
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๒๑๔ รูป ขาดสอบ ๓๓ รูป คงสอบ ๑๘๑ รูป สอบได้ ๖๔ รูป สอบตก ๑๑๗ รูป (๓๕.๓๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๒๖๐/๐๐๐๑
สามเณรสุรเสม  แซ่ตัน

๊

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

 วัดกระซ้าขาว  

สค ๒๒๖๐/๐๐๐๒
พระพง์วิทย์ ิติคุโณ สุขสวัสดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๐๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดโกรกกราก  

สค ๒๒๖๐/๐๐๐๓
พระมณฑล ถามิโก ชัยมงคล

๑๑/๐๕/๒๕๑๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดโกรกกราก  

สค ๒๒๖๐/๐๐๐๔
พระศุภชัย ผลาโณ มีเจริญ

๒๕/๐๕/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดโกรกกราก  

สค ๒๒๖๐/๐๐๐๕
พระสุรฤทธิ

์

ิติาโณ โพธิเทศ

์

๑๙/๐๗/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดโกรกกราก  

สค ๒๒๖๐/๐๐๐๖
พระสืบศักดิ

์

จิตฺตวํโส กลันสุข

่

๒๑/๑/๒๕๑๓ ๒๕/๘/๒๕๕๘

วัดโคกขาม  

สค ๒๒๖๐/๐๐๐๗
พระยุทธนา ปภสฺสโร สระทองเกลียง

้

๒๓/๙/๒๕๓๖
๘/๕/๒๕๕๙

วัดโคกขาม  

สค ๒๒๖๐/๐๐๐๘
พระเกียรติกร ถิรธมฺโม แตงอำไพ

๐๕/๐๓/๒๕๑๑
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๒๖๐/๐๐๐๙
พระอุดมศักดิ

์

ถิรนนฺโท คงพุกา

๐๕/๐๗/๒๕๓๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

สค ๒๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรภูพาน  เฉลิมพิมานพร

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

 วัดชัยมงคล  

สค ๒๒๖๐/๐๐๑๑
พระศิวา ภทฺทปฺโ ไม้สน

๐๖/๑๒/๒๕๓๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดชีผ้าขาว  

สค ๒๒๖๐/๐๐๑๒
พระสำเริง อธิวโร เผ่ากลิน

่

๙/๘/๒๕๐๖
๑๖/๕/๒๕๕๙

วัดเทพธงชัย  

สค ๒๒๖๐/๐๐๑๓
พระปราโมทย์ มหาคุโณ แซ่เล้า

๔/๔/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๒๖๐/๐๐๑๔
พระนิคม านวโร กชกรรณิกามาศ

๑๔/๓/๒๔๙๙ ๒๘/๖/๒๕๕๘

วัดน้อยนางหงษ์  

สค ๒๒๖๐/๐๐๑๕
พระธนากร ปฺาวโร วงษ์เจริญ

๑/๖/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๕๙
วัดนาโคก  

สค ๒๒๖๐/๐๐๑๖
พระเพลิน รตนาโภ แก้วไพศาล

๑๓/๘/๒๕๑๘ ๒๔/๔/๒๕๕๖

วัดบางปลา  

สค ๒๒๖๐/๐๐๑๗
พระสถาพร สฺจิตฺโต ภู่รุ่งเรือง

๑๔/๖/๒๕๓๔ ๒๓/๓/๒๕๕๘

วัดบางปง  

สค ๒๒๖๐/๐๐๑๘
พระเกียรติศักดิ

์

กตทีโป เนียมมณี

๒๓/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดบางปง  

สค ๒๒๖๐/๐๐๑๙
พระธีรยุทธ อภิปฺโ แดงสอน

๑๘/๘/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดบางปง  

สค ๒๒๖๐/๐๐๒๐
พระธีรวัฒน์ จนฺทสโท ชาวหญ้าแพรก

๑/๑/๒๕๓๘
๐๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๒๖๐/๐๐๒๑
พระขวัญชัย สิริธโร ชมชอบ

๐๑/๐๑/๒๕๓๓ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๒๖๐/๐๐๒๒
พระวิทย์ธวัช จิรธมฺโม หวานสนิท

