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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑๖๓ รูป ขาดสอบ ๒๑ รูป คงสอบ ๑๔๒ รูป สอบได้ ๔๒ รูป สอบตก ๑๐๐ รูป (๒๙.๕๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๒๕๙/๐๐๐๑
พระยงยศ กนฺตวณฺโณ ทองกำพร้า

๘/๑๐/๒๕๓๓ ๒๗/๖/๒๕๕๖

วัดเกาะ  

สค ๒๒๕๙/๐๐๐๒
พระสัญญา อุภโย อินทร์พันธ์

๐๙/๑๐/๒๕๑๙ ๐๗/๐๔/๒๕๕๘

วัดโกรกกราก  

สค ๒๒๕๙/๐๐๐๓
พระธนวิศว์ ปริปณฺโณ เตชาชัยพิสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๓๓ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดโกรกกราก  

สค ๒๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรชัยวัฒน์  แก้วระคน

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

 วัดชัยมงคล  

สค ๒๒๕๙/๐๐๐๕
พระไพรัตน์ ปยธมฺโม ผาสุข

๑๑/๑๗/๒๕๒๖

๕/๑/๒๕๕๙
วัดชีผ้าขาว  

สค ๒๒๕๙/๐๐๐๖
พระอาทิตย์ อธิวโร ดลรัศมี

๘/๑๐/๒๕๓๒ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

วัดเทพธงชัย  

สค ๒๒๕๙/๐๐๐๗
พระภัคพล ภคฺคธมฺโม แสงสาหร่าย

๑/๒/๒๕๒๐
๒๘/๒/๒๕๕๙

วัดเทพธงชัย  

สค ๒๒๕๙/๐๐๐๘
พระสิทธิโชค สุทธิธมฺโม หอมทอง

๕/๓/๒๕๓๖ ๔/๖/๒๕๕๖
วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๒๕๙/๐๐๐๙
พระวีระพล าณวีโร หงษ์สุนทร

๓/๑๑/๒๕๒๔ ๑๖/๖/๒๕๕๖

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๒๕๙/๐๐๑๐
พระมงคล มงฺคโล โพธิจาด

์

๒๗/๑๒/๒๕๐๕

๕/๔/๒๕๕๘
วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๒๕๙/๐๐๑๑
พระดุจเทพ เวททตฺโต อินตะฟอง

๒๓/๔/๒๕๓๓ ๒๗/๕/๒๕๕๘

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๒๕๙/๐๐๑๒
พระวิชิต ปฺาวโร เสฐวนิช

๒๕/๓/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรณัฐพล  วงค์อาษา

๑๘/๗/๒๕๔๓

 วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๒๕๙/๐๐๑๔
พระพิพัฒน์ พิพฒฺนปฺโ เปยมภูมิปญญา

๒/๑/๒๕๑๕ ๒๘/๓/๒๕๕๘

วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๒๕๙/๐๐๑๕
พระสร้อย ปภาโส คามนา

๓๑/๑/๒๕๐๒
๒/๗/๒๕๕๗

วัดบางตะคอย  

สค ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระวิชัย ขนฺติธโร เพ็ญเสวี

๑๗/๘/๒๕๐๗ ๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดบางตะคอย  

สค ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระอนิรุธ จตฺตมโล เรือนนิล

๔/๘/๒๕๓๕ ๓๐/๕/๒๕๕๘

วัดบางนำวน  

สค ๒๒๕๙/๐๐๑๘
พระสมคิด ปฺาธโร แซ่ล๊อก

๐๗/๐๔/๒๕๐๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระภัทรดนัย อาภสฺสโร จิตรอารีย์

๑/๒/๒๕๓๓ ๑๒/๗/๒๕๕๘ วัดประสาทสามัคคีธรรม

 

สค ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระปลิว ิตธมฺโม สรวลสวัสดิ

