
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภาค ๒

ส่งสอบ ๒๓๒ รูป ขาดสอบ ๑๔ รูป คงสอบ ๒๑๘ รูป สอบได้ ๑๔๕ รูป สอบตก ๗๓ รูป (๖๖.๕๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระอดิศักดิ

์

อติสกฺโก กล้าหาญ

๒๘/๐๔/๒๕๑๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๓

วัดกลางคลองสระบัว  

อย ๒๓๖๐/๐๐๐๒ พระบุญฤทธิ

์

อตฺตมโล ขำพวง

๑๗/๑๑/๒๕๓๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
วัดกลางคลองสระบัว  

อย ๒๓๖๐/๐๐๐๓ พระณัฐปกรณ์ เขมสรโณ หนุนภักดี

๑๙/๐๕/๒๕๑๒ ๑๓/๐๒/๒๕๕๗

วัดกษัตราธิราช  

อย ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระอานนท์ วชิรานนฺโท จันทสิทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดกษัตราธิราช  

อย ๒๓๖๐/๐๐๐๕ สามเณรสมเกียรติ  ไชยสา

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

 วัดกษัตราธิราช  

อย ๒๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรโกมล  วิลัยศิล

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

 วัดกษัตราธิราช  

อย ๒๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรพีรพล  ภาคอินทรีย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

 วัดกษัตราธิราช  

อย ๒๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรชวัล  พันธ์ชนะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

 วัดกษัตราธิราช  

อย ๒๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรณัฐวุฒิ  ชืนตา

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดกษัตราธิราช  

อย ๒๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรบุญรอด  ศรีจะทิง

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

 วัดกษัตราธิราช  

อย ๒๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรศักดิธัช  ทองกุม

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

 วัดกษัตราธิราช  

อย ๒๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรบารมี  ห่วงเงิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 วัดกษัตราธิราช  

อย ๒๓๖๐/๐๐๑๓ พระพงษ์เทพ จกฺกรตโน เทียงแก้ว

่

๑๔/๐๙/๒๕๑๙
๒๐/๗/๒๕๕๗

วัดเกาะแก้ว  

อย ๒๓๖๐/๐๐๑๔ พระทวี โชติปฺโ กรรณาลงกรณ์

๐๗/๐๖/๒๕๐๙
๒๔/๗/๒๕๕๘

วัดเกาะแก้ว  

อย ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระสุนทร ทิฎฺธมฺโม ทองโชติ

๒๗/๑๐/๒๕๐๕ ๓๐/๐๕/๒๕๕๖

วัดไก่เตีย

้

 

อย ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระมนัส วราสโภ รัมมะสังข์

๑๙/๐๕/๒๕๐๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๗

วัดไก่เตีย

้

 

อย ๒๓๖๐/๐๐๑๗
พระจำลอง จารุธมฺโม ประจักษ์

๐๙/๐๑/๒๕๐๘ ๒๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดช่างทอง  

อย ๒๓๖๐/๐๐๑๘ พระยุทธนา จนฺทสีโล พิเชฐสกุล

๑๖/๐๘/๒๔๙๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดช่างทอง  

อย ๒๓๖๐/๐๐๑๙ พระธีระเดช ธีรเตโช อรุณเสถียร

๑๔/๐๒/๒๔๙๙ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

วัดตึก  

อย ๒๓๖๐/๐๐๒๐ พระธนภัทร ธมฺมวโร อรรถสมบัติ

๐๕/๐๑/๒๕๐๐ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๓๖๐/๐๐๒๑ พระเสวก ชินวโร รินแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๑๘ ๒๖/๐๑/๒๕๕๕

วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๓๖๐/๐๐๒๒
พระนคร นคโร สุภาผล

๑๓/๐๙/๒๕๓๖ ๐๑/๑๑/๒๕๕๗

วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๓๖๐/๐๐๒๓ พระวรจักษ์ คุเณสโก ขุนรถ

