
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระบุรี  ภาค ๒

ส่งสอบ ๒๙๑ รูป ขาดสอบ ๔๑ รูป คงสอบ ๒๕๐ รูป สอบได้ ๙๕ รูป สอบตก ๑๕๕ รูป (๓๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๓๕๙/๐๐๐๑
พระบุญธรรม ขนฺติธมฺโม มากสินธุ์

๒๙/๘/๒๔๙๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๕

วัดเขาคูบา  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๐๒
พระจาณุวัฒน์ จารุโภ ถึงลาภ

๐๖/๐๕/๒๕๒๒
๒๐/๖/๒๕๕๗

วัดเขาคูบา  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๐๓
พระเอกลักษณ์ ิตสีโล สุขรมย์

๐๑/๐๑/๒๕๒๙
๒๐/๔/๒๕๕๗

วัดโคกหนามแท่ง  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๐๔
พระทองดี อาภสฺสโร อินทร์แหยม

๑๗/๘/๒๕๐๑ ๐๖/๐๓/๒๕๕๒

วัดเชิงเขา  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๐๕
พระครูสังฆรักษ์ศุภฤกษ์ อธิปฺโ รานไพรี

๐๓/๐๗/๒๕๐๘
๑๕/๔/๒๕๕๑

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๐๖
พระจารุพัฒน์ อติภทฺโท บุตรไชยเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๒๗
๐๖/๑๐/๒๕๕๕

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๐๗
พระนวินธร ธีรวํโส

อุดมศักดิสะนะเขต

์

๑๘/๓/๒๕๓๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๐๘
สามเณรสกล  เลิศรัมย์

๒๘/๖/๒๕๔๒

 วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๐๙
พระทรงภพ สามตฺถิโก เรือนมากแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๑๑
๑๖/๕/๒๕๕๘

วัดสะตือ  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๑๐
พระวัง ปฺาวุฑฺโฒ ขันทะควน

๑๘/๖/๒๕๑๓ ๑๙/๑/๒๕๕๗
วัดหงษ์ดาราวาส  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๑๑
พระสมยศ ภทฺทธมฺโม สุนทรมัจฉะ

๐๕/๐๔/๒๔๙๖ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖

วัดหัวถนน  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๑๒
พระรัฐภูมิ สุทฺธิจิตฺโต พิมพ์คง

๒๖/๐๖/๒๔๙๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดโคกกรุง  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๑๓
พระวันธยาวุฒิ กนฺตวีโร สุขชะเอิบ

๐๓/๐๙/๒๕๒๒ ๐๓/๐๕/๒๕๕๒

วัดชำผักแพว  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๑๔
พระสุพล สมจิตฺโต บุรารัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๒๔ ๐๙/๐๒/๒๕๕๑

วัดถำพระโพธิสัตว์  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๑๕
พระสำราญ ิตสีโล กุลแจ้ง

๐๓/๐๒/๒๕๑๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดถำพระโพธิสัตว์  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๑๖
พระสมพร วิจาโร เคียงสี

๑๔/๑๐/๒๕๒๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดถำพระโพธิสัตว์  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๑๗
พระวิทยา วิสุทฺธาโณ พลศูนย์

๑๓/๑๑/๒๕๑๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านช่องใต้  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๑๘
พระสมุห์ไพรัตน์ อชฺชาจาโร โทสูงเนิน

๐๕/๐๑/๒๕๑๒ ๒๔/๐๑/๒๕๕๖

วัดบ้านธาตุใต้  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๑๙
พระสุชน จนฺทวํโส หวังวนวัฒน์

๑๑/๐๗/๒๔๙๗
๐๖/๐๒/๒๕๓๖

วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๒๐
พระธีรศักดิ

์

ธีรภทฺโท ขุนภิรมย์

๑๕/๐๒/๒๕๒๙ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙

วัดปาไผ่  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๒๑
พระลำเจียก กิตติวุฑฺโฒ คำมีสิทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๔๙๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๒

วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๒๒
พระนิรันดร นิพฺพโย ลาภพิเศษ

๐๑/๑๒/๒๕๑๒ ๒๖/๐๕/๒๕๕๖

วัดใหม่สามัคคี  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๒๓
พระพัลลภ านจาโร คำพุก

๒๙/๐๑/๒๕๒๓ ๑๙/๐๓/๒๕๕๑

วัดเขาดิน  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๒๔
พระน้อย สติสมฺปนฺโน บัวแสน

๑๗/๐๒/๒๕๐๐ ๑๘/๑๑/๒๕๔๒

วัดท่าวัว  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑ / ๔

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๓๕๙/๐๐๒๕
พระคำพันธ์ ปวโร บุญไฮ

๐๕/๑๐/๒๔๙๖ ๑๒/๐๑/๒๕๕๕

วัดบ้านกอก  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๒๖
พระเศรษฐพิชญ์ ปฺาพโล คลังทอง

๑๙/๐๓/๒๕๐๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดมงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๒๗
พระศรชัย กิตฺติวโร ตันตะกูล

๐๕/๐๕/๒๕๐๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๕

วัดหนองหว้า  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๒๘
พระสุเทพ สุเมโธ ยิมสวัสดิ

้ ์

๒๓/๑๐/๒๕๐๓ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๓๕๙/๐๐๒๙
พระจักรพงษ์ อินทสโร บุญถึง

๔/๐๘/๒๕๓๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดโคกงาม  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๓๐
พระภาณุพัฒน์ อตฺถโกวิโท พุ่มเงิน

๓๑/๑๐/๒๕๓๖
๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดโคกมะขาม  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๓๑
พระสาคร ถามพโล เจริญวรรธะ

๗/๑๒/๒๕๐๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๔

วัดบ้านครัว  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๓๒
พระพิเชษฐ์ เขมาภิรโต ยอดกอง

๒๓/๐๔/๒๕๐๕ ๓๐/๐๕/๒๕๕๑

วัดปญจาภิรมย์  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๓๓
พระปริวัช ปฺาคโม จำนงค์พันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๒๗ ๑๓/๐๒/๒๕๕๗

วัดปญจาภิรมย์  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๓๔
พระบุญร่วม จนฺทสโร พรมวงษา

๕/๐๕/๒๕๐๔ ๒๘/๐๔/๒๕๕๖

วัดม่วงน้อย  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๓๕
พระณัฐวัฒน์ ปฺาวฑฺฒโน เปยสุวรรณ์

๒๙/๐๕/๒๕๑๒
๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๓๖
พระโอสุ โอภาโส สุโอชมา

๖/๐๖/๒๔๙๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดหนองพันเรือ  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๓๗
พระชัย จิรสุโภ ไชยรัตน์

๒๐/๐๓/๒๕๑๖ ๒๙/๐๙/๒๕๕๗

วัดโกมลกิติ  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๓๘
พระคงชัย ปฺาวชิโร มีสุข

๐๗/๑๑/๒๔๙๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดเขาบอระเพ็ด  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๓๙
พระเชียง ธมฺมทินฺโน จูประโคน

๑๐/๑๒/๒๕๐๑ ๐๕/๑๒/๒๕๓๓

วัดดอยหินปูน  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๔๐
พระชัย พุทฺธาโณ พุทธา

๐๖/๑๒/๒๔๙๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดตรีบุญญาราม  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๔๑
พระอำนวย อมโร แก้วศรี

๑๙/๐๙/๒๕๒๐ ๐๓/๐๕/๒๕๕๕

วัดถำกระบอก  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๔๒
พระมานพ านวีโร เกตุเทียงกิจ

่

๐๕/๑๐/๒๕๒๐ ๑๔/๑๒/๒๕๕๖

วัดถำกระบอก  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๔๓
พระสังคม อตฺสุโภ วุฒิคุณ

๐๑/๐๒/๒๕๑๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

วัดถำกระบอก  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๔๔
พระอนุชิต อนุภตฺโต บัวเคล้า

๒๒/๑๑/๒๕๓๕ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘

วัดถำกระบอก  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๔๕
พระเอกลักษณ์ สาทโร อ้วนใหญ่

๒๒/๐๔/๒๕๓๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดถำกระบอก  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๔๖
พระดนัย อติภทฺโท แก้วสนธิ

๒๓/๐๔/๒๕๐๔ ๐๕/๐๕/๒๕๕๕

วัดเทพประทาน  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๔๗
พระวัญรบ านวีโร เหล่าแค

๒๗/๐๙/๒๕๒๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดนิคมพัฒนา  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๔๘
พระเสมอ วุฑฺฒิวํโส เจริญวงษ์

๐๕/๐๓/๒๕๑๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๔๙
พระธนพงษ์ คุณากโร สมประสงค์

๑๕/๐๙/๒๕๒๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๕๐
สามเณรสุชัย  อยู่สุข

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

 วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๕๑
พระชวัลวิทย์ อคฺคธมฺโม เจนดลวากลาร

๒๐/๐๘/๒๕๑๕ ๑๗/๐๑/๒๕๕๓
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สบ ๒๓๕๙/๐๐๕๒
พระสาธร สนฺตจิตฺโต โสสุด

๓๐/๐๓/๒๕๒๕ ๓๐/๑๒/๒๕๕๓

วัดศรีนิคมาราม  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๕๓
สามเณรสกล  วงษ์ทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๐

 วัดศรีนิคมาราม  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๕๔
พระพลอย สุเมโธ จิตร์ดี

๐๗/๐๓/๒๔๘๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๔

วัดศรีอัมพร  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๕๕
พระอนุชิต สุมงฺคโล สุกเสม

๑๐/๐๑/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๕

วัดสวนมุตโตทัย  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๕๖
พระสมจิตร ชาคโร ลายปกษี

๑๗/๐๘/๒๕๐๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

วัดหนองคณฑี  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๕๗
พระราชศักดิ

์

จิรวฑฺฒโน สุทธิสุข

๒๕/๑๐/๒๕๓๑ ๒๔/๑๐/๒๕๕๕

วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๕๘
พระสุลักษณ์ สุลโภ มาชุมแสง

๒๑/๑๑/๒๕๓๐ ๑๖/๐๓/๒๕๕๗

วัดเขานมนาง  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๕๙
พระสุพรรณ สุจิณฺโณ รุ่งเรือง

๒๖/๐๖/๒๕๒๗ ๐๒/๐๒/๒๕๕๕

วัดซับตะเคียน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๓๕๙/๐๐๖๐
พระสุกัลย์ ปยสีโล คล้ายวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๒๕ ๐๒/๑๒/๒๕๕๕

วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๖๑
พระตระกูล กตปุโ โชพลกรัง

๑๔/๐๒/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๖๒
พระวรวุฒิ สิริวณฺโณ จงพึงกลาง

่

๑๗/๑๒/๒๕๑๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๔

วัดซับเหว  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๖๓
พระบุญมี านจาโร มาซา

๒๕/๑๐/๒๕๐๘ ๑๘/๐๑/๒๕๔๘

วัดบ้านหมาก  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๖๔
พระพฤษภา วราโภ ผาลี

๐๗/๐๕/๒๕๑๘ ๐๑/๐๔/๒๕๕๖

วัดปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๖๕
พระใบฎีกานิพนธ์ ิตวิริโย เล็กรักชาติ

๐๘/๑๑/๒๕๐๔ ๒๔/๑๒/๒๕๕๐

วัดลำสมพุง  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๖๖
พระแหลมทอง พนฺธมุตฺโต จักรพล

๑๒/๑๒/๒๕๑๗ ๓๐/๐๕/๒๕๔๙

วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๖๗
พระชัยยศ มนาโป ปองจิต

๐๕/๑๒/๒๕๐๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๓

วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๖๘
พระชาญ สุมงฺคโล ปนเพ็ชร์

๒๗/๐๔/๒๔๙๙ ๒๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๖๙
พระณรงค์ โสภณสีโล ผิวแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๐๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๔

วัดวังยาง  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๗๐
พระธีรชัย อคฺคปฺโ มานุช

๓๑/๐๘/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดหลังเขา  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๗๑
พระสมชาย ธมฺมสาโร ทองมี

๒๙/๐๕/๒๕๐๘ ๒๓/๐๗/๒๕๕๒

วัดเกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๗๒
พระสุริยา ปฺาจาโร อำพร

๒๓/๐๔/๒๕๑๓ ๒๘/๑๑/๒๕๕๔

วัดเกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๗๓
พระพงษ์ศักดิ

์

กิตฺติภทฺโท ยอดลวด

๐๑/๐๔/๒๕๓๓ ๑๖/๐๖/๒๕๕๓
วัดเขาแก้วธรรมาราม  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๗๔
พระฉัตรชัย ชยทฺตโต เทพไทย

๒๕/๐๗/๒๕๓๒ ๐๗/๐๔/๒๕๕๔

วัดคลองยาง  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๗๕
พระชำนาญ ปฺาวโร ทิมแตง

๑๓/๑๑/๒๕๐๖ ๐๗/๐๔/๒๕๕๖

วัดโคกกระต่าย  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๗๖
พระเฉลิมชัย สิริวิชโย โตแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๐๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๕

วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๗๗
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ถิรปุโ สุขแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๒๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดบางกง  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๗๘
พระสุรินทร์ จนฺทสาโร เกตุสุวรรณ์

๑๐/๑๐/๒๔๙๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดบางกง  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๗๙
พระทินภัทร ฉนฺทธมฺโม บุญทรัพย์

๐๙/๐๔/๒๕๒๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองไทร  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๘๐
พระวิทยา านิสฺสโร ท้าวมหาวัง

๐๕/๐๘/๒๕๑๓ ๑๗/๑๒/๒๕๕๕

วัดโคกกะพี

้

 

สบ ๒๓๕๙/๐๐๘๑
พระประดิษฐ์ โชติโก เปนสุข

๐๖/๐๒/๒๕๐๕ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดบ้านกลาง  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๘๒
พระอนุเทพ อนุตฺตโร มุมทอง

๒๗/๐๒/๒๕๓๒
๐๑/๐๕/๒๕๕๔

วัดพะเยาว์  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๘๓
พระสงบ านงฺกโร บุญทวี

๒๘/๐๔/๒๕๐๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดสูง  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๘๔
พระธนวัฒน์ ชินวโร สุริยะ

๐๑/๐๙/๒๕๐๘ ๐๑/๐๓/๒๕๕๗

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๘๕
พระสมเจตน์ ปฺุกาโม ไผ่ล้อม

๒๒/๑๒/๒๕๐๓ ๒๗/๑๑/๒๕๕๑

วัดไทยงาม  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๘๖
พระวิชิต กิตฺติโสภโณ ศรีพรแก้ว

๑๕/๑/๒๕๐๒ ๒๕/๑๑/๒๕๕๓

วัดบัวลอย  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๘๗
พระกมล กนฺตธมฺโม ลิมปปวิช

๑๖/๐๙/๒๕๑๑ ๒๒/๑๑/๒๕๕๑

วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๘๘
พระสมพร ธมฺมรโต โตโคกขาม

๑๖/๑๒/๒๕๑๐ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สบ ๒๓๕๙/๐๐๘๙
พระลำพอง านทตฺโต จัตตุรัส

๐๘/๐๓/๒๕๐๕ ๒๔/๑๑/๒๕๕๖

วัดหนองครก  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๙๐
พระประสงค์ อติชาโต เล็บขาว

๑๕/๐๙/๒๕๑๘ ๑๒/๐๘/๒๕๕๔

วัดหนองจอกน้อย  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๙๑
พระบุญเพ็ง ิติโก ศรีมาวงศ์

๑๗/๐๒/๒๔๘๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๐

วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๙๒
พระศักดิชัย

์

ธมฺมรโต ดีเฉียง

๐๙/๑๒/๒๕๑๐ ๒๑/๐๗/๒๕๔๖

วัดหนองกบ  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๙๓
พระประเสริฐ คุณวโร ดอกอินทร์

๒๖/๓/๒๕๑๕ ๓/๐๘/๒๕๕๓
วัดคลองบุญ  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๓๕๙/๐๐๙๔ พระอัมพร ขนฺติมโน สายแสง
๒๐/๑๒/๒๔๘๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองโดน  

สบ ๒๓๕๙/๐๐๙๕ พระศราวุธ นริสฺสโร แจ้งคล้าย
๒๒/๐๔/๒๕๓๒

๐๑/๐๕/๒๕๕๕ วัดหลังสวน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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