู่ดี

๒๓/๑๐/๒๔๙๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๑

วัดสลุด  

สป ๒๓๕๙/๐๐๔๘
พระธงชัย านิสฺสโร เทพสง่า

๒๗/๐๙/๒๕๓๒
๑๖/๑๒/๒๕๕๕

วัดสลุด  

สป ๒๓๕๙/๐๐๔๙
พระพระสิริวัฒน์ มหาวีโร ปยะรัตน์

๑๒/๐๓/๒๕๐๑ ๑๐/๐๓/๒๕๔๕

วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๓๕๙/๐๐๕๐
พระรังสรรค์ ปริปุณฺโณ น้อยสวัสดิ

์

๑๔/๘/๒๕๒๙ ๑๒/๕/๒๕๕๖
วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๓๕๙/๐๐๕๑
พระอลงกรณ์ ปภงฺกโร สังข์เมือง

๒๐/๐๕/๒๕๒๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖

วัดศรีวารีน้อย  

สป ๒๓๕๙/๐๐๕๒
สามเณรนันทวุธ  จันทะเวช

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

 วัดศรีวารีน้อย  

สป ๒๓๕๙/๐๐๕๓
พระณัฐพัชร์ ภทฺทธมฺโม วงศ์จตุรทิศ

๒๗/๐๒/๒๕๒๙
๑๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดศิริเสาธง  

สป ๒๓๕๙/๐๐๕๔
พระเสวก ตนฺติปาโล ภู่เพียรพูล

๖/๕/๒๔๙๙ ๓/๑๒/๒๕๕๔
วัดหัวคู้  

สป ๒๓๕๙/๐๐๕๕
พระวิม ธุตาสโว นุชสายสวาท

๑๒/๗/๒๕๐๑ ๒๙/๗/๒๕๕๕
วัดหัวคู้  

สป ๒๓๕๙/๐๐๕๖
พระบุญเลิศ ชิตาลโย มีบุญรอด

๒๓/๖/๒๕๐๖
๔/๒/๒๕๕๖ วัดหัวคู้  

สป ๒๓๕๙/๐๐๕๗
พระวุฒินันท์ กตกุสโล หล้าใจ

๒๐/๕/๒๕๓๑ ๑๖/๙/๒๕๕๖
วัดหัวคู้  

สป ๒๓๕๙/๐๐๕๘
พระธนาพรรณ าณโสภณ ใจซือ

่

๒๔/๑๑/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๕๗ วัดหัวคู้  

สป ๒๓๕๙/๐๐๕๙
พระสุเทพ กิตฺติาโณ พ่อค้า

๙/๖/๒๕๒๓ ๒๕/๒/๒๕๕๘
วัดหัวคู้  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๓๕๙/๐๐๖๐
พระคำรณ อริฺชยธโร ศรีโปฎก ๒/๓/๒๕๐๑ ๕/๔/๒๕๕๘ วัดหัวคู้  

สป ๒๓๕๙/๐๐๖๑
สามเณรยุทธนา  หนองแส

๓/๑๒/๒๕๔๒

 วัดหัวคู้  

สป ๒๓๕๙/๐๐๖๒
สามเณรธีรภัทร  เมียดเตียบ ๔/๑/๒๕๔๓  วัดหัวคู้  

สป ๒๓๕๙/๐๐๖๓
สามเณรคมกฤษ  สุวรรณภักดี

๖/๑๐/๒๕๔๓

 วัดหัวคู้  

สป ๒๓๕๙/๐๐๖๔
สามเณรธนาสิน  พิมพ์สุวรรณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