๑๙/๖/๒๕๒๗ ๑๒/๗/๒๕๕๑ วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรพรเทพ  นพรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

 

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรสิรภพ  กองแก้ว

๔/๑/๒๕๔๔
 

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๒๖๐/๐๐๒๕
พระพิเชษฐ์ ปโยโค อังหุน

้

๑/๖/๒๕๓๑ ๑/๕/๒๕๕๗
วัดปจจันตาราม  

สค ๒๒๖๐/๐๐๒๖
พระพีระพล ภูริสุนฺทโร ด้วงสงค์

๑๙/๐๔/๒๕๓๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๒๖๐/๐๐๒๗
พระเด่น ถิรธมฺโม สมนาม

๐๙/๐๓/๒๕๐๖ ๐๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดวิสุทธิวราวาส  

สค ๒๒๖๐/๐๐๒๘
พระพดุงพงษ์ ปนาโท อินผลเล็ก

๐๙/๐๓/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดวิสุทธิวราวาส  

สค ๒๒๖๐/๐๐๒๙
พระทองเปลียน

่

กิตฺติธโร ผิวบาง

๒๘/๑๑/๒๕๑๙
๐๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดศรีวนาราม  

สค ๒๒๖๐/๐๐๓๐
พระพงษ์เทพ อโสโก แก่นแดง

๑๓/๐๗/๒๕๒๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๒๖๐/๐๐๓๑
พระปญจศิลป สีลสุทฺโธ สนเพ็ชร

๐๓/๐๕/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙
วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

 

สค ๒๒๖๐/๐๐๓๒
พระภานุพงศ์ จิตฺตคุโณ จิตตเศรษฐสิน

๑๑/๑๐/๒๕๒๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙
วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

 

สค ๒๒๖๐/๐๐๓๓
พระเจริญชัย จนฺทวณฺโณ เดชา

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

๑๐/๔/๒๕๕๙

วัดศิริมงคล  

สค ๒๒๖๐/๐๐๓๔
พระณัฐวุฒิ กนฺตสีโล กรุ่นทิพย์

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๒๖๐/๐๐๓๕
พระจิตรกร จิตฺตกาโร นิลโนรี

๑๑/๐๑/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๒๖๐/๐๐๓๖
พระมณฑา จิตฺตทนฺโต ศรีฉำ

๒๗/๐๑/๒๕๐๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๒๖๐/๐๐๓๗
พระประพันธ์ เขมจาโร ภูอ่อน

๓๑/๑๒/๒๕๒๗ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดหลังศาลประสิทธิ

์

 

สค ๒๒๖๐/๐๐๓๘
พระธัชกร อนาลโย มีประเสริฐ

๒๖/๔/๒๕๓๕ ๐๖/๑๒/๒๕๕๙

วัดหลังศาลประสิทธิ

์

 

สค ๒๒๖๐/๐๐๓๙
พระเทพฤทธิ

์

สนฺตกาโย นิลโนรี

๐๕/๐๖/๒๕๓๑ ๐๔/๐๔/๒๕๕๖

วัดคลองมะเดือ

่

 

สค ๒๒๖๐/๐๐๔๐
พระธนกฤติ กจฺจวโร วรสิงหทัย

๑๔/๔/๒๕๑๙ ๒๗/๕/๒๕๖๐

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๒๖๐/๐๐๔๑
พระอภิชาต กนฺตชาโต กันแตง

