
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ภาค ๑

ส่งสอบ ๔๗๓ รูป ขาดสอบ ๑๔๕ รูป คงสอบ ๓๒๘ รูป สอบได้ ๑๕๐ รูป สอบตก ๑๗๘ รูป (๔๕.๗๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๒๕๙/๐๐๐๑
พระณรงค์ านวโร วิธานธำรง

๑๖/๐๒/๒๕๑๕ ๑๗/๑๒/๒๕๕๔

กลาง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๐๒
พระอาทิตย์ กตปฺุโ สุขขะโต

๑๐/๐๖/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๖

กลาง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรอานนท์  โรจน์วิไล

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

 ชัยมงคล  

สป ๒๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรเดชาธร  รุ้งแจ้ง

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

 ชัยมงคล  

สป ๒๒๕๙/๐๐๐๕
พระพีรพล ทีปธมฺโม ทอนศรี

๐๔/๐๙/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๗

ด่านสำโรง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๐๖
พระบัญชา โสภณปฺโ ฤกษ์สง่า

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

ด่านสำโรง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๐๗
พระเขมฤทธิ

์

วชิราโณ ศรีวิเชียร

๐๘/๐๖/๒๕๓๑ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

ด่านสำโรง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๐๘
พระคณิศร คณิตปฺโ พรหมชืน

่

๓๐/๑๑/๒๕๓๓ ๒๕/๐๔/๒๕๕๘

ด่านสำโรง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๐๙
พระอภิชาต อภิชาโต ประสิทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๓๒ ๑๐/๐๖/๒๕๕๘

ด่านสำโรง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๑๐
พระสุริยา ชุตินฺธโร ม่วงลาย

๑๔/๐๙/๒๕๓๐ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

ด่านสำโรง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๑๑
พระพูนศักดิ

์

านวโร ศิริอุดม

๑๘/๐๒/๒๕๒๔ ๐๔/๐๕/๒๕๕๖

ตำหรุ  

สป ๒๒๕๙/๐๐๑๒
พระธนบูลย์ ธนปฺโ จำเนียรพืช

๒๙/๑๐/๒๕๒๓ ๐๘/๐๕/๒๕๕๗

ไตรสามัคคี  

สป ๒๒๕๙/๐๐๑๓
พระดนัย ปวโร ลิมปนาภรณ์

๐๗/๑๑/๒๕๒๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

ไตรสามัคคี  

สป ๒๒๕๙/๐๐๑๔
พระนิพนธ์ ฉนฺทโก ศรีสัมฤทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

น้อยสุวรรณาราม  

สป ๒๒๕๙/๐๐๑๕
พระชาญชัย อภิชาโน แสนจินดา

๒๒/๑๐/๒๕๒๑ ๐๒/๐๒/๒๕๕๖

บางด้วนใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระสราวุฒิ ปุณฺณวุฑฺโฒ เกาะน้อย

๐๙/๐๒/๒๕๓๙ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

บางด้วนใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระเจษฎา าณิสฺสโร บุญมาทัศ

๑๒/๑๑/๒๕๓๔
๐๒/๐๕/๒๕๕๘

บางปง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๑๘
พระธงชัย าณาวุโธ ดาศิริ

๑๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

พุทธภาวนาราม  

สป ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระรัชมังค์ นนฺโท มณี

๐๒/๐๗/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พุทธภาวนาราม  

สป ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระปานศักดิ

์

ชินวโร ศรีโฉมงาม

๐๒/๐๕/๒๕๓๒ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

แพรกษา  

สป ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระองอาจ วิจาโร วาดไธสง

๐๔/๐๒/๒๕๑๙ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรทินภัทร  ทูลฉลอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

 แพรกษา  

สป ๒๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรเอกมงคล  ประชุมเหล็ก

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

 แพรกษา  

สป ๒๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรณัฐนนท์  แคนคันรัมย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

 แพรกษา  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑ / ๕

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๒๕๙/๐๐๒๕
พระอติคุณ สิริภทฺโท สีงาม

๐๔/๐๓/๒๕๓๖ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

โพธิยาราม  

สป ๒๒๕๙/๐๐๒๖
พระศิริศักดิ

์

พุทฺธสโร ชนะสูงเนิน

๐๗/๐๘/๒๕๑๒ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

โพธิยาราม  

สป ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระจงกล กนฺตสีโล เกตุแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๐๒ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๒๕๙/๐๐๒๘
พระเอนก ภูริปฺโ แก้วประเสริฐ