์

๑/๑/๒๕๑๖ ๒๘/๔/๒๕๕๘

วัดปจจันตาราม  

สค ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระนราศักดิ

์

สิริวณฺโณ แซ่เล้า

๒๗/๔/๒๕๒๗ ๑๔/๕/๒๕๔๘

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๒๕๙/๐๐๒๒
พระอภิสิทธิ

์

อภิธมฺโม นิลโนรี

๑/๑๑/๒๕๓๕
๗/๒/๒๕๕๘

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๒๕๙/๐๐๒๓
พระเจษฎากร ภทฺทิโย นุชเสม

๒๘/๖/๒๕๓๓ ๒๓/๒/๒๕๕๘

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๒๕๙/๐๐๒๔
พระโกมล เตชวโร นาคกัน

๑๑/๑๒/๒๕๒๔
๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดสามัคคีศรัทธาราม
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๒๕๙/๐๐๒๕
พระสรรเสริญ านจาโร วินัยกิจ

๐๓/๐๘/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สค ๒๒๕๙/๐๐๒๖
พระทรงยศ เขมงฺกโร สมวรรรณดี

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๐๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระกำพล สุภาจาโร แก้วรางเวียง

๑๙/๘/๒๕๒๐ ๐๘/๐๓/๒๕๕๘

วัดนางสาว  

สค ๒๒๕๙/๐๐๒๘
พระวิจิตร วิสุทฺธิสาโร น่วมสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๓๔
๑๕/๓/๒๕๕๘

วัดนางสาว  

สค ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระสมใจ ปภาโส กิจบำรุง

๐๙/๐๑/๒๕๐๕ ๒๘/๑๐/๒๕๕๒

วัดบางยาง  

สค ๒๒๕๙/๐๐๓๐
พระนันทพงศ์ ชิตมาโร บุญรักษา

๑๑/๑๑/๒๕๒๙ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๒๕๙/๐๐๓๑
พระกัมพล กิตฺติโก อภิธนเกตน์

๐๓/๐๕/๒๕๓๓
๑๔/๒/๒๕๕๘ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๒๕๙/๐๐๓๒
พระกฤษดา วิทิโต แซ่หลาย

๐๑/๐๓/๒๕๒๐
๑๕/๓/๒๕๕๘ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๒๕๙/๐๐๓๓
พระทวีศักดิ

์

สุตธมฺโม กันสิงห์

๒๔/๑๒/๒๕๐๘ ๓๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดสุวรรณรัตนาราม
 

สค ๒๒๕๙/๐๐๓๔
พระอดิเรก อภิปุณฺโณ เกตุจรรยากุล

๒๖/๓/๒๕๓๒ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดหนองนกไข่  

สค ๒๒๕๙/๐๐๓๕
พระชัยวัฒน์ อิสฺสโร คำศรี

๑๖/๐๗/๒๕๒๑ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดหนองพะอง  

สค ๒๒๕๙/๐๐๓๖
พระวิชัย วิชโย พะมะรินทร์

๐๙/๐๔/๒๕๒๘ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดหนองพะอง  

สค ๒๒๕๙/๐๐๓๗
พระกิตติพงษ์ อุชุจาโร ภารรักษา

๑๘/๑/๒๕๒๔ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๒๕๙/๐๐๓๘
พระปฏิภาณ สุปฺโ ฌานะจารี

๒๖/๐๔/๒๕๒๔
๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๒๕๙/๐๐๓๙
พระกิตติ ปภากโร ชนชืน

่

๗/๐๖/๒๕๓๓ ๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๒๕๙/๐๐๔๐
พระเกษม ติสฺสโร อ่อนธนู

๑๕/๐๘/๒๕๑๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๗
วัดปทุมทองรัตนาราม

 

สค ๒๒๕๙/๐๐๔๑
พระนิตย์ อมโร พวงจันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๐๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๒๕๙/๐๐๔๒
พระวรเมธ ธมฺมรตโน รัตนมหาวิชัย

๐๙/๐๘/๒๕๑๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดสุนทรสถิต  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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