
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๑๕๑ รูป ขาดสอบ ๒๕ รูป คงสอบ ๑๒๖ รูป สอบได้ ๖๗ รูป สอบตก ๕๙ รูป (๕๓.๑๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๓๕๙/๐๐๐๑ พระเทพนุรักษ์ ปริปุณฺณสีโล เลิศไกร

๐๗/๐๒/๒๕๒๓ ๒๑/๐๑/๒๕๕๒

วัดโขด  

รย ๒๓๕๙/๐๐๐๒ พระอภิชา อารยธมฺโม สุนทรเวชพงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๓๐ ๑๑/๐๕/๒๕๕๒

วัดโขด  

รย ๒๓๕๙/๐๐๐๓ พระการุณย์ วราสโย ศิลมัฐ

๐๒/๐๖/๒๕๐๘ ๒๙/๑๒/๒๕๕๕

วัดโขด  

รย ๒๓๕๙/๐๐๐๔ พระศักดา สุชาโต เกวิรัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๑๐ ๑๓/๐๕/๒๕๕๖

วัดโขดหิน  

รย ๒๓๕๙/๐๐๐๕ พระสำเนียง านวีโร ทีระกัน

๒๙/๐๖/๒๕๑๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดโขดหิน  

รย ๒๓๕๙/๐๐๐๖ พระสมปอง อุฏายี สุวารินทร์

๒๐/๐๙/๒๕๐๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดโขดหิน  

รย ๒๓๕๙/๐๐๐๗
สามเณรพีรพงศ์ภัค  ภู่ถาวร

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

 วัดโขดหิน  

รย ๒๓๕๙/๐๐๐๘ พระธานี ฉนฺทกาโม มีทรัพย์
๖/๐๔/๒๕๐๘ ๑/๐๓/๒๕๕๗ วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๓๕๙/๐๐๐๙ พระชัยสิทธิ

์

ปฺุภาโค นัทธีประเสริฐ

๓๑/๐๑/๒๕๒๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๓

วัดตากวน  

รย ๒๓๕๙/๐๐๑๐ พระพงศ์วิชญ์ ปภสฺสโร ทรัพย์สิน

๒๐/๐๒/๒๕๑๒ ๐๖/๐๙/๒๕๕๖

วัดทับมา  

รย ๒๓๕๙/๐๐๑๑ พระกิตติภูมิ กนฺตสีโล ทะยอมใหม่

๐๕/๐๑/๒๕๑๙ ๐๓/๑๒/๒๕๕๕

วัดเนินพระ  

รย ๒๓๕๙/๐๐๑๒ พระสุระชัย ถามวโร โตนนำขาว

๑๓/๐๖/๒๕๒๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดเนินพระ  

รย ๒๓๕๙/๐๐๑๓ พระประเมษฐ ิตเปโม เต็งชาตะพันธุ์

๐๒/๑๑/๒๕๒๑ ๒๘/๐๕/๒๕๕๗

วัดเนินพระ  

รย ๒๓๕๙/๐๐๑๔ พระพีรเดช เตชธมฺโม เถ่าศิริ

๒๔/๐๔/๒๕๑๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดเนินพระ  

รย ๒๓๕๙/๐๐๑๕ สามเณรปองภพ  นิลทราช

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

 วัดปาประดู่  

รย ๒๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรพุฒิเมธ  คำสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 วัดปาประดู่  

รย ๒๓๕๙/๐๐๑๗
พระศิขริน ถาวรจิตฺโต พรหมจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๒๗ ๐๕/๐๒/๒๕๕๕

วัดมาบจันทร์  

รย ๒๓๕๙/๐๐๑๘ พระวรเทพ กนฺตปฺโ วิชิตวรคุณ

๒๗/๐๓/๒๕๒๑ ๑๔/๑๒/๒๕๕๖

วัดมาบจันทร์  

รย ๒๓๕๙/๐๐๑๙ พระธัชวัชร์ ชินวโร สุขจิรานนท์

๑๗/๐๔/๒๕๒๗ ๒๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดมาบจันทร์  

รย ๒๓๕๙/๐๐๒๐ พระเทพรัตน์ ปฺาธโร ถำมณี

๓๐/๐๙/๒๕๒๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๕

วัดมาบตาพุด  

รย ๒๓๕๙/๐๐๒๑ พระธวัชชัย ปฺาวุโธ ประดับ

๒๘/๐๑/๒๕๒๓ ๒๙/๐๙/๒๕๕๖

วัดยายจัน

่

 