๑๖/๑๑/๒๕๑๓ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

วัดพนมยงค์  

อย ๒๓๖๐/๐๐๒๔ พระนัฐพงษ์ นาถกโร มีปราชญ์สม

๓๐/๑๒/๒๕๐๙ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดพนมยงค์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๓๖๐/๐๐๒๕ พระชัยรัตน์ ธนภทฺโท สุนทรสวัสดิ

์

๐๒/๐๗/๒๔๙๙
๐๘/๐๓/๒๕๕๓

วัดพนัญเชิง  

อย ๒๓๖๐/๐๐๒๖ พระชยพันธ์ ธมฺมวํโส ปรีชากูลย์

๑๓/๐๘/๒๕๓๒ ๑๖/๑๘/๒๕๕๖

วัดพนัญเชิง  

อย ๒๓๖๐/๐๐๒๗
พระกิตติยุทธ สุกิตฺติโก เนาวดี

๒๕/๑๐/๒๕๑๗ ๒๖/๐๒/๒๕๕๘

วัดพนัญเชิง  

อย ๒๓๖๐/๐๐๒๘
สามเณรยีติบ

่ ๊

 ทำนาดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๑

 วัดพนัญเชิง  

อย ๒๓๖๐/๐๐๒๙
สามเณรนิติพล  เอมะรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

 วัดพนัญเชิง  

อย ๒๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรจิรวัฒน์  ใจกว้าง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 วัดพนัญเชิง  

อย ๒๓๖๐/๐๐๓๑ พระณัฐวุฒิ ณฏวุฒฺโฒ จันทร์ประเสริฐ

๐๙/๑๒/๒๕๓๖ ๐๘/๐๓/๒๕๕๘

วัดพระญาติการาม  

อย ๒๓๖๐/๐๐๓๒
พระปลัด อติโชติ ธมฺมวโร ทัพประเสริฐ

๒๑/๑๑/๒๕๐๒ ๒๒/๐๕/๒๕๔๐

วัดพุทไธศวรรย์  

อย ๒๓๖๐/๐๐๓๓ พระประธาน สุมงฺคโล ขวัญมงคล
๖/๑๑/๒๔๙๖

๔/๒/๒๕๕๘ วัดมหาโลก  

อย ๒๓๖๐/๐๐๓๔ พระนที กิตฺติธีโร จิตรอามาตย์

๐๓/๐๖/๒๕๑๗ ๒๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๓๖๐/๐๐๓๕ พระสมจิตร ขนฺติสมฺปนฺโน ปองกัน

๐๕/๐๗/๒๔๘๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๔

วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๓๖๐/๐๐๓๖ พระเฉลิมพล ปภสฺสโร พรมวัน

๐๕/๑๒/๒๕๑๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๓๖๐/๐๐๓๗
พระวิชัย วิชโย ผาณิตพจมาน

๐๗/๑๑/๒๕๑๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๓๖๐/๐๐๓๘ พระสันติ สนฺติกโร มูลจัด

๐๗/๐๕/๒๕๓๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๓๖๐/๐๐๓๙ พระนุภูมิ สฺโต ตรีบุญปลูก

๑๓/๑๒/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๓๖๐/๐๐๔๐ พระชาตรี ิตพโล ศรีจขรลาภ

๑๙/๑๒/๒๕๐๕ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๓๖๐/๐๐๔๑ พระเจตพล เจตพโล สาสอน

๐๒/๐๒/๒๕๑๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๓๖๐/๐๐๔๒ สามเณรธเนศวร  ต้องจิตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๑

 วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๓๖๐/๐๐๔๓ สามเณรอัครวัฒน์  มีคงภัคจิรา

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

 วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๓๖๐/๐๐๔๔ พระพิศิษฐ์ ปภสฺสโร การพัชชี

๑๐/๐๗/๒๕๒๙ ๑๗/๑๒/๒๕๕๔

วัดรัตนชัย  

อย ๒๓๖๐/๐๐๔๕ พระสุเทพ ธมฺมธโร ศรีจินดา

๐๘/๐๓/๒๕๒๐ ๑๓/๐๔/๒๕๕๒

วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๓๖๐/๐๐๔๖ พระมหาวิเชียร ชุตินฺธโร ศรีจินดา

