
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภาค ๒

ส่งสอบ ๒๑๕ รูป ขาดสอบ ๑๕ รูป คงสอบ ๒๐๐ รูป สอบได้ ๗๔ รูป สอบตก ๑๒๖ รูป (๓๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๓๕๙/๐๐๐๑ พระอานนท์ ธมฺมทินฺโน วิชาดี
๒๙/๘/๒๕๑๙ ๓๐/๑๐/๒๕๕๔

วัดกษัตราธิราช  

อย ๒๓๕๙/๐๐๐๒
สามเณรสัญจร  คำเฉย

๓๐/๘/๒๕๔๒

 วัดกษัตราธิราช  

อย ๒๓๕๙/๐๐๐๓
สามเณรพฤหัส  เรือนไทย

๒๑/๖/๒๕๔๔

 วัดกษัตราธิราช  

อย ๒๓๕๙/๐๐๐๔
สามเณรเกษมสันต์  เสนาะสันต์

๑๓/๗/๒๕๔๔

 วัดกษัตราธิราช  

อย ๒๓๕๙/๐๐๐๕
พระมาวิน กาฺจโน โทแก้ว

๒๗/๔/๒๕๓๕

๓/๕/๒๕๕๕ วัดไก่เตีย

้

 

อย ๒๓๕๙/๐๐๐๖
พระมหาสุชาติ อธิปฺโ โชน

๒๗/๒/๒๕๓๖

๔/๒/๒๕๕๖ วัดตองปุ  

อย ๒๓๕๙/๐๐๐๗
พระมหาบุญเอม อตฺตปาโล ญิล

๒๐/๒/๒๕๓๓

๑/๒/๒๕๕๘ วัดตองปุ  

อย ๒๓๕๙/๐๐๐๘
พระเทิดทูน วุฑฺฒิธโร เปยงใจ

๒๔/๑/๒๕๐๕ ๑๑/๗/๒๕๕๔
วัดตึก  

อย ๒๓๕๙/๐๐๐๙
พระวิสูตร โสตฺถิโก ญาณสมบัติ

๒๐/๘/๒๕๐๘
๔/๗/๒๕๕๗ วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๓๕๙/๐๐๑๐ พระโอบกิจ อกิฺจโน กองฤทธิ

์

๒๗/๑/๒๔๙๘
๕/๗/๒๕๕๗ วัดปอมรามัญ  

อย ๒๓๕๙/๐๐๑๑ พระเจริญธรรม อภิกิตฺติโก ทรงกุศลไพศาล
๑๗/๖/๒๔๙๙ ๒๑/๗/๒๕๕๓

วัดปาโค  

อย ๒๓๕๙/๐๐๑๒
พระเกรียงศักดิ

์

ปภาธโร เทียนเรือง
๖/๑๐/๒๕๑๑ ๒๐/๗/๒๕๕๕

วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๓๕๙/๐๐๑๓
พระสุรชัย ธมฺมสาโร คุทชน

๑๙/๕/๒๕๐๕ ๑๙/๖/๒๕๔๙
วัดพนัญเชิง  

อย ๒๓๕๙/๐๐๑๔
พระทอง สุริยจนฺโท สุริยะจันทร์

๑๗/๖/๒๕๑๔ ๙/๑๑/๒๕๕๗
วัดพนัญเชิง  

อย ๒๓๕๙/๐๐๑๕
พระประเสริฐศิลป วราโณ ช่วงบุญศรี

๒๖/๖/๒๕๐๖ ๑๖/๖/๒๕๕๖
วัดพิชัยสงคราม  

อย ๒๓๕๙/๐๐๑๖
พระอนรรฆ อนีโฆ ชืนสงวน

่

๒๐/๒/๒๕๑๑
๓/๕/๒๕๕๗ วัดพิชัยสงคราม  

อย ๒๓๕๙/๐๐๑๗
พระสมุห์ธีระพันธุ์ จารุวณฺโณ ธิราไทย

๒๖/๑๒/๒๕๑๐
๒๑/๗/๒๕๕๖

วัดโพธิเผือก

์

 