 วัดหัวคู้  

สป ๒๓๕๙/๐๐๖๕
สามเณรรุจิกร  แซ่เตีย

๙/๑๒/๒๕๔๒

 วัดหัวคู้  

สป ๒๓๕๙/๐๐๖๖
สามเณรอาทิตย์  บำรุงศิลป

๒๐/๓/๒๕๔๔

 วัดหัวคู้  

สป ๒๓๕๙/๐๐๖๗
สามเณรรัฐนันท์  สมบัติดี

๑๒/๖/๒๕๔๔

 วัดหัวคู้  

สป ๒๓๕๙/๐๐๖๘
สามเณรชินวัฒน์  ภูนุภา

๒๖/๗/๒๕๔๔

 วัดหัวคู้  

สป ๒๓๕๙/๐๐๖๙
สามเณรธนากร  แถลงคำ

๒๘/๙/๒๕๔๔

 วัดหัวคู้  

สป ๒๓๕๙/๐๐๗๐
สามเณรสุรสิทธิ

์

 ทรัพย์กลิน

่

๓/๔/๒๕๔๓
 วัดหัวคู้  

สป ๒๓๕๙/๐๐๗๑
พระปกร ิตธมฺโม ถาวรนาน

๑๕/๓/๒๕๐๒
๗/๖/๒๕๕๓ วัดคันลัด  

สป ๒๓๕๙/๐๐๗๒
พระกำพล สีลคุโณ ชุ่มชูจันทร์

๑๗/๔/๒๕๑๘
๔/๗/๒๕๕๓ วัดจากแดง  

สป ๒๓๕๙/๐๐๗๓
พระสมพงษ์ ปฺุวํโส โชติพันธุ์วิทยากุล ๑/๓/๒๕๐๑ ๓/๙/๒๕๕๗ วัดจากแดง  

สป ๒๓๕๙/๐๐๗๔
พระทิพากร อริโย จุลกทัพพะ

๒๘/๙/๒๕๐๖ ๑๖/๙/๒๕๕๘
วัดจากแดง  

สป ๒๓๕๙/๐๐๗๕
พระกฤษณชัย สิริธมฺโม ใบแก้ว

๗/๗/๒๕๒๑ ๒๙/๔/๒๕๕๕
วัดชมนิมิตร  

สป ๒๓๕๙/๐๐๗๖
พระจรัญ ชุตินธฺโร ตฤนานนท์

๒๙/๑/๒๕๐๐ ๑๑/๓/๒๕๕๔
วัดทรงธรรม  

สป ๒๓๕๙/๐๐๗๗
พระสุรินธร สุขวฑฺฒโน อินทรวิสูตร

๑๒/๘/๒๕๓๑ ๑๙/๕/๒๕๕๖
วัดทรงธรรม  

สป ๒๓๕๙/๐๐๗๘
พระโสฬส สุเมโธ เหล่าลดา

๒/๓/๒๕๓๓ ๒๐/๗/๒๕๕๖
วัดทรงธรรม  

สป ๒๓๕๙/๐๐๗๙
พระธนพงษ์ กนฺตธมฺโม ก้อนสินธุ์

๖/๑๑/๒๕๓๒ ๒๒/๖/๒๕๕๗
วัดทรงธรรม  

สป ๒๓๕๙/๐๐๘๐
พระจีรวัฒน์ กนฺตธมฺโม เพ็งพริง

้

๒๘/๐๙/๒๕๑๓
๘/๐๕/๒๕๔๒

วัดบางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๓๕๙/๐๐๘๑
พระปลัดอัครบุรุษ ฉวิวณฺโณ พุ่มนิคม

๑๓/๔/๒๔๙๑
๒/๖/๒๕๕๕ วัดบางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๓๕๙/๐๐๘๒
พระจรัล สนฺตจิตฺโต มะลิรัตน์

๕/๐๙/๒๕๐๒ ๕/๐๓/๒๕๓๗
วัดบางกอบัว  

สป ๒๓๕๙/๐๐๘๓
พระสุชาติ เตชุตฺตโม พันธ์ดี

๑๙/๑๑/๒๕๐๙
๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดบางกอบัว  

สป ๒๓๕๙/๐๐๘๔
พระหม่อม คนฺติรกิโต เอียม

่

๖/๐๖/๒๕๒๖ ๑๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดบางนำผึงใน

้

 