๐๔/๐๒/๒๕๓๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๓

วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๓๖๐/๐๐๔๗
สามเณรบรรณรังสี  จันทร์สอน

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

 วัดศาลาปูน  

อย ๒๓๖๐/๐๐๔๘ พระสุเทพ จิตฺตสาโร ศรีหร่าย

๑๓/๐๖/๒๕๐๕ ๒๘/๐๖/๒๕๒๕

วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๓๖๐/๐๐๔๙
พระธนากร ธนปฺโ บวรนนทราธร

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗

วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๓๖๐/๐๐๕๐ พระชอบ วลฺลโภ คล้ายปุย

๑๔/๐๔/๒๕๐๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๓๖๐/๐๐๕๑ พระวรากรณ์ ธมฺมวโร นุชประไพ

๑๓/๐๘/๒๕๓๑ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๓๖๐/๐๐๕๒
พระวิโรจน์ วิโรจโน วิสัยแสวง

๐๙/๐๓/๒๕๓๔ ๒๑/๐๗/๒๕๕๕ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม

 

อย ๒๓๖๐/๐๐๕๓ พระณัฐ ณฎฺวโร หันตรา

๑๓/๐๔/๒๔๘๗ ๒๗/๑๒/๒๕๕๕

วัดหันตรา  

อย ๒๓๖๐/๐๐๕๔ พระประเทือง กนฺตจาโร มีสมเดช

๐๔/๐๕/๒๕๒๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดหันตรา  

อย ๒๓๖๐/๐๐๕๕ พระณัฐภูมิ ปภากโร แสงศิริอัมพร

๒๐/๑๑/๒๕๑๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดหันตรา  

อย ๒๓๖๐/๐๐๕๖ พระไกรเชฏฐ์ อภิปาโล สุขอธิเศรษฐ์

๒๗/๐๑/๒๕๐๐ ๑๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๓๖๐/๐๐๕๗
พระณรงค์ านิโย สงบวาจา

๑๐/๑๑/๒๕๐๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๓๖๐/๐๐๕๘ พระมหาชัชวาล อภิลาโภ แก้วสัตยา
๕/๙/๒๕๒๕

๐๗/๐๙/๒๕๕๗

วัดอินทาราม  

อย ๒๓๖๐/๐๐๕๙ พระสุทธิชัย อธิฏาโน เสมาทัต

๑๓/๐๖/๒๕๒๕ ๐๔/๐๔/๒๕๕๕

วัดแค  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒ / ๕

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๓๖๐/๐๐๖๐ พระอธิการ สมศักดิ

์

อาภากโร เสงียมศิลป

่

๐๔/๑๒/๒๕๐๓ ๒๔/๐๖/๒๕๕๔

วัดทุ่งมล  

อย ๒๓๖๐/๐๐๖๑ พระชูชาติ ภูริาโณ ปรีชาเวทย์

๑๑/๐๖/๒๔๙๖ ๑๔/๑๑/๒๕๕๖

วัดทุ่งมล  

อย ๒๓๖๐/๐๐๖๒ พระสุรนารถ ธมฺมทีโป ปนวิเศษ

๒๒/๐๘/๒๕๒๒ ๑๒/๐๒/๒๕๕๔

วัดนางคุ่ม  

อย ๒๓๖๐/๐๐๖๓ พระธีรพงษ์ ธีรปฺโ ขุมจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๓๑ ๐๓/๐๑/๒๕๕๒

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๓๖๐/๐๐๖๔ สามเณรภควรรณ์  ทองอ่อน

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

 วัดสะตือ  

อย ๒๓๖๐/๐๐๖๕ พระอำนวย ฉนฺทกโร ธรมธัช

๒๖/๐๕/๒๔๙๖ ๓๐/๐๓/๒๕๕๕

วัดหัวหิน  

อย ๒๓๖๐/๐๐๖๖ พระพิชัย อธิปฺุโ นาคบุญ

๑๖/๑๒/๒๔๙๙ ๐๕/๑๒/๒๕๔๖
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม

 