๐๙/๐๕/๒๕๐๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

โคธาราม  

สป ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระสม วิสุทโธ เพ็งลี

๑๖/๙/๒๕๑๒ ๒๓/๒/๒๕๕๗

เจริญวราราม  

สป ๒๒๕๙/๐๐๓๐
พระวิสิษฐ์ เขมปฺโ ล้อมทอง

๗/๗/๒๕๒๓ ๘/๑/๒๕๕๘
เจริญวราราม  

สป ๒๒๕๙/๐๐๓๑
พระไมตรี มหาาโณ โหงกรรณ์

๘/๔/๒๕๐๘
๑๗/๑/๒๕๕๘

เจริญวราราม  

สป ๒๒๕๙/๐๐๓๒
พระสิงหเดช ฌานวโร สวัสดิผล

์

๙/๒/๒๕๒๕
๒๙/๑๑/๒๕๕๘

เจริญวราราม  

สป ๒๒๕๙/๐๐๓๓
พระบุญสืบ สุมโน กลินโสภณ

่

๐๙/๑๑/๒๕๐๘ ๑๖/๐๓/๒๕๕๗ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๒๕๙/๐๐๓๔
พระสุรเชษฐ์ วรปฺโ สุฉายา

๐๕/๐๘/๒๕๑๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๘

ท้องคุ้ง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๓๕
พระใบฎีกาเฉลิมพล ชยานนฺโท คงอิม

่

๐๓/๐๘/๒๕๒๙ ๑๖/๐๕/๒๕๔๙

นิยมยาตรา  

สป ๒๒๕๙/๐๐๓๖
พระธวัชชัย ธมฺมวโร นาคหมืนไวย์

่

๑๕/๑๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๑/๒๕๕๗

บางพลีน้อย  

สป ๒๒๕๙/๐๐๓๗
พระอัยการ วชิโร เฝอยา

๐๕/๐๙/๒๕๓๓ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

บางพลีน้อย  

สป ๒๒๕๙/๐๐๓๘
พระพิสิฏฐ์ จนฺทโชโต โพธิกลาง

์

๒๕/๑/๒๔๙๘
๕/๗/๒๕๕๗

บางเพรียง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๓๙
พระสุรศักดิ

์

สิริมฺงคโล ศรีโสภา

๓๑/๑๒/๒๕๒๕ ๒๕/๐๗/๒๕๔๗

มงคลโคธาวาส  

สป ๒๒๕๙/๐๐๔๐
พระสมเกียรติ นิปโก จันบางยาว

่

๒๒/๑๑/๒๕๒๖ ๑๑/๐๑/๒๕๕๗

มงคลโคธาวาส  

สป ๒๒๕๙/๐๐๔๑
พระประโยชน์ านิสฺสโร ใจหงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๑๙ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

มงคลโคธาวาส  

สป ๒๒๕๙/๐๐๔๒
พระจำรัส กิตฺติโก จริตรัมย์

๒๔/๒/๒๕๐๖
๔/๑/๒๕๕๗

ลาดหวาย  

สป ๒๒๕๙/๐๐๔๓
พระปติพร าณปาโล ขันธพาลี

๑๒/๕/๒๕๐๗ ๑๒/๓/๒๕๕๘

ลาดหวาย  

สป ๒๒๕๙/๐๐๔๔
พระสุพจน์ นรินฺโท สัมฤทธิผล

์

๒๓/๑๑/๒๕๐๐ ๓๑/๐๑/๒๕๕๒

สุคันธาวาส  

สป ๒๒๕๙/๐๐๔๕
พระก่อเกียรติ ตนฺติปาโล พึงสมบุญ

่

๓๑/๑๐/๒๕๓๐ ๒๙/๐๓/๒๕๕๗

บางโฉลงนอก  

สป ๒๒๕๙/๐๐๔๖
พระจักรพันธ์ คุเณสโก มะโรงมืด

๗/๑๐/๒๕๒๘ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

บางโฉลงนอก  

สป ๒๒๕๙/๐๐๔๗
พระมนตรี มหาปฺโ รินสันเทียะ

๑๖/๐๕/๒๕๒๘ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

บางโฉลงนอก  

สป ๒๒๕๙/๐๐๔๘
พระฐิติพล ิตพโล คงกระมล

๑๓/๑๐/๒๕๒๗
๘/๐๖/๒๕๕๘

บางโฉลงนอก  

สป ๒๒๕๙/๐๐๔๙
พระอนุวัฒน์ สุภาทโร คงกระมล

๒๔/๐๙/๒๕๓๖
๘/๐๖/๒๕๕๘

บางโฉลงนอก  

สป ๒๒๕๙/๐๐๕๐
พระเกรียงไกร จิรธมฺโม อินทร์ชะคราม

๒๙/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

บางโฉลงนอก  

สป ๒๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรศุภวิชญ์  เสริมศรีพงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

 บางโฉลงใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๕๒
พระสมศักดิ

์

เทวธมฺโม วารุณประภา

๐๓/๐๔/๒๕๓๖ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๕๓
พระนรินทร์ กตสาโร หะริคำภา

๐๗/๑๐/๒๕๒๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๕๔
พระปลัดสมพงษ์ รตนธมฺโม ทรัพย์สิน

๑๑/๐๑/๒๕๐๑ ๒๔/๐๑/๒๕๔๖

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๕๕
พระคนิพนธ์ านวโร อุ่นแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๕๖
พระขวัญชัย คุณวโร บางเทศธรรม

๓๐/๐๓/๒๕๓๐ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรสุริยันต์  อ่อนเนตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรคำ  ลอก๊ะ

๓/๐๓/๒๕๔๔

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรธนันชัย  เพประโคน

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

 บางพลีใหญ่ใน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรนิธิกร  พลเยียม

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรนิวัตร  มาลาสินธ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรพีรวัฒน์  อังศุธรอาภา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรศุภกิจ  นิมิตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรเจษฎา  บุบผาเทพ

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรฉัตรทวี  กาญจนรัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรชนาธิป  ผาสุขวงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรอัมรินทร์  ทองบาง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรธราทิพย์  กออินทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๖๙
สามเณรณภัทร  จันทร์ละออ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรสมเดช  หงษา

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๗๑
สามเณรธนภัทร  พลเยียม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรปยกานต์  ยืนยง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรสิทธิพงษ์  จันทร์โคตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรชัชวาลย์  จันทร์เหลือง

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรกฤษฎา  บุญเต็ม

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๗๖
สามเณรวรายุทธ์  ไชยะโอชะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๕๙/๐๐๗๗
พระกิตติพงษ์ สุวณฺโณ สุขเจริญศรี

๑๕/๐๕/๒๕๓๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

สลุด  

สป ๒๒๕๙/๐๐๗๘
พระนิติพงษ์ ิตาโภ สงวนทรัพย์

๑๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๐๒/๒๕๕๗

หนามแดง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๗๙
พระเอกสิทธิ

์

ปฺาวิชิโร เพ็ชรมณี

๑๗/๑๑/๒๕๓๑ ๒๒/๐๓/๒๕๕๗

หนามแดง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๘๐
พระชวภณ เขมปฺโ โพธิศรีสุข

์

๒๘/๑๒/๒๕๓๕

๘/๐๖/๒๕๕๗

หนามแดง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๘๑
พระภูวเนตร อภิวณฺโณ คำงาม

๑๘/๐๘/๒๕๓๔ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

หนามแดง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๘๒
พระจิรายุ ปนาโท จุดใหญ่

๒/๐๓/๒๕๓๘ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

หนามแดง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๘๓
พระชวัลวิทย์ านากโร ยังให้ผล