๒๑/๑/๒๕๒๘ ๑๖/๒/๒๕๕๙

วัดท่าไม้  

สค ๒๒๖๐/๐๐๔๒
พระปองฉัตรณรงค์ กตทีโป ศรีบรรณสาร

๐๕/๐๙/๒๔๙๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดท่าเสา  

สค ๒๒๖๐/๐๐๔๓
พระประเสริฐ วิสุทฺโธ ก่อเกียรติตระกูล

๑๑/๑๒/๒๕๑๓ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

วัดนางสาว  

สค ๒๒๖๐/๐๐๔๔
พระสิริโรจน์ ธมฺมสาโร ธีระวิทญ์โชติ

๑๙/๑๒/๒๕๓๕
๒๘/๕/๒๕๕๙

วัดนางสาว  

สค ๒๒๖๐/๐๐๔๕
พระนนทวิทย์ ธมฺมวิชฺโช ทองสิมา

๒๘/๗/๒๕๒๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดบางยาง  

สค ๒๒๖๐/๐๐๔๖
พระไพเทพ นนฺทโก พวงสมบัติ

๑๑/๑๐/๒๕๒๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๒๖๐/๐๐๔๗
พระอุทัย รวิวณฺโณ โลระลุน

๑๓/๑๒/๒๕๑๗
๑๖/๗/๒๕๕๙ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๒๖๐/๐๐๔๘
พระจักรกฤษ กตธมฺโม ปนะกาโส

๑๒/๐๙/๒๕๓๗ ๐๖/๑๒/๒๕๕๙ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๒๖๐/๐๐๔๙
พระอธิวัฒน์ กิตฺติสาโร แสนแก้วทวีโชค

๑๒/๑๒/๒๕๐๘ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗

วัดสุวรรณรัตนาราม
 

สค ๒๒๖๐/๐๐๕๐
พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน จันทร์เพ็ญ

๒๑/๑๐/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณรัตนาราม
 

สค ๒๒๖๐/๐๐๕๑
พระเศกสันต์ จินฺตามโย อาสานอก

๑๗/๑/๒๕๑๐
๘/๓/๒๕๕๙

วัดหนองนกไข่  

สค ๒๒๖๐/๐๐๕๒
พระสมเกียรติ อริฺชโย แซ่ส่ง

๒๖/๑๐/๒๕๑๒

๓/๗/๒๕๕๙
วัดหนองนกไข่  

สค ๒๒๖๐/๐๐๕๓
พระศรายุทธ จิตฺตโสภโณ หอมจันทร์

๑/๑/๒๕๒๓ ๓/๗/๒๕๕๙
วัดหนองนกไข่  

สค ๒๒๖๐/๐๐๕๔
พระมานพ ิตวายาโม โชควรรณสิริ

๐๑/๐๓/๒๕๓๒ ๑๓/๑๒/๒๕๕๗

วัดหนองพะอง  

สค ๒๒๖๐/๐๐๕๕
พระฉัตรดนัย กตปฺุโ อินทร์แจ้ง

๐๒/๐๕/๒๕๓๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองพะอง  

สค ๒๒๖๐/๐๐๕๖
พระไชยยา รตินฺธโร เทพพิทักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๐๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองพะอง  

สค ๒๒๖๐/๐๐๕๗
พระเสาร์แก้ว โอภาโส ดวงดี

๒๗/๐๒/๒๕๒๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองพะอง  

สค ๒๒๖๐/๐๐๕๘
พระชวลิต อตฺถเปโม ทองยืน

๒๑/๐๑/๒๕๓๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองพะอง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒ / ๓
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๒๖๐/๐๐๕๙ พระนัฐพล โชติปฺุโ จินตนวัฒนานนท์

๒๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
วัดหนองพะอง  

สค ๒๒๖๐/๐๐๖๐ พระเกษตร วยวุฑฺโฒ คุ้มด้วงสงค์

๒๒/๑๑/๒๕๑๑
๒๕/๔/๒๕๕๖

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๒๖๐/๐๐๖๑ พระวราพล ทิวากโร ทิพวรรณ์ ๑/๑/๒๕๓๗ ๕/๑๒/๒๕๕๘
วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๒๖๐/๐๐๖๒ พระนัธทวัฒน์ จิตฺตปาโล วงศ์อนันต์
๑๕/๕/๒๕๓๓ ๑๕/๕/๒๕๕๙

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๒๖๐/๐๐๖๓ พระสถาพร ขนฺติสาโร ขันตรี
๒๒/๕/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๒๖๐/๐๐๖๔ พระเดชา ธมฺมเตโช แย้มสระโส
๒๓/๗/๒๕๒๐

๒/๗/๒๕๕๙ วัดอ้อมน้อย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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