สป ๒๓๕๙/๐๐๘๕
พระมนัส สุมโน แสงเผือก

๑๕/๑๑/๒๕๑๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

วัดบางหญ้าแพรก  

สป ๒๓๕๙/๐๐๘๖
พระเอกนรินทร์ นรินฺโท ภาวนียกุล

๑๓/๐๒/๒๕๓๖
๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดบางหญ้าแพรก  

สป ๒๓๕๙/๐๐๘๗
พระชัยรัตน์ จตฺตมโล ม่วงรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๐๖
๑๓/๖/๒๕๕๒

วัดบางหัวเสือ  

สป ๒๓๕๙/๐๐๘๘
พระวีระพันธ์ ธมฺมวีโร เรืองอรุณ ๙/๑/๒๕๓๖ ๑๗/๓/๒๕๕๖

วัดบางหัวเสือ  

สป ๒๓๕๙/๐๐๘๙
พระนิคม ภูริปฺโ บุญไกร

๒๑/๗/๒๕๒๐ ๒๑/๗/๒๕๕๖
วัดบางหัวเสือ  

สป ๒๓๕๙/๐๐๙๐
พระสุรพล สุรพโล ทองสุพรรณ

๓๐/๖/๒๕๒๖ ๒๕/๕/๒๕๕๑
วัดปาเกด  

สป ๒๓๕๙/๐๐๙๑
พระสุกัลย์ ปยธมฺโม พรหมแจ้ง

๐๕/๐๖/๒๕๑๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๒

วัดราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๓๕๙/๐๐๙๒
พระวุฒิชัย อภิธโน ปญจสันต์

๑๑/๒/๒๕๓๕ ๒๑/๖/๒๕๕๔
วัดราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๓๕๙/๐๐๙๓
พระชุตินันท์ ชุตินนฺโท ปราโมทย์

๒/๐๘/๒๕๓๑ ๒๙/๐๘/๒๕๕๒

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๓๕๙/๐๐๙๔
พระสราวุธ สราวุทฺโธ ใจสอาด

๖/๓/๒๕๒๙ ๑๒/๕/๒๕๕๖
วัดคลองมอญ  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๓๕๙/๐๐๙๕
พระณพิชญ์ าณวีโร ลาภอิมทอง

่

๑๖/๑๐/๒๕๒๒

๘/๖/๒๕๕๗ วัดคลองมอญ  

สป ๒๓๕๙/๐๐๙๖
พระอภิชาติ ติกฺขปฺโ บุญญาชีพ

๗/๔/๒๕๒๗
๘/๖/๒๕๕๗ วัดคลองมอญ  

สป ๒๓๕๙/๐๐๙๗
พระพลพิพัฒน์ อคฺคปฺโ พิมพ์สุวรรณ

๑๙/๓/๒๕๒๑ ๑๖/๖/๒๕๕๘
วัดทองรำไพ  

สป ๒๓๕๙/๐๐๙๘
พระธีรวุฒิ ธีรวุฒโฒ อยู่ไสว

๒๕/๘/๒๕๓๑ ๙/๑๐/๒๕๕๖
วัดสาขลา  

สป ๒๓๕๙/๐๐๙๙
พระวีระวัฒน์ ปฏิรตฺตโน สุขเกษม

๙/๓/๒๕๒๑ ๖/๕/๒๕๕๗ วัดสาขลา  

สป ๒๓๕๙/๐๑๐๐ พระอนุสรณ์ ธมฺมจาโร กาหา
๓๐/๑/๒๕๓๑

๒/๓/๒๕๕๗ วัดใหม่  

สป ๒๓๕๙/๐๑๐๑
พระกิตติพงษ์ สิริวฑฺฒโน ใจสุข

๖/๑๒/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙
วัดใหม่  

สป ๒๓๕๙/๐๑๐๒
พระองอาจ อุตฺตรธมฺโม เจริญสุข

๕/๗/๒๔๙๘
๑๘/๑๑/๒๕๕๑

วัดเอียมประชามิตร

่

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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