๒๒/๐๒/๒๕๓๘
๗/๐๖/๒๕๕๘

หนามแดง  

สป ๒๒๕๙/๐๐๘๔
พระฉัตรชัย ขนฺติพโล พรมจวง

๑๗/๑๐/๒๕๒๖
๑๕/๗/๒๕๕๖

จรเข้ใหญ่  

สป ๒๒๕๙/๐๐๘๕
พระจตุพล ขนฺติวโร ขำชุ่ม

๑/๖/๒๕๐๗
๒๓/๖/๒๕๕๖

ปากคลองมอญ  

สป ๒๒๕๙/๐๐๘๖
พระสมชาย นนฺโท ยิมละมัย

้

๑๐/๑๒/๒๕๐๙
๒๓/๖/๒๕๕๖

ปากคลองมอญ  

สป ๒๒๕๙/๐๐๘๗
พระสุพจน์ ฉนฺทธมฺโม นาวาทอง

๒๔/๒/๒๕๒๔
๖/๗/๒๕๕๘

ปากคลองมอญ  

สป ๒๒๕๙/๐๐๘๘
พระชัยณรงค์ ชาตวีโร ชูเจริญ

๔/๓/๒๕๒๓ ๙/๒/๒๕๕๕
มงคลนิมิตร  

สป ๒๒๕๙/๐๐๘๙
พระปรีชา อภินนฺโท อเนกา

๑๖/๒/๒๕๑๒ ๑๖/๑๒/๒๕๕๕

มงคลนิมิตร  

สป ๒๒๕๙/๐๐๙๐
พระสุมิตร สิริวณฺโณ แต้ใช้

๓๑/๓/๒๕๒๑ ๓๐/๑๑/๒๕๕๖

มงคลนิมิตร  

สป ๒๒๕๙/๐๐๙๑
พระนนธวัติ สมาจาโร ทวิชาติ

๒๐/๑๐/๒๕๓๒
๖/๑๒/๒๕๕๗

มงคลนิมิตร  

สป ๒๒๕๙/๐๐๙๒
พระสุพจน์ อุสโภ โยชุ่ม

๑๕/๑๐/๒๕๑๐
๒๖/๒/๒๕๕๘

มงคลนิมิตร  

สป ๒๒๕๙/๐๐๙๓
พระสุวรรณ อภิวณฺโณ ชนะภัย

๙/๑/๒๕๐๙ ๙/๕/๒๕๕๘
มงคลนิมิตร  

สป ๒๒๕๙/๐๐๙๔
พระชัชวาล ภูริปฺโ สุวรรณพันธ์

๑๕/๕/๒๕๓๔ ๒๘/๕/๒๕๕๘

มงคลนิมิตร  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๒๕๙/๐๐๙๕
พระนพเก้า ิตเมโธ ปนเด

๗/๙/๒๕๓๑ ๑๑/๗/๒๕๕๓

เสาธงนอก  

สป ๒๒๕๙/๐๐๙๖
พระวัลเผด็จ จตฺตมโล เขียวหวาน

๑๓/๔/๒๕๓๖ ๒๐/๖/๒๕๕๘

เสาธงนอก  

สป ๒๒๕๙/๐๐๙๗
พระปฏิภาณ ถิรปฺโ หงษ์จร

๑/๑๐/๒๕๓๗ ๒๐/๖/๒๕๕๘

เสาธงนอก  

สป ๒๒๕๙/๐๐๙๘
พระธวัช ธมฺมพโล เจิดกุลผาติ

๑๒/๑๐/๒๔๙๘
๑/๑๒/๒๕๕๕

หัวคู้  

สป ๒๒๕๙/๐๐๙๙
พระแจ่ม สุทฺโธ จรภัย

๒๓/๒/๒๔๘๒ ๒๖/๗/๒๕๕๘

หัวคู้  

สป ๒๒๕๙/๐๑๐๐
พระวิโรจน์ สาตธโร สร้อยมะลิ

๑๐/๘/๒๕๒๒ ๒๖/๗/๒๕๕๘

หัวคู้  

สป ๒๒๕๙/๐๑๐๑
พระพัลลภ กฺจโน ฐิติกาญจน์

๕/๑๑/๒๕๒๗ ๒๖/๗/๒๕๕๘

หัวคู้  

สป ๒๒๕๙/๐๑๐๒
พระชยพล เขมิโก อวยพร

๑๖/๐๔/๒๕๓๓ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๒๕๙/๐๑๐๓
สามเณรอธิคม  อยู่ปูน