รย ๒๓๕๙/๐๐๒๒
พระมณฑล กนฺตวีโร เจนการ

๐๕/๐๖/๒๕๓๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดลุ่ม  

รย ๒๓๕๙/๐๐๒๓
พระวิรัช วิสารโท ผมทำ

๒๑/๑๒/๒๕๑๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

วัดหนองแฟบ  

รย ๒๓๕๙/๐๐๒๔
พระอมรินทร์ จิรวฑฺฒโน มาลัยลอย

๒๙/๑๒/๒๕๓๒ ๑๓/๐๖/๒๕๕๗

วัดหนองแฟบ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดระยอง  ๑ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๓๕๙/๐๐๒๕
พระผดุงเกียรติ วราสโย แสงบัวเผือน

่

๒๔/๑๑/๒๕๐๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๔

วัดหนองสนม  

รย ๒๓๕๙/๐๐๒๖ พระอนุชาติ อาจาโร กล้าหาญ

๒๕/๐๓/๒๕๑๖ ๐๙/๐๑/๒๕๕๗

วัดดอนสำราญ  

รย ๒๓๕๙/๐๐๒๗
พระสวัสดิ

์

เอกคฺคจิตฺโต พวงจันดา

๒๐/๐๖/๒๕๑๔ ๐๓/๐๔/๒๕๕๗

วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๓๕๙/๐๐๒๘
พระบรรเจิด ปภาโส บำรุง

๑๘/๐๒/๒๕๑๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๓๕๙/๐๐๒๙
พระชัชลิต คมฺภีรปฺโ จินดารลัทธ

๐๗/๑๐/๒๕๐๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๕
วัดโพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๓๕๙/๐๐๓๐ พระธนาธิป สีลสุทฺโธ บุญมา

๑๒/๐๖/๒๕๓๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดห้วยยาง  

รย ๒๓๕๙/๐๐๓๑ พระอาทิตย์ ทนฺตจิตฺโต สานสุข

๐๔/๐๑/๒๕๑๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดชำฆ้อ  

รย ๒๓๕๙/๐๐๓๒
พระสราวุธ สราวุโธ ซองวงศ์ษา

๑๕/๐๕/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดชำฆ้อ  

รย ๒๓๕๙/๐๐๓๓
พระสุทิน เตชธมฺโม สวงศ์เนียม

๔/๐๑/๒๕๓๔ ๒๓/๐๙/๒๕๕๖

วัดถำสุวรรณภูผา  

รย ๒๓๕๙/๐๐๓๔ พระสุวรรณ สุวีโร ตุ้มทอง

๑๒/๐๒/๒๕๒๕ ๒๓/๐๒/๒๕๕๗

วัดถำสุวรรณภูผา  

รย ๒๓๕๙/๐๐๓๕ พระสมพงษ์ อภิวํโส จะเมรัมย์
๗/๑๒/๒๕๒๓ ๗/๐๘/๒๕๕๒

วัดศรีประชาธรรม  

รย ๒๓๕๙/๐๐๓๖ พระศรัณย์ ขนฺติพโล บานชืน

่

๐๘/๑๐/๒๕๒๗ ๒๔/๐๖/๒๕๕๕

วัดห้วยทับมอญ  

รย ๒๓๕๙/๐๐๓๗
พระนาวิน อภิวณฺโณ ศิริ

๒๙/๐๙/๒๕๑๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดห้วยทับมอญ  

รย ๒๓๕๙/๐๐๓๘ พระสงวน สุทฺธมโน บุญประคม

๒๔/๐๗/๒๕๓๐ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดคลองตาทัย  

รย ๒๓๕๙/๐๐๓๙
พระศรันภัทร กตสาโร สะพล

๐๔/๐๓/๒๕๒๘ ๒๒/๑๒/๒๕๕๖

วัดหนองบอน  

รย ๒๓๕๙/๐๐๔๐ พระสมบูรณ์ ชยธมฺโม ขาวดี

๑๓/๐๓/๒๕๐๒ ๓๐/๑๑/๒๕๕๖

วัดหนองผักหนาม  

รย ๒๓๕๙/๐๐๔๑ พระพระสถิตย์ ธมฺมทีโป ทุมสอน

๐๑/๐๘/๒๕๑๙ ๐๕/๐๔/๒๕๕๑

วัดอัษฎาราม  

รย ๒๓๕๙/๐๐๔๒
พระสมชัย กิตฺติสาโร จันทร์ทอง ๑/๕/๒๕๑๐ ๑/๑๑/๒๕๕๖

วัดกระบกขึนผึง

้ ้

 

รย ๒๓๕๙/๐๐๔๓ พระสุพจน์ เตชธมฺโม ทอนไชย

๒๑/๑๑/๒๕๓๕
๒๐/๔/๒๕๕๗

วัดเขาลอย  

รย ๒๓๕๙/๐๐๔๔ พระวสันต์ ติขิโณ สุขบรรเทิง
๑๒/๓/๒๕๓๑

๕/๗/๒๕๕๗ วัดเขาลอย  

รย ๒๓๕๙/๐๐๔๕ พระวทัญู กตปฺุโ ดีหะริง
๑๗/๒/๒๕๓๐ ๒๖/๔/๒๕๕๕

วัดตาขัน  

รย ๒๓๕๙/๐๐๔๖ พระอุทัย ิตวีโร ผะจงรัมย์

๒๐/๑๒/๒๕๒๑
๒๓/๔/๒๕๕๖

วัดเนินสว่าง  

รย ๒๓๕๙/๐๐๔๗
พระวิโรจน์ มหิสฺสโร โรตมนันทกฤต

๒๑/๕/๒๔๙๖
๓/๗/๒๕๕๗ วัดเนินสว่าง  

รย ๒๓๕๙/๐๐๔๘ พระณรงค์ วิสฺสุตชโย กล้าหาญ
๕/๑๐/๒๕๓๗ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดเนินสว่าง  

รย ๒๓๕๙/๐๐๔๙
พระเอกนิรัน สุชาโต ธรรวัติ

๐/๘/๒๕๒๗ ๑๙/๕/๒๕๕๖
วัดบ้านค่าย  

รย ๒๓๕๙/๐๐๕๐ สามเณรประพัฒน์พงศ์  ทนทาน
๔/๐๖/๒๕๔๑

 วัดปากปา  

รย ๒๓๕๙/๐๐๕๑ พระนพรัตน์ จารุวณฺโณ บุญญาภา
๒/๔/๒๕๑๗ ๓๐/๗/๒๕๔๗

วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๓๕๙/๐๐๕๒
พระกรกต จิตฺตสํวโร บุญให้

๑๖/๙/๒๕๓๔
๗/๗/๒๕๕๗ วัดละหารไร่  

รย ๒๓๕๙/๐๐๕๓ พระคณิสสร ผลาโณ แก้วประดับ
๒๖/๑/๒๕๓๒

๖/๗/๒๕๕๗ วัดหนองสะพาน  

รย ๒๓๕๙/๐๐๕๔ พระมงคล กุสลจิตฺโต รุ่งวชิรา

๒๗/๘/๒๕๒๙ ๑๙/๑๑/๒๕๕๖

วัดห้วงหิน  

รย ๒๓๕๙/๐๐๕๕ พระสุภาพ กนฺตธมฺโม พรมศรี

๑๐/๐๑/๒๕๒๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๕

วัดคลองทราย  

รย ๒๓๕๙/๐๐๕๖ พระทรงฉัตร านวโร นัทธีเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๒๒ ๑๘/๐๕/๒๕๕๖

วัดคลองทราย  

รย ๒๓๕๙/๐๐๕๗
พระสุชาติ เตชธมฺโม ใหญ่ภิญโญ

๘/๑๐/๒๕๐๙ ๒๗/๕/๒๕๕๕
วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๓๕๙/๐๐๕๘ สามเณรภาสกร  กองบุญ
๒๗/๘/๒๕๔๐

 วัดบ้านฉาง  

รย ๒๓๕๙/๐๐๕๙
พระสุรเดช สุรเตโช บุญปอง

๐๗/๐๙/๒๕๑๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๓

วัดสำนักกะท้อน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดระยอง  ๒ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๓๕๙/๐๐๖๐ สามเณรเจตนิพัทธ์  นิตรา

๐๘/๐๓/๒๕๔๑

 วัดสำนักกะท้อน  

รย ๒๓๕๙/๐๐๖๑ สามเณรบารมี  ไหประโท

๒๙/๐๙/๒๕๓๙

 วัดสำนักกะท้อน  

รย ๒๓๕๙/๐๐๖๒ สามเณรอนุวัฒน์  คุ้มบุ่งคล้า

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

 วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๓๕๙/๐๐๖๓ พระสราวุฒิ อชิโต บุญประกอบ

๒๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดมาบเตย  

รย ๒๓๕๙/๐๐๖๔ สามเณรวรุตย์  จันทร์สง่า

๒๓/๐๙/๒๕๔๑

 วัดหนองไร่  

รย ๒๓๕๙/๐๐๖๕ พระธนเดช อติพโล เจริญมงคลทวี

๒๕/๐๔/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดแก่งหวาย  

รย ๒๓๕๙/๐๐๖๖ พระเพิก รกฺขธมฺโม ศรีรักษา

๑๓/๑๒/๒๕๒๒ ๑๘/๐๕/๒๕๕๗

วัดชุมนุมใน  

รย ๒๓๕๙/๐๐๖๗
พระสุรพงษ์ สุธมฺโม วงศ์ทิม

๑๕/๑๒/๒๕๒๑ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดชุมนุมใน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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้
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