
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดราชบุรี  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๒๐๔ รูป ขาดสอบ ๒๙ รูป คงสอบ ๑๗๕ รูป สอบได้ ๕๗ รูป สอบตก ๑๑๘ รูป (๓๒.๕๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๓๕๙/๐๐๐๑ พระนนทพรรณ อาจารสุโภ สาทวงศ์

๐๑/๑๐/๒๕๒๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดเกาะลอย  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๐๒ พระทวี กตปฺุโ ยิมผล

้

๑๖/๐๗/๒๕๐๐ ๓๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๐๓ พระสมนึก ปภาโส โพธิเกิดสกุล

์

๑/๑๒/๒๕๓๗ ๒๗/๗/๒๕๕๗

วัดถำเขาชุมดง  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๐๔ พระธนภัต ธนเสฏโ มีพัฒน์

๒๙/๐๕/๒๕๑๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดนาหนอง  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๐๕ พระสมพร เขมวโร เจียวจีน
๔/๑๐/๒๕๒๕ ๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดศิริเจริญเนินหม้อ  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๐๖ พระรุณภพ สนฺติกโล คงคาใส
๒๕/๓/๒๕๐๙ ๑๙/๗/๒๕๕๖

วัดหนองนำขุ่น  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๐๗
พระกิตติคุณ สํวรคุโณ เฮงจินดา

๒๕/๑๒/๒๕๓๕
๑๙/๕/๒๕๕๖

วัดหนองหอย  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๐๘ พระสุเทพ สุธมฺโม ฟกเขียว
๑๐/๖/๒๕๓๗ ๒๒/๖/๒๕๕๗

วัดเบิกไพร  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๐๙ พระสุรพล ถาวโร ศรีพัฒนาภรณ์ ๕/๖/๒๕๓๑
๒๖/๑๑/๒๕๕๔

วัดปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๓๕๙/๐๐๑๐ พระสันทัด จนฺทสุวณฺโณ เลิศหงิม
๑๕/๑/๒๕๐๐ ๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๓๕๙/๐๐๑๑ พระสัญชัย สุนฺทโร พรมจารี

๒๑/๐๙/๒๕๒๓ ๒๔/๐๑/๒๕๕๖

วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๑๒ พระภาณุวัฒน์ สิริธโน กลัดนวม

๒๓/๐๙/๒๕๓๖ ๒๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๑๓ พระปยะนาท โชติวณฺโณ เนียมหอม

๒๔/๐๙/๒๕๓๓ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๑๔ พระสุรสิทธิ

์

เขมวโร เทียมทอง

๐๑/๐๘/๒๕๒๕ ๐๑/๐๖/๒๕๔๖

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๑๕ พระเอกชัย ถามวโร สมเสนาะ

๒๒/๐๒/๒๕๓๓ ๒๐/๐๖/๒๕๕๕

วัดบัวงาม  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๑๖ พระเอกชัย ธีรปฺโ อริยธนากุล

๓๐/๑๑/๒๕๓๔ ๑๑/๐๔/๒๕๕๖

วัดบัวงาม  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๑๗
พระกานต์ กนฺตธมฺโม ยอดเพ็ชร

๒๐/๑๒/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดบัวงาม  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๑๘ พระสุข จารุธมฺโม พงศ์ศิริ

๐๗/๐๗/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดบัวงาม  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๑๙ พระสุเทพ สุทสฺสโน ดำเนินกิตติกุล

๑๕/๐๒/๒๕๓๔ ๐๘/๐๕/๒๕๕๔

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๓๕๙/๐๐๒๐ พระเฉลิมพล ธมฺมาลโย ทิมตระกูล

๑๐/๐๕/๒๕๒๒ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๓๕๙/๐๐๒๑ พระธนะสิทธิ

์

ชินวโร ภู่สวัสดิ

์

๓๑/๓/๒๕๑๓
๕/๖/๒๕๕๓ วัดพิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๒๒
พระวันชนะ วราโภ เหมือนประสาตร์

๑๖/๑๒/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๒๓
สามเณรณัฐวุฒิ  สอยเหลือง

๒๓/๐๔/๒๕๔๐

 วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๒๔
พระธนาพร สุนทโร จันทนะชาติ

๒๑/๐๒/๒๕๓๕ ๐๓/๐๙/๒๕๕๕
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑ / ๓
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๓๕๙/๐๐๒๕
พระพระณัฐธัญ กิตฺติคุโณ รอกชัยภูมิ

๐๖/๑๒/๒๕๑๙

๖/๗/๒๕๕๖

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๓๕๙/๐๐๒๖ พระสุรินทร์ พุทฺธปจฺเจโก พุทธปจเจก

๑๒/๐๕/๒๔๙๖ ๐๓/๐๓/๒๕๕๗
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๓๕๙/๐๐๒๗
พระเดชฉกรรจ์ สนฺติกโร ผ่องศรี

๒๔/๐๔/๒๕๓๓ ๓๐/๑๐/๒๕๕๗
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรทินกร  ประพัฒสร

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

 

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๓๕๙/๐๐๒๙
พระสมุห์ธนู โสภณสีโล โอ่งเคลือบ

๓๑/๑๒/๒๕๓๖ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดหลักหกรัตนาราม  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๓๐ พระชัยวัฒน์ เทวมิตฺโต จันทร์หอม

๐๕/๑๑/๒๕๒๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดหลักหกรัตนาราม  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๓๑ พระนภดล มหาาโณ รามฤทธิ

์

๑๓/๗/๒๕๓๒ ๒๐/๔/๒๕๕๗
วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๓๕๙/๐๐๓๒
พระชาตรี ตปสีโล ขำขวัญ

๒๑/๐๕/๒๕๓๑ ๒๖/๐๕/๒๕๕๖

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๓๓
พระอุกฤษณ์ ปฺาวชิโร ฉิมเกิด

๒๒/๐๙/๒๕๓๑ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๓๔ พระชูเกียรติ อาภากโร บัวแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๓๔
๑๐/๐๕/๒๕๕๖

วัดท่าราบ  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๓๕ พระณัฐพล รตฺนปฺโ สิงห์ทอง
๒/๐๘/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดเก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๓๖ พระโกสินทร์ สิริธโร จันทร์ย้อย

๒๐/๐๓/๒๕๒๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

วัดดอนตูม  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๓๗
พระอนุชา อชิโต บุญพัดส่ง

๒๕/๒/๒๕๑๖ ๑๕/๓/๒๕๕๖
วัดไผ่สามเกาะ  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๓๘ พระสำรวย มหาลาโภ อ่อนงาม

๑๑/๑๑/๒๕๐๙
๑๘/๗/๒๕๕๖

วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๓๙
พระภาณุวัฒน์ โชติปฺโ สิงหจารุ

๘/๓/๒๕๒๐ ๓๑/๗/๒๕๕๗
วัดหนองอ้อตะวันตก  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๔๐ สามเณรธนูชัย  เรืองคีรี ๐/๐/๒๕๔๒  วัดหัวหิน  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๔๑ พระปรีชา กตปฺุโ บัวทอง

๑๔/๐๖/๒๕๑๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๔๒
พระสุพิพัฒน์ ปยวณฺโณ หนูเชือเวียง

้

๒๔/๐๓/๒๕๓๗
๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดดอนทราย  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๔๓ พระวงศกร วงฺสกาโร วรรณพุก
๓๑/๘/๒๕๓๐

๙/๕/๒๕๕๐ วัดท่ายาง  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๔๔
พระครูสมุห์กิตติภพ อภิชาโน มันคง

่

๒๗/๐๙/๒๕๓๕ ๑๘/๐๕/๒๕๕๗

วัดสุขวราราม  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๔๕ พระสนอง ยาติโก ยิมละม้าย

้

๑๒/๖/๒๕๓๒ ๒๙/๕/๒๕๕๗
วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๓๕๙/๐๐๔๖ พระบวรนันท์ ปวโร ดีเลิศ

๓๐/๑๑/๒๕๒๗

๙/๗/๒๕๕๗ วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๓๕๙/๐๐๔๗
พระนภดล นรินฺโท ฟาคนอง

๑๔/๗/๒๕๓๒ ๒๘/๙/๒๕๕๘
วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๓๕๙/๐๐๔๘
พระปลัดสุรชัย สุรชโย รูปทอง

๒๑/๐๗/๒๕๒๔
๔/๐๕/๒๕๔๓

วัดหนองระกำ  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๔๙
พระวิชาญ จกฺกวโณ สุภาพพรชัย

๐๑/๐๕/๒๔๙๙

๕/๔/๒๕๕๖ วัดกำแพงเหนือ  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๕๐ พระเฉลิมพล ธนปฺโ ศรีวิชัย
๖/๑๐/๒๕๒๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดจอมปราสาท  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๕๑ พระพาน จตฺตมโย นิลขาว
๑๐/๔/๒๕๑๖ ๒๒/๗/๒๕๕๓

วัดดีบอน  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๕๒
พระทรงพล จตฺตมโล คำนวนสกุณี

๑๙/๙/๒๕๓๓ ๒๒/๗/๒๕๕๓
วัดดีบอน  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๕๓
พระสิริศักดิ

์

ปฺาวโร ทองประเสริฐ
๒๒/๒/๒๕๓๙ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๕๔ พระธณัฐพล ธมฺมสโร ผลาเลิศ

๒๖/๐๙/๒๕๓๗ ๒๗/๑๐/๒๕๕๗

วัดปาพุทธาราม  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๕๕ พระจเร สุรกฺโข แห่ไธสง

๑๘/๑๐/๒๕๓๔
๒๙/๖/๒๕๕๗

วัดศรีมฤคทายวัน  

รบ ๒๓๕๙/๐๐๕๖ พระประยูร ภูริปุณฺโ ขุนณรงค์

๒๙/๑๐/๒๕๐๗
๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดหนองอ้อ  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๓๕๙/๐๐๕๗
พระสมเจตน์ อธิวโร เอียมโหมด

่

๑๙/๙/๒๔๙๖ ๒๐/๙/๒๕๓๓
วัดทุ่งแหลม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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