๑/๑๒/๒๕๔๓

 หัวคู้  

สป ๒๒๕๙/๐๑๐๔
สามเณรชุติพนธ์  ประดาจิคร

๒๑/๙/๒๕๔๖

 หัวคู้  

สป ๒๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรเจษฎา  แสนเริง

๑๖/๖/๒๕๔๖

 หัวคู้  

สป ๒๒๕๙/๐๑๐๖
พระปรเมษฐ์ านวีโร สามวัง

๑๒/๓/๒๕๒๓ ๒๐/๑/๒๕๕๖

กลาง  

สป ๒๒๕๙/๐๑๐๗
พระธนัญชัย อภิปุโ ขำคล้า

๑๑/๑/๒๕๓๔ ๑๑/๑/๒๕๕๗

กลางสวน  

สป ๒๒๕๙/๐๑๐๘
พระชานนท์ านธมฺโม มนตรี

๘/๙/๒๕๒๗ ๒๐/๓/๒๕๕๘

กลางสวน  

สป ๒๒๕๙/๐๑๐๙
พระสิงหนาท โชติปาโล สงวนเหม

๑/๙/๒๕๓๐
๑/๑๒/๒๕๕๗

ครุนอก  

สป ๒๒๕๙/๐๑๑๐
พระธุวานนท์ าณวุฑฺโฒ วิทยาพงศธรกุล

๒๓/๖/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๕๗

ครุใน  

สป ๒๒๕๙/๐๑๑๑

พระบรรเทิง คนฺธสีโล มูลหา
๓/๔/๒๕๓๔ ๑/๔/๒๕๕๘

คันลัด  

สป ๒๒๕๙/๐๑๑๒

พระฟุง านุตฺตโร โด๋
๒/๗/๒๕๓๕ ๘/๗/๒๕๕๘

จากแดง  

สป ๒๒๕๙/๐๑๑๓
พระนิสิต ปยวณฺโณ คงทรัพย์

๑๙/๙/๒๕๓๔ ๒๘/๓/๒๕๕๙

บางกระสอบ  

สป ๒๒๕๙/๐๑๑๔

พระฐิติกร ิคิกโร นามเมือง

๒๓/๖/๒๕๒๕ ๓๐/๔/๒๕๕๙

บางกระสอบ  

สป ๒๒๕๙/๐๑๑๕

พระธนิสร จิตฺตทนฺโต มีไม้ดี

๓/๐๕/๒๕๓๑ ๑๔/๐๕/๒๕๕๕

บางกอบัว  

สป ๒๒๕๙/๐๑๑๖

พระคำหล้า วราวุโธ ดวนขันธ์

๒๖/๑๐/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

บางกอบัว  

สป ๒๒๕๙/๐๑๑๗
พระพร้อมเพชร คุณวีโร มนตรีหาญ

๑๒/๐๑/๒๕๒๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

บางกอบัว  

สป ๒๒๕๙/๐๑๑๘

พระจตุรเทพ อินฺทวีโร ทรงสนัน

่

๒๒/๐๔/๒๕๒๒ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๒๕๙/๐๑๑๙

พระเกรียงไกร ยสชาโต อึงสวัสดิ

้ ์

๒๙/๑๒/๒๕๑๔

๘/๗/๒๕๕๕
บางฝาย  

สป ๒๒๕๙/๐๑๒๐
พระประสาน อุปสนฺโต เอมบัณฑิต

๒๗/๐๑/๒๕๐๖ ๓๐/๑๑/๒๕๕๖

บางพึง

่

 

สป ๒๒๕๙/๐๑๒๑
พระกฤชปาพัฒน์ หาสพโล นิมผลเจริญชัย

่

๒๘/๑๐/๒๕๐๓
๓/๑๒/๒๕๕๗

บางหญ้าแพรก  

สป ๒๒๕๙/๐๑๒๒

พระวิน ิตวินโย สมพงษ์

๘/๑๐/๒๕๑๒ ๑/๐๒/๒๕๕๘

บางหญ้าแพรก  

สป ๒๒๕๙/๐๑๒๓

พระนรินทร์ สุทฺธิสทฺโธ อารีรอบ

๒๔/๑๒/๒๕๐๙
๒๕/๓/๒๕๕๕

บางหัวเสือ  

สป ๒๒๕๙/๐๑๒๔

พระสุวัฒน์ มหิทฺธิโก ชูเทียน

๒๘/๙/๒๕๓๕ ๒๕/๗/๒๕๕๘
โปรดเกศเชษฐาราม  

สป ๒๒๕๙/๐๑๒๕
พระพรศักดิ

์

อคฺคธมฺโม รักสำโรง

๑๔/๑๒/๒๕๒๘ ๑๑/๑๒/๒๕๔๘

มหาวงษ์  

สป ๒๒๕๙/๐๑๒๖

พระกฤษดา กิตฺติปาโล รัตโนภาส

๒๕/๑/๒๕๓๔
๕/๒/๒๕๕๕

มหาวงษ์  

สป ๒๒๕๙/๐๑๒๗

พระอรรถวิทย์ อตฺถสุโภ หาญณรงค์

๑๗/๐๘/๒๕๓๑ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

มหาวงษ์  

สป ๒๒๕๙/๐๑๒๘

พระจิรภัทร อติภทฺโท ปลอดกระโทก

๑๙/๔/๒๕๓๔
๘/๕/๒๕๕๖

โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๒๕๙/๐๑๒๙
พระไพโรจน์ ธมฺมโชโต ทรัพย์มาริน