อย ๒๓๖๐/๐๐๖๗
พระสมุห์ นิพนธ์ อาภากโร สุโภชน์

๑๗/๐๘/๒๕๐๑ ๐๑/๐๑/๒๕๕๖ วัดเกาะแก้วเกษฎาราม
 

อย ๒๓๖๐/๐๐๖๘ พระประกอบ ชาคโร ชูตินันท์

๑๒/๐๓/๒๕๑๑ ๐๔/๐๘/๒๕๕๖

วัดตะโหนด  

อย ๒๓๖๐/๐๐๖๙ พระสมภพ ชาคโร แคฝอย

๐๙/๑๑/๒๕๑๔ ๑๙/๐๓/๒๕๕๕

วัดน้อย  

อย ๒๓๖๐/๐๐๗๐ พระยุทธโยธิน ยตโก นาคชืนชม

่

๐๒/๐๕/๒๕๓๓ ๓๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดบ้านดาบ  

อย ๒๓๖๐/๐๐๗๑
พระสมุห์ ธงชัย ชยฺธมฺโม หอมสอาด

๑๖/๑๐/๒๕๒๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระนอน  

อย ๒๓๖๐/๐๐๗๒
พระยงยุทธ ิตปฺุโ เรือนไทย

๒๙/๐๙/๒๕๓๖ ๒๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดพร้าวโสภณาราม  

อย ๒๓๖๐/๐๐๗๓
พระสมศักดิ

์

เตชธมฺโม แจ้งถาวร

๒๖/๐๑/๒๕๒๓ ๐๘/๐๔/๒๕๕๕

วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๓๖๐/๐๐๗๔
พระอธิการ โสภณ โสภโณ ศัตรูคร้าม

๗/๑๒/๒๕๐๗
๘/๐๘/๒๕๕๐

วัดมหาพล  

อย ๒๓๖๐/๐๐๗๕
พระสมุห์ มหาคุณณ์ ปุตฺตกาโม มาลาพงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๒๒ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๓๖๐/๐๐๗๖
พระเดชา กตธมฺโม อรรถาเวช

๑๘/๐๕/๒๕๐๒
๐๐/๒/๒๕๔๔

วัดละมุด  

อย ๒๓๖๐/๐๐๗๗
พระชัยรัตน์ เขมงฺกโร วิจิตรจัน

่

๑๒/๐๖/๒๕๓๑ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดลาย  

อย ๒๓๖๐/๐๐๗๘
พระปลัด สามารถ อริยวํโส เล็กวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๓๑ ๐๖/๐๑/๒๕๕๖

วัดสำมะกัน  

อย ๒๓๖๐/๐๐๗๙
พระกฤติน โกวิโท วิเศษประสิทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดหนองโคก  

อย ๒๓๖๐/๐๐๘๐ พระเทียนชัย ธีรชโย ทองหยอด

๑๒/๑๒/๒๕๑๕ ๐๒/๐๒/๒๕๖๐

วัดแก้วฟา  

อย ๒๓๖๐/๐๐๘๑ พระพัฒนา กิตฺติภทฺโท พลอยสุกใส

๒๓/๑๒/๒๕๑๑ ๒๑/๐๒/๒๕๔๑

วัดสามเพลง  

อย ๒๓๖๐/๐๐๘๒ สามเณรเด่นชัย  แซ่ว่าง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

 วัดสุคนธาราม  

อย ๒๓๖๐/๐๐๘๓ พระอธิการ มณี จิตฺตสํวโร จิตรภัทร

๐๓/๐๑/๒๔๙๑ ๐๓/๐๗/๒๕๔๒

วัดขุนจ่าธรรมาราม  

อย ๒๓๖๐/๐๐๘๔ พระเอกชัย ชยธมฺโม ชูวงศ์

๑๔/๐๒/๒๕๒๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดทางยาว  

อย ๒๓๖๐/๐๐๘๕ พระสระ ปฺาสโร หอมเทศ

๐๙/๑๒/๒๔๙๗ ๒๓/๐๔/๒๕๕๔

วัดบ้านพาด  

อย ๒๓๖๐/๐๐๘๖ พระกรธวัฒน์ อนาลโย รุ่งแจ้ง

๐๙/๐๗/๒๕๒๑ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดเกาะเลิง

่

 