อย ๒๓๕๙/๐๐๑๘
พระณิชพน จนฺทโชโต จันทร์คง

๓๑/๑๐/๒๕๒๒

๑/๓/๒๕๕๗ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๓๕๙/๐๐๑๙
พระมานพ อตฺถกาโม สุขอารมย์

๔/๑๒/๒๕๒๖
๑/๓/๒๕๕๗ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๓๕๙/๐๐๒๐
พระก้องภพ มหานาโม รืนเมธี

่

๑๒/๑/๒๕๓๒
๑/๔/๒๕๕๗ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๓๕๙/๐๐๒๑
พระคมกฤช าณทีโป ฐิตยานุวัฒน์

๒๖/๔/๒๕๓๗
๖/๗/๒๕๕๗ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๓๕๙/๐๐๒๒
พระไกรสิทธิ

์

ธมฺมสีโล วิจิตร์จัน

่

๑๔/๑๑/๒๕๓๕
๒๙/๗/๒๕๕๕

วัดราชบัวขาว  

อย ๒๓๕๙/๐๐๒๓
พระธารา าณธโร พุ่มทับทิม

๒๓/๖/๒๕๓๐
๑/๐๑/๒๕๕๖

วัดราชบัวขาว  

อย ๒๓๕๙/๐๐๒๔
พระชญานิน ธมฺมสาโร เจริญสุข

๒๑/๓/๒๕๑๙ ๕/๑๒/๒๕๕๔
วัดสว่างอารมณ์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๓๕๙/๐๐๒๕
พระจักร วิสารโท สุน

๖/๒/๒๕๓๕
๒๑/๑๒/๒๕๕๕

วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๓๕๙/๐๐๒๖
พระไตรเทพ ิตเวโท สว่างช่วง

๖/๙/๒๕๓๒
๒๙/๑๒/๒๕๕๖

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๓๕๙/๐๐๒๗
พระทองสุข สุทสฺสโน ไทเดชะ ๔/๕/๒๕๐๐ ๘/๔/๒๕๕๕ วัดบึงลัฎฐิวัน  

อย ๒๓๕๙/๐๐๒๘
พระวินัย ชุติวณฺโณ เฟองฟุง ๑/๑/๒๔๙๕ ๑๙/๗/๒๕๕๖

วัดศักดิ

์

 

อย ๒๓๕๙/๐๐๒๙
พระใบฎีกาพิทักษ์ รตนวณฺโณ ศรีแก้ว

๑๐/๓/๒๕๓๖ ๒๖/๕/๒๕๕๖ วัดเกาะแก้วเกษฎาราม
 

อย ๒๓๕๙/๐๐๓๐
พระสมุห์วันชัย สิริธมฺโม สิงห์โตขำ

๑๖/๙/๒๔๙๓ ๒๑/๒/๒๕๕๓
วัดบันได  

อย ๒๓๕๙/๐๐๓๑
พระสำเภา ิติาโณ จันทร์น้อย

๖/๑๑/๒๕๐๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙
วัดมาบพระจันทร์  

อย ๒๓๕๙/๐๐๓๒
พระอรรถพล เตชพโล จันทร์เอียม

่

๑๘/๔/๒๕๒๕
๓/๔/๒๕๕๘ วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๓๕๙/๐๐๓๓
พระยุทธนา คมฺภีรปฺโ สุนทรเครือวัลย์

๑๕/๓/๒๕๒๘
๒/๓/๒๕๕๘ วัดทางหลวง  

อย ๒๓๕๙/๐๐๓๔
พระจารุพันธ์ จารุวณฺโณ ธาระถ้อย

๘/๘/๒๕๓๒ ๑๑/๓/๒๕๕๔
วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๓๕๙/๐๐๓๕
พระสมคิด วิสุทฺโธ ชูศรี

๒๖/๑/๒๕๐๕ ๒๒/๑๑/๒๕๔๓

วัดสามเพลง  

อย ๒๓๕๙/๐๐๓๖
พระอัครพล วิสุทฺธิจิตฺโต สันติมากร

๑๗/๙/๒๕๒๓ ๒๓/๔/๒๕๕๘
วัดสุคนธาราม  

อย ๒๓๕๙/๐๐๓๗
สามเณรยิง

่

 แซ่เล่า ๑/๑/๒๕๔๐  วัดสุคนธาราม  

อย ๒๓๕๙/๐๐๓๘
สามเณรธวัชชัย  เกษตรนพกุล

๑๕/๖/๒๕๔๔

 วัดสุคนธาราม  

อย ๒๓๕๙/๐๐๓๙
พระชุมพร สมาจาโร ภู่สนธิ

์

๓๐/๔/๒๕๑๔
๒/๔/๒๕๕๖ วัดกระแชง  

อย ๒๓๕๙/๐๐๔๐
พระอาทิตย์ อาภากโร ด้วงทอง

๔/๒/๒๕๑๕ ๒๗/๔/๒๕๕๖
วัดกระแชง  

อย ๒๓๕๙/๐๐๔๑
พระวิโรจน์ โชติปฺโ ศิริวัฒน์

๔/๑๒/๒๕๑๑
๖/๖/๒๕๓๒ วัดบางคล้า  

อย ๒๓๕๙/๐๐๔๒
พระวรบุตร ธมฺมธโร นายะวร

๑๒/๑๐/๒๕๑๑ ๓๐/๑๑/๒๕๕๖

วัดบางไทร  

อย ๒๓๕๙/๐๐๔๓
พระธเนศ สิริสาโร พงษ์ทวี

๒๕/๑๒/๒๔๙๖

๘/๔/๒๕๕๕ วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๓๕๙/๐๐๔๔
พระศิริ วํสวโร จันไข

๑๗/๖/๒๕๒๔
๕/๑/๒๕๕๗ วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๓๕๙/๐๐๔๕
พระอนันทชัย หิตจิตฺโต เฉือยราษฏร์

่

๒๙/๑๑/๒๕๓๖

๙/๒/๒๕๕๙ วัดปอมแก้ว  

อย ๒๓๕๙/๐๐๔๖
พระสุขชน ถิรธมฺโม เกิดสาลี

๒๖/๑๒/๒๕๓๕
๓๐/๖/๒๕๕๖

วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๓๕๙/๐๐๔๗
พระธาตรี ิตสีโล ชระดิษฐ์

๑/๖/๒๕๒๙ ๑/๗/๒๕๕๐ วัดจุฬามณี  

อย ๒๓๕๙/๐๐๔๘
พระครูปลัดจิรพงษ์ ธีรวโร กาญจนวิมาน

๑๐/๒/๒๕๒๒ ๑๐/๕/๒๕๔๔
วัดจอมเกษ  

อย ๒๓๕๙/๐๐๔๙
พระณัฐวุฒิ ิตคุโณ บุญรม

๕/๑๐/๒๕๒๖ ๑๐/๗/๒๕๔๙
วัดจอมเกษ  

อย ๒๓๕๙/๐๐๕๐
พระกิตติพงษ์ สุมโน ศรีสิทธิ

์

๒๒/๑/๒๔๙๐ ๒๘/๖/๒๕๕๒
วัดตาลเอน  

อย ๒๓๕๙/๐๐๕๑
พระวศิน ผาสุกธมฺโม ชันษา

๕/๒/๒๕๓๖ ๒๑/๗/๒๕๕๖
วัดตาลเอน  

อย ๒๓๕๙/๐๐๕๒
พระเติม อคฺคธมฺโม ถาวจตุรัส

๒๔/๒/๒๕๐๘
๒/๓/๒๕๕๗ วัดตาลเอน  

อย ๒๓๕๙/๐๐๕๓
พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิโต กาญจนหงษ์

๒๓/๒/๒๕๓๑
๕/๕/๒๕๕๓ วัดขนอนใต้  

อย ๒๓๕๙/๐๐๕๔
พระไพรัช วิรตฺตโน ชอบขยัน

๑๐/๑๒/๒๕๑๒ ๑๖/๑๑/๒๕๔๑

วัดบ้านสร้าง  

อย ๒๓๕๙/๐๐๕๕
พระบุญส่ง เตชวณฺโณ กองวัสสกุลณี

๒๒/๔/๒๔๙๓ ๓๐/๐๓/๒๕๕๔

วัดไก่เตีย

้

 

อย ๒๓๕๙/๐๐๕๖
พระไพโรจน์ เตชปฺโ คงพันธุ์พฤกษา

๑๖/๑/๒๕๒๕ ๑๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดสำพะเนียง  

อย ๒๓๕๙/๐๐๕๗
พระมงคล อภิมงฺคโล แก้วศิริ

๑๔/๘/๒๕๐๑
๕/๗/๒๕๕๗ วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๓๕๙/๐๐๕๘
พระทวีศักดิ

์

ตปสมฺปณฺโณ สมมาก
๒๑/๙/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๕๗ วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๓๕๙/๐๐๕๙
พระสมศักดิ

์

ภทฺทธมฺโม หาญมุ่งธรรม
๒๕/๘/๒๕๐๙ ๑๖/๗/๒๕๕๔

วัดภาชี  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๓๕๙/๐๐๖๐
พระสุเทพ ปยวาจโก ชายชุมดี

๒/๑/๒๕๒๔ ๘/๕/๒๕๕๗ วัดหนองเปา  

อย ๒๓๕๙/๐๐๖๑
พระอำนาจ สฺาโณ ทองห่อ ๒/๒/๒๕๑๖ ๙/๗/๒๕๓๘ วัดทองจันทริการาม  

อย ๒๓๕๙/๐๐๖๒
พระสุชาติ สุชาโต วิบูลย์ศิริกุล ๑/๑/๒๔๙๖ ๙/๘/๒๕๕๗ วัดพะยอม  

อย ๒๓๕๙/๐๐๖๓
พระสุชาติ ปยสีโล พิมพา

๑๔/๓/๒๕๓๓ ๑๔/๓/๒๕๕๖
วัดกระโดงทอง  

อย ๒๓๕๙/๐๐๖๔
สามเณรกฤษฏา  เอียมทศ

่

๑/๑๒/๒๕๔๐

 วัดกระโดงทอง  

อย ๒๓๕๙/๐๐๖๕
พระไพบูลย์ อริยวํโส ฤกษ์ฉวี

๒๓/๔/๒๕๑๕ ๒๔/๑๒/๒๕๕๖ วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๓๕๙/๐๐๖๖
พระนรากร สิริธโร ทรงศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๓๐
๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๓๕๙/๐๐๖๗
พระติณณภพ ฉนฺทกโร อยู่อาศรม

๒๐/๖/๒๕๓๒ ๒๘/๑๒/๒๕๕๖

วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๓๕๙/๐๐๖๘
สามเณรจิรพัตร์  ทองจีน

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

 วัดบันไดช้าง  

อย ๒๓๕๙/๐๐๖๙
พระวุฒิกร วุฒิกโร ชินวงศ์

๒/๔/๒๕๑๕
๒๙/๗/๒๕๕๘

วัดบางกะทิง  

อย ๒๓๕๙/๐๐๗๐
พระราเชน ปภากโร เกตุอำพร

๑๐/๑๑/๒๕๓๑

๔/๕/๒๕๕๗ วัดมารวิชัย  

อย ๒๓๕๙/๐๐๗๑
พระธเนศวร ชิตมาโร มีอนันต์

๑๐/๘/๒๕๑๙ ๒๘/๓/๒๕๕๗
วัดยวด  

อย ๒๓๕๙/๐๐๗๒
พระชูชาติ มหามงฺคโล ฤทธิธร

๖/๗/๒๕๒๑ ๒๓/๖/๒๕๕๘
วัดยวด  

อย ๒๓๕๙/๐๐๗๓
พระบีลีน่า พิลาวํโส พิลาวงศ์

๕/๓/๒๕๓๕ ๕/๓/๒๕๕๕ วัดเทพกุญชร  

อย ๒๓๕๙/๐๐๗๔
พระอัมพร ติกฺขวิริโย ประเสริฐกุล

๑๑/๔/๒๕๐๒ ๒๓/๔/๒๕๕๘
วัดอุทัย  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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