๓๑/๑๐/๒๕๑๑

๙/๕/๒๕๕๖
โยธินประดิษฐ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๒๕๙/๐๑๓๐
พระสมเกียรติ ิตสาโร วงศ์จ้อย

๒๕/๐๒/๒๔๙๕ ๐๙/๑๒/๒๕๔๖

ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๒๕๙/๐๑๓๑

พระไทเถกิง สุลโภ ยุรมาศ

๒๙/๐๙/๒๕๓๒ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

สำโรงเหนือ  

สป ๒๒๕๙/๐๑๓๒
พระธันวา สนฺตจิตฺโต ลิมพุทธานุภาพ

้

๕/๑๒/๒๕๒๙ ๒/๑๑/๒๕๕๗

สำโรงเหนือ  

สป ๒๒๕๙/๐๑๓๓

พระนพดล สุทฺธจิตฺโต ผาสุขทรง

๑๓/๘/๒๕๑๔
๗/๖/๒๕๕๘

คลองมอญ  

สป ๒๒๕๙/๐๑๓๔

พระชรัช ิตมโน จิตต์ฉายา

๒๕/๑๑/๒๕๓๕

๗/๖/๒๕๕๘
คลองมอญ  

สป ๒๒๕๙/๐๑๓๕

พระนิพล จนฺทสีโล พวงกลำ

๑๐/๖/๒๕๐๓ ๑๒/๔/๒๕๕๖

คลองสวน  

สป ๒๒๕๙/๐๑๓๖
พระมีชัย ติกฺขปฺโ มูลสาคร

๑๐/๓/๒๕๑๘ ๒๐/๓/๒๕๕๗

คลองสวน  

สป ๒๒๕๙/๐๑๓๗

พระสัมพันธ์ ิตเวโท พูลพลบ

๑๓/๒/๒๕๓๔ ๑๔/๖/๒๕๕๘

คลองสวน  

สป ๒๒๕๙/๐๑๓๘

พระงามชาติ โสภณสีโล สอนเสถียร

๑๖/๖/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๕๘

คลองสวน  

สป ๒๒๕๙/๐๑๓๙

พระบุญทวี อธิปฺุโ คงเพิมพูล

่

๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๗/๗/๒๕๕๘

คู่สร้าง  

สป ๒๒๕๙/๐๑๔๐
พระสชล จนฺทโชโต บารัว

๓/๗/๒๕๒๘ ๔/๕/๒๕๕๑
แค  

สป ๒๒๕๙/๐๑๔๑

พระณัฐกฤษ ปริสุทฺโธ เลิศพีรพัฒน์

๒๗/๑๐/๒๕๓๓
๒๔/๕/๒๕๕๘

แค  

สป ๒๒๕๙/๐๑๔๒

พระประจนศักดิ

์

สนฺติปาโล วงศ์คำจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๑๔
๒๑/๖/๒๕๕๘

แค  

สป ๒๒๕๙/๐๑๔๓

พระสมชาย สิริชาโต เกตุจันทร์

๑๗/๔/๒๕๐๒ ๒๖/๗/๒๕๕๘

แค  

สป ๒๒๕๙/๐๑๔๔
พระนิกร จารุวณฺโณ พลายเถือน

่

๒๓/๑๒/๒๕๐๑
๑๐/๒/๒๕๕๗

ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๒๕๙/๐๑๔๕

พระบุญส่ง สิริปฺโ แก้ววิภา

๒๔/๑๑/๒๔๙๘
๒๖/๗/๒๕๕๘

ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๒๕๙/๐๑๔๖

พระสมเจตน์ กตปุโ เปลียนศรี

่

๓๐/๓/๒๕๒๔ ๒๑/๖/๒๕๕๘

พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๒๕๙/๐๑๔๗

พระธนัตถ์นันทน์ จนฺทสโร วุฒินันท์สันติกุล

๑๘/๗/๒๕๒๑ ๓๐/๗/๒๕๕๘

พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๒๕๙/๐๑๔๘
พระณรงค์ สุทสฺสโน เต่าหอม

๒๖/๐๑/๒๕๐๕ ๑๒/๐๕/๒๕๕๖

ใหญ่  

สป ๒๒๕๙/๐๑๔๙

พระกิตติกร อภิปฺุโ เหลียมทอง

่

๒๗/๑๒/๒๕๓๕
๑๔/๗/๒๕๕๖

ใหม่  

สป ๒๒๕๙/๐๑๕๐
สามเณรธนดล  ขำเกิด

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

 ใหม่  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕ / ๕

้

http://www.tcpdf.org