อย ๒๓๖๐/๐๐๘๗
พระธนเศรษฐ อมรธมฺโม ช่วงโชติกุล

๑๗/๐๙/๒๕๑๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดตาลเอน  

อย ๒๓๖๐/๐๐๘๘ พระอานนท์ อคฺคธมฺโม เขตลิขิตวรกุล

๐๘/๐๘/๒๕๑๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดตาลเอน  

อย ๒๓๖๐/๐๐๘๙ พระมงคลชัย วราโณ ลือลาภ

๐๖/๑๒/๒๕๓๒ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

วัดตาลเอน  

อย ๒๓๖๐/๐๐๙๐ พระธนพงษ์ ชาครธมฺโม แหวนวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๑๖ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

วัดตาลเอน  

อย ๒๓๖๐/๐๐๙๑ พระศิริวิทย์ เทวธมฺโม ฟุงอวยชัย

๒๓/๐๔/๒๕๒๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดตาลเอน  

อย ๒๓๖๐/๐๐๙๒
พระชุมพล อภิชาโต จินดาเรือง

๑๖/๐๖/๒๕๒๘
๑๘/๔/๒๕๖๐

วัดทอง  

อย ๒๓๖๐/๐๐๙๓
พระเนวิน าณทีโป ควรพินิจ

๒๕/๑๐/๒๕๒๐ ๐๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดเทพอุปการาม  

อย ๒๓๖๐/๐๐๙๔ พระปวริศ จิตฺตทนฺโต ภาคินโสภณ

๑๗/๐๕/๒๕๒๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดนนทรีย์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๓๖๐/๐๐๙๕
พระไท อิสฺสรธมฺโม ธรรมกิจ

๒๕/๐๖/๒๕๓๒

๗/๔/๒๕๕๗ วัดนาค  

อย ๒๓๖๐/๐๐๙๖ พระศักดา กิจฺจสาโร จัตตุรัส

๐๒/๐๑/๒๕๒๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๓๖๐/๐๐๙๗
พระพุทธิพงศ์ กตสาโร สมร

๒๙/๐๑/๒๕๒๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดพระงาม  

อย ๒๓๖๐/๐๐๙๘
พระสมเกียรติ สุราโณ ครือเครือ

๐๓/๐๗/๒๕๒๔
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

วัดสบสวรรค์  

อย ๒๓๖๐/๐๐๙๙
พระวันไชย ฉนฺทโก ธารีจิตร

๑๔/๐๓/๒๕๐๔ ๐๙/๐๖/๒๕๕๔

วัดกลางเกาะระกำ  

อย ๒๓๖๐/๐๑๐๐ พระสันติ สุทฺธาโภ พงษ์บัว

๑๐/๐๒/๒๕๒๗ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดกำแพง  

อย ๒๓๖๐/๐๑๐๑ พระสมบูรณ์ ิตกรณีโย ผูกเหมาะ

๑๐/๑๐/๒๕๓๓ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดขนอนใต้  

อย ๒๓๖๐/๐๑๐๒ พระบุญเลิศ อหิงฺสโก พุ่มฉัตร

๑๒/๑๒/๒๕๒๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดขนอนใต้  

อย ๒๓๖๐/๐๑๐๓ พระจำเนียร านาสโภ ศรีจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๒๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดขนอนใต้  

อย ๒๓๖๐/๐๑๐๔ พระณรงฤทธิ

์

ิตวิริโย สีรโภชน์

๒๗/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดขนอนใต้  

อย ๒๓๖๐/๐๑๐๕ สามเณรสุทธิพงษ์  ภาคีฉาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๑

 วัดขนอนใต้  

อย ๒๓๖๐/๐๑๐๖ สามเณรวิวิธวินทร์  มีอยู่สามเสน

๑๕/๐๗/๒๕๔๑

 วัดขนอนใต้  

อย ๒๓๖๐/๐๑๐๗
พระวิรัช ปสนฺนจิตฺโต สุวรรณเพชร

๐๖/๐๕/๒๔๘๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดธรรมนาวา  

อย ๒๓๖๐/๐๑๐๘ สามเณรชัยภัทร  ขำจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๐

 วัดธรรมนาวา  

อย ๒๓๖๐/๐๑๐๙ สามเณรณพวัฒน์  โตบัณฑิตย์
๑๐/๓/๒๕๔๒

 วัดบ้านพาสน์  

อย ๒๓๖๐/๐๑๑๐ พระสมพงษ์ ธมฺมกาโม ไวยสุภี

๒๘/๑๑/๒๕๐๒ ๑๑/๐๑/๒๕๓๖

วัดบ้านสร้าง  

อย ๒๓๖๐/๐๑๑๑ พระดนัย จิตฺตสํวโร จรัสอริยทรัพย์

๐๖/๐๗/๒๕๐๙ ๑๘/๐๕/๒๕๕๔

วัดเปรมประชากร  

อย ๒๓๖๐/๐๑๑๒ พระวิวัฒน์ านวโร ไกรทอง

๐๒/๐๓/๒๕๓๑ ๒๒/๐๖/๒๕๕๔

วัดเปรมประชากร  

อย ๒๓๖๐/๐๑๑๓ พระทวีศักดิ

์

ธมฺมิโก ธรรมวันนา

๑๒/๐๖/๒๕๓๖ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดเปรมประชากร  

อย ๒๓๖๐/๐๑๑๔ พระอำนาจ ปฺพโล แหวนทอง

๐๔/๐๑/๒๕๓๓ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๓๖๐/๐๑๑๕ พระบุญสงค์ ธมฺมกาโม กุมพะวง

๑๒/๐๕/๒๕๑๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๖

วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๓๖๐/๐๑๑๖ พระสมพงษ์ กนฺตสีโล วิโรจน์สุนทร

๒๘/๑๐/๒๕๐๖
๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดโคกม่วง  

อย ๒๓๖๐/๐๑๑๗
พระวานเซียน โชตินโร ซาน

๐๕/๐๑/๒๕๒๓ ๑๕/๐๓/๒๕๔๕

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๓๖๐/๐๑๑๘ พระชาญชัย ปฺาธโร ชูธรรม
๑๔/๖/๒๕๓๓ ๓๐/๑๐/๒๕๕๗

วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๓๖๐/๐๑๑๙ พระวินัย ปยธมฺโม มีวงษ์
๑๕/๕/๒๕๐๙ ๓/๑๑/๒๕๕๗

วัดตะโก  

อย ๒๓๖๐/๐๑๒๐ พระชัยยศ ขนฺติโก รุ่งอินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๑๔ ๒๐/๐๕/๒๕๕๗

วัดบ้านพลับ  

อย ๒๓๖๐/๐๑๒๑ พระเด่นดวง เตชวโร เยาวรัตน์

๐๓/๐๖/๒๕๑๙ ๒๖/๐๑/๒๕๕๗

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๓๖๐/๐๑๒๒
พระคมสัน สมจิตฺโต อุ่นอำภา

๑/๘/๒๕๒๓ ๑๘/๕/๒๕๕๘
วัดหัวคุ้ง  

อย ๒๓๖๐/๐๑๒๓
พระวินัย อตฺตทนฺโต เกตุรส

๒๘/๐๕/๒๕๐๔ ๑๔/๐๖/๒๕๕๕

วัดกลาง  

อย ๒๓๖๐/๐๑๒๔ พระศิริพงษ์ อหึสโก เฉลยฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๓๔
๐๑/๐๘/๒๕๕๕

วัดเทพสุวรรณ  

อย ๒๓๖๐/๐๑๒๕ พระอนพัทย์ ิตธมฺโม ประสพพฤกษ์

๑๐/๐๗/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดสุวรรณเจดีย์  

อย ๒๓๖๐/๐๑๒๖ พระชิษณุพงศ์ ปฺาวุฑฺโฒ เทียมมิตร

๐๘/๐๖/๒๕๓๒ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดสุวรรณเจดีย์  

อย ๒๓๖๐/๐๑๒๗
พระสมุห์ ศุวัชรญาณ ภทฺทรเมธี วชิรญาโณทัย

๐๗/๐๗/๒๕๓๗
๑๙/๐๑/๒๕๕๗

วัดปทุมวัน  

อย ๒๓๖๐/๐๑๒๘ พระณรรฐณัฐวัฒน์ เขมรํสี พรเพชรวิศาล

๐๓/๐๕/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดปทุมวัน  

อย ๒๓๖๐/๐๑๒๙
พระธนกฤต รตนวณฺโณ มโนธรรมคุณ

๒๖/๐๗/๒๕๒๓ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดปทุมวัน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๓๖๐/๐๑๓๐ พระธนะชัย ชยานนฺโท ลาวงค์

๓๑/๐๓/๒๕๓๐ ๑๓/๐๕/๒๕๕๔

วัดกุฎีประสิทธิ

์

 

อย ๒๓๖๐/๐๑๓๑ พระวชิรพันธ์ ิตเมโธ ชนะศีล

๒๖/๐๖/๒๕๓๗ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดกุฎีประสิทธิ

์

 

อย ๒๓๖๐/๐๑๓๒
พระบุญยงค์ จิรปฺุโ พุทธรุณ

๑๙/๐๑/๒๕๒๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดพะยอม  

อย ๒๓๖๐/๐๑๓๓
พระชยพล อรุโณ นุราฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๒๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดลาดทราย  

อย ๒๓๖๐/๐๑๓๔ พระเดชา อนาลโย คงคานนท์

๐๙/๐๙/๒๕๐๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดกระโดงทอง  

อย ๒๓๖๐/๐๑๓๕ พระอำนวย อตฺตคุตฺโต ฤกษ์บัญชี

๐๗/๑๐/๒๔๙๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดกลาง  

อย ๒๓๖๐/๐๑๓๖ พระดิเรก อภิชาโต เทียนบูชา

๑๔/๐๗/๒๕๒๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดโคกจุฬา  

อย ๒๓๖๐/๐๑๓๗
พระอาทิตย์ เกสโร สุขชืนศรี

่

๒๔/๐๒/๒๕๓๕ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๓๖๐/๐๑๓๘ พระสมภาคย์ ปภสฺสโร สุขวิบูลย์

๒๑/๐๑/๒๕๐๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๓๖๐/๐๑๓๙
พระเฉลิมศักดิ

์

สํวรจิตฺโต ฤกษ์ประสูตร์

๒๑/๐๑/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดรางจระเข้  

อย ๒๓๖๐/๐๑๔๐ พระไพบูลย์ ชยวุฑฺโฒ ชะนะโพธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๒๓ ๐๗/๐๗/๒๕๔๕

วัดสามกอ  

อย ๒๓๖๐/๐๑๔๑ พระปราโมทย์ ปฺจสีโล โหงวเกร็ด
๗/๓/๒๔๙๕ ๖/๑๒/๒๕๕๕

วัดเขาดิน  

อย ๒๓๖๐/๐๑๔๒
พระวีระชัย วรธมฺโม บัวศรี

๐๑/๑๐/๒๕๐๐
๒๗/๕/๒๕๕๖

วัดเขาดิน  

อย ๒๓๖๐/๐๑๔๓ พระสมุห์ นรินทร์ ปฺาวฑฺฒโน จันทรินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๓๕
๒๘/๓/๒๕๕๘

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๓๖๐/๐๑๔๔ พระเลิศวรรธน์ ธมฺมโชโต นวมสุคนธิ

์

๔/๖/๒๕๒๐ ๑๘/๘/๒๕๕๖
วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๓๖๐/๐๑๔๕ พระวิสุทธิ

์

สุขิโณ สิงห์ปอม
๑๙/๖/๒๕๐๙ ๑๙/๕/๒๕๕๖

วัดสามบัณฑิต  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕ / ๕